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 كلمة الناشر
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

لقددك نت دد  ملددم ا قك تددل حبق  ددئاة اددا   اإلددكي ا وددت ي التددفةيل  حبملت ددكي ال قت ددل 
الةتةيل  حب تشري السن ل النبوي ل ا ق ل  ا تجس كي يف تريي أهل بي   توة اهلل  الشيعي ل

 الطي بني الطتهرين  ا تم  لل يف ةذهبهم ا ا  ةذهب أهل البي  ) ليهم السفم(.
ت يكون ا ذهب ا ا  هو ةذهب أهل البي  ) ليهم السفم( دحبن تواه ةن  حبإّن 

لكرمي )صدل  اهلل  ليدو حبهلدو(  حب حباه القريقدتن ةدن ا  دو ا ذاهب   ت ملك  وا ر  ن النيب ا
أي هت » د  161ص 5)صل  اهلل  ليو حبهلو( ملتة د برحبايل الطرباين يف ةعجمو الكبري: ج

النتس! اين   ت ك  يكم أةرين لن  ول وا إْن ا  بعتمومهدت: نتدتا اهلل  حب دأه أهدل بيد   
م أ لدم ةدنكم   ف  قك ةومهت  تهلكوا  حبق  قص رحبا  نهمت  ته لكدوا  حبق  عل مدوهم  دت  

مث  ملتة: أ علمون إين  أحبىل بت ؤةنني ةن أ قسهم؟ ملدتلوا:  عدم.  قدتة: ةدن نند  ةدوقه 
 علددم ةددوقه  اللهددم  حباة ةددن حباقه  حب ددتد ةددن  ددتداه  حبا صددر ةددن  صددره  حبا ددذة ةددن 

 «. ذلو 
ل قلدني العييمدني أجل  لقك  رك  توة اهلل )صل  اهلل  ليو حبهلو( يف اُة تو هدذين ا

حباألةرين ا هم ني: القرهن ا كديم حبالعدأي الطدتهري  لكدن األحدكاي السيتتديل   تص دل 
ال  إ تعلهت بنو اُةي ل بعك  توة اهلل )صل  اهلل  ليو حبهلو(  طغ   ل  اقُةو  الكينيل 
حبا عنويدددل   تملصددد  الكتدددتا حبالعدددأي  دددن أحبتدددتي الندددتس  حبحت بددد  حبصدددم  تدددوة اهلل 

ن بعددكه: الةدددتم أةددري ا ددؤةنني ) ليددو السدددفم(  حبطددت د     يددل  تدددوة اهلل حب ليقتددو ةدد
لدددد   ددددم  )صددددل  اهلل  ليددددو حبهلو(بعددددك إتتشددددهتد أةددددري ا ددددؤةنني ) ليددددو السددددفم(  حب ك 
ب دديهم  إ ددت إ ددطر هم إىل اأجددري ةددن أحبطددت م  حبال،ددأاا  ددن بلددكا م   حببشدديعتهم حّب

 عيكي  نبفد اجلبل  حبةنتطا الشرق.حباللجوء إىل البفد النتإليل  حبا نتطا الب
 عددددم  لقددددك إتددددتقبل  بددددفد اجلبددددل  موةددددتع  حبةكينددددل ملددددم بت صددددوص  األشددددعريني 



 

 3 

) ليهم السفم( حبشديعتهم  حبإحتودنتهم بكدل    الشيعل  حب،ريهم ةن ّيب  أهل البي 
حددددددرا ي حبحقددددددتحبي  حب قددددددكير حب كددددددرمي  حبتددددددز   لدددددديهم بددددددتألةن حباألةددددددتن  حبالتمرنددددددئ 

ر  لدديهم بعددو الوملدد   ل شددتغتة بتلددك س حبالتددك ي   حبالب دد  حبالتددتقرا   إ ددت حب  دد
حبالتنقيدددب  حبالتصدددنيأ حبالتدددتليأ بصدددو ي  تة دددل  حب شدددر  قت دددل القدددرهن ا كددديم حبالعدددأي 

 الطتهري بصو ي  تص ل.
 بينمت نت د  الدبفد التدفةيل ا رنئيدل  نتلعتصدمل حبالبلدكان اهلدتحب ي أدت   تإلهدل يف 

هتهتت  نت   البفد التدفةيل النتإليدل نقدم حب واحيهدت  ةطب ت  السيتتل  هتإلمل يف ةتت
) لديهم   ةشتغلل مبذانري العلم حبا عت ف العتة ل  ملتإلمل اقظ حب شر  راي أهل البي 

دددر للقددددرهن ا كدددديم  حبالكتشددددأ  ددددن تددددن ل  تددددوة اهلل )صددددل  اهلل  ليددددو   السفم(ا قس 
ةدن »ب نتدتا: حبهلو(   بئغ ةن بينهم  جتة  يمتء نتلشيخ الشيخ الصكحبق صدتح

« احملتتدددن»  حب بدددي  ددديهم  حباي أجدددف ء ة دددل الربملدددم ةصدددن أ نتدددتا «ق حيودددره الققيدددو
حبظهدر ةدنهم ةؤ   دون  دفء ة ددل ا سدن بدن ّم دك بددن ا سدن القم دم ةؤل دأ نتددتا: 

الذي حب دعو بتتدم الدو ير البدويهم الشديعم  حباألديدب األ يدب ا عدرحبف: «  ت يخ ملم»
 فمثتإلددل حبمثددتن حبتددبعني هجريددل يف  شددرين بتبددتع   الصددتحب بددن  ب ددتد  حب لدد  يف تددنل

حبملددك  ددرجم هددذا الكتددتا إىل القت تدديل يف ةطلددس القددرن التتتددس اأجددري: ا سددن ابددن 
 لم بن ا سن بن  بكا ل  القم م   رمجل نتةلل  حب ل  حسب القهرتد  ا وجدود 

ا دددأجم  بتلقت تددديل  حبلكدددن ب يبدددا بتيدددكينت ةندددو إق  وسدددل أبدددواا  قددد   حبأة دددت البدددتملم
 كتألصدددل العدددرك ملدددك أندددل  ليدددو الدددكهر حبشدددرا  حب دددت  بدددني حدددوادي الدددكهر حببُعدددك 

 األةك.
حبنيأ نتن:  تن  ملم  ا قك تل نت د  حبق  دئاة  اإلدكي ا ودت ي ادا    قدك ندر ج ةدن 
ةك تتهت العلميل الرجتة العيمتء  حب م   بني أننت هدت الدرحباي حباحملدك  ني  حباحتودن  

علمدددتء األ دددفم  الدددذين  دددكةوا البشدددريل بتصدددت يقهم القي مدددل   دددوق أ  دددهت ا قك تدددل  ال
حبأ ت حبا العتب مبؤل قتهتم القذ ي حبال مينل  حبملك اتدتقتد  البشدريل حب ندو   العدتب  لد  طدوة 
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التت يخ ةن  لمهم حبةعت  هم  ملدكاتع حبحدكي تع حبةت ديتع حبحت دراع  حدر   صدر ت ا ت در  
 حب ت خينت ا عتصر.

كيني النوابدددي يف التدددت يخ ا عتصدددر  الدددذين محلدددوا ةشدددعل حبةدددن مجلدددل احبلحددد  األحبحددد
ددك ) لدديهم السددفم(  حب شددرحبا  قددت تهم  اأكايددل  حب  عددوا  ايددل العلددم  حبب  ددوا  لددوم هة ّم 
) ليهم السفم(الرامليل  حب قت ل القرهن العتليدل   درب مللمهدم حببواتدطل نتدبهم حب تليقدتهتم 

حبالد   ي ندوا  دت ا كتبدل التدفةيل   القي مل  حبالبتلغل ةدت يربدو  لد  ألدأ نتدتا حبنتيدب 
حبأ،نوهت بتلقكر الكيين اجلتةس  حبال قت دل التدفةيل الشدتةلل  هدو ةؤل دأ هدذا الكتدتا 

مستحددل ا رجددس الددكيين األ لدد  الةددتم الشددريا ي « ملددم ا قك تددل  اإلددكي ا وددت ي»القددي م: 
ملدم حب يتدهتدت )حقيو اهلل  عتىل حبأبقته( حبالدذي ي بد  ةدن  دفة هدذا الكتدتا  ملكاتدل 

لل وددددددت ي  حب ددددددكةتهتت ل  سددددددت يل  ددددددرب القددددددرحبن الطويلددددددل  حب رحبجهددددددت  لدددددد  الطغددددددتي 
حبا ستبك ين حب  ودهت لليلدم حباقتدتبكاد  حبيتعدر ك لدذنر بعدو  جتقهتدت الدذين  دكةوا 

لدا ي « شددو ا الققهددتء ا راجددس»العلددم حبا عر ددل  حبالققددو حباُقصددوة  حبيطددرة  يددو  يريددل 
ل  حب تتيسددهم األحددئاا ا ددر ي ا تنت سددل  لدد  البنددتء حبالتقددك م  ا ددو ا  العلميددل ا بت ندد

متهيدكاع لتقل دك شدو ا الققهدتء ا راجدس  ةددتم القيدتدي  حبالسدري بدتلبفد حبالعبدتد  دو التقددك م 
حبال دهت   حبالرملم حبالسعتدي ان شتء اهلل  عتىل  حب ن ةستمهل ةن ت يف هذا األةر اأتم   

لني ةن اهلل  عتىل أن ينقس بو ا سلمني  حبأن يتقب دل ملمنت بطبس حب شر هذا الكتتا  هة
 ةن ت مب م ك حبهلو الطتهرين.

 النتشر
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 المقّدمة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ا مك هلل  ا  العت ني حبالصفي حبالسفم  ل  ّم دك حبهلدو الطي بدني الطدتهرين حبلعندل 
 اهلل  ل  أ كاإلهم أمجعني.

 ي العلمي دددل يف ملدددم ا قك تدددل نتتبدددتع بتتدددم: أة دددت بعدددك:  قدددك نتبددد  تدددتبقتع حدددوة ا دددو 
)نيدأ ينبغددم أن  كددون ملددم ا قك تددل؟( حببعددكهت  تميمددتع للقتإلددكي  أيدد  أن أ دديأ إىل 
 ل  ملصصتع اُ را حوة  دتة العلمدتء األبدرا   الدذين ندت وا  دري اُتدوي لندت  حبُا ديأ 

ت و أن يو  قنددت إليددو أيوددتع حملددل  ددن  ددت يخ ملددم ا قك تددل حبجغرا يتهددت   اجيددتع ةددن اهلل تددب 
 لنشر العلم حبالقويلل  حبإ شتد العبتد حبإصفة البفد  حبةت  ل   ل  اهلل بعئيئ.

           
 ملم ا قك تل 

 ّم ك الشريا ي
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 فصل

 دور الحوزات العلمية
لل ددو ا  العلمي ددل يف النجددأ حبنددربفء  حبا ل ددل حبتددتةراء  حبملددم حب راتددتن  حبنتشددتن 

ال قت ددددل الكيني ددددل  حبصدددديت ل الكيددددتن التددددفةم  حباصددددقهتن حب،ريهددددت دحب  نبددددري يف حقددددظ
حبالشدددديعم  لدددد  ةددددكا التددددت يخ التددددفةم الطويددددل. حباليددددوم حيدددد   طددددو    اقُةددددو   
حب شع ب  العلوم  حبظهدر  التزص صدت   حببدر   الكقدتءا  يف شدر  ادتق  ا يدتي  
 فبددك  ةددن  طددوير ا ددو ا  العلمي ددل  حب كييددأ برااهددت حبةنتهجهددت مبددت يفإلددم اليددرحبف 

 الراهنل  حبيوانب ةتطل بت  العصر اجلكيك.
حبيف ةقك ةل التطو  ا  حبالتغيريا  ال  ينبغدم  و ريهدت يف ا دو ا  العلمي دل  حبالعمدل 

شدو ا »جبك   ل  إجيتدهت  يهت  هو: إشراف شدو ا ا راجدس  لد  إدا هتدت   دظن   يدتم 
يدددتم اكندددو حب،دددريه  هدددو أ ودددل   (1)«يدددك اهلل ةدددس اجلمت دددل»بدددكليل « الققهدددتء ا راجدددس

إصفة الو س الراهن لي  لل و ا  العلمي ل  قد   بدل لكدل  اقُة دل التدفةيل حبحدر  
 لكل  العتب.

حب ل  هذا  جكير بت و ا  العلمي ل يف  صر ت الراهن  أن  نقتد لشو ا ا راجدس  
حبنوددس لدا هتددم ا كيمددل حبالرشدديكي  حب لدد  بددتن يكددون العمددل  يهددت اسددب أحباةددرهم 

 األةر الذي يومن  قك ةهت حب قو ملهت  حبحيقظ دحب هت حبةرنئي تهت. حبإ شتداهتم 
حبحيددد  إن  ا دددو ا  العلميدددل  لددد  تدددعتهت  حبإ دددتفف ةشدددت  ت  ق نودددس ألي 
 يدددتم تدددوا شدددو ا ا راجدددس   دددظن  ا رجدددس الواحدددك ةهمدددت ندددتن ملوي دددتع حبحكيمدددتع   مدددن 

 ا ستبعك أن  نقتد لو ا و ا  بتلكتةل.
ا ددددو ي بكتةلهدددت للددددرباةل حبا ندددتهل التقك ةيددددل يلددددئم ةدددن جت ددددب ه دددر  ددددكم إ قيدددتد 
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إصدفحو حب فجدو  حبإق   دظن   لد  يدؤد ي إىل  دعأ ةسدريي التقدك م  حبيدؤ  ر ا دو ا  
العلميددل  ددن أداء ةهم تهتددت الصددفحيل الكبددريي بنجددتة. نمددت ملددك ابتليدد   ددت يف ا ددتة 

 ا ت ر   تصب   ق  وانب ةتطل بت  ا سلمني اليوم.
 لعلمية وشورى المراجعالحوزات ا

 عددددم  يلددددئم إ ددددك اج ا ددددو ا  العلميددددل ،دددد  إشددددراف شددددو ا ا راجددددس  حبال قيددددتد 
لدا هتددددم السددددكيكي  حبإ ا صددددت   ا ددددو ا  نددددذل  حب وددددع  لشددددو ا ا راجددددس نددددتن 
الققهدددتء ا راجدددس هدددم الدددذين خيط طدددون )حسدددب  شدددتحب هم حب،دددتحب هم  حبطبدددا  دددت  م 

م ةد ف يعي ندون أحب ة حب رباهتم( ةنتهل الدك س حبالب د   حببدرا ةل التبليدي حبال شدتد   دظ  
الك س حبه ره  حبنيقيتو حباُتلوبو   قهو حبُاصولو   قتإلكه حبأ فملو  حبهم نذل  يعي نون 
ةر  بددددت  الطددددف ا حب حبا ددددب احملص ددددلني  حبحبظددددتإلأ ا طبددددتء حبا بل غددددني  حبداإلددددري  ملهددددم 

هت  أحب ةن حيد  حب بليغهم ةن حي  إحتيتج النتس دا ل البفد التفةيل أحب  ت ج
ملدددك ا  ا بل غدددني العلميدددل  حب شدددتطتهتم العملي دددل  حب دددتةني ةعيشدددتهم حبحيدددتهتم اليوةيدددل  
ليتقر ،ددوا للتبليددي حبال شددتد  حبإىل ،ددري  لدد  إ ددت يسددك  حتجددت  النددتس ا عنويددل  حبيلدديب  

 ةطتلبهم الرحبحيل  حبير س ةستوا  قت تهم التفةيل حباأل فمليل يف نل  العتب.
تب التددفةم حب تص ددل الشدديعم  هددو اليددوم بددتة  ا تجددل إىل  يددتم أجددل  ان  العدد

شددددو ا ا راجددددس حب  بيتددددو يف ا ددددو ا  العلميددددل  حبيف ،ريهددددت ةددددن ا ؤت سددددت  القيتديددددل  
نددوا ،دد  ظددل  هددذا النيددتم ةددن إتددأجت  نيددت م  الرحبحيددل ةنهددت حبالسيتتدديل  حددر  يتمك 

يددددتم إكددددن ،قيقددددو بددددني حبتددددؤددهم  حبإصددددفة د يددددتهم حبه ددددرهتم  تددددي مت أن  هددددذا الن
أحبتتي ا سلمني حبلكن بشري ا طتلبل بو  حبإت تل الوغوي  ل  ا عنيني بتةره  نمدت 
أ  و يتومل أ  ل  حبجود األحئاا ا در ي يف الدبفد   لد  األحدئاا ا نب قدل ةدن ا دو ا  

   ق(2)العلميددل الدد   تنددت    يمددت بينهددت  لدد  التقددك م حبالبنددتء  نمددت ملددتة القددرهن ا كدديم

                                                           

 ) ليتنت   ا تنت سون(. 26د تو ي ا طق قني  هيل 2



 

 8 

الدد   تنددتحر  يمددت بينهددت نمددت أةددر بددو الشدديطتن الددرجيم  حبملددك نتبنددت يف اددتة األحددئاا 
ا ر ي  حبنذل  يف اتة شو ا الققهتء ا راجس  نتتبني ةستقل ني  حب نر ت  يهمت بعو 
تدددني يف ا يدددتي ا تطدددو  ي  حبالعدددتب  تدددني ا ل   ةدددت يدددر ب   دددذين األةدددرين العصدددريني  حبا هم 

 اجلكيك.
 الحّرة واألنظمة اإلستشارية () األحزاب 

مث  إن  األحدددئاا ا دددر ي  ا نب قدددل ةدددن ا دددو ا  العلمي دددل  ا  ق قدددل بتل قت دددل التدددفةيل 
حبال سددددت يل  قددددوم يف األ يمددددل ا نقت ددددل التتشددددت يل أحب ق حببتلددددذا   بظصددددفة الددددبفد 

أل  دديل الصددت ل إملتصددتدي تع حبتيتتددي تع  حببظ شددتد العبددتد  كري ددتع حب قت يددتع  حب قددوم بتمهيددك ا
لنيتم شدو ا ا راجدس   يكدون ةدن  تدتإلل جهدود األحدئاا ا در ي إتدتقرا   يدتم شدو ا 
ء اليددرف  ددت األحددئاا هتدد   ا راجددس  حبلددي  ةعددأ  لدد  أن  األحددئاا  ددوق الشددو ا حبإّن 
ا فإلدددم لت قيدددا الشدددو ا   قدددك  نر دددت يف اتلدددأ نتبندددت حدددوة الشدددو ا حب،ريهدددت: بدددتن  

 ددددددوق القددددددوا الدددددد في يف األ يمددددددل التتشددددددت يل  حب ددددددوق شددددددو ا الققهددددددتء ا راجددددددس  
 األحئاا  حب وق نل  ا ؤت ست  الكتتو يل.

 ) معالجة الحدود الجغرافية (
حبإ ت جيب  ل  األحئاا ا ر ي التمهيك لو يف البفد التفةيل هدو:  طبيدا حكدم 
  التدددفم يف اُق دددو ي حبالوحدددكي حب لددد  بغلسدددل ا دددواجئ النقسددديل ةدددن  قدددوس ا سدددلمني

حب  س ا كحبد اجلغرا يل ةن بني بفدهم  حبا جت  الدبفد اقتدفةيل نل هدت إىل بلدك حباحدك 
حبإن نتن حك تةهدت ةتعدك دحبن  حب لد  نمدت ندتن ملبدل  شدرا  السدنني بتلنسدبل إىل ندل  
حباحددك ةددن الع مددت يني حباليددرا يني  حيدد  نت دد  أمددت حكوةتددتن ةسددتقل تتن  دحبن أن 

  ألن  اقُة ددل التددفةيل اُة ددل حباحددكي نمددت ملددتة اهلل  كددون بينهمددت حددكحبد جغرا يددل  حب لدد
ددددكليع حبلأل لددددت  لب ُكددددْم  لتْ بُددددُكحبنه ( ددددذههه أُة ددددُتُكْم أُة ددددلع حبلاحه تددددب ت و حب عددددتىل: )حبلإهن  هل
 م ددددل  (3)
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ا كوةدت  يف الدبفد ا زتلقدل نم دل احملت يدت  يف البلدك الواحدك   كمدت ب يكدن بدني 
قصل  يمت بينهت ةس ان  لكل  ّت يل حتنمتع  تص تع  احملت يت  يف بلك حباحك حكحبد ي

  كذل  جيب أن يكون بني البفد التفةيل ا زتلقل.
 تطبيق األحكام والقوانين اإلسالمية (

حبإ ددت جيدددب  لددد  األحددئاا ا دددر ي التمهيدددك لددو أيودددتع هدددو إ جددت  الدددبفد حبالعبدددتد إىل 
 ملوا ني التفم  ة ل:

 (4)«هتاأل ك هلل حب ن  م ر »ملت ون: 
 (5)«ةن تبا إىل ةت ب يسبا إليو ةسلم  هو أحا  بو»حبملت ون: 

 حبملت ون الومتن الجتمت م
حبملددت ون حيددت ي ا بتحددتي  حبهكددذا تددتإلر القددوا ني التددفةيل ا أحبنددل  تددواءع نت دد  
توةل ةن صفي حب نتي  حبحل  حبجهتد  حب كة حبملسد   حب،دري  لد   أم  ملوا ني حباجبل حّب

تتدن حبةكدت م  حبتدنن حب ودتإلل حبةدت  ملوا ني ةست ب ل حبةكرحبهل ةن أ فق حبهداا  حّب
 أشبو  ل  إ ت أشر ت إىل بعوو يف اتلأ نتبنت.

إ ا ،ق قدد  هددذه القددوا ني حباألحكددتم الأيددل يف الددبفد التددفةيل   قددك ة  اقُة ددل 
 إىل األةتم حب،ق ا هةتأت  حبإ دهر  البفد التفةيل حبن ر  ريهت حببرنتهتت.

 اقُة ل التفةيل النصر حبالغلبل مبت ب يعك بو ،دريهم ةدن اقُةدم  هذا حبملك حب ك اهلل
اةلُكمْ  حبيقدوة  (6)(  حب ل  حي  يقوة تب ت و: ) إهْن  لنُصدُرحبا اهللل يلنُصدرُْنْم حبليُد لبْدْ  ألملْدكل

ْ للدْونل إهْن ُنْنددُتْم ُةدْؤةهنهنيل (  ئ حبجدل : ) حبلقل هتلهنُددوا حبلقل ،لْئل ُدوا حبلأل ْدددُتْم اْقول
حبيقددوة الرتددوة  (1)
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حبإىل ،دري  لد  ةدن  (8)«التفم يعلو حبق يعلد   ليدو»الكرمي )صل  اهلل  ليو حبهلو(: 
 ا بش را  بتلنصر حباليقر  لكن شريطل الاتن حبالتقوا  حبا  تبري حبالعمل.

 فصل
 مع مؤّسس حوزة قم العلمية

هلل(  تملددب نددتن ةؤت دد  ا ددو ي العلمي ددل يف ملددم الشدديخ  بددكالكرمي ا ددتإلري ) محددو ا
النير   تيل اأم ل   ظ  و  ندكةت  أا إ شدغتة الندتس يف ايدران حبالعدراق  تص دل بتلتوا دو  
حبإ قستةهم إىل ةستبك ي حبةشدرحبطل  حبإىل ان  هدذا  راملدم أحب ايدراين  حبان   اك  قدم أحب  
دددت تددديجري ةدددن الويدددل حبالدددكةت   لددد  ا دددو ا  العلميدددل يف النجدددأ  نربفإلدددم   نب دددت  م 

 حبنربفء.
دد ت  نب ددت  لدد  ألن  النددتس الددذين هددم القت ددكي حباألتددتس لكددل  صددرة حببنددتء  إ ا حبإّن 

إشتغلوا بتكةري أ قسهم بتيكيهم  نتن حتة  ل  الصرة حبالقم ل ا ستنك إليهم ةسل م 
ال يددت  حبالددكةت   حبلددذل   ددرج الشدديخ ةددن النجددأ ةغددتد اع العددراق إىل ايددران حبإىل ملددم 

) لدددديهم السددددفم(    س حبالددددوقء ألهددددل البيدددد  تص ددددل  ألن  ملددددم بلددددكي  ريقددددل يف التشددددي  
ددر أن يؤت دد   يهددت  حبلحتوددت ت ةرملددك السددي كي  تطمددل ا عصددوةل ) ليهددت السددفم(  حب ك 
حدددو ي  لميدددل جكيدددكي  بعيدددكي  دددن ندددل   لددد  التندددتحرا  حبال قسدددتةت    بدددذ   واهتدددت 
حبإتددتمر  يف تددقيهت حب  يهددت  حددر  ّندد  حب ر ر دد   حبأمثددر  حبأينعدد   كت دد  نمددت أ اد 

 هلل أت   ،م ّت بل البهلوي األحب ة للشيخ حب و  و العلميل اجلكيكي التتتي .ا
حبملك  قل الشيخ ةر و  ا تإلري  دل الشديخ ا ؤت د : ان  البهلدوي األحب ة ب يدئة 
حيددت ا الشدديخ حبحو  ددو حددر   ددويف  الشدديخ ا ؤت دد   حب  ددت  ددويف  ب يكددأ  البهلددوي  ددن 

ك حقددكه  ليددو  حبلددذل  ةنددس ةددن إملتةددل اددتل  ّت بتددو لددو  حبب يسددتطس أن يكددتم شددكي
القت،ل  ل   حبحو الطي بل إق  ةن ملبل أهل بيتو يف ملم حب ك ي تت تني  ق   بينمدت ندتن 
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 الشيخ ةرجعتع نبرياع لكل  الشعب يف ايران.
 بعض مواصفات مؤّسس الحوزة

ددل الشددديخ ا ؤت دد  ) محدددو اهلل( حببنيددره ال تملدددب يف  نددتن هددذا بعدددو ةددت يدددر ب   م 
قُةدددو   حببظ فصدددو يف  ملدددو هلل  عدددتىل  حبأة دددت الدددذي  اده  و يقدددتع يف ندددل   لددد    هدددو ا

 هدددكه يف الدددك يت  حبةكا ا دددو للندددتس  حدددر  ملدددتة الشددديخ ةر وددد  ا دددتإلري  لدددو: بت  دددو   دددت 
دم   ويف  حبالكه الشيخ ا ؤت    ب يأك شيحتع اد  ره لنقسو ةن حطدتم الدك يت  ايد  ا  

يخ( يوم ةو و ليف بف  شتء  إ ت إ طر هم إىل الملأاك حب تةني بت وا )يعين  تإللل الش
لقمدددل  شدددتء ةتوا دددعل ةدددن السدددوق  حبلعدددل  هدددذا  دددري دليدددل  لددد  ةدددت ندددتن يت ل ددد  بدددو 

 الشيخ ا ؤت   ) محو اهلل( ةن ا نئلل الكبريي يف التقش أ حبالئهك.
  أم د  ل  أ ر أملوة: ان  الشيخ ا ؤت   ) محو اهلل( حبأة تلو ةن ا ؤت سني الكبت 

جهددودهم العلميددل  حب ددكةتهتم ال قت يددل د ا ددا  العيدديم  حبالقوددل اجلسدديم   لدد  هددذه 
دددك  ليندددت إ اء هكدددذا أشدددزتص أن  يدددم  ندددراهم  حب دددك د العهدددك ةعهدددم   اقُة دددل   يتتن 

 حب تعل م ةن  هكهم حب شتطهم.
ت  بيوهتم نمكا س  لميل  حبملدك حتحبلدُ  أن أجعدل دا ه  حبإ ت حييم  نرهم هو: ان 

ددددم صددددتحب  يف ملددددم ةك تددددل  لمي ددددل دينيددددل  نمددددت حتحبلددددُ  أن أجعددددل دا  ا ددددري ا القم 
القوا ني حبصتحب الكراةت  ا عرحب ل ةك تدل  لمي دل ديني دل أيودتع حبلكدن حبحدر  اليدوم ب 

 حيتلقنت التو يا لت قيا هذا األةل   تتتة اهلل تب ت و حب عتىل أن يو  قنت.
لشيخ  بكالكرمي ا تإلري   دت  دويف   حبحبصدل  بدت حبنيأ نتن:  تن  الشيخ ا ؤت  : ا

حب ت و إىل البهلوي األحب ة   رة ةن أ متق مللبو  حر  ظهر  ل   لد  ةفةدو حبجهدو  
حب لتددت  لسددت و حبملددتة: لقددك إتددأح  ةددن ةعددت ك نبددري  حب ددف يل اجلددو  مبددو  الشدديخ 

ر يدتع  ليدو: اليئدي يف ملم  لقك ملتة  ل  الكفم أةتم بعو حب  اإلو   قتة لو الو ير ةتج
دْن ملدلْبلهد ل  ا  و ةت  حبأ   حب ن أيوتع ّنو   مث   ف ملولدو تدب ت و: )حبلةلدت جلعلْلنلدت لهبلشلدر ةه
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دد    دلُهددْم ا ْلتلهددُكحبنل(  لددم يكددن للبهلددوي يف جددواا الددو ير إق  ا نددو   (2)اْ ُْلددكل أل لددظهْيْن ةه
 حبالسكو .

 
 

 مت تة ةؤت   ا و ي العلميل يف ملم ا قك تل
 هلل العيم  الشيخ  بكالكرمي ا تإلري )ملكس تره(هيل ا
 
 
 

 مت تة هيل اهلل العيم  الربحبجردي )ملكس تره(
 

 السّيد البروجردي
 يواصل مسيرة الشيخ المؤّسس

ددد  ةدددن بعدددك  حيلدددو  السدددي ك الربحبجدددردي  مث  ا  دددو إتدددتمر   لددد  ةسدددريي الشددديخ ا ؤت 
ةددو   حب لدو  مه ددل يف ا يددتي  حيدد  ) محدو اهلل(  ت  ددو نددذل  نددتن الد   يددراع  تملبددتع يف اقُ 

إ تقدل د حببطلدب مجت دل ةدن برحبجدرد د إىل ملدم لدا ي ا دو ي العلميدل  يهدت  حبندتن ) محدو 
اهلل( يف حيت و الشزصيل  ل  جت ب نبدري ةدن الئهدك حبالتقش دأ   قدك  قدل يل بعدو 
أصددددكملتإلو ا  ددددو متددددر ك ةددددر ي   جحنددددت لددددو بتلطبيددددب لعفجددددو  حب  ددددت أجددددرا  ليددددو الطبيددددب 

دت يشدكو  دعقتع ةقرطدتع  ال ق وصت  الف ةل ملتة: ا  و ق يعتين ةدن ةدرك  دتص  حبإّن 
 «.الكبتا»حب فجو أن  قك م لو يف نل  يوم ةس ،ذاإلو شمء ةن الل م ا شوي 

ملددتة:  هي ت ددت لددو  لدد  حبملددك ةنته إليددو  حب  ددت  أا السددي ك  غددري  طعتةددو حبإ ددت ل الل ددم 
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 البيد  حبندتن امسدو: ا دتج أمحدك حبملدتة: ةدت ا شوي إليو  التق  إىل ةلن نتن خيكةدو يف
 هذا يتحتج أمحك؟

ملتة: هذا ةت حبصقو لكم الطبيب   ت  و   ت  أا ةت بكم ةن الوعأ أحبصد  لكدم 
 بذل .

 قددتة السددي ك الربحبجددردي يف جوابددو: صدد يو حبلكددن حددتل  الملتصددتديل  حبةقددك ه 
 تمحلددو  ددين  حددر   ا تليددل  ق  قتوددم  ددو ري ة ددل هددذا الطعددتم  حبق  سددمو يل بتنلددو 

 أمتك ن ةن األنل.
يقوة ا تج أمحك:  ظ طر   إىل محلدو حبإبعدتده  ندو  حبحينحدذ جلد   لد  ا تإلدكي 

 حبأنل ةنهت  ل   تد و.
هذا ةس ا  و نت    ته إليو أةواة ن ريي ةن ةقل كيو يف شر  أطراف الك يت   كتن 

ين  دددت ا شدددت يس الكينيدددل  يبدددذأت حدددر  ه رهدددت  لددد  ا دددو ي  حبيسدددت ك  دددت الققدددراء  حبيبددد
حبا ؤت سددت  ا رييددل  حبق يت ددذ ةنهددت شدديحتع لنقسددو  حبق يددك  رهت لشزصددو  بددل حبأن ددر 
ةن  ل    ت  و ) محو اهلل( نتن ملك حب ي  قت ا  ن ريي يف برحبجرد   تصدتا بلدكي ملدم 
 ا  ةر ي جكا حبمل    ش     يو أ  اق النتس  حب تص ل  جتة الدكين ا درابطني يف 

) محو اهلل( مجيس  قت ا و ال  حبصلتو بتل ي يف برحبجرد  حبصرف   بت  السي كا و ي   
أمثت دددت  لددد  الندددتس حب لددد   جدددتة الدددكين يف ا دددو ي  حببدددذل    دددس  دددن أهدددل ملدددم  دددر  

 الق    حبأ قذهم ةن بؤس الققر حباهلت ل.
 جولة في حياة السّيد البروجردي
ملودتيت مج دل  ةقيدكي حب ت عدل  قل  ن السي ك الربحبجردي ) محو اهلل( ملصد  ن دريي  حب 

اع.  جك 
ةنهددت: ملص ددتو ا عرحب ددل يف شددقتء  ينددو بربنددل  ددراا أملددكام ا عددئ ين يف ةونددب الئ يددل 
حباللطم  ل  الةتم ا سني ) ليو السفم(  حي  ا  و ةسو ةن  دراا أملدكاةهم  لد  
ر  ينيددو   شدددويف بربنددل الةدددتم أك  بدددكاهلل ا سددني ) ليدددو السددفم(  حبب حيدددتل إىل ه ددد
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  مره يف ةطتلعت و إىل اقتتعت ل بتلنيت ا .
حبةنهددددت: ملوددددي تو ا شددددهو ي يف بنددددتء ا سددددجك األ يددددم  حب تتيسددددو ةكتبددددل ا سددددجك 
العتة ل  حي  ا  و   ت  ئم  ل   ل   طلب ةن أحك ا هنكتني البت  ني أن يرتم لدو 
 ت طددددل هددددذا ا سددددجك حبةكتبتددددو  حب نددددكةت يو  ددددو مستحتددددو للمهنددددكس  صوصدددديت  

حبا كتبددل  يعت  ددو ا هنددكس بقولددو: بنددتء ةسددجك حبةكتبددل  ددذه ا صوصدديت   ا سددجك
 حيتتج إىل أةواة  زمل.

يقوة ا هنكس ملولو هذا  عريودتع بعدكم اةدتفك مستحتدو ا دتة الكدتيف لدذل   لكن دو 
يقتجت جبواا ةن مستحتو  ا عتع بيكه الكرال تتت اع نتن هنتك حبهو يقوة لو: ا يدر إىل 

 كقدم أدذه ا هم دل؟  يدر ا هندكس  دظ ا بدو يدرا ،د  السدتت    و دتع هذه األةدواة هدل 
ةتقت بددل حبةتواصدددلل ةدددن السدددقأ حدددر  األ ك  ةليحدددل بدددتلنقود الو مليدددل الكبدددريي ا جدددم  

ت نت يل حب وق الكقتيل.   يتعج ب ةن ن رهتت حبيقوة:  عم ا  
كس  لد  مث  ان  مستحتو يقدوم ةدن  ندك ا هندكس ألداء بعدو ةهم ت دو   ري دس ا هند

السددتت  لددريا هددل يسددتطيس نمددني ةقددكا  هددذه األةددواة ا كك تددل حب اء السددتت   لكن ددو 
يئداد  عج بتع  نكةت يرا ان  ،  الستت  نتبدتع ةر  بدل حبليسد  أةدواق ةكك تدل  حب ندكهت 

 يطمحن ا هنكس بكراةل السي ك الربحبجردي حب ييم ةنئلتو  نك اهلل.
 شدهو   الدذي ندتن تدتبقتع يف برحبجدرد  ملدتة:  حبةنهت: ةت  قلو يل السي ك الي يدوي ا

نددتن أحددك أبنددتء  موةددل السددي ك الربحبجددردي يددؤ ي السددي ك ن ددرياع  حبيددأب   بددو الددكحباإلر  
 حبنتن السي ك يصرب  ل  أ اه حبق يقوة لو شيحتع.

 موددد  ةدددك ي ،دددري بعيدددكي   سدددل    يهدددت البهلدددوي األحب ة  لددد  األحب دددت   حبحدددت ا 
ا  العلميددل  حبطددت د  جددتة الددكين   شددر دهم حب قددتهم الددكين حبأهلددو  حبشددك د  لدد  ا ددو  

 ن بلكا م  حبنتن إ ن مشلهم النقم حبالتبعيدك هدو: ابدن  دم  السدي ك الربحبجدردي   تُبعدك 
  ن برحبجرد ةسق   أتو  حببقم ةك ي يف ا نق  ،ريبتع حبحيكاع.

ددل ) ليددو السددفم(   يقددوة السددي ك الي يددوي:  ا  ةددر ي  أيدد  يف ا نددتم الةددتم ا ج 
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تشق ع  قبن  م  السي ك الربحبجردي  نكه  حبتتلتو الشقت ل لو  نك اهلل بتلرجو  إىل  
ةسق   أتو   تجتا ) ليو السدفم(: ق طريدا لدو إىل  لد  إق  أن يسأ دم السدي ك 

 الربحبجردي  حبيعتذ  إليو إ ت إ  كبو يف حق و ةن األ ا.
الصدبتة  هبد  إليدو  حبيويأ السي ك الي يوي ملتإلف:  لم ت ملم  ةن النوم حبأصدبو

حب قلد  لددو القص دل   تددت  ر  دت  راع نبددرياع لكن دو ب يقددل شديحتع ،ددري التدتغقت  حبالتوبددل إىل اهلل 
 عتىل  مث  ا  و بعك  ل  ملدتة: انتدب يل  تدتلل إىل السدي ك الربحبجدردي  عتدذ   يهدت  دن 
ك لسدددتين ةندددو  حب تنص دددل ةدددين  إليدددو. ملدددتة:  كتبددد   تدددتلل إ تدددذا   دددن لسدددت و إىل السدددي  

الربحبجددردي حبأ تددلتهت إليددو  حبةددت أن حبصددل الكتددتا إىل السددي ك الربحبجددردي  حددر  حبصددل 
أةر ةن البهلوي بتل راج  نو  حبجوا   جو و إىل بلكه حبةسق   أتو   رجس حب جع  

 ةعو إىل برحبجرد.
 عدم هكدذا يهددتم  الةدتم ا هددكي ) ليدو السددفم( نظهتمدتم هبتإلددو الكدرام  بددونفإلهم 

كةون الددددددكين  حبخيددددددكةون ا سددددددلمني بددددددظ فص  حبق ير ددددددون إق  العددددددتة ني الددددددذين خيدددددد
 بر تهم.

 البهلوي األّول ومصيره المحتوم
حبأة ددددت البهلددددوي األحب ة  الددددذي حددددت ا ا ددددو ي العلمي ددددل يف ملددددم  حب ددددتهو ةؤت سددددهت 
حبحت بددو  حب ددرة  نددك ةو ددو حبمشدد  بددو   ت  ددو ملددك ةددت  أيوددتع نمددت ملددتة لددو حب يددره لكددن يف 

ر  ةيتدل   قدك أُبعدك ةدن ايدران إىل جئيدري ةوحشدل  حب ُدرك  يهدت التبعيك  حببتتوء حتة حبشد
حبحكه  مث  ُ  ق ابري ا و   كتن  يهت حتقدو  نمدت  ُعدل  لد  ةدن بعدكه بظبندو البهلدوي 

 ال تين.
ت  دلعللل بتلبهلوي األحب ة نل   ل   الذين جتؤحبا بدو إىل ا كدم ةدن الربيطدت يني   حبإّن 

األحب ة اليددددراين  حبصددددكيقيو: أةددددتن اهلل  ددددتن   قدددك نددددتن الربيطددددت يون يعل مددددون البهلددددوي
األ غتين  حبأ ت و ك الأنم  تنوا   كيكي يف ةكتن حباحدك يف لندكن  حبيدك  بو م  لد  
ّت بددددل التددددفم حبأهلددددو  حببتلقعددددل  قددددك  وص ددددل نددددل  ةددددنهم إىل ا كددددم يف بددددفده  ددددرب 
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م حبأهلددو  إ قددفا  سددكري دب ددره الربيطددت يون أددم  مث  اُ ددذ نددل  ةددنهم مب ت بددل التددف
 حب ل  يف ملص  ةشهو ي.

نددتن هددذا ةصددري البهلددوي األحب ة يف الددك يت  حبأة ددت ةصددريه يف اآل ددري  قددك  قددل يل 
ددتد يف طهددران حبإمسددو: السددي ك  لددم حب لدد  ملبددل أ بعددني تددنل  قريبددتع ملددتإلف: اين   أحددك الئه 
يف  أيدد  البهلددوي األحب ة بعددك ةو ددو د حبنددت وا ملددك أ ددوا جبسددكه ّن طددتع حبد نددوه يف ةكددتن 

طهدران د يف ملدربه   رأيدد  القدرب نت  دو بحددر ةدن النددت   ودطرم  ليدو  حبنددتن نل مدت التهبدد  
البحر بتلنريان حب طتحبة أيبهت  ملذ   بو ةس  جل ه ر ب أ ر و نتن يف صدك ه صدليب 
إىل  ت ج القرب  حبمهت نتلق متني ةدن شدك ي الحدأاق  حبيصدر تن ةدن  يديم العدذاا 

ل لنددت  مث  الويددل لنددت  مث  ير كسددتن ةددن  أتددهمت يف القددرب  حبيقددوقن: الويددل لنددت  مث  الويدد
 حب بتلعهمت ةن جكيك النريان  لتقذف  مت يف  و ا ت  ت يل حب تل ل حب ابعل حبهكذا.

 

 السالم وجواب السالم

حبحيدد  إ  ددو بلددي بنددت ا ددكي  إىل السددي ك الربحبجددردي ) محددو اهلل(حبدا  الكددفم حددوة 
بددتس بددذنر القص ددل التتليددل  ددن أا لددو نددتن  اهددكاع  لمددو حبإدا  ددو  حب قددواه حب هددكه   ددف 

 تبكاع  حب  تع ةت قيتع   قدك مليدل: ا  دو ندتن للسدي ك الربحبجدردي ) محدو اهلل(أا  دتب يسدكن 
يف جوا  ةشهك الةدتم الر دت  ليدو هقف الت ي دل حبال ندتء نراتدتن  حبب يكدن يف العلدم  

 ندو ا  دو  ا  ليلدل  شدر ف إىل  نتلسي ك الربحبجردي  لكن و ندتن  اهدكاع ةت قيدتع  حبملدك  قدل
) ليدو السدفم( يف  حب دتو ا بت ندل  حب يهدت  أا اجلمدو  الغقدريي ةدن    يت ي الةتم الر ت

النتس يئحب حبن  حبيقدك ةون السدفم إىل الةدتم   قك در يف  قسدو يف نيقيدل جدواا الةدتم 
حك ةنهم الر ت ) ليو السفم( ل  تفم هؤقء الئاإلرين  حبهل ا  و جييب نل  حباحك حبا

 ل  حكي  أحب جييدب اجلميدس بصديغل اجلمدس ةدر ي حباحدكي؟ مث  حبملدس يف  قسدو بت  دو نيدأ 
اكن أن جييب الةتم ) ليو السفم( حباحكاع حباحكاع ةن هؤقء الئاإلرين حبهم  ل  هذه 
الك دددري الكبدددريي  صوصدددتع أن  تدددفةهم يقدددس أحيت دددتع ةتقت  دددتع بعودددو ةدددس بعدددو؟ حببعدددك 
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دددره هدددذا   شدددر ف بئيدددت ي الةدددتم الر دددت ) ليدددو ةودددم يدددوةني  أحب  ف دددل أي دددت م  لددد   قك 
 السفم(يف الس ر  حب نكةت د ل الرحب ل ا بت نل مت   لو ا كتشقل التتليل:

إ  ددو  أا الةددتم الر ددت ) ليددو السددفم( جتلسددتع  لدد  نرتددم  ددوق الوددريو ا قددك س 
تإلقدل  يعجدئ حبهو جييب تفم نل  حباحدك حباحدك ةدن  حب ا ه إي دئاع بيدنهم  حب لد  بسدر ل  

 ال ستن العتدي  ن اجلواا مب لهت  حبالتمييئ الكمليا بني الئاإلرين ا سل مني  ليو.
مث  التق  الةتم الر ت ) ليو السفم( إليدو يف  لد  ا تلدل حبملدتة لدو: هكدذا  يدب 
تفم  حب ا  ت  حبّني ئ بينهم حباحكاع حباحكاع  مث   هب   نو حتلل ا كتشقل   لم ير الةدتم 

ت  أا الرحب ل ا بت نل  ل  ةت نت    ليو.الر ت )   ليو السفم( حبإّن 
 عم لقك  د   اهلل  عدتىل ا عصدوةني ةدن ّم دك حبهلدو صدلوا  اهلل حبتدفةو  لديهم 
أمجعددني  بتلوقيددل التكوينيددل  نمددت  ص ددهم بتلوقيددل التشددريعيل  حبتددز ر أددم نددل  شددمء 

م  لدد  ال عبددتن حباليددك حبأملددك هم بظ  ددو  لدد  نددل  شددمء  نمددت أملددك  بظ  ددو ةوتدد  الكلددي
 البيوتء  حب يس  ا سيو  ل  إبراء األنمو حباألبرص حبإحيتء ا و  .
 فاطمة المعصومة )عليها السالم( ومقام الشفاعة
) ليهددددت السددددفم(   حبهنددددت ق بددددتس بددددذنر ملص ددددل  ددددر ب  بتلسددددي كي  تطمددددل ا عصددددوةل

كي  تطمددددددل حبمبقتةهدددددت  ندددددك اهلل يف الشددددددقت ل حبهدددددم: ان  شزصدددددتع  أا يف ا نددددددتم السدددددي  
) ليهت السفم(  تقك م  وهت حبتل م  ليهدت مث  إتدتت  ت يف السدؤاة   ت  د    ا عصوةل

لددو   قددتة ةتسددتإلف: هددل صدد يو ةددت يُنقددل  ددنكم ةددن أ  كددم  شددقعون  نددك اهلل ألهددل 
ملدددم؟  قتلددد  السدددي كي  تطمدددل ا عصدددوةل ) ليهدددت السدددفم( يف جوابدددو: ان  الدددذي يشدددقس 

 م صتحب القوا ني  حبأة ت أ ت  ظين  أشقس ألهل العتب.ألهل ملم هو ا ري ا القم  
ددم حبةقتةددو  نددك اهلل أن يشددقس ألهددل  أملددوة: ةددن الوا ددو ان  ةددن شددتن ا ددري ا القم 
ملم  حبالسدي كي  تطمدل ا عصدوةل ) ليهدت السدفم( أن  شدقس ألهدل العدتب  نمدت جدتء يف 

يُك ل اهلل بشقت ل  ا كي  يف تقينل الب ت   ن الةتم الصتدق ) ليو السفم( بت  و
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إبنتو السدي كي  تطمدل ا عصدوةل ) ليهدت السدفم( شديعتو اجلن دل أمجعدني
  حبلكدن لدي  (11)

ددم  أحب ان  أهددل العددتب   ةعددأ هددذا هددو أن  أهددل ملددم مجيعددتع ُيشددقعون بسددبب ا ددري ا القم 
نل هم يشقعون بسبب السي كي  تطمل ا عصوةل ) ليهت السفم( دحبن أن يكدون للنديب 

ددددل الطددددتهرين ) لدددديهم السددددفم( حبالسددددي كي  تطمددددل الئهددددراء  )صددددل  اهلل  ليددددو حبهلو(حباألإلم 
) ليهدددت السدددفم( ةك لي دددل يف شدددقت تهم  حب لددد  ألن  ةقدددتم السدددي كي  تطمدددل ا عصدددوةل 
) ليهت السدفم( حبا دري ا القم دم يف الشدقت ل هدو  در   لد  ةقدتم النديب )صدل  اهلل  ليدو 

دددددل ا عصدددددوةني ) لددددديهم السدددددفم( يف حبهلدددددو( حب تطمدددددل الئهدددددراء ) ليهدددددت السدددددفم( حب  األإلم 
 الشقت ل  حبالقر  ق يكون إق  بقول األصل.

 

 

 ) الشعائر الحسينية وآثارها (
حبهندددتك ملص دددل اُ دددرا  دددر ب  بتلشدددعتإلر ا سدددينيل  حب عدددرب   دددن ّبوبيتهدددت لدددكا أهدددل 
ت البي  ) ليهم السفم( حبةكا إنرام الةتم ا سني ) ليو السفم( رحب جهت حبا لتئم  د
حبا قيم أت  أق حبهم ان  أحك  لمتء طهران ا توّف  أحباإلل القرن ا تة   شر اأجدري 
د أحب ة  ئحبلنت يف ملم د نتن يف حيت و ةصر اع  ل   عييم الشعتإلر ا ر بطل بتلةتم ا سدني 
) ليدددو السدددفم( إصدددرا اع بليغدددتع  حبةرحب جدددتع للشدددعتإلر ا سدددينيل مبزتلدددأ أملسدددتةهت  رحبجيددددتع 

 حباتعتع.
ا العتب   ت حور و الو تي أحبص  أحبقده أن ينقلدوا ج مت دو إىل ندربفء ا قك تدل  هذ

دددت  دددويف  حبأ اد أحبقده   حبأن يدددك نوه  يهدددت إىل جدددوا  الةدددتم ا سدددني ) ليدددو السدددفم(   لم 
 نقيددذ حبصددي تو  حب قددل ج مت ددو إىل ندددربفء ا قك تددل  حباجههددم ةنددس الددكحبلتني: اليرا يدددل 

ددد ةددن  لدد      ددرا القتإلمددل بيددنهم يف ملص ددل ةشددهو ي حبةعرحب ددلحبالعرامليددل د  لدد  أ ددر ا
                                                           

 2تددقينل الب ددت : ج«.  ددك ل بشددقت تهت شدديع  اجلن ددل بددتمجعهم»د  ددن الصددتدق ) ليددو السددفم( :  11
 .316ص
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 ت طر حبا إىل د نو يف ايران  حبصت  األةر  نكهم ةرد داع بني د نو يف ةكيندل ةشدهك إىل 
جوا  الةتم الر ت ) ليو السفم(  أحب يف ةكينل ملم يف جوا  السي كي  تطمل ا عصوةل 

دددت أملدددرا إىل طهدددران  ) ليهدددت السدددفم(  لكدددن هم يف األ دددري  ج  دددوا الدددك  ن يف ملدددم أل  
 دددك نوا حبالدددكهم يف ملدددم  حب لددد  يف ةقدددربي ملريبدددل ةدددن  حب دددل السدددي كي  تطمدددل ا عصدددوةل 

 «.الشيزتن») ليهت السفم(  عرف مبقربي 
حبحي  ا  و يست ب  أن يئا  ا ي    حبأن يدؤ   ملدربه لقدراءي القت،دل  لد   حبحدو  يف 

ة  حبالستبس حباأل بعني حبيف  أس السنل   قك اليوم ال تل  ةن ةو و  حبنذا يف اليوم ا ت
 ا  أحبقد هدددذا العدددتب حب حبحبه أبدددتهم يف تدددتبعو  حبجدددتؤحبا إىل ملدددربه لقدددراءي القت،دددل  لددد  
 حبحو   رأحبا  ل  ملربه مجت ل ملك أحتطوا بتلقرب  حبجلسوا  ليو يقدرأحبن القت،دل  حبةعهدم 

بو   تعج ب أحبقد  بعو ا لوي ت  حبالقوانو  حبهم يعملون ةت يعمل أهل ا ي   حب حبحبه
العددتب حب حبحبه ةددن هددذا ا نيددر الغريددب   تقددك م أحددكهم إلدديهم حبملددتة: ان  هددذا القددرب ملددرب 

 حبالك ت   لمت ا إجتمعتم أ تم  ليو؟ هل ا  كم إشتبهتم يف  ل ؟
 كتن اجلواا ةنهم: ندف  حبلكن دت إجتمعندت  لد  هدذا القدرب لنقدرأ القت،دل  لد   حبة 

ريا  ةدددن حلويدددت  حب واندددو إىل  حبحدددو  شدددك راع ةندددو  ا دددك ون  يدددو  حبلنهدددكي  دددواا ا ددد
 حب ل  ألن  لو القول  لينت.

  قتة أم بتعج ب: حبنيأ لو القول  ليكم؟
ملتلوا: نتن لنت حبالك ملك  ويف  ملبدل  دك ي تدنوا   دك نته يف هدذه ا قدربي  حبحيد  ا  دو 

حسدنل  حبنل مدت  ب يكن إ ست تع ةلتئةتع يف حيت و  ب  ره يف ا ندتم إق  حبهدو يف حتلدل ،دري
أهكينت لو  واا بعو ا ريا  ةدن صدفي حبصدكملل  حبملدرهن حبد دتء  حبةدت أشدبو  لد  ب 
ينتقس بو  حر  نت  و ق يصل إليو  حبنل مت  أينته يف ا نتم نن ت  راه  ل   ل  الشك ي  مث  
ا  و ملبدل أي دتم  أيندته اتلدل حسدنل   قدك  أيندته يف بسدتتن مجيدل  حبةيدته جت يدل  حبأشدجت  

يددل  حبملددك أحددكق ةددن حولددو ا ددكم حبا شددم  حبا ددو  حبالغلمددتن   تعج بنددت ةددن  لدد    تل
حبتتلنته  ن تبب ،س ن حتلو  حب ن نيقيل  فصو ةدن شدك  و؟  تجدتا ملدتإلف: لقدك 
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د ن يف هذه ا قربي  تب  ب تين حبأشت  إىل هذا القرب الذي إجتمعنت  ن حولدو  حبملدتة: 
الةددتم ا سددني ) ليددو السددفم( بعددك ا صددرا هم     ددت د نددو  حبحبه هنددت حبإ صددر وا  نددو   ا ه

حب نكهت   س اهلل العذاا بربنل الةتم ا سني ) ليو السفم( ن نل  ةن د ن يف هذه 
 ا قربي  حبنن  أ ت ةن مجلتهم.

دت جحندت إىل هدذا القدرب حبجلسدنت حولدو   مث  أ تف اهلتمعون حوة القرب ملدتإللني: حبإّن 
) ليدو السدفم(    الرب دتين  الدذي  ا ه الةدتم ا سدنيلنقرأ القت،دل  لد   حبة هدذا العدتب

 حب  س اهلل بسببو العذاا  ن ةي تنت  حب ل  شكراع لو حب نتءاع  ليو.
 قم منطلق الخطباء والمبّلغين

ان  ملم ا قك تل ،تل اليوم أنرب ةوملس  حبحم بتلنسبل إىل العتب التفةم  بل ةس  
دت أصدب   اليدوم ) دت  يهدت ةدن نل  العتب حي  يوجدك  يدو إ سدتن ةسدلم  حب  لد  أل  

ا راجس حبالققهتء  حبا و ي العلميل  حب جتة الكين( ّط تع أل يت  ندل  ا سدلمني  حبةدو داع 
لحأاةهم  حبهذا إ ت يئيك يف ةسؤحبليتهت  دته ا سدلمني بدل  دته ندل  العدتب بتتدره  إ  

يدل حباأل فمليدل  حبةدت يهم هدم  ليهت اليوم أن  وصل إليهم ةت حيتتجو و ةن اقُةدو  ا عنو 
 ةن ا ستإلل الكينيل حبالشر يل  حبهذا ق يتم  إق  بتلتبليي حبال شتد.

حبةن ا علوم ان  التبليي حبال شدتد يتومل قدتن  لد  حبجدود ةبل غدني حبةرشدكين  يتنتتدب 
 كدهم ةس العكد الذي يراد  بليغهم حبإ شتدهم   هدل هندتك يف ملدم ا قك تدل حبحو هتدت 

 ق؟  نل  كد ةنتتب ةن ا بل غني حبا رشكين أمالعلميل ا بت  
يقدددتة: إن  هندددتك يف ملدددم ا قك تدددل أ بعدددون ألدددأ  جدددل ديدددن  حبهدددو  دددكد ملليدددل ق 
يتنتتب ةس ا هم ل ا ونولل إليهم  بينمت  را أن  للبتبت حبجهت  التبشري يف ا سي يل ةت 

 يقرا ةن وسل ةفيني ةبش ر حسب بعو الحصتءا .
سي يني اليدوم يف العدتب الدأ ةليدون  سدمل  حب دكد الشديعل يف هذا ةس ان   كد ا 

العدددتب الدددأ ةليدددون  سدددمل أيودددتع  حبندددذل  أبندددتء العتة دددل  دددتن   دددكدهم يف العدددتب الدددأ 
 ةليون  سمل أيوتع. حبلقك  قلنت هذه الحصتءا  ال ف ل ةن ا صتد  ا عني ل بذل .
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 ةنهمدت يشدك ل  صدأ  دكد  عكد الشيعل اليوم يعتدة  كد أبندتء العتة دل  حبان  ندف
ا سلمني  البتلي حسدب الحصدتءا  األ دريي أن در ةدن ةليدت ي ةسدلم  حب دا ةدت أملدر  
بددددو الددددرإلي  ا صددددري  ا بددددري بنقددددوس الشدددديعل حبالسددددن ل  كددددتن األ هددددر يف ةصددددر: أ ددددو  
السددتدا   يف  طددتا لددو  شددر و جريددكي األهددرام ا صددريل  حبملددك  أيدد  اجلريددكي حبملددرأ  

نمت حبملك  نر   ل  الن   ةدن اجلريدكي ا دذنو ي ةدس  ندر  دكدهت     الملرا   يهت   
حبنن دت حيندذاك  (11)حب ت خيهت  حب ملم صق تهت حبتطرهت يف بعدو ةدت نتبندته حدوة الشديعل

 يف الكوي .
مث  ان  جهدددت  التبشددددري يف ا سددددي يل بقيددددتدي البتبددددت جهددددت  لددددو إةتكادا ددددو ايدددد  ا  ددددو 

ددددرين ةددددن  اهبددددني حب ا هبددددت   حب،ددددريهم  حبيقددددوم بواجبددددتهتم يتكق ددددل جبميددددس شددددؤحبن ا بش 
حبةتطل بتهتم  حبيو  ر أم نل  إةكت يت  التبشري ةن هتيحل  ذانر للسقر  حب تةني  هدت م 
حبإي ددددت م  حب عيددددني ةنطقددددل  بشددددريهم  حب،ددددري  لدددد   حبيف ا قتبددددل يشددددأي اجلهددددت   لدددد  
دددرين  إ دددت  ةؤت سدددت   رييدددل  بشدددرييل يف ندددل  ةنطقدددل يبقددد  أحدددكهم  يهدددت ةدددك ي  ا بش 

   تنوا   ةن ننيسل أحب ةك تل أحب ةستوصأ أحب ةت أشبو  ل .و
حبهذا ال ت  حبالتتتي  ةس األتأ الشدكيك ،دري ةوجدود  ندك ا سدلمني  ق  ندك 
ا تص ددل حبق العتة ددل  حبأددذا  ددرا ان  يف نددل  ودد  تددنوا   ددئداد ةؤت سددت  ا سددي يني 

هم ةدن ق يشدملو شدري ا رييل التبشرييل مبعك ة وسل ةفيني ةؤت سل  حب ل  ألن  ةن
التتتي   حبةن يشملو الشري ملك يؤت   بعوهم أن ر ةدن ةؤت سدل حباحدكي   يكدون 

 ا عك ة وسل ةفيني.
حبنل   ل  التقك م يرجدس إىل التنسديا حبالتشدتحب  ا وجدود يف جهدت  التبشدري العدت م  

تشتحب   ا ققود  ل  أيوتع  نك ا سلمني  ةس ان  التفم هو الذي يتةر بتلتنسيا حبال
لْبله اهلله مجلهيعتع حبلقل  دلقلر مُلوا( ُموا اه  قم القرهن: )حبلاْ تلصه
دندلُهْم ((12) ) حبلألْةدُرُهْم ُشدو لا بدليدْ

(13) 
                                                           

 .5د  ل الشيعل: ص 11

 .113د تو ي هة  مران  هيل 12
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التتشددت ي  ددني »حب  (15)« يددم أةددرنم»حب  (14)«يددك اهلل ةددس اجلمت ددل»حبيف ا ددكي : 
 حبإىل ،ري  ل . (16)«اأكايل

 كاشان دار المؤمنين
س ملددم يف  راملتهددت بتلتشددي س  حبيف إحتوددت ت العلمددتء نت دد  ةكينددل نتشددتن ةددن  وابدد

العددتةلني  حبا طبددتء ا بددك ني  حبنت دد  حبق  ددئاة  عددرف بددكا  ا ددؤةنني  حبالقص ددل التتليددل 
  ؤي ك أن  لكتشتن هذه ا عتين:

لقدددك هدددل  هدددفة احملدددر م بدددت ئن حباألتددد  يف بعدددو السدددنني  لددد  العدددتب  حبإشدددتغل 
حب قددك اددتل  العددئاء حبا نددرب ا سدديين يف نددل  الددبفد   الشدديعل بظملتةددل الشددعتإلر ا سددينيل 

حبةنهدددت نتشدددتن  حبةدددن ا علدددوم ان  اهلدددتل  حبا ندددتبر  كدددون بك دددري بتلغدددل يف أي دددتم العشدددري 
اُقحبىل ةددن احملددر م  ايدد  إن  ا طبددتء حبا بل غددون يكددون أددم أن ددر ةددن الدد  للزطتبددل 

ل  حبلددددذل   ددددنهكهم ا طتبددددل  حبالتبليددددي يف هددددذه العشددددري بتلنسددددبل إىل نددددل  أي ددددتم السددددن
 حبجيهكهم التبليي يف هذه العشري د  تص ل يف اليوم العتشر حبليلتو د أن ر ةن نل  حبمل .
حبيف ةستء يوم  تشو اء  حبيف حبمل  ةتت  ر ةنو  يلتقم أحك  طبدتء نتشدتن د حبهدو 
هدت يف طريقو إىل بيتو ةنهكتع ةتعبتع د بتةرأي ةن ا ؤةنت  حب طلدب ةندو أن يقدرأ أدت يف بيت

 الستع  ل  الةتم ا سني ) ليو السفم(   يعتذ  ةنهت  تصر   ليو.
ددن ةددن  يقددوة  لدد  ا طيددب: إين  نندد  يف ،تيددل التعددب حبالنصددب  حبةددت نندد  أمتك 
القدددراءي حبا طتبدددل  لكدددن إصدددرا هت أحبجدددب  لدددم  أن أتدددتجيب أدددت حبأ هدددب إىل دا هدددت   

ل  ةصرا يو   ك ل  يف الدكا  نت   الكا  ةهي تي لتتقبتة ا عئ ين حببت ت ةقتوحتع  
 رأي   يهت ،ر ل ةلب سل بتلسواد  ملك حب س يف صدك هت ةندرب ةغط د  بسدواد  حبيف  احبيدل 
                                                                                                                                                                      

 .38د تو ي الشو ا  هيل 13

 .11د  ل البف،ل: ج 14

 «. ليكم بتقوا اهلل حب يم أةرنم»  أق  يو: 24ص 15د ات  األ وا : ج 15

 .411ص 62د ات  األ وا : ج 16
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ةنهت ملك اُ ك   حبتتإلل الشتي حبةت أشبو  ل   لكين  ب أ  أحكاع  يهت   قلد  للمدرأي 
 ةتعج بتع: إ ن أين ا ستمعون؟

ددت ا هددم   إملتةددل الدد  العددئاء  لدد  الةددتم ملتلدد : لددي  ا هددم  حبجددود ا سددتمعني  حبإّن 
 ا سني ) ليو السفم(  تملرأ أ   يف تبيل اهلل حبملربل إىل اهلل.

ملتة ا طيدب:  ت  قيد  ا ندرب حبأ دذ  يف ا طتبدل حب ندر ا دتل حبةدت حدل   لد  هة 
الرتدددوة )صدددل  اهلل  ليدددو حبهلدددو( ةدددن ةمتدددم حبحبيدددف   حببينمدددت أ دددت جدددتل   دددوق ا ندددرب 

أمسددس  يتحددل النسددتء حببكددتإلهن  يف  لدد  الغر ددل حبلكددين  ةددت  حبةشددغوة بت طتبددل  حبإ ا ك 
دت أنملد  ا دتل حب ر،د  ةدن ملدراءي  بدتع بليغدتع   لم  نن  أ ا أحكاع  يهدت   تعج بد   عج 
اهلل    ئل  ةن ا نرب حبتتل  ا درأي صدتحبل اهللد   دن النيتحدل  حبالبكدتء يف الغر دل 

 إه ن نتن؟
  قتل : إين  ق أ لم.
ب  إىل البي  حبّن   حبيف  دتب الرؤيدت مسعد  هت قدتع يقدوة يل: ملتة ا طيب:  ذه

ان   تطمل الئهراء ) ليهدت السدفم( نت د  حت دري يف اهللد  حبنت د  هدم الد   بكدم  
حبملك أ  ر هذا األةر د الكاة   ل  إ فصو د يف  طتبل هذا ا طيب ايد  ا  دو   دت ندتن 

يتأبدت  بدكاهلل  ندتن اهللد  يدر ل  يصعك ا نرب بعك  لد  القص دل حبيقدوة: السدفم  ليد  
 بتلبكتء حبالن يب  حبنتن السو هكذا إىل أن  ويف   محل اهلل  ليو.

  صل
 المحّدث القّمي مفخرة من مفاخر قم

مث  ان  ةددن ةقددت ر ملددم ا قك تددل ا رحددوم ا غقددو  لددو  احملددك ي الكبددري  الشدديخ  ب ددتس 
حبنتب اُ درا  صدل إىل ملرابدل القم م  صتحب نتتا ةقت يو اجلنتن  حبتقينل الب ت   

 ةتإلل نتتا إتس حبةقيك.
ان  هدددذا العدددتب اجلليدددل  حباحملدددك ي الن ريدددر  بتل دددت ل إىل  لمدددو الغئيدددر حبا تندددو    
حبإتددتمرا ه العجيددب حبالددكاإلم يف الكتتبددل حبالتددتليأ  نددتن حببصددكق حب  ددتع  اهددكاع  حبةت قيددتع 
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لةدددددددتم أةدددددددري  تبدددددددكاع  حبملدددددددك  دددددددويف  يف النجدددددددأ األشدددددددرف حبد دددددددن هندددددددتك يف جدددددددوا  ا
 ) ليو السفم(  حبنت   لو يف حيت و الكرال ملص  مجيلل  ةنهت ةت يلم:  ا ؤةنني

ددم يقددوم ملبددل مثددت ني تددنل  قريبددتع د حسددب  قددل بعددو األ يددت  ددد   ان  احملددك ي القم 
بئيت ي لو إىل الةتم الر ت ) ليو السفم( يف ةشهك ا قك تدل  حب ا  ليلدل يدذهب بعدك 

لئيددت ي أحددك العلمددتء  حبب يكددن الطريددا إليددو ةعب ددكاع حبق ةددئحب داع  صددفه ا غددرا حبالعشددتء
بدددتلنو   نمدددت نت ددد  العدددتدي يف الطدددرق تدددتبقتع  )حبملدددك  أيددد  ة دددل  لددد    دددت ننددد  يف 
النجأ األشرف ملبل تت ني تنل  قريبتع  تن  الطدرق نت د  ةيلمدل حب،دري ةعب دكي  حبندتن 

مددري ايدد  نددتن ال سددتن ق يددرا اليددفم شددكيكاع يف الليددتيل  حب تص ددل الليددتيل ،ددري ا ق
ةو س ملكةيو  حبيشا  ا شم  ليو( حبلكن احملدك ي القم دم نمدت حيدك  نت الشدز  الدذي  
نددتن اشددم  لقددو  نددتن اشددم براحددل حبةددن دحبن ةشددق ل  حب لدد  ألن   ددو اع نددتن يسددع  
بني يكيو حبيودمء لدو الطريدا   يتعج دب  لد  الشدز  ةدن ةصدك  الندو   حيد  ا  دو 

القم م ةصبتحتع  حبق ةدت يبعد   لد  الندو  ةعدو  حبلدذل  يسدر  يف  ق يرا ةس احملك ي
ا شم حر  يصل إليو لريا ةن أين يكون الندو   حبةدت هدو ةبع دو؟  لم دت حبصدل إليدو إ ا 
بو يرا ان  ةصك  الندو  حبةبع دو هدو: احملدك ي الشديخ  ب دتس القم دم ) محدو اهلل( حب لد  

  و اع أ تء لو الطريا.ا  و نل مت  نر اهلل  عتىل حبتب  و  رج ةن  مو 
أملددوة: حبة ددل هددذه ا تلددل  وجددك يف اآل ددري أيوددتع  حبملددك أشددت  إليهددت ملولددو  عددتىل: ) 

نلددت ه يلْسددعل   ُددوُ ُهْم بدلددنْيل أليْددكهيههْم حبلبهتلْالددت ههْم ( يدلددْومل  دلددرلا اْلُمددْؤةهنهنيل حبلاْلُمْؤةه
)حباليددتهر:  (11)

حبجوههم  حبالندو  الدذي يسدع  يف  ان  النو  الذي يسع  بني أيكيهم يكون ةنبع تع ةن
طرف أات م يكون ةنبع تع ةن ص يقتهم  ،ري ان   و  ا ؤةنني حبا ؤةنت  يف القيتةل د 
ددت  اع حبإّن  حسددب ظددتهر اآليددل الكراددل د يكددون ةسددتمر اع   ددتن  تددطو القيتةددل ةيلددم جددك 

د ت يسدتقيك يكون الويتء  يو ةن هذه األ وا   حبا هم  يف األةدر هدو: ان  هدذه األ دوا  إّن 
م نمت ق يرحبن الندو  يف جهدن م حبالعيدت  بدتهلل(  ةنهت الصت ون  ق   حباة ت الطت ون  ت  
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 كدذل  ق يرحب دو يدوم ا سدتا  بدل يقوددون ةدوملقهم يف القيتةدل يف ظدفم داةد  ةددس 
ان   ل  األ دوا  أةدتةهم   يكدون ةد لهم نم دل األ مد  الدذي اشدم ةدس إ سدتن بيدكه 

 بيكه ا صبتة يرا النو  أة ت األ م   ف يرا  ل  النو  أبكاع.ةصبتة ةنري   تن  ةن 
 من كرامات المحّدث القّمي

دددم ) محدددو اهلل( هدددو ةدددت  قدددل  دددن  حبةدددن القصددد  الكال دددل  لددد  نراةدددل احملدددك ي القم 
بعو: ةن ا  و نتن لو صكيا ظتهر الصفة   ذهب  ل  الصكيا إىل ا دل  حب يدت ي 

) لديهم السدفم( يف ا كيندل  حب  دت   لو( حبأإلم ل البقيدسةرملك  توة اهلل )صل  اهلل  ليو حبه
 جس ةن ا ل  حبالئيت ي  ا ه النتس ةن ةعت  و حبجريا و حبأصكملتإلو  ةت  كا الشيخ  ب تس 

ددم ) محددو اهلل( ت  ددو ب يددئ ه   تعج ددب  لدد  الصددكيا ةددن  ددكم  يددت ي الشدديخ لددو    القم 
يف الطريدا   سدتلو:  دت ا حب ا  يوم حبملك  رج يف بعدو حواإلجدو  دظ ا بدو يدرا الشديخ 

 ب يئ ه ةس ا  و  لم برجو و؟
 قدتة لدو الشديخ احملدك ي ) محدو اهلل(: نيدأ أ حب ك حبأ د  ب  تُدب إىل اهلل تدب ت و 

 حب عتىل إ ت  ملتو يف  ر ت ؟
 زجددددل الصددددكيا ةددددن نددددفم الشدددديخ حبملددددتة: أتددددتغقر اهلل حبأ ددددوا إليددددو  مث  حبد  ددددو 

 حبا صرف.
 عج ب  ةن الشيخ احملك ي نيأ اط لس  ل  ةت ب مث  ان   ل  الصكيا ملتة: لقك 

يط لس  ليدو تدوا اهلل  بدت ك حب عدتىل حبأ دت  حب لد  ا  دو ندتن ملدك إ  كدب ةعصديل ب يعلدم 
ددددت  لددددم بددددو العددددتب بتلنوايددددت حباألتددددرا   قدددد   حبهددددو اهلل تددددب ت و حب عددددتىل   ددددت أحددددك  حبإّن 

تن ملدك  ته دل ألن يكدون حبا ر بطون بو  إ ت يكة   لد  ان  الشديخ احملدك ي ) محدو اهلل( ند
ةددن احبلحدد  ا ددر بطني بددتهلل  بددت ك حب عددتىل  حبإق   مددن أيددن  لددم الشدديخ بددذل   ةددس ا  ددو  

 نتن بينو حببني صكيقو يف  يل ا عصيل ةست تي بعيكي؟
حبةن القص  الكال ل  ل  نراةل احملك ي القم م ) محو اهلل( أيوتع هو ةت  قل  نو: 

ددم ) محددو اهلل( ةددن ا  ددو  هددب  ا  ةددر ي بصدد بل السددي   ددك  ددل السددي ك حسددني القم  ك ّم 
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دددت د دددف  إىل إحدددكا ا قدددتبر لئيدددت ي أهدددل القبدددو  حبملراإلدددل القت،دددل  لددد  أ حباة ا دددو     لم 
دددم صدددو  صدددراا حب ويدددل  حب   دددل حبأ دددني  حبندددتن  إ سدددت تع  ا قدددربي مسدددس الشددديخ  ب دددتس القم 

و الشيخ احملك ي هو حبالسي ك ّم ك القم م إىل  يُعذ ا يف ملربه يف  تحيل ةن ا قربي   ت  
 لدد  النتحيددل  حددر  إ ا إملأبددت ةددن القددرب الددذي نددتن يعلددو الصددراا ةنددو  التقدد  الشدديخ 
 ب تس إىل السي ك ّم ك حبملتة: نتين  أمسس صو تع ةر بتع  حبصرا تع ُةقئ تع  يعلدو ةدن هدذا 

 القرب   هل  سمس أ   شيحتع؟
ي شدديحتع  حب بددني  لددو ا  ددو حبحددكه  تجددتا السددي ك بددتلنقم   لددم يقددل لددو الشدديخ احملددك  

الددذي يسددمس صددو   لدد  ا ي دد  ا عددذ ا  حبنددتن هنددتك اُ ددتس ملددك إجتمعددوا  لدد  ملددربه 
م نت وا ملك  ر،وا ةدن د ندو   سدتأم الشديخ احملدك ي  دن حدتة ةي دتهم   يهدر ا  دو   حبنت  

 نتن يف حيت و ةن األشزتص ،ري ا بتلني بتةر دينهم.
  ت ذي  ل   تب الرب ا (

 نتتا الب ت   حبنتتا لحتيل األ بت   حب،ريمهت ةن نتب ا كي   قصيل هنتك يف
حدددوة  دددذاا القدددرب  حبةدددت يفمليدددو أهدددل القبدددو  ةدددن العدددذاا جدددر اء أ مدددتأم يف الدددك يت  
 تص ل إ ا نتن الشز  ،ري ةبتة بكينو حبه ر و. حب تنيكاع لتل  ا طتلب ا ذنو ي يف 

أصدددوا تع ةقئ ددل ةدددن بعددو ا دددو    ة ددل هددذه الكتدددب  قددك  ُقدددل أن  أحددك العلمدددتء مسددس
ا عذ بني  حب ل  حسب ةت  قل هو  حبنتن هذا العتب يف  ةت نت حبملك  أيندته حبالتقيندت بدو 

  ق    لينت القص ل التتليل:
ملددتة: نندد  ةشددتغف بتلق ددم الددك حبس الكينيددل يف إحددكا ا ددكا س العلمي ددل يف ايددران 

ددددك ا لكتشدددددم ا عددددرحبف بتلئهدددددك حبأ ددددت أ ددددئا ب أ دددددئحب ج بعددددك   دددددذهب  إىل الشدددديخ ّم 
حبالتقوا  حبطلب  ةنو أن يعل مين  مف يوجدب إ قطدت م  دن الدك يت حبإملبدتيل  لد  اهلل 

 تب ت و حب عتىل.
 قدددتة يل الشددديخ الكتشدددم:  ليددد  أن  دددذهب حب دددك ي تدددت ل أشدددهر إىل  يدددت ي أهدددل 
ي القبو  يف ةقربي البلك  حبليكن  ل  يف نل  ليلل  نك ةنتصأ الليدل مث   بقد  يف ا قدرب 
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 ةتعب كاع إىل الصبتة.
ملددتة:  قعلدد   لدد  حبنندد  أ هددب نددل  ليلددل يف ةنتصددقهت إىل ا قددربي ةددت م ف نددل  
ا صت ب الد  نت د  يف هدذا الطريدا  ةدن ظدفم الليدل حب دكم حبجدود ةصدتبيو  ودمء 
 الشوا   حباأل مل ل  حبةن حبحشل الليل حب كم حبجود ا ت  ي يف الطريا  حبا ؤ   يف ا قربي.

ت  هبدد  إىل ا قددربي حبإملأبدد  ةنهددت مسعدد  صددو تع شددكيكاع ةئ جددتع  يف حب ا  ليلددل   دد
،تيل الشدك ي حبال  دتج  حبنند  نل مدت إملأبد  ةدن ا قدربي إملدأا  لد  الصدو  حبإشدتك   
حر  إ ا د لتهت  أيد  هندتك جندت ي حبإىل جنبهدت تدراجتع  ا  دوء  ت د   حبملدك جلد  

ددت إملأبدد  إىل جت بددو  جددل يتلددو القددرهن  لدد   لدد  اجلنددت ي  حبيعلددو  الصددو  ةنهددت   لم 
ةنهددت جي ددكاع  إ ا ك أ ا ةلكددني يوددربتن هددذا ا ي دد  مبددر بتني ةددن  ددت   حبا ي دد  يسددتعر 
 ت اع حبيصدرا صدرا تع يقط دس  يدتي القلدب  حبيدذهل ال سدتن   تدهشدين ا نيدر حبأ  بدين  
 تمتلك   قسدم حبالتقد  إىل  لد  القدت يء الدذي ندتن يقدرأ القدرهن  ندكه حبمللد  لدو: 

 ا ةت أ ا  حب سمس ةت أمسس؟هل  ر 
  قتة: ةت  را حبةت  سمس؟

 ملل : أ ا ةلكني يعذ بتن ا ي    حبأمسس صراا ا ي   حب ويلو.
 تجتا بتلنقم   علم  ان   يين حباُ ين ملك  ت تدت بدظ ن اهلل  عدتىل  لد  بعدو ةدت 
جيري يف  دتب الدرب ا ةدن اقُةدو  الرب  يدل  مث  اتدتوىل  لدم  ا دوف حبالدذ ر  ايد  ب 
أمتك ن ةن البقدتء حبالشدتغتة بتلعبدتدي نعدتده يف ندل  ليلدل   رجعد  ةدن دحبن إ تيدت   
بدددل بدددكا س ةدددن الوحشدددل حبالكهشدددل  حبةطدددت دي ةدددن شدددبو ا لكدددني ا هيبدددني  حبشدددر  ةدددن 

 ةر بتيهمت النت يتني.
 جعدددد  أد اجددددم  ددددو ا ك تددددل  حبنددددتن  أ ددددواج األهددددواة  طددددت دين  حبأةددددواج البفيددددت 

ل  إىل ،در   تدقط  ةغشدي تع  لدم   حبب أ دا ةدن ،شددوه إق   فحقدين  حدر  إ ا حبصد
 لدد  صددو  األ ان يعلددو ةددن ةددؤ  ن ا ك تددل  حبهددو يعلددن  ددن طلددو  القجددر  حبد ددوة 
الصدددبتة   نهوددد  لصدددفي الصدددبو حبأ دددت ةتدددو  ر األ صدددتا  ةر دددوا القلدددب  ةنهددد  
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جسدددمم اجلسدددم  إ دددت إ دددطر ين بعدددكهت  راجعدددل الطبيدددب  حبةعتجلدددل  قسدددي   ا نهدددت ي  حب 
ا تعددب  حبمللدديب ا  قددل بددتأموم حبالغمددوم  حبحددتل  ا ئ يددل ا تعبددل ةددن ةعتينددل  لدد  ا نيددر 
الرهيب  حبمست  الصو  ا هيب  حببتلقعل بقي   ك ي تت ل أشهر اُ تجل  قسم ا ريودل 
حددر  شددقي  بددظ ن اهلل  عددتىل ةددن التددو  ر  حبلكددن ب يقددت ملين هددوة  لدد  ا نيددر حب  بددو 

 حب  ره.
 تين  ملك  أي  هذا العدتب  حبالتقيد  بدو ةدر ا   كيدكي  حب ر د  ةندو  حبنتن نذل  

 لدد    ت  ددو نددتن ايدد  إ ا  هه ال سددتن   هه نت  ددو حبالددو حددئين  ق يقددرة حبق يودد   
إق    كتع تط ي تع حبملشري تع نمت هو  تدي أهل ا صديبل حبالعدئاء  حبحيدا   دن يدرا بعدو 

 ةؤا ذا  الرب ا  أحب يسمس  ت أن يكون نذل .
 ) مع شارح العروة الشيخ اآلملي (

ددك  قددم اآلةلددم د حبنددتن ةددن  لمددتء   قددل  ددن شددت ة العددرحبي ا عددرحبف: الشدديخ ّم 
طهران  ا  و  هب أي تم شبتبو إىل النجأ األشرف لت صيل العلوم د ا  و ملتة: إ  قي  
يف الك س ةن السطوة إىل د س ا ت ج  مث  بكأ  أحور د س ا ري ا النتإليين )ملكس 

 (حبنت   يل حجري يف ةك تل اآل و ك الكربا.تره
حب ا  يوم ةن أي تم الشدتتء حبملدك ندتن اجلدو  شدكيك الدربحبدي  حبأ دت يف ا جدري صدل ي  
صفي الصبو حبجلس  ةتد اع  جلم  ،  الكرتم ةن شك ي الدربد  حبةلقي دتع  لد   جلدم  

جللسدل الد  الل تف   نتحبل  القرهن أل لوه   جتل  يف ُ ُلكي القكري التتليل حبهم: ا
أ ددت  ليهددت  ددفف األدا ةددس القددرهن  لكددن حيدد  اين  نندد  يف ا جددري حبحددكي  حبب 
يكددن هنددتك أحددك يددراين  حبب يوجددك بنيددري ةددت هددو  ددفف إحددأام القددرهن حيدد  نددتن 
الل دددتف ملدددك ،ط دددت  جلدددم  حبتدددأمهت  مللددد : ا  دددو لدددي   دددفف األدا  حببدددكأ  أ لدددو 

 القرهن حبأ ت بتل  ا تلل.
فحبي القرهن  هب  أحب ة طلو  الشم  لئيدت ي الةدتم أةدري ا دؤةنني مث    ت أنمل   

) ليو السدفم( يف  حب دتو ا بت ندل  حب ندكةت د لد  بتحدل الرحب دل  أيد  أحدك العلمدتء 
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األ قيددتء حبيددك  : السددي ك جددواد  جتلسددتع يف  تحيددل ةنهددت   ددذهب  إىل دا ددل الرحب ددل 
د ا دذنو  حبتدل م   ليدو   درد  حب     حب  ت أنمل  الئيت ي حب ك   ةر   بتلسي ك جوا

 لم  السفم مث   تداين حبملتة: ا لم أي هت الشيخ: ان  القرهن نفم اهلل العئيدئ  حبق يصدو  
أن يقرأه ال ستن حبهو ةتدٌّ  جليو  حر  حبلو نتن الوملد  شدتتءاع حبنت د   جدفه ةغط دتي 

 بتلل تف.
دددب  حباتدددتغرب  أشدددك  ا بددد  ةدددن  لددد  أبلدددي التعج  لتدددتغراا  ملدددتة الشددديخ:  تعج 

حي  ان  السي ك ملك أ ربين مبت ب يط لس  ليو إق  اهلل حبأ ت   تين    ت نن  أ لو القرهن ب 
 يكن أحك ةعم يف الغر ل  نمت اين  ب أملل  ل  ألحك أبكاع.

 اإللتزام باُمور أربعة

ملتة الشيخ اآلةلم:  هب  األي تم حبالليتيل  ل  هذه القص ل حبأ ت ةعجب بتلسدي ك  
 رص ددك القرصددل أللتقددم بددو ةددر ي اُ ددرا  حددر  إ ا حددل  الصدديأ حبإشددتك  ا ددر  يف حبنندد  أ

النجددددأ األشددددرف   ددددأد د  بددددني أن أ ددددود إىل ايددددران ألجددددل الصددددطيتف يف ملراهددددت 
البدددت دي  حبالدددتزل   ةدددن صددديأ النجدددأ ا دددت    حببدددني أن أبقددد  يف النجدددأ األشدددرف 

دددر  يف أن أ هدددب إىل ألجدددل التدددتمرا  يف الك اتدددل  حبةواصدددلل التقدددك م العلمدددم    قك 
هدددذا السدددي ك العدددتب ألتدددتزري اهلل يف أةدددري  ندددكه   دددذهب  إليدددو  ا  يدددوم أحب ة طلدددو  
الشددم   حبد لدد   ليددو الددكا  حب هبدد  إىل ،ر تددو   رأيدد   نددكه يف ،ر تددو طتلبددتع ةددن 
طف ا العلوم الكينيل حبهو يستنصد و  حبالسدي ك يقدك م لدو النصدي ل حبا و يدل ملدتإلف لدو: 

 تع  مددددل بددددتُةو  أ بعددددل  ددددك ي تددددت ل أشددددهر  لددددرأا يف حيت ددددو شدددديحتع  ت ملددددتع  لددددو ان  إ سددددت
 حباأل متة األ بعل هم نتلتتيل:

د أن يددذهب ندل  يددوم إىل  يدت ي الةددتم أةدري ا ددؤةنني ) ليدو السددفم( يف  حب ددتو  1
 ا بت نل.
د أن يددئحب  الةدددتم ا سددني ) ليددو السددفم( يف ا نتتددبت  ا شددهو ي ندددتأل بعني  2
 .حب،ريه
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 د أن يتجن ب  ن نل  ا عتصم حببكل جك . 3
د أن يذهب لئيت ي أهدل القبدو  إىل حبادي السدفم يف النجدأ األشدرف ندل  ليلدل  4

 مجعل ةر ي.
دددك  قدددم اآلةلدددم: مث  ان  الطتلدددب الدددذي ندددتن ينصددد و السدددي ك ملدددتم  ملدددتة الشددديخ ّم 

هدددل  ملدددتم حب دددرج ةدددن  ندددكه  حب  دددت  لددد  اهللددد  التقددد   أ دددت إىل السدددي ك حبمللددد  لدددو: حب 
 جنتبكم  ذه األ متة األ بعل؟

 ملتة:  عم.
  قل  لو: حبهل  أيتم شيحتع ،ريبتع؟

 ملتة: ملك  أي .
 ملل : حبهل اكنكم أن  ذنرحبا يل جت بتع ةنو؟

ملددتة:  عددم  لقددك نندد  ملبددل ملليددل يف ا قددربي ةشددتغف بئيددت ي القبددو    سددمع  ةددن 
ددك  قدددم أحددك القبددو   ددكاءاع يقددوة يل: أي هددت السددي ك إ هددب إىل الدد كا    ددتن  الشدديخ ّم 

اآلةلددم تددوف يددته إليدد  لتسددتزري اهلل لددو يف أن يددذهب يف هددذا الصدديأ إىل ايددران 
 ل صطيتف  أحب يبق  يف النجأ األشرف حبيواصل د اتتو.

بددتع حبإتددتغرابتع  حب لمدد  ان  ال سددتن  ددك  قددم اآلةلددم:  ددظ دد   عج  ملددتة الشدديخ ّم 
يت و  ملك يصل إىل ةت ق يصل إليو أحك ةن ا زل  هلل تب ت و حب عتىل  الئاهك يف ح

 النتس.
 السّيد القّمي من أعالم القرن الرابع عشر

نتن السي ك ا تج  هملت حسدني القم دم  محدل اهلل  ليدو  لمدتع ةدن أ دفم القدرن الرابدس 
 شر اأجري  حبنتن إىل جت ب  لمو الغئيدر ةت قيدتع  اهدكاع  ةقدكاةتع اتهدكاع  حبملدك  أيتدو 

 ددتع أي ددتم الددك س يف حددو ي نددربفء  حب اهددكاع  تبددكاع أي ددتم الصدديأ يف تددتةراء  اُتددتت اع بت  
حيدد  نددتن يتشددر ف بئيددت ي الةددتةني العسددكريني ) ليهمددت السفم(حبتددرداا الغيبددل يف 
النهدددت   حبيف الليدددتيل ندددتن يدددذهب بر قدددل العلمدددتء للمبتح دددل حبالندددوم إىل الشدددط يل  حبهدددم 
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 تتةراء إق  يف أحك أطرا هت.ةنطقل حباملعل  ت ج البلك  حيوطهت ) ر( 
مث  ا  و نتن  نك ا نتم هنتك حبد عتع أل ا ا شدرا  حبالعقدت ا يتلدو اآليدل التتليدل: ) 

تلفلٌم  للل   ُوة يفه اْلعلتللمهنيل 
دنهنيل  (18) ّْسه دْن  هبلتده لدت  (12)  إ  ت نلذلله ل  لْدئهي اْةُو   إه  دُو ةه

 لددد  اُق دددرا  حبا عدددرحبف ان  القراإلدددل  دددذه ( مث  يودددرا بظحدددكا يكيدددو  (21)اْلُمدددْؤةهنهنيل 
الكيقيل  وجدب  دكم إملدأاا ا شدرا  ا ؤ يدل ةدن ال سدتن  حب دكم د و هدت إىل ا كدتن 
الددذي حبصددلو صددو   ددفحبي القددرهن  مث  نددتن ينددتم حبحولددو مجت ددل ةددن العلمددتء األ ددفم   

يخ ّم دك   دت نتلسي ك ا يفين  حبالسي ك الوالك  حبالسي ك  ين العتبكين الكتشتين  حبالشد
ددم حبلددكه  حبنندد  أ ددت نكةددل حبالددكي  حبإىل ،ددريهم ةددن  اقصددقهتين  حبالسددي ك حسددن القم 
العلمددتء  حبيف الصددبتة نن ددت  ددرا ه ددت  ا شددرا   نت نقسددتء  أحب العقددت ا أحب ةددت أشددبو 
 لدد   ملريبددتع ةددن ا كددتن الددذي نددتن ملددك حبصددلو صددو   ددفحبي هددذه اآليددت  ا بت نددل ةددن 

 القرهن.
 

 العيم  ا تج السي ك حسن القم م )دام ظل و( مت تة هيل اهلل
 

  ل هيل اهلل العيم  ا تج هملت حسني القم م )ملكس تره(
 

 
 من ذكريات سامراء

ددم  حبيف إحددكا السددنوا  د حبأ ددت نكةددل حبالددكي حبيف صدد بل ا ددتج هملددت حسددني القم 
 )ملددكس تددرمهت( د ن ددر  العقددت ا يف تددتةراء  حددر  ا  ددو نددتن ا نددتدي ينددتدي يف أ مل ددل

                                                           

 .52د تو ي النمل  هيل 18

 .81د تو ي الصت ت   هيل 12

 .81اآليلد تو ي الصت ت    21
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تتةراء حبشوا  هت: اجلهتد اجلهتد   يجتمس النتس لقتل العقت ا  حبنتن النتس خيت ون 
ةن لكغ العقت ا  و تع شكيكاع  حبيت ذحبن حذ هم ةنهت   تن   و تع ةنهت نتن إ ا لكغ 
ال سددتن ةددت  الشددز  ةددن لددك،هت   لمددتع بت  ددو نت دد  ملددك ظهددر  هنددتك أ ددوا  ةددن 

حبلددذا ب يكددن النددتس يددتةنون  لدد  « طي ددت ي»حب « شددي تلل»حب « جددر ا ي»العقددت ا ةنهددت: 
ت نت وا  أ قسهم ةن النوم  ل  تطوة ةنت أم ةس ان  اأواء نتن حت  اع شكيك ا ر   حبإّن 
لددددون ا ددددر  الشددددكيك  ،ددددر  اع ةددددن لددددكغ  ينددددتةون يف الغددددرف ا سددددكحبدي األبددددواا  حبيت م 

 ندت وا ملليليدني العقت ا  الد  ملدك لدك،  بعدو الندتس حبأهلكدتهم   لمدتع أن  ا لدكحب،ني
اع.  جك 

مث  إ  ت   دت نن دت  رجدس ةدن الشدط يل إىل البلدك يف الصدبتة نن دت  شدتهك العقدت ا ا ي تدل  
اع ان  العقدددت ا ب  كدددن  يهدددر يف  الددد  ملتلهدددت الندددتس هندددت حبهندددتك  حبةدددن العجيدددب جدددك 

ت نت    يهر يف الليل  ق .  النهت   حبإّن 
 اللحظات األخيرة من أيّام السّيد القّمي

ددم  متددر ك السددي ك  محددل اهلل  ليددو حب هددب  حبيف األي ددتم األ ددريي ةددن  مددر السددي ك القم 
للمعتجلددددل إىل بغددددكاد   ئ  ددددو أ ددددت يف  كةددددل الوالددددك حبالسددددي ك ا دددديفين ) محهمددددت اهلل( يف 
بغددكاد  حب قق ددك ت حتلددو هنددتك  مث   جعنددت حببعددك ةددك ي اُد ددل ا ستشددق  حب ددويف   يددو  حبملددك 

ن  السدددددي ك   دددددت إشدددددتك  بدددددو ا دددددرك  حبصدددددت  يف حدددددتة  قدددددل يل بعدددددو ةدددددن ندددددتن ةعدددددو: ا
الحتوددددت   اُ،مددددم  ليددددو مث  أ ددددتق ةددددن ،شددددو و حبملددددتة  ددددن حوددددره بظ ددددتة حبإصددددرا : 

 أجلسوين أجلسوين.
  قلنت لو: ان  حتلتكم الص  يل ق  سمو لكم بتجللوس.
  ت تد  لينت حببظصرا  شكيك ملولو: أجلسوين أجلسوين.

ددو  ددو بددتا الغر ددل يف ا ستشددق   حبحب ددس يددكه  لدد    تجلسددنته   ددظ ا بددو ملددك  وج 
 صك ه بتوا س حبحبملت  حبملتة: السفم  لي  يتأةري ا ؤةنني.

) ليدو السدفم( حبهدو    علمنت ان  السي ك القم م ملدك تدل م  لد  الةدتم أةدري ا دؤةنني
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 يراه حبيشهك حوو ه  نكه.
أ األشدرف  مث   وج و السي ك  و ت حبالتق  إىل أحبقده حبحبص   بتن يدك نوه يف النجد

بعك ةت نتن ملدك حبص د  بدتن يدك نوه يف ندربفء ا قك تدل  مث  ا طقدت  دو ه ا بدت ك حب ت ملد  
  حبحو الك يت   وان اهلل  عتىل  ليو.

ددددم ) محددددو اهلل( ملددددتةوا بتجهيددددئ حبالددددكهم حب قلددددوه إىل ة ددددواه  مث  ان  أحبقد السددددي ك القم 
 حبحبا اه  يو  محل اهلل  ليو. األ ري   ت ئلو يف ملربه حبلكه األنرب السي ك ةهكي القم م 

حببعك ةو  السي ك القم م  شت   العتإللل حب قر مل   حي  أ ذ الغتلب طريا ايدران 
حب جعوا إىل بفدهم الستبقل  حب ل  أ در  شدت تهم  شدت   ا دو ي العلميدل  الد  ندتن ملدك 

ددم ) محددو اهلل( يف نددربفء ا قك تددل  مث  ان  السددي ك الوالددك  ) محددو مجددس مشلهددت السددي ك القم 
اهلل( ملدددتم جبمدددس مشلهدددت بعدددك  لددد    تقدددك ة  حبإ دهدددر  بدددتلعلم حبالتقدددوا   بلدددي  دددكد 
 جددددتة الددددكين  يهددددت إىل ةددددت يقددددت ا ألددددأ  جددددل ديددددن  بددددني اتهددددك حب قيددددو  حب طيددددب 

 حبةؤل أ  حبةت أشبو  ل .
 

ددم )ملددكس تددره( حبإىل اينددو هيددل اهلل  مت ددتة هيددل اهلل العيمدد  ا ددتج هملددت حسددني القم 
ك ةددري ا ةهددكي الشددريا ي )ملددكس تددره( حبملددك التقطدد  الصددو ي يف العيمدد  ا ددتج السددي  

 تقري أمت إىل ايران لئيت ي الةتم الر ت ) ليو السفم( يف ةشهك ا قك تل
 
 

 إيثار السّيد القّمي ومواساته
ندتن السدي ك القم دم ) محدو اهلل( د نبقي دل ةراجدس الشديعل الققهدتء د ةعرحب دتع بتلي ددت  

نتس   تص ل  جتة الكين ةنهم  حبإ ت يذنر يف هذا اهلتة هدو: حبا واتتي ةس  عقتء ال
أن  أحدك   دت  ايدران جدتء إىل ندربفء ا قك تددل حب ا  السدي ك القم دم يف ةنئلدو حبملدك نن ددت يف 
 كةتو   قدتة بعدك الت ي دل حبالتعدت ف ةقأحدتع  لد  مستحتدو: بدتن يشدأي لنقسدو الدكا  
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حب ليدو مثنهدت  مث  ملدك م لدو الدأ ديندت  مثندتع  ال  نتن يسدكنهت بتلجيدت    يسدكنهت بت لد 
للددكا   لكددن مستحتددو أأ أن يت ددذهت   لمددتع أن  التددتجر أ ددرب مستحتددو بددتن  هددذا ا ددتة 
ددت هددو هبددل حبهكيددل ةنددو إليددو  حبنل مددت أصددر  التددتجر  لدد  الددك س  لددي  حقوملددتع شددر يل  حبإّن 

ةن الطلبل حب جتة  أصر  مستحتو  ل  الر و حبالةتنت  ملتإلف: نيأ أشأي الكا  حبن ري
 الكين ق دا  أم؟

 يح  التدتجر ةدن ملبدوة السدي ك إملأاحدو  نمدت حب  دو هدو إملدأاة السدي ك بدتن يت دذ 
 ال من حبيصر هت يف الققراء  حبأ جس أةوالو إىل ايران.

هذا حبملك اتتتجر ت  ن يف  ةت نت بعك السي ك القم م  ل  الكا   حبجعلنتهت ةك تل 
يددل حباأل فمليددل للنتشددحل  حبمس ينتهددت مبك تددل الةددتم الصددتدق أهليددل   عددين بتلشددؤحبن الكين

) ليو السفم(األهليل  حببعك إ تقتة ا ك تل ةن  لد  الدكا  ا سدتتجري  ل  إتدتحجت هت 
ةددن ملبددل الشدديخ ّمددود دا ددء أحددك  لمددتء نددربفء ا قك تددل  حبإ تقددل إليهددت  حباة ددت  ددن 

 جعلنتهت يف اقُةو  ا رييل  حب قلنت   قك إ تقلنت إىل دا  اُ را نت   ملك اُهكي  إلينت 
ةك تدل الةددتم الصدتدق ) ليددو السددفم( األهليدل إليهددت  حب لدد   وملعهدت اجلي ددك  حبةكت ددت 

 ا متت    قك نت   يف شت   ملبلل الةتم ا سني ) ليو السفم(.
إتدددتمر   ا ك تدددل يف  شدددتطتهتت األ فمليدددل حبالكينيدددل  حدددر  اتدددتوىل حدددئا البعددد  

العراق حبدة ر نل  ا و ا  العلميل  حبا كا س الكينيل   شر د األبرا   حب ق  الكت ر  ل  
األ يددت   حبملتددل العلمددتء حبا،تددتة  جددتة الددكين  حببددك ة  عمددل اهلل نقددراع  حبأحددل  ملوةددو دا  
البددوا   جهددن م يصددلو ت حببددح  القددرا     دد  اهلل الشددعب العراملددم ا سددلم ةددن نتبوتدددو 

  ا  العت ني. ا زيأ  حبأ قذهم ةن شر ه  هةني
 

 مت تة مستحل هيل اهلل العيم  السي ك ةري ا ةهكي الشريا ي )ملكس تره(
 

ددل األ ددفق  هددذا حبملددك نددتن هنددتك العكيددك ةددن العلمددتء األ ددفم الددذين نددت وا يف ملم 
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ددم  تطددر ق إىل الددبعو ةددنهم اتددتطراداع حب تميمددتع للب دد  حبا،نددتءع  حبالي ددت  نتلسددي ك القم 
 العلمتء هو:للمو و    من أبر  هؤقء 

 الشيخ البالغي معجزة الحوزات العلمية
ةن  لمتإلنت األ فم  الذين بئ،وا يف القرن الرابس  شر اأجري  حبأ ت حبا ةت حوأم 
بعلمهددم حب تليقددتهتم  هددو: الشدديخ جددواد البف،ددم  محددل اهلل  ليددو  ا  ددو نددتن ةددن العلمددتء 

العملدددم  لقدددك  قدددل يل األحب دددتد الدددذين  دددكةوا ال سدددت يل جبهدددكهم العلمدددم  حب قدددواهم 
حبالكي ) محو اهلل(  نو ةت يلم: ملتة ان  الشيخ البف،م ملبل إ تقتلو إىل حدو ي النجدأ 
األشرف نتن يواصدل د اتدتو الكينيدل يف حدو ي تدتةراء  حبندتن الرا دب الشدهري للطلبدل 
اع  نمدددت هدددم العدددتدي يف ملل دددل الرا دددب الشدددهري بتلنسدددبل إىل  يف حدددو ي تدددتةراء مللددديف جدددك 

علوم الكينيل يف نل  ا و ا  العلميل حدر  يوةندت هدذا  حبندتن الشديخ البف،دم طف ا ال
يصدرب  لد  ملل دل  ا بددو  حبيقتندس بشدمء ملليددل ةدن ا تندل حبا لددب   حبجيعدل لدذل   صددأ 
ةر  بددو  حبيددك  ر النصددأ اآل ددر ليقك ةددو إىل يهددودي نددتن يددتعل م ةنددو اللغددل العربيددل  لغددل 

هدددم النسدددبل بددني التدددو اي ا أمجدددل بتلعربيدددل  حببدددني التددو اي القكادددل  حب لددد  حدددر  يددرا ةدددت 
التددو اي ا وجددودي  نددك اليهددود بتللغددل العربيددل  حبيعددرف ةددكا صدد  ل الأمجددل حبأةت تهددت ةددن 

  يقهت حببطف ت.
 عم  هكذا ملو   الشيخ  دريي  مدره  حب يعدتن شدبتبو يف هدذا السدبيل  حدر   عل دم 

أمجدل حباألصدل  حب د    لد  ةدوا د  ل  اللغل الصدعبل  حبإنتشدأ بتلقعدل القدرق بدني ال
ا يت ل يف الأمجدل  حبإين  شدتهك  بعدو  لد  ا دوا د يف  تليقت دو القي مدل  حيد  يقدوة 
ةدد ف ان  يف اللغددل القكاددل  ئيددك نلمددل  أحب  ددنق  نلمددل إ ددت يغددري  ا عددأ بتلكتةددل  نددتن 

 يقلب النقم إىل إ بت   حبال بت  إىل  قم.
بغكاد ةك ي نتن يتعل م  يهت العلوم الريت يل ا كي ل:  مث  ان  الشيخ البف،م بقم يف

ةددن حسددتا حبجددرب حبهنكتددل  نددك بعددو ا ك  تددني  الددذين نددت وا يك  تددون يف ا ددكا س 
ا كوةيددددل الرمسيددددل  حبملددددك إشددددتغل بددددتعل م الريت دددديت   فحيددددل بعددددو اقُةددددو  الكينيددددل  
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تع  حبق أ لم هدل  حباألهكاف ال ست يل  حبملك ظهر  ه ت  هذا العلم يف بعو نتبو أيو
 نتن الشيخ يقك م بعو  ا بو الشهري إىل هذا ا عل م أيوتع أم ق؟

حب لدد  نددل  حددتة:  قددك أل ددأ الشدديخ يف النجددأ األشددرف  تليقددت  ةقيددكي للغتيددل  
اع   أيدددد  مجلددددل ةنهددددت  نتلرحلددددل ا ك تددددي ل  حباأددددكا إىل ديددددن ا صددددطق    حبمجيلددددل جددددك 

ت أ لددم نددتن  ريددكاع يف هددذه العلددوم  حبالتوحيددك  حبالت ليدد  حب،ددري  لدد   حبهددو حسددب ةدد
 حبحيكاع يف هذا القرن األ ري.

 مع مؤّلف كتاب إظهار الحقّ 
 عدددم  لقدددك ظهدددر هندددتك ةدددن بدددني  لمدددتء اأندددك   ت دددتع  دددتةف  إ دددتهل  دددل الشددديخ 
البف،دددم  حبلكدددن ق يف نشدددأ اليهدددود  بدددل يف نشدددأ ا سدددي يني   قدددك أل دددأ نتتبدددتع 

حبهو نتتا ةطبدو  حبةوجدود يف األتدواق. « ت  ا ا  إظه»مجيف يف هذا اهلتة حبمس ته: 
الةتةدل »هذا حبملك  قل يل  ا  ةدر ي السدي ك حسدن هملدت ةدري ا شدهو   صدتحب نتدتا 

ا  و نتن يذهب إليو يف دا ه يف النجأ األشرف  حبنتن يراه ) محو اهلل( يف «: الكربا
 السددرداا حددر  النجددأ الشددكيك يتجن ددب النددئحبة إىل السددرداا حبيقددوة: ان  النددئحبة إىل

ددت ندددتن  يوجددب الكسددل ل  سددتن  حبيددؤ  ره  ددن أ متلدددو  حبي ب طددو  ددن أداء حباجبددو  حبإّن 
 جيل  يف ،ر ل ةن ،ر ت  دا ه حبنت   حت  ي شكيكي ا را ي  حبيت ذ يف التتليأ.

يقددوة السددي ك حسددن حددتج هملددت ةددري ) محددو اهلل(: حبنددتن العددتب ا ددذنو  اُتددتت ي يف  
ةددن ةكتتددب الشدديخ األ صددت ي )ملددكس تددره( نتددتا ا كتتددب   قددك د تدد  بعوددتع 

 نكه  حبملتة أيودتع  ندو: ا  دو ندتن ةدس جهدكه الفةنقطدس حبتدعيو ا  يد  ةصدتبتع مبدرك 
  ق  الكم  حبلكن ب يكن  ل  صتد اع لو  ن ةواصلل أ متلو  حبةتتبعل  تليقت و.

 وقفة مع الشيخ األنصاري )قدس سره(
شديخ ةر ود  األ صدت ي  محدل اهلل حبق بتس أن  ذنر هندت بت نتتدبل ةدت ينقدل  دن ال

 ليو: ةن ا  و حني نتن يف النجأ األشرف  ةت نتن ينئة يف الصيأ إىل السرداا  
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حبيت م ل حر  النجأ األشرف الشكيك حبيقوة: ان  النئحبة إىل السرداا يو ي الأه دل 
 حبالكسل  حبيوجب  ت  ر ال ستن  ن  ملو العبتدي  حب شتطو العلمم .

جددأ نددتن شددكيكاع ق يطددتق  حباين  ملبددل ةددت يقددرا ةددن تددت ني هددذا ةددس ان  حددر  الن
تنل   س  بنقسم حر  النجأ يف أي تم الصيأ  حب،س ستو بوجودي   قك نتن حدر اع 
اع  حبلددذا نددتن النددتس يددذهبون إىل السددراديب ملبددل اليهددر  حبيبقددون  يددو حددر   شددكيكاع جددك 

ال ت يل بل ندت وا يدذهبون ملبيل ا غرا  حبب  كن  نقس الطبقل اُقحبىل ةن السرداا  حبق 
 إىل الس ن  حبالس ن هم الطبقل ال تل ل ةن السرداا.

 قددك نددتن ةددن ا تعددت ف يف  لدد  الوملدد  أن يهي حددوا للبيددو  يف النجددأ األشددرف 
 ف ل تراديب: تردابتع يف الطتبا األحب ة ةدن ،د  األ ك  حبتدردابتع يف الطدتبا ال دتين 

،تهمددت  حبيسددم    لدد  األ ددري بتلسددن   حبلعددل  ةنددو  حبتددردابتع أ ددرياع يف الطددتبا ال تلدد  
تدددرداا السدددن  يف ةك تدددل السدددي ك الطبتطبدددتإلم صدددتحب العدددرحبي الدددو ق  )ملدددكس تدددره( 
ةوجددددود إىل اآلن يف النجددددأ األشددددرف  حبان نددددتن حيتمددددل ان  البع يددددني هددددك ةوه  نمددددت 

 حب نتداع. هك ةوا ن رياع ةن ا رانئ الشيعيل  حبا ؤت ست  ا رييل حبالكينيل يف العراق ملهراع 
 عم هكذا نتن دأا  لمتإلنت الرب ت يني   هم نت وا يُرب ون أ قسدهم  لد  ا صدت ب 
ل تددددتمرا  يف أ مددددتأم  حبيددددك  بو ت  لدددد  ا كددددت ه للتددددكاحبم يف  شددددتطتهتم  حبملددددك أ شددددت 

 الشت ر حبهو يصأ هذا ا عأ يف  يمو بقولو:
 حبةن طلب الُعل  تهر الليتيل***حب،تص الب ر ةن طلب اللحتيل

ددت  أ  دددب  لددد  ا قدددك ةت    عددم  هكدددذا  كدددون تدددن ل ا يددتي   دددتن  النتدددتإلل الطي بدددل إّن 
أ وددددل األ مددددتة »الشددددتمل ل حبالصددددعبل  حبلددددذا ملددددتة  تددددوة اهلل )صددددل  اهلل  ليددددو حبهلددددو(: 

حبملك ا تلأ يف ةعأ هذا ا كي  إىل أملدواة  كيدكي   دذهب بعدو إىل  (21)«أمحئهت
 ان  لو هذا ا عأ ا ذنو  ه قتع.

  رحبن إىل ا  و األ م  ةن هذا ا عأ ا ذنو .حب هب ه
                                                           

 .231حبص 121ص 11د ات  األ وا : ج 21
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حب هدددددب  تلددددد  إىل ان  ةعندددددته: أن يطلدددددب ال سدددددتن األشدددددا  حبهدددددو ةدددددتمك ن ةدددددن 
األ دددأ  حبإتدددتكل وا  لددد   لددد  مبدددت ندددتن يقعلدددو الةدددتم ا سدددن ) ليدددو السدددفم( ةدددن 

الذهتا ةتشيتع إىل ا ل   حباحملتةل  ستق بدني يكيدو
  ملدتلوا:  دظ ا دا  أةدر ال سدتن (22)

ة ف د بني أن يصل م يف ةكتن بت د يف الصيأ أحب يف ةكتن حت     تأل ودل لدو أن   د
 يصل م يف ا كتن ا ت    حبهكذا.

لكددددن يددددرد  لدددد  هددددذا ا عددددأ األ ددددري: بددددتن  ةو ددددو  حددددل  الةددددتم ا سددددن ) ليددددو 
السفم(ةو و   تص   حبملك  نر ت الكفم حولو يف بعو نتبنت  نمت يدرد  لد  ا عدأ 

أ وددددل »و ق دليددددل  ليددددو   يبقدددد  أن يكددددون اليددددتهر ةددددن هددددذا ا ددددكي : ال ددددتين بت  دددد
هو ةت  نر ته أحب ق  حب ل  لقولو تب ت و: )يُرهيُك اهللُ بهُكْم اْلُيْسرل حبلقل « األ متة أمحئهت

) يُرهيدددددُك بهُكدددددْم اْلُعْسدددددرل
دددددرحبا حبق »  حبلقدددددوة  تدددددوة اهلل )صدددددل  اهلل  ليدددددو حبهلدددددو(: (23) يس 

ذه األدل ل الكال ل  ل  التيسري حب كم التعسري   نقم أن يراد    تن  أة تة ه(24)« عس رحبا
 ةن ا كي  ا ذنو   ا عأ األ م  أيوتع  نمت ملتة بو القوة ال تين.

 الشيخ النخودكي ُاعجوبة الزمان
 عددم ان  اهلل يريددك اليسددر للنددتس  موةددتع  ،ددري ان  هنددتك أصدد تا النقددوس القوي ددل  

إ تيددت  األشددا   حبإ تزددتا األصددعب  ملربددلع إىل اهلل  حبالقلددوا ا طمحنددل  يتددك  بون  لدد 
 عتىل  حباتلقل ةدنهم أدوا أ قسدهم   يندتلون بظ تيدت هم هدذا  الدك جت  الر يعدل  ندك 
اهلل حبالكراةل لكيو  لكن هدذا  دتص  بتلنسدبل إلديهم  حباة دت  تة دل الندتس  تشدملهم أدل دل 

 التيسري حبهو أ ول  تأم.
الشيخ حسن  لم النزودنم  لق ب بتلنزودنم  حبةن احبلح  ا واص هو ا رحوم
 «.بنزودك»أل  و نتن لو بستتن يف ةنطقل  عرف 

                                                           

 .351ص 43د ات  األ وا : ج 22

 .185د تو ي البقري  هيل 23

 .483  ،ر  ا كم: ص381ص 1د  وايل اللحتيل: ج 24
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ددت  عددب   قددك  قددل  نددو أحددك  نددتن الشدديخ النزددودنم يتعددب  قسددو يف العبددتدي أا 
ال قتي ملتإلف: بت  و نتن يصل م ندل  ليلدل صديقتع حبشدتتءاع يف تدطو الرحب دل ا بت ندل ل ةدتم 

قددوم بتلعبددتدي  يددو ةددن أحب ة الليددل إىل الصددبتة  حبيف ليلددل ةددن الر ددت ) ليددو السددفم(  حبي
ليتيل الشتتء  حبنت   ال لدوج  تسدتمل  بك دري ةدن السدمتء  أملبدل الشديخ نعتد دو حبصدعك 
إىل السددطو حبإتددتمر  بتلعبددتدي حبالصددفي   قددتة تددتدن الرحب ددل ا بت نددل لددبعو ا كةددل: 

د القددددت ص  حبالدددد لل اصددددعك إىل السددددطو حبا يددددر إىل الشدددديخ ةددددت ا يصددددنس يف هددددذا الددددرب 
 ا تستمل  ةن السمتء  حبنتن  لجتع ن رياع؟

ملتة:  صعك السطو  حبإ ا بو يرا الشيخ يف حتلل الرنو  حبان  ال لل ملك  ئة  لد  
ظهددره حب ددرانم بددني نتقيددو مبددت يقددت ا ةددن  صددأ ا ددأ حبهددو ،ددري ةعدد  بددو  حبةسددتمر  يف 

 صف و.
  يف تدددبيل اهلل تدددب ت و  عدددم  األ مدددتة الشدددكيكي  حبالعبدددتدا  الك دددريي  إ ا نت ددد

حب عدددتىل  أحبجبددد  ل  سدددتن ه دددت اع طي بدددل  حبأنسدددبتو ةئايدددت محيدددكي  حبالشددديخ حسدددن  لدددم 
) محددددو اهلل( ةددددن احبلحدددد  الددددذين حصددددلوا  لدددد   لدددد  اآل ددددت  حبا ئايددددت  حبصددددت  صددددتحب  
نراةددت  ةعرحب ددل  حبملددك مجددس بعددو  جددتة الددكين مجلددل ةددن نراةت ددو يف نتددتا ةسددتقل   

 مجيف  ت عتع.حبملك  أيتو حبطتلعتو  كتن 
 من كرامات الشيخ النخودكي

 قدل يل أحددك األصددكملتء ملص ددل للشديخ حسددن  لددم حبملعدد  بعدك حب ت ددو   ددتملف  لدد  
 ددن  جددل نددتن ملددك متددر ك حباشددتك  ةر ددو  حبطددتة أةددكه  حبب ينقعددو العددفج نل مددت  ددتجل  

 حر  ا  و يح  ةن ةراجعل األطب تء يف دا ل ايران حب ت جهت.
ت ) ليددو السددفم( طلبددتع للشددقتء  حب نددكةت  شددر ف للئيددت ي  ددذهب لئيددت ي الةددتم الر دد

ددر يف  قسددو أن  الشدديخ ةددن  ةددر  يف طريقددو  لدد  ملددرب الشدديخ حسددن  لددم ) محددو اهلل( قك 
الوجهدددتء  ندددك الةدددتم الر دددت ) ليدددو السدددفم(حبةن بو ابيدددو  حيددد  ان  ملدددربه ندددتإلن  لددد  

جيلددد   لددد  ملدددربه  أ تدددتا ةرملدددكه الشدددريأ  حبيف بوا بدددل  حب دددتو ا بت ندددل  حبلدددذا  أا أن 
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حبيقدددرأ  لددد   حبحدددو القت،دددل  حبان يشدددق عو  ندددك الةدددتم الر دددت ) ليدددو السدددفم( يف طلدددب 
 الشقتء لو.

حببتلقعل جل   ل  ملربه  حببكأ يقرأ لو القت،ل  حبتو ي ا  دت أ ئلندته  حببعدو اآليدت  
حباألد يل حبيهكي  وا ت إىل  حبحو  مث  أ ذ خيتطبو حبيقوة لو: أي هت الشيخ ان  ل   نك 

هلل  عتىل حب نك الةتم الر ت ) ليو السفم( جتهتع نبرياع  حبةنئلل   يعل  حبملك نن  أي دتم ا
) ليدو السدفم( إىل ا دريو    حيت    شدري بدظ ن اهلل  عدتىل  حب نتيدل ةدن الةدتم الر دت

 ُيشق  ةن ةر دو  حبيعدتّف ةدن  ل تدو  حبملدك جحتد  ةريودتع  لد  ملدربك  هةدف أن  شدقس 
) ليدو السدفم( يف شدقتإلم  حبأن  سدتت  مت   نك الةدتم الر دتيل  نك  ب    ئ حبجل  حب 

 يف الشت ي بعت ي .
ملددتة: حبيف هددذه األ نددتء حببينمددت أ ددت ةشددغوة مبزتطبددل الشدديخ حبإ ا برجددل أملبددل  ددو 
القددرب حبيف يددكه حب ملددل  سددل م  لددم  حب ددتحبلين الو ملددل   تجبدد  تددفةو حبأ ددذ  ةنددو الو ملددل  

تد تدو  حبلكن حي  ا  و ملطس  لم  ةدت نند   يدو  ةدن ا تلدل ا سدنل حباتطبدل الشديخ حّب
ا ئ جدد  ةنددو ن ددرياع  حب صددو    ا  ددو ةددن احبلحدد  ا سددتعطني الددذين يقددك ةون تددؤاأم يف 

 أحب اق يستعطون  ت   غوب  حبطرح  الو ملل جت بتع  حبإ شغل  بنقسم  نو.
 رك الرجل الو ملل ةطرحبحل  لد  القدرب حبإ صدرف  حب  دت إ صدرف ُ دك  إىل  قسدم  

ددتع  ددمريي حبحبجددكاين: صدد يو ا  ددو ملددتطعين  حبأ سددك  حب ددكة   لدد   علددم  حبمللدد  ةون 
 لم  أةري  حبلكن ةت نتن ينبغدم أن اُجت دو  دذه الشدك ي  حبأ درا بو ملتدو األ ك  مث  
مللددد  يف  قسدددم:  لدددم  اآلن أن أملدددوم حبه دددذ الو ملدددل ةدددن األ ك حبأ ا ةدددت ندددتن تدددؤالو 

  يهت ةت يلم:  يهت؟  قم  حبأ ذ  الو ملل حب ير   يهت   ظ ا ةكتوا
أي هت ا ريو   اجس لعفج ةر   الطبيب القفين  يف ّل ل نذا حبشدت   ندذا ةدن 

 ةشهك ا قك تل.
 تدهشددين ةوددمون ةددت جددتء يف الو ملددل  حب ددكة  ن ددرياع ةددن  علددم  حب تت ددق  بشددك ي 
هد   دو العندوان حبتدتل   دن  لد    ل  ةدت  دت  ةدين   مث  ملمد  ةدن  لد  القدرب حبا  
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 ليدددو   راجعتدددو حب ر ددد   ليدددو حدددتيل   كتدددب يل دحباءاع   ت ذ دددو الطبيدددب   دددكل وين 
حبإتدددتقك  ةندددو   شدددو ي  بدددظ ن اهلل تدددب ت و حب عدددتىل  حبأة دددتة هدددذه الكراةدددت   ندددك 

اع.   لمتإلنت األبرا  ن ريي جك 
 مع َعَلم من أعالم تبريز

ددك  لددم السددراك  الددذي نددتن ةددن  لمددتء    قددل يل القص ددل التتليددل مستحددل الشدديخ ّم 
قك تل  حبةن  فةيدذ السدي ك ا دتج هملدت حسدني القم دم ) محدو اهلل( حبملدك ملدرأ  نربفء ا 

 نك هذا الشيخ اجلليل بعو الك حبس ا و حبيل نتلشراإلس  حب قسري الصتيف  حبندتن هدو 
يف ةددك ي  واجددكه يف  ربيددئ  لميددذاع للشدديخ ةددري ا صددتدق هملددت  ا عددرحبف بتلئهددك حبالتقددوا  

 حبالنبل حبالكراةل.
يف  ربيدددئ  حبنت ددد  هدددذه  (25)«السدددتس»نني ن دددر  حشدددري ملدددتة: يف تدددنل ةدددن السددد

 ا شري  ل  صغر حجمهت  ؤ ي النتس أ اع نبرياع.
حب ا  يوم نن ت  نكه إ  جتإلو شتا حبملتة لو: ان  حبالكي يسل م  لي  أي هت الشديخ 

ال   دن ةبتلدون « الستس»حبيطلب ةن  أن  عل لنت  فجتع أذه ا شكلل: ةشكلل 
  ت.

دق هملت: ا هب إىل حبالكك حبملل لو: ليقر غ إحدكا الغدرف ا وجدودي  قتة ا ري ا صت
ان  ا ددري ا « السددتس»يف دا نددم مث  ليقددأ  لدد  بددتا الغر ددل حبليقددل بر يددس صددو و: أي هددت 

 صتدق هملت يقوة لكم: ا رجوا ةن هذه الغر ل.
 نقل الشتا: ا  و أ رب حبالكه بذل    قعل ةت ملتة لدو الشديخ حبملدتة  لد  الكلمدل 

ندرج بك دري هتإللدل ةدن « السدتس»حكا ،رف الكا   حبإ ا بو يدرا حشدري  ل  بتا إ
شقوق السقأ  حب قوا اجلك ان  حبةن نل   حبايت  ل  الغر دل  حدر   لد  الغر دل ةدن 

إطفملتع   تصب    ل  الغر ل ّل  أنلهدم حب دوةهم حبتدتإلر شدؤحب م  حدر  « الستس»
                                                           

اع  يصعب  ؤيتهت بتلعني اهلر دي  حبهم  دك ل يف جسدم ال سدتن حبمتدت   « الستس»د  25 حشري صغريي جك 
اع.دةو  حبيتو  م جلكه  إ ت ي  وجب أ ي تو أ ي ل بتلغل جك 
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 ةل.حبإ تق  هذه ا شري ةن ا كينل بتلكت« الستس»إ قو   صل 
 في طريق كردستان

 قل لنت أحدك األصدكملتء ملدتإلف: التقيد  يف  ةدتن البهلدوي األحب ة يف ةشدهك الةدتم 
الر ت ) ليو السفم( بوتب   سكري ةن  ب تي جيء البهلوي حب ليو ه ت  التكي ن  
حبيف حبجهو تيمتء الصت ني  حبلو حتلل العب تد حبالنتتدكني   تعج بد  ةدن  لد  ا تلدل  

م   ليددددو حبمللدددد  لددددو: ان  حتلتدددد  ا سددددنل  تنددددتّف ةددددس ةفبسدددد  حبد ددددو  ةنددددو حبتددددل  
 العسكريل  ةن أين حصل   ل  هذه ا تلل؟

 تجتا ملدتإلف: صد يو ةدت مللد : ان  حدتل   ندتيف ةفبسدم  حب لد  ألن  يل ملص دل 
 ةس ا ري ا صتدق هملت  هم ال  تب ب  يل هذه ا تلل.

 ملل : حبنيأ؟
 ددب تطو  بتبعيددك ا ددري ا صددتدق هملددت ةددن  ملدتة: لقددك أةددرين البهلددوي أ ددت ةددس أ بعددل ةدن

 ربيدئ إىل نردتددتتن ايدران حب ددن ق  عر ددو   دذهبنت إليددو د بعددك التعدر ف  ليددو د يف حبملدد  
العصددر  حبألقينددت القددبو  ليددو حب لدد  يف ملص ددل طويلددل  مث  أ نبنددته يف السددي ت ي العسددكريل 

ددل  حبأحطنددت  ددن األ بعددل بددو  حبنددتن  الدد   سددتقل هت  حبالدد  نن ددت ملددك أ ددكد تهت أددذه ا هم 
  تةسنت الستإلا  حبأ ذ ت  توج و بسر ل  و احملل  ا قصود.

 صت  حبمل  الغرحبا حبنن ت يف السيت ي  حب دن  سدتهئيء بدو حب ود   ةندو  حبهدو ق 
يدددتكل م بشدددمء إق  بدددذنر اهلل تدددب ت و حب عدددتىل  حببينمدددت  دددن ندددذل  إ ا بدددو التقددد  إىل 

دددت  أا ظلمدددل اأدددواء ملدددتة لندددت: ا ن  الغدددرحبا ملدددك حدددتن حبهدددذا حبملددد  صدددفي السدددمتء   لم 
ددددن ةددددن  ا غددددرا   ددددت  وا يل أن أ ددددئة ةددددن السدددديت ي ُقصددددل م   ددددتين  يف أيددددكيكم حبق أمتك 

 القرا .
  و كنت  ليو حباتتهئإلنت بو حبب  ت ن لو بذل .

مث  أ دددتد  ليندددت هدددذا الكدددفم  ت يدددل  كر   دددت التدددتهئاء بدددو  حبيف ا دددر ي ال تل دددل ملدددتة لندددت 
 ملقوا السيت ي  ن ا سري ألجل الصفي   هنتك ةن يوملقهت.ةهك داع: إن ب  و 
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ملدددتة هدددذا الكدددفم بتةتعدددتك حبتدددك   حبإ ا بندددت  دددرا ان  السددديت ي ملدددك  ومل قددد  ةدددن 
حينهت   تعج بنت  عج بتع نبرياع  حب ئلنت ةن السيت ي لنرا ةت الذي أصت ت ةن  طل؟ حبأي 

تمددل حبجددود شددمء حددكي  يهددت حبةددت هددو تددبب حبملو هددت؟  ق صددنت نددل  ةو ددس نن ددت  
 العطب  يو  لم  ك شيحتع  حبحبجك ت السيت ي تت ل نتةلل.

حبيف أ نتء إشتغتلنت بق   السيت ي   ئة ا ري ا صتدق هملت ةن السيت ي  حبنتن  لد  
حب دددوء   قدددرت  بتإلتدددو يف الصددد راء إىل حيددد  القبلدددل حسدددب ةدددت ييهدددر ةدددن السدددمتء 

ف ني لددب   بتإلتددو حبجددتء حبصددل   الصددف ني: ا غددرا حبالعشددتء بقددت غ البددتة  حببعددك الصدد
 حبد ل السيت ي مث  التق  إلينت حبملتة: ان  السيت ي  ت ر ك اآلن بف  كل أ  تقو لوا.

ملتة:  رنبنت حبشغ لنت احملر ك حبإ ا بنت  را ان  السيت ي ،ر ن  حبنت  دو ب يصدبهت شدمء  
تىل   تعج بنددت ةددن  لدد  أشددك  التعج ددب حب ر نددت ان  أددذا الشدديخ ةنئلددل نبددريي  نددك اهلل  عدد

 ص بنته يف بقي ل الطريا ةؤد بني  حبب  تكل م أةتةو  تد بتع حبإحأاةتع  حبهيبل حبإجفق لو  
 حر  أحبصلنته إىل نردتتتن حبتل منته إىل ا سؤحبلني هنتك حب جعنت.

مث  ا  ددو  ي مددت   ددس  نددو التبعيددك  جددتء إىل ملددم ا قك تددل حببقددم  يهددت ةشددتغف بتلددك س 
 ) ليهت السفم(.   جوا  السي كي  تطمل ا عصوةلحبالتك ي   حر   ويف  حبد ن يف

 

 

 الموقف الرافض
حبإ ت ينقل  نو ةن ةواملقو الشجت ل: ا  و يف ا ك ي ال  نتن يف ملم  جتإلو  ا  ةدر ي 
حب يدددر البهلدددوي  حبطلدددب ةندددو أن يسدددتعك   فملدددتي البهلدددوي  حب لددد  بعدددك أن أ دددربه بدددتن  

   و طلبو  حبأأ ةن ةفملت و. البهلوي يريك  يت  و  لكن ا ري ا صتدق هملت
  قتة لو الو ير: ان  هذا يشك ل  طراع  لي .

 تجتبو بكل  صفبل ملتإلف:  ليكن  ا  و لي   لي  إق  أن نرب البهلوي بدتين  ،دري 
 ةستعك   فملت و إطفملتع   ذهب حبب يرجس بعك  ل  إليو.
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 ددن ةكينددل ملددم  هددذا حبالكددفم يف هددذا اهلددتة ن ددري  حبلكن ددت حيدد  أ د ددت أن  كتددب
ا قك تل  حبةكت تهت ا وت يل ةت يتع حبحت راع   و لنت أن  ذنر  صتإل  بعو  جدتة 
الددكين ةددن العلمددتء األ ددفم  ا تزددرجني ةددن ا ددو ي العلميددل يف ملددم ا قك تددل حب،ريهددت  
ليكدددون ةدددك ف نرادددتع إىل ةدددت  ريدددك نتتبتدددو يف هدددذا الكتدددتا ان شدددتء اهلل  عدددتىل  حباهلل 

  و  ا للصواا.ا ستعتن  حبهو ا
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 فصل

 الموقع الجغرافي لمدينة قم المقّدسة
ان  ةكيندل ملددم ا قك تدل هددم إحددكا ا دكن الكتإلنددل مب ددت اي صد راء ةل يددل ملتحلددل  
حب بعدك هدذه ا كيندل ا قك تدل د الواملعدل ،درا ادريي ةل يدل د ةسدت ل ةدت يقدرا ةدن ةتإلدل 

دت  قدس  لد  هودبل  ر قدس مبقدكا   سدس  حبوسني نيلوةأاع  ن طهران العتصدمل  نمدت ا  
 ةتإلل ةأاع حب ف ل أةتت   ن تطو الب ر.

ددف    بينمددت ،ددك هت  حيددك هت ةددن الشددمتة الددري حبطهددران  حبةددن اجلنددوا نتشددتن حّب
  قرت حبتتحبه ةن جهل الغرا  حبص راء ةل يل ملت  ي ةن الشرق.

 هذا حب عترب ةكينل ملم ا قك تل ةلتق  لعكد نبري ةن ةكن ايران  حب اب  حسن بني
أطرا هددت ا أاةيددل  لددذل   هددم ،يدد  بتمهي ددل  تإلقددل ةددن  تحيددل ال  صددتق   حبهددم  ددني 
األمهي ل ال  نت    تمت س  ت تتبقتع  حي  نت   ةيكا تع لعبو  اجليوت اب دتن ا درحبا  

 حبنذا  رحب  القوا ل اب تن السلم حباأكحبء.
جئاء الشرمليل لوقيل حبنت   ةكينل ملم ا قك تل  عك  يف العصو  القكال ةن ةكن األ

اجلبددل  أحب  ددراق العجددم  حبيعددئا  لدد  إىل ا  ددو يف القددكمي  نددتن يطلددا  لدد  النددواحم 
اجلبليدل الواتدعل د الد  ،دك  ،ربدتع مبنطقدل بدني النهدرين  حبشدرملتع بصد راء ايدران الشتتدعل  

 حبال  نت    وم   ك ي ةكن د اتم: حبقيل اجلبل  أحب  راق العجم.
ددم نتتبددتع ،دد   نددوان حبملددك أل ددأ ا ددؤ  ا اجل ددك بددن ا سددن القم  ليددل ا سددن بددن ّم 

حب ددعو بتتددم الددو ير البددويهم الشدديعم  األديددب ا عددرحبف الصددتحب بددن «  ددت يخ ملددم»
 ب تد حب ل  يف تنل  فمثتإلل حبمثتن حبتبعني هجريل  حبهو يقس يف  شرين بتبتع 
(26). 

                                                           

د  تميمددتع للقتإلددكي حبإ،نددتءع للب دد   ددي  القددت اء العئيددئ بددبعو ا قتطقددت  الددوجيئي حددوة هددذا الكتددتا  26
 القي م.
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 قددك  ددرجم ا ددؤ  ا ا عددرحبف ا سددن بددن  لددم بددن ا سددن بددن  بددكا ل  هددذا الكتددتا إىل اللغددل القت تدديل يف 
أمجدل حسدب القهرتد  ا وجدود بتلقت تديل يف  شدرين بتبدتع  حبلكدن ةطلس القرن التتتس اأجدري  حبجدتء  ال

ب يبددا بتيددكينت ةنددو تددوا وسددل أبددواا  قدد   حبأة ددت البددتملم ا ددأجم  كتألصددل العددرك ملددك أنددل  ليددو الددكهر 
حبشددرا  حب ددت  بددني حددوادي الددكهر  حببُعددك األةددك  حب ددن  ددذنر  رمجددل القهرتدد  ا وجددود بتلقت تدديل  تميمددتع 

تع  لددد   يمدددل  جدددتة ملدددم يف ادددتة التدددت يخ حب،دددريه  حب ر،يبدددتع للنتشدددحل للت ليدددا إىل  ودددتإللهم للقتإلدددكي  حب نبيهددد
تتنهم:  حّب

 «الفهرست»

البتا األحب ة: يف  نر ملم حبتبب  سميتهت  ذا التم بعك  سميتهت بتلقت تيل  حب ندر القدكمي حبا دكي  ةدن 
ر طوأت حب ر هت حببرج طتلعهت  حب دكد أةرهت  حبنيقيل  تو  تحيتهت  حبإ تهتء حكحبدهت  حبةست ل أملطت هت  حب ن

طرملتهتددت حبةددكا لهت حبتددتحتهتت حبةسددتجكهت حبمح تةتهتددت  حبتددبب  صددلهت  ددن اصددقهتن  حبحبملدد  إ تبت هددت ةكينددل 
ةسددتقل ل  حبةددت يددك ل يف  تحيددل ملددم حبيعددك  ةنهددت  حبةددت يتعل ددا  ددت ةددن  دديت  حبأمستإلهددت. حب نددر القددكمي حبا ددكي  

وا ا نددرب  يددو إىل أن بددين ا سددجك اجلددتةس حب قددل ا نددرب إليددو  ةددن ملف هددت  حب نددر أحب ة ةسددجك بنددوه بقددم حب صددب
ددددتم حبالددددوقي حبالسددددجون  حب نددددر ملنواهتددددت حبتددددوامليهت حبأ ت هددددت  حب نددددر دحب  ا ددددراج حبدا  الوددددرا حبتددددرايت  ا ك 
حبةطتحنهددت حبةددت  ددت ةددن ةقتتددم للميددته حب تددت يا  حب ددكد  دديت هت حبملراهددت ةددن  ربيددل حب ت تدديل  حب ددكد الودديت  

قدد  بقددم ةددن ا ددكن اُق ددرا  حب نددر بعددو الطل سددمت  حببعددو ةددت نددتن ةشددهو اع  ددت ةددن حبالكتددتنر الدد  اُ 
بيددو  النددت   حب نددر  وددتإلل ملددم حب واحيهددت حبتددك ت ت حبةددت  قهددم ةددن اآل ددت  حبالعتهددت  ... حبيشددتمل هددذا 

 البتا  ل  مثت يل  صوة.

راج  ليهدت  حبةبلدي  راجهدت البتا ال تين: يف  كد ا در ا  الد  ةسد    يهدت ملدم حبا در ا  الد   درك  يهدت ا د
حبأمسدددتء  ددديت  ا دددراج حب ندددر أ دددوا  إىل أن  ب تدددو الشددديخ األةدددني أبدددو ا سدددن  ب دددتد بدددن  ب دددتس   تدددنل  ف دددني 
حب فمثتإلل. حب نر  وةهت حب قتليكهت حبةؤحب ت حبإ راجتهتت  حب نر  توم الصكملت  بقم حبةت نتن ةدن أةدر ا دراج 

ةددواة حبأحكدتم األ ا ددم ... حبيشددتمل هددذا البددتا  لدد  وسددل يف أي دتم العجددم حبيف التددفم  حب نددر حبجددوه األ
  صوة.

البتا ال تل : يف  نر ةن  ئة بقم حباتتوطنهت ةن الطتلبيني  حب نر بعو القوتإلل ا رحبي ل يف حق هم  بعدك 
دددل ا عصدددوةني :  حب دددكد أحبقدهدددم حبةدددك ي أ مدددت هم  البتدددكاء بدددذنر أحبقد أةدددري ا دددؤةنني  لدددم حب تطمدددل حباألإلم 

 .. حبيشتمل هذا البتا  ل   صلني.حبحب ي تهتم 

البتا الرابس: يف  نر امء العرا ةن هة ةل  بن  تةر األشدعري إىل ملدم حبهحبج )تدتحبه( حبإتدتيطت م أمدت 
حبتبب  حلتهم ةن الكو ل إىل ملم يف الرحبايت  ا زتلقل  حبالسبب الذي ةن أجلو ملتل ا ج دتج بدن يوتدأ 

 مل هذا البتا  ل   صلني.ّم ك بن الستإلب ابن ةتل  األشعري ... حبيشت
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البددددتا ا ددددتة : يف أ بددددت  العددددرا األشددددعريني الددددذين أتددددلموا حبتددددبب إتددددفةهم حبهجددددرهتم ةددددس الرتددددوة  
حبالقوتإلل ا رحبي ل  يهم حبحكوةتهم حبةقت رهم ا شهو ي  ةس أ بت هم يف اجلتهليل حب ندر ملبدتإللهم حب شدتإلرهم 

 ل   صلني.حببعو حبملتإلعهم حبأي تةهم حبأشعت هم .. حبيشتمل هذا البتا  

البددتا السددتدس: يف  نددر أ سددتا األبنددتء ةددن العددرا بقددم  موةددتع  حب وددل اليمنيددني  تص ددل  حب نددر  سددب 
 مل طتن  حبةت  قل يف  ل  ةن  حبايت  .. حبيشتمل هذا البتا  ل  وسل  صوة.

البددتا السددتبس: يف  نددر ةددن  ددوط ن بقددم ةددن العددرا  حبةددن بلددي ةددنهم ةرا ددب الرإلتتددل حبالسدديتدي  ةددس بعددو 
 ن أ بت هم بصو ي  تة ل .. حبيشتمل هذا البتا  ل  وسل  صوة.ه ر ة

البدددتا ال دددتةن: يف  ندددر ا دددوادي حبالوملدددتإلس ا شدددهو ي الددد  حدددك   بدددني هدددذه اجلمت دددل ةدددن العدددرا .. حبهدددذا 
 البتا ةو و  يف  صل حباحك.

البددتا التتتددس: يف  نددر ةددن حكددم ملددم ةددن حبقي ا لقددتء حبتددتإلر السددفطني ةددن  ددرا حب جددم  حب نددر بعددو  
 نت تا الكيوان الذين نت   أمستؤهم ّقوظل .. حبيشتمل هذا البتا  ل   صل حباحك.

البتا العتشر: يف حبمل  ظهو  التفم يف ملم حب نر القوتإلل ا رحبي ل يف شتن القرس  حبةن ندتن ةدن القدرس 
هددذا البددتا  بقددم يف األي ددتم القكاددل حبا كي ددل  إن  الددذين نددت وا أحب الددذين أ ددوا إليهددت حبإتددتوطنوهت .. حبيشددتمل

  ل   ف ل  صوة.

البتا ا تدي  شر: يف  وا يخ تدين حبقي ملدم حبحك تةهدت  حباجلريبدت  حب راجهدت حبةسدت تهت  ةدن تدنل صدت   
ةكينل حبندو ي حب لد  تدنل  سدس حبمثدت ني هجريدل إىل ه در تدنل مثدتن حبتدبعني حب فمثتإلدل  حب ندر أمسدتإلهم حببعدو 

 البتا  ل   صل حباحك. أ بت هم حب كدهم حبهو ةتإلتت شز  حبشز  .. حبيشتمل هذا

البتا ال دتين  شدر: يف أمسدتء ملودتي ملدم حببعدو أ بدت هم  حبالسدبب الدذي ةدن أجلدو ب يرتدل ا لقدتء ملودتي 
إىل ملم حر   ف ل ا كتقم  حب نر الرجدتة الدذين إ تدت هم العدرا ةدنهم بر دتهم للقودتء  يمدت بيدنهم  إىل 

 القوتي .. حبيشتمل هذا البتا  ل   صل حباحك.أن جك د ا كتقم تنل  ول يو القوتء  ل  ملم حبأ تل أت 

البتا ال تل   شر: يف تين ا لقدتء حبالدو  اء حبحدوادي ملدم حببدتملم ةدكن التدفم  بعدك البتدكاء بدذنر ةولدك 
 توة اهلل )صل  اهلل  ليو حبهلو(  حبمجيس أ بت ه ةن يوم ةبع و إىل يدوم هجر دو  حبتدتإلر التدوا يخ ا زتدت ي ةدن 

 تن حبتبعني حب فمثتإلل .. حبيشتمل هذا البتا  ل   صل حباحك.اأجري حر  ه ر تنل مث

البدددتا الرابدددس  شدددر: يف  ندددر  ددديت  السدددلطتن حباألةدددفك األةرييدددل يف ملدددم حبهحبج حبأ وا هدددت ةدددن ملكادددل  تص دددل 
ةعرحب ددل بتلعب تتددديل حب تة دددل  حبالقرا يدددل السدددهف يل حباليعقوبيدددل  حبحكي دددل ةقبو دددل يف تدددن  تددد  حبتدددبس حبتدددت ني 

ي  راجهت حب كد أتهمهت  ةس  نر تتإلر شؤحبن بلكي هحبج ال  ب  دذنر يف الدك أ السدلطتين حب فمثتإلل  حبةبل
 .. حبيشتمل هذا البتا  ل   صل حباحك.
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 تسمية قم
 ددذا التددم   شددري هنتلدد  ه اء اتلقددل  حبأملددواة ةتعددك دي  حددوة  سددميل أ ك ملددم 

 إىل بعو ةنهت نتآله:
 الرأي األّول

ان  حبجددددو التسددددميل هددددو ةددددت جددددتء يف ا ددددرب: ةددددن ان   تددددوة اهلل )صددددل  اهلل  ليددددو 

                                                                                                                                                                      

البددتا ا ددتة   شددر: يف الودديت  حبا صدد  ا وملو ددل حبةبلددي  راجهددت حب ددكد أتددهمهت حبالبددتإلر حبا ددرا ةنهددت 
ن شزصتع  حبيف  ق    أحدواة هدذه ا صد  حب نر ةن  وق هت ةن أهتيل ملم ةن العرا حبالعجم حبهم أ بعو 

ا وملو دددل حبأحدددواة ا تدددول ني اُةو هدددت ةدددن ملبدددل ا لقدددتء حبالدددوقي  لددد  ملدددم  إىل أن صدددت   نل هدددت ةدددن األملطدددت  .. 
 حبيشتمل هذا البتا  ل   صل حباحك.

البددتا السددتدس  شددر: يف  نددر أمسددتء بعددو  لمددتء ملددم  حب ددكد ا تص ددل ةددنهم حبهددو ةتإلتددتن حبتددت ل حبتددت ون 
حب كد العتة ل ةنهم إ ن نت وا ةشهو ين  يهت حبهم أ بعل  شدر شزصدتع  حب ندر ةصدن قتهتم حب حبايدتهتم  شزصتع 

 حببعو أ بت هم .. حبيشتمل هذا البتا  ل   صلني.

البدددتا السدددتبس  شدددر: يف أمسدددتء بعدددو اقُدبدددتء حبالكت دددتا حبأة دددتأم إ دددن ندددت وا بقدددم  نتلقيلسدددوف حبا هندددكس 
 نددر بعددو أ بدددت هم حب تددتإللهم حبةصددن قتهتم .. حبيشددتمل هددذا البددتا  لددد   حبا ددنج م حبالنس ددتا حبالددو  اق  ةددس

  صل حباحك.

البددتا ال ددتةن  شددر: يف  نددر بعددو الشددعراء الددذين  يمددوا يف ةددكة أهددل ملددم  حبةددن نددت وا ةعددرحب ني حبشددعرهم 
ّقدددوم حبةشدددهو  حب دددكدهم أ بعدددون شدددت راع  حب ندددر الشدددعراء الدددذين ظهدددرحبا بقدددم حبهحبج ةدددس بعدددو أشدددعت هم 

 قت تيل حب كدهم ةتإلل حب ف ون شت راع .. حبيشتمل هذا البتا  ل   ف ل  صوة.بتلعربيل حبال

البددتا التتتددس  شددر: يف  نددر اليهددود حباهلددوس الددذين بقددم حب واحيهددت  حبةددت نددتن ةقرحب ددتع  لدديهم ةددن أةددواة 
حب تدددوم حبةدددت حب د يف هدددذا الكتدددتا ةدددن  حبايدددت   حبتدددبب هجدددري النصدددت ا حب دددئحبأم بقدددم حبإتدددتيطت م أدددت يف 

 رحبايت  .. حبيشتمل هذا البتا  ل   صل حباحك.اتلأ ال

البتا العشرحبن: يف بعو  صتإل  ملم حببعو  جتإلب الك يت  حبأ مت  األ بيدتء : حب دكدهم حبنتةدل  دوا يخ 
حددر   1األي ددتم حبالسددنني حبالقددرحبن  حبةلددوك العددرا حبالعجددم حبةلز دد  أ بددت هم  حببعددو أ بددت  اقُةددم ةددن هدم 

عددرا حب ددتداهتم حبأحكددتةهم حبةنددتملبهم حبأصددنتةهم يف اجلتهليددل    حب نددر بعددو تددنن ال2 ةددتن هجددري  تددولنت 
ددل حبا كينددل حباأل بددت   ةددس  نددر بعددو الرحبايددت  الددوا دي يف التوحيددك  حب نددر  صددتإل  ملددريء حببددين هتشددم حبةك 

 النتد ي ةن  حبايت  الشيعل حبتواهم .. حبيشمل هذا البتا وسل  صوة.
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حبهلو( أا يف ليلل ا عراج د حبهو يف طريقو إىل السدمتء د إبلدي  جتلسدتع يف هدذا ا كدتن  
حبةدن « ملدم يدتةلعون»: حبا عتع  أتو بني  جليو   صرا )صل  اهلل  ليو حبهلدو( بدو ملدتإلف

 «.ملم» ل  اُطلا  ل  هذه األ ك اتم: 
 الرأي الثاني
  لخنقدتك تدط هت إ ا ةدت ملدو ن «ملدم»ا  و اُطلا  لد  هدذه البقعدل ا تليدل اتدم: 

بتلسددطوة األ  دديل احملت يددل أددت  حب لدد  أ ددر هددذا الخنقددتك صددت   نتددئن ةيددته أ ددت  
ددس  يهددت ا ددتء  يطلددا  لدد  ا نددتطا يف أ  ددهت  حبنددل  أ ك نتددئن ةيتهددتع    أحب بقعددل يتجم 

 «.ملمقمل»نمت يطلا  ل  األداي ال  نتئن ا تء اتم: « ملم» ليهت اتم: 
 الرأي الثالث

ا  و  ل  أ ر حب حبد ةيته أ ت  ا نتطا اهلتحب ي إىل هدذه ا نطقدل  ّند   يهدت النبت دت  
بل ن يقل  حباأل شتا  حبنذل  ن ر  األشجت  أطراف  ل  األ ت   حر  ظهر  نغت

دم ندت وا  إ ت جعل الر تء يقصكحب ت ةن نل  حكا حبصوا لر م ةواشيهم  حبحي  إ  
يقطنددون  لدد  ا نطقددل  ددك ي طويلددل  أ ددذحبا يبنددون أل قسددهم  يهددت بيو ددتع ةددن األ شددتا 

مث  « نوةددو»حبجدذحب  النزدل  حبندتن يطلددا  ندكهم  لد  هدذا النددو  ةدن البيدو  اتدم: 
حببتلتددتيل  ر  ددت ا سددلمون الددذين « ُنددم» ،ددو ة إىل:  غددري  اللقددظ ةددس ةددرحب  الئةددتن حددر  
 «.ملم»ملكةوا إليهت   تطلقوا  ليهت اتم: 

 الرأي الرابع
حبندتن ةتؤهدت جيتمدس يف « ُندب»مليل: ان  يف  ل  البقعل  ني ةتء  و دت ل بتتدم: 

ُنددب »ةنطقددل ملددم ا تليددل  حبملددك  ددرف النهددر الددذي نددتن ينبددس ةددن  لدد  العددني بتتددم: 
 تُطلا  ل  هذه ا نطقل بسبب حبجود هذا النهر « ملم  حبد»بتلعرك: حبيقتة أت «  حبد

 «.ملم»اتم: « ملم  حبد»ا سم  : 
 الرأي الخامس
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« ملددم تددت ه بددن أراتددب»يقددتة: ان  الشددز  الددذي بددأ ةكينددل ملددم نددتن يددك  : 
 «.ملم» سم ي  طبقتع لمسو بتتم: 

 الرأي السادس
يعل نددت وا يقطنددون الدديمن  مث  مليددل: ان  ا سددلمني األشددعريني )حبهددم طتإلقددل ةددن الشدد

ا كينددل ا ندددو  ي حبالكو ددل  حبملدددك إ ددطر حبا للهجدددري ةنهددت  دددت  ين ةددن ظلدددم بددين اُةي دددل( حدددني 
ملكةوا إىل ملم بنوا  يهت تبعل ملرا ةتجتحب ي  مث  ا  سع  هذه القرا شديحتع  شديحتع  حدر  

« نميدكان» كا ل بعوهت ةس بعو  حباُطلا  ليهت مجيعدتع اتدم إحدكا القدرا حبهدو: 
 «.ملم»حبأصبو بتلتتيل « ُنم»مث   بك ة التم إىل 

 الرأي السابع
  حبملك  حبي  ن يتملو : ان  «نوه تع »أحب « ملوه تع »ملكاتع نتن: « ملم»مليل: ان  اتم 

حبيقددددتة: ان  إمسهددددت يف أحبا ددددر العهددددك « نمنددددكان»هددددذه ا كينددددل نت دددد   ددددك   ملددددكاتع: 
اد هدددددو: ملبدددددتد  ا لددددد  حبا قصدددددود بكدددددو « حبيدددددران ابدددددتدان ندددددرد ندددددواد»الستتدددددتين ندددددتن: 

الستتدددتين  ألن  ملبدددتد هدددو الدددذي أ دددتد بندددتء هدددذه ا كيندددل بعدددك أن هتدددك ة  يف  صدددر 
 «.ملم»اقتكنك   مث  ،و ل   ك جيي تع إىل اتم 

 الرأي الثامن واألخير
ددت مس يدد  » حبا  قددتن البصددري  ددن الةددتم الصددتدق ) ليددو السددفم( ا  ددو ملددتة:  إّن 

ددددددك )صددددددل  اهلل  ليددددددو هددددددذه البلددددددكي ملددددددم ألن  أهلهددددددت جيتمعدددددد ون حددددددوة ملددددددتإلم هة ّم 
. حبإىل ،ري  ل  ةن اآل اء حباألملدواة ا نقولدل يف حبجدو  سدميل هدذه (21)«حبهلو(حبينصرحب و
 «.ملم»األ ك بتتم: 

                                                           

مم  قيدب الدري ملدتة مسعد   لدم بدن ّم دك    دن أك ةقت دل الدكيل446ص 2د تقينل ادت  األ دوا : ج 21
ت مس م ملم بو أل  و   دت حبصدل  السدقينل إليدو يف طو دتن  دوة ) ليدو السدفم( »اأتدي ) ليو السفم( يقوة:  إّن 

 .445ص 2تقينل ات  األ وا : ج«. ملتة  حبهو ملطعل ةن بي  ا قكس
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 قم وعراقتها في عصر ما قبل التاريخ
نمت ا تلق  اآل اء يف حبجو  سميل ملم   كذل  ا تلق  يف حكحبي ةكيندل ملدم 

د ت  تت سد  بعدك التدفم  بينمدت  هدب الدبعو اآل در حبملكةهت   ذهب الدبعو إىل ا  
ت نت   ةوجودي ملبل العصر التفةم.  إىل ا  

 م ف: يعترب  لمتء اآل ت  ان  احبىل ا نتطا حبأ رملهت هم األطراف الغربيل للص راء 
حبملك أ ت  النتس الذين اتتقر حبا هنتك « ملم حبنتشتن حبتتحبه»اقيرا يل  حبيعنون بذل : 

  يهت. د تإلم ا وت ي
حب ليو:  ظ ا ا  ققنت ةس هذا الدرأي  قدوة: بدتن   راملدل ملدم حبا ندتطا ا ت صدلل  دت  عدود 

  ت ملبل بوعل هقف تنل  إ ت يشري إىل أن  ملهكم ملم يرجس إىل ةت ملبل التت يخ.
ت ملك حييد   و دتع  نمت حبيقوة ةن يعتقك بنشوء ةكينل ملم ملبل التفم أيوتع: ا  

ددتم القددكةتء  إ ددت جعددل بعوددهم حيددرص  لدد  بنتإلهددت أحب إ ددتدي ةددت بظهتمددتم ا لددوك حبا  ك 
 رةيمهددت  حبيف  لدد  ملددتة محددك اهلل ا سددتويف: ان  ةؤت دد  هددذه ا كينددل هددو: طهمددو ي 

 ديوبنك  حبهو أحك ا لوك اليرا يني.
هددذا حبملددك  سددب الددبعو  تتددي  هددذه ا كينددل إىل ا لدد  اليددراين ا عددرحبف بصدديك 

 اجل وت الربي ل:  رام.
ددو جلمت ددل حب سدد ب ه ددرحبن  تتيسددهت إىل ا لدد  الستتددتين ملبددتد  حب لدد  حددني  وج 

اأيتطلل   ت  و ةر   ذه ا نطقل ا تهك ةل  ال  ب يكن يبقد  ةنهدت إق  األطدفة   سدتة 
ت  رب  اب تن  صر اقتكنك    تةر بت مت هت حني  جس   ن تبب  را ت   تبني  أ  

 ةن هنتك.
 دتةري حب،ن تإلدل   ا  ةرا دم شدر  يف العصدو  الغدتبري   حبيقتة: ان  ةكينل ملم نت د 

دددذحبهت مب تبدددل ةنطقدددل  حبهدددذا ةدددت جعلهدددت ،يددد  بعنتيدددل ا لدددوك ملبدددل التدددفم  الدددذين ان 
تيتحيل أل قسهم  حبةر   لقرتت م  حبلقك بقي  بعو ه ت  ملم القكادل حدر  العصدر 

يف  ةدتن ا ج دتج بدن  التفةم  حبةن  ل  اآل ت  ا تبق يل: ةت   ر  ليو ةن ةعبك  دت 
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يوتأ ال ققم حي  أةر  كةو  حبنتن ةن ةعتبك النت  يف  صر ةت ملبل التفم  بل 
مللعدل »مليل: ا  و ل  الع و  يف العقود األ ريي  لد  ةعبدك  دت ي ملدرا ةكيندل ملدم حبيدك   

 «.د أ
لقددك  »حبملددتة بعددو ا تددت  رين  يمددت يددر ب  بتددت يخ ملددم إىل ةددت ملبددل التددفم أيوددتع: 

م نمكينل ههلل بتلسك تن لعك ي ملرحبن ملبل التفم  حبملدك أحب د ا ؤ   دون أمسدتء نت   مل
 «.بعو تفطني  ل  العصر

حبلقدددك جدددتء  ندددر ملدددم أيودددتع  دددفي ةدددر ا  يف ةنيوةدددل القردحبتدددم تدددري ا لدددوك  إ دددت 
 جعل القتإللني بعراملل ملم يعك حب و دليف  ل  حبجودهت يف  صر ةت ملبل التفم.

بعراملل ملم حبملكةهت يف التت يخ  حبهندتك ةدن ا دؤ   ني الدذين  هذا بعو ه اء القتإللني
دددت  ق يوا قدددون ه اء القدددتإللني بدددتن  ملدددم نت ددد  ةوجدددودي يف  صدددر ةدددت ملبدددل التدددفم  حبإّن 
ت  شت  اب تن العهك التدفةم  حبب  كدن ملدم ه دذاك إق  ةنطقدل شدهك   يعتقكحبن بت  

بددل نت دد   قتقددر بعددو العمددران  ايدد  ب  كددن ةكينددل حسددب  ددرف  لدد  الئةددتن  
حر  ل تم  إق  ان  ا سلمني األشعريني  الدذين هدتجرحبا إليهدت أطلقدوا  ليدو اتدم ملدم  

  ل  ةت ةر  بيت و تتبقتع  حبق حتجل بنت للتطويل.« ُنم»حب ل  بتلتتنتد إىل نلمل: 
 فتح المسلمين لمدينة قم

عل ه دذاك لقك  ت   ملم حباصقهتن اب تن  تو ا سلمني ايران  حي  نت   ملم  تب
قصدددقهتن  حب لددد  يف تدددنل  دددفي أحب أ بدددس حب شدددرين للهجدددري   لددد  هتجرهدددت هقف 

 الت ي ل حبالسفم  حب ل  يف ملص ل  ت خييل ةعرحب ل.
 قم ولجوء الشيعة األشعريين إليها

يعتقك ا ؤ   ون القتإللون ان   تتي  ةكيندل ملدم يعدود للعهدك التدفةم: بدتن  هدذه 
ب الصددطفة ا تعددت ف  ليددو ه ددذاك  حبصددت   يف ا نطقددل إّنددت ا تددرب  نمكينددل اسدد

 كاد ا كن ا عرحب ل حبالواتعل  يمت بعك  بسبب هجري القبتإلل األشعريل الشيعيل إليهت  
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حبتكنتهم  يهت   لمتع بتن  األشدعريني هدم ملبيلدل ةدن ملبتإلدل العدرا الد  ب  كدن ةواليدل 
تهتم داإلمدتع  حب لد  أ در ةدت  لقتء بين اُةي ل حبحبقهتم   كت   ةعر  دل  طدت دهتم حبةودتيق

 عر  وا لو ةن اجلو  حبالتعس أ ةن ملبل حبقي بين اُةي دل  هدتجرحبا إىل ايدران أحبا در العقدك 
 األ ري ةن القرن األحب ة اأجري  حباتتقر حبا يف ملم حبيف أطرا هت.

 عدددم  ان  الدددذي د ددد  الشددديعل األشدددعريني للهجدددري إىل ايدددران حبالبقدددتء يف ملدددم  هدددو: 
) لددددديهم السدددددفم(   هددددو الدددددذي  ر  دددددهم لسددددز  بدددددين اُةي دددددل حبقؤهددددم ألهدددددل البيدددد  

حب،وبهم  أة ت العل ل الرإليسديل الد  د دتهم للهجدري   قدك ا تلدأ ا ؤ   دون  يهدت  حدر  
 ك  بعوهم ان   ل  العل ل الرإليسيل ال  تب ب  أم اأجري ةر بطل بقيتم  يك بن  لم  

 ملتة   ك  ا كم اقُةوي.حب ك  بعوهم إ  بتطهت بستإلر النهوت  حبا رنت  ال  
حبنيأ نتن:  تن  السبب العتم  للهجري  حبالقتتم ا شأك بني نل  األتبتا  هو: 
ان   ل  القبيلل نت   ةعتنقل  ذهب أهل البي  ) ليهم السفم(  حبةعتديل لفُةويني 
ددتج بددن يوتددأ  حب لدد  هددو األةددر الددذي  حبلعمفإلهددم ة ددل:  بيددكاهلل بددن  يددتد  حبا ج 

 جري حبةغتد ي بفدهم األصيلل.ا طر هم لله
 إستقبال تاريخي حافل

ملتة ا ؤ   ون: ان  الشيعل األشعريني ةدن ا سدلمني حدني حبصدلوا إىل ملدم  اتدتقبلوا 
إتدتقبتق حددت  اع حبحددت ف ةددن ملبدل أهددتيل ا نطقددل  الددذين ندت وا يؤةنددون بتلئ دشددتيل نددكين 

م نددت وا  أددم  حبلعددل  أحبجددو ةددت  نددر يف أتددبتا  لدد  التددتقبتة هددو:  قددو   يهم  ددم   ددت  
ن ددرياع ة ددت يتعر  ددون أجمددت  نتتدد ل ةددن ملبددل تددكنل الغتبددت  الددكيلميني ا تواصددلل  
حي   نر ا ؤ   ون: ان  أهتيل الكيلم نت وا يشن ون الغت ا  ا قتجحل  ل  ةنطقدل ملدم 

 حبأطرا هت  حبيكتس ون نل  شمء يع رحبن  ليو يف طريقهم.
 لدد  محددل السددفة  حبالوملددوف بوجددو  لدد   حب ليددو:  ددتن  د ددوة امو ددت  ملددتد ي

اأجمت  الشرتل  أةر أ دت   ديهم السدرحب  حباألةدل  حبهدذا ةدت جعلهدم يهب دون ةسدر ني 
 لتتقبتأم حبالأحيب  م.
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حباة ت التتقبتة ا تشدك  )بتلتدتنتد للرحبايدت  التت خييدل(  هدو نمدت مليدل: ان  أهدتيل 
 ت ج ا كينل  حبيف األ نتء  ةقوا  ملم األصليون  قكحبا إحتقتق  زمتع بقيتدي  ؤتتإلهم

ملوا دددل ن دددريي حبأ واجدددتع ةدددن الندددتس  ُقبدددل  دددوهم   ت تدددلوا إلددديهم بعدددو أ دددرادهم  عر دددل 
ددددم ةددددن ا سددددلمني العددددرا  حبالشدددديعل  هددددوي تهم  حبالط ددددف   لدددد  ةقصددددكهم   تبددددني  ا  
األشددعريني  الددذين  ددر حبا ةددن ظلددم اقُةددويني  حبهددم يقصددكحبن بلددكاع يددتةنون  يددو   نددكهت 
 ئم احملتقلون بقيتدي  ؤتتإلهم أن يستقبلوهم  حبيعر وا  ليهم النئحبة يف بلكهتم  حبأن 

 يو  رحبا أم نل  ةستلئةت  البقتء  حبأحب ليت  ا يتي.
حببتلقعل ملتةوا إليهم  حباتتقبلوهم أ يم اتتقبتة  حب ح بوا  م أشك   رحيب  حر  

ددم   ددرحبا الئ قددران  لدد   ؤحبتددهم  حب ر ددوا  لدديهم البقددتء يف بلددكهم  حبحددني حبصدددل  ا  
ملتإلددكا األشددت ري:  بددكاهلل حباألحددوص  ةكينددل ملددم  عتهددك ةددس  ؤتددتإلهت  لدد  أن يعيشددوا 

 ةعتع بسفم حبحبإلتم  حبأن ينصر نل  ةنهمت اآل ر.
حبشيحتع  شيحتع أ ذ ا سلمون يتقتطرحبن ةن نل  حكا حبصوا  ل  ملم  حباشدتغلوا 

ا   حبالبسددددت ني  حببنددددوا القددددرا  يهددددت بظحيددددتء األ ا ددددم ا ددددوا   حبأحددددك وا ن ددددرياع ةددددن ا ددددئ 
حباأل يدددتف  حدددر  ا تهددد  األةدددر إىل إتدددتقرا هم حبملدددو ي  قدددو هم  حبهدددذا األةدددر ب يهددد ء 
األ  ددديل ا نتتدددبل أجدددري ا سدددلمني إىل هندددتك   سدددب  بدددل جعدددل ةدددن ملدددم ّدددف هةندددتع 
للطدتلبيني حبالعلددويني  حيدد  ندتن ةددذهب ا سددلمني األشددعريني حبنمدت أشددر ت تددتبقتع هددو 

البيدد  ) لدديهم السددفم(  حبهددذا ةددت جعلهددم يققددون جنبددتع إىل جنددب ةددس ةددذهب أهددل 
 العلويني القتدةني  يمت بعك إىل ملم  حباك حب م بكل أتبتا ا يتي.

دددتع ةدددن بدددني  حب ليدددو:  دددتن  إتدددتقرا  ا سدددلمني األشدددعريني يف ملدددم  ندددتن  دددتةف ةهم 
  ةودت تع إىل ان  العواةدل  الد  جعلد  أ يدت  العلدويني  ت جدو  دو هدذه ا كيندل ا قك تدل

حبجود ن ري ةن العلمتء الشيعل األشدعريني  الدذين ندت وا يعيشدون بدني صدقو هم  ندت وا 
ملك جن كحبا أ قسهم لتبليي التفم  حبهكايل ،ري ا سلمني ةدن الئ دشدتيني حب،دريهم إىل 
التددفم حبالتشددي س  إ ددت تددب ب إ تشددت  التددفم  حبإ دهددت  ةددذهب التشددي س يف ملددم  حبيف 
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 البفد اهلتحب ي.،ريهت ةن 
 نقض المعاهدة

 نر ددت ان  األشددعريني الشدديعل ةددن أجددل حبقإلهددم ألهددل بيدد   تددوة اهلل )صددل  اهلل 
 ليو حبهلو(  حب كم  سليمهم للزف ل اقُةويل  نت وا ةطت دين ةن ملبل اقُةويني  حر  
ا ددددطر حبا أ ددددرياع للهجددددري إىل ملددددم  مث   قددددكحبا ا  قتمليددددل صددددكاملل حب عددددتيء ةددددس أهددددل ملددددم 

ليني الدذين ندت وا ةدن الئ دشد   حبحبمل عدوا  لد  أن يقدك م ندل  ةدنهم العدون حبالنصدر األصد
لآل ر  حبب حيكي أي  فف بني الطر ني ةت دام ا ومل عون الرإليسيون لتلد  ا عتهدكي  

 نت وا  ل  مليك ا يتي.
إق  ان  الئ دشدددتيني حببعدددك حب دددتي  ؤتدددتإلهم دا   ددديهم داء اقُةدددم ا دددكة ر ةدددن: ملهصدددر 

ا الصدك  حبا سددك    سددكحبا ا سدلمني األشددعريني  لد   قددك ةهم العلمددم النيدر  حب ددي
لددددوا  ددددكدهم ا تئايددددك  حبملددددو هتم  حبالقكددددري  حب ددددتمل  صددددكحب هم ا رجددددل  ددددن أن يت م 
ا تنتةيددل  حبملصددر  أ يددت هم  ددن  ؤيددل ةددت  ددم ةددن  ددري حب ت يددل  حبتددعل حب،ددأ  حب،ددتا 

كدهم حب نتةم ملو هتم يئيك  ن أ هت م أن  قك م هؤقء هو  قك م أم أيوتع  حبان ن ري  
يف شددونتهم حبةنعددتهم أيوددتع  حبان   ددريهم حب ددت يتهم حبتددعتهم حب،نددتهم  هددو  ددري أددم 
حب ت يل حبتعل حب،أ أيودتع  إ  نل مدت ندرب  الدبفد حبن در الندتس  إ دهدر الملتصدتد حبّند   

 حبا تق  الققر حبا ئحبا.
م  سوا حب نتتوا نل   ل    نقووا العهك حبا ي تق الذي نت ن بيدنهم  نمدت  عم  ا  

م  سوا حب نتتوا ان  هؤقء ا سلمني هم الذين حبملقوا بوجو اأجمت  الوحشيل  ال    ا  
ندتن يشدن هت الددكيلم  لديهم بددني هحب دل حباُ ددرا  حبهدم الددذين أ احدوا ا نطقددل ةدن شددر هم  
م ةس نل   لد   قودوا العهدك حب ئةدوا  لد   حبهم الذين تب بوا  قك م ملم حبإ دهت هت   ت  

  كتبوا إىل أحك  ؤتتء األشعريني حبيك   بتتم  بكاهلل ةت يلم:إ راجهم  
لقك تحمنت اتحب  كم  حبق  ر،ب ببقتإلكم   تمجعوا أةتعتكم حبا طلقوا إىل ةكتن »
 «.ه ر



 

 56 

دددرهم بتلعهدددك ملدددتإلف:  دددت حبصدددل الكتدددتا إىل  بدددكاهلل  التقددد   دددم حب ن  ةدددت هدددم » لم 
تحب  ندت لكدم؟  دتن ندتن هندتك اتتء نت اق كدم؟ حبةدت الدذي  قمتمدوه ةن دت حدر  تدحمتم ا

 «.ةت يسؤحبنم أصل نته
 لم يكن جوا م إق  الصرا   ل   رحبجهم  إ ت أد ا إىل  قتملم ا فف بيدنهم  
حباشددتكاد النددئا   نددكهم  حببعددك شددجت  ةريددر  حبيف ملص ددل طويلددل  نددتن ال تصددت  أ ددرياع 

دددددم  قودددددوا العهدددددك حببغدددددوا  لددددد  ا  سدددددلمني  للمسدددددلمني حبال تكدددددتس للئ دشدددددتيني  أل  
 تصب   السيتدي الكتةلل  ل  ملدم للمسدلمني.  نكإلدذ نتدب ا سدلمون إىل ا دوا م 
يف الددددكين  ةددددن الشدددديعل ا وددددطهكين يف العددددراق حب،ريهددددت  يددددك و م للهجددددري إىل ملددددم  
حبير،بددو م يف السددكن  ددت  حبخيددربحب م  ددن األةددن حباألةددتن  حبالنقددتء حبالصددقتء ا تددو  ر يف 

 كهم  ليهت ا دهت اع أنرب  حب ت سدس بقدكحبةهم إليهدت ا  سدت تع ملم  إ ت جعل ملم  ئدهر بتوا
 أن ر حبأظهر.

 قم عند األئّمة المعصومين )عليهم السالم(
ددتم  حب تص ددل ةددن  لقددتء بددين  لقددك  ددتع العلويددون حبالشدديعل  األةددر ين ةددن جددو  ا ك 

ددتأم  حب عر  ددوا لنقمددتهم حبةطددت دهتم  حب قدد يهم اُةي ددل حبحبقهتددم  حب لقددتء بددين العب ددتس حب م 
 حبةفحقتهم.

ددْو  ا لقددتء حبظلمهددم ةددن جهددل  حب شددر التددفم حبةددذهب ا ددا  )ةددذهب أهددل   جل
البيدد  ) لدديهم السددفم(( ةددن جهددل اُ ددرا  نت ددت حب اء  ددرنهم ألحبطددت م  حبهجددرهتم إىل 
بدددفد اجلبدددل حب،ريهدددت ةدددن ا ندددتطا النتإليدددل  األةدددر الدددذي جعلهدددم يقو دددلون ايدددران  لددد  

 ،ريهت  حببتأل    ةكينل ملم.
ا ةت جعل ةن ملم ةكينل  ا  ةنئلدل   يعدل  ندك ا عصدوةني ) لديهم السدفم(  حبهذ

حبملدددك حب د ةدددكحهت حبالشدددت ي إىل  ودددلهت يف نلمدددتهتم ) لددديهم السدددفم(   تهيددد   ددددن 
إحأاةهم الكبري أذه ا كينل حر  ملبل ظهو هدت حبإشدتهت هت  حبلعدل  ةدرد   لد  يعدئحب إىل 

ل  اهلل  ليو حبهلدو( بدتلوحم  حبإىل أهدل  لمهم الأم د الذي حبصل إىل  توة اهلل )ص
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ت توف  كون ةلجتع حبةدف اع للعلدويني حبالشديعل   بيتو ) ليهم السفم(بظ بت ه أم د بت  
حبملددك حب د  أحتديدد  ن ددريي  ددن  تددوة اهلل )صددل  اهلل  ليددو حبهلددو( حبأهددل بيتددو ) لدديهم 

 السفم( يف  ول ملم   ذنر بعوتع ةنهت:
ألن  أهدددل ملدددم شددديع  حبشددديعل »هلدددو( ا  دددو ملدددتة:  عدددن  تدددوة اهلل )صدددل  اهلل  ليدددو حب 

 .(28)«حبصي م  لم ابن أك طتلب ) ليهمت السفم(
إ ا  م   البلكان الق   عليكم بقم حبحواليهت »حب ن أك  بكاهلل ) ليو السفم(: 

 .(22)«حب واحيهت  تن  البفء ةك و   نهت
هلهت ةن ت حب ن ملريل ملم ةقك تل حبأ»حب ن أك  بكاهلل الصتدق ) ليو السفم( ملتة: 

 .(31)«ةنهم
 .(31)«ان  لنت حرةتع حبهو بلكي ملم»حبملتة ) ليو السفم( أيوتع: 

 .(32)«لوق القم يون لوت  الكين»حب حبي  ن األإلم ل ) ليهم السفم(: 
 ربدل ملدم ةقك تدل حبأهلهدت ةن دت حب دن ةدنهم  »حب ن الةتم الصدتدق ) ليدو السدفم(: 
لددد   قوبتدددو ةدددت ب خيو دددوا ا دددوا م   دددظ ا  علدددوا  لددد   ق يريدددكهم جب دددت  بسدددوء إق   ج 

دم أ صدت  ملتإلمندت حبد دتي حق ندت  مث    دس  أتدو إىل  تل   اهلل  ليهم جبدتبري تدوء  أةدت إ  
 .(33)«السمتء حبملتة: اللهم  ا صمهم ةن نل   تنل حب  هم ةن نل  هلكل

ددددددددك حبةددددددددتحبا »حب ددددددددن أك ا سددددددددن األحب ة ) ليددددددددو السددددددددفم(:  ملددددددددم  ددددددددء  هة ّم 
 .(34)«شيعتهم

                                                           

 .218ص 51د ات  األ وا : ج 28

 .211حب 214ص 51د ات  األ وا : ج 22

 .214ص 51د ات  األ وا : ج 31

 .216ص 11د ةستك ك الوتتإلل: ج 31

 .116ص 2د ات  األ وا : ج 32

 .218ص 51د ات  األ وا : ج 33

 .214ص 51د ات  األ وا : ج 34
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  ،ري  ل  ةن الرحبايت  الك ريي يف  ول ملم حبأهلهت.حبإىل
 الشيعة والتشّيع في قم

لقك ا تشر التفم حبا ذهب ا ا : ةذهب أهل البي  ) ليهم السفم(يف ةكينل 
ملم  ةنذ األي تم اُقحبىل ةن د وة التفم إىل ايدران  حب لد   لد  أ در ملدكحبم ا سدلمني 

ليي  يهدت  ايد  أصدب   مب تبدل ةرندئ للتشدي س األشعريني إىل ملم  حبمليتم  لمدتإلهم بدتلتب
يف ايدددران  مث  أ دددذ   قدددوا شدددونل هدددذا ا رندددئ   بعدددتع لتندددتةم  دددكد الشددديعل حبإ ديدددتدهم 

  يهت  حر  إنتسب  شهري ق يستهتن  ت يف ايران  فة  صأ ملرن.
حبهذا ةت جعل ملم ةن ا كن ال   شك  إليهت  حتة الشيعل  حب ل  ةن نل  أطراف 

 تفةيل  ال  ظل    حن  ،  حبطتي ا ك تم اليت ني.البفد ال
 عددم حددني إشددتهر  ملددم بكو ددت ةرنددئاع للشدديعل  حب لددم العلويددون حبالشدديعل ةددن أ بددت  
أهددل البيدد  ) لدديهم السددفم( بتتددتقرا  الشدديعل األشددعريني  يهددت   وج هددوا إليهددت  ددتجني 

دتم اليدت ني  حدتةلني  لد   دوا قهم ةه دل  بليدي التدفم  بت قسهم ةن ةطت دي ا ك  م 
حبإيصتة ةذهب أهل البي  ) ليهم السفم( إىل ةت يسعهم إيصتلو ةن العتب  حببعدك 
حبصددوة هددؤقء العلددويني حبالشدديعل إىل ملددم  أصددب   ملددم ةنطقددل ةتم  وددل يف التشددي س  
حبةكيندددل شددديعيل صدددر ل  ايددد  أصدددبو ال تمدددتء إىل ملدددم يسدددتحبي ال تمدددتء إىل التشدددي س  

ل  ةددن نددتن يسددكن ملددم نددتن يعددك  شدديعي تع ةعتنقددتع للمددذهب ا ددا : حببعبددت ي اُ ددرا: ان  ندد
 ةذهب أهل البي   ليهم أ ول الصفي حبالسفم.

 السّيدة المعصومة )عليها السالم( في قم
لقك  ئايك  اأجري إىل ايران بصو ي  تة دل  حب دو ملدم بصدو ي  تص دل  حب تص دل ةدن 

لسفم( يف  راتتن   تن  ا تةون   ت العلويني  حب ل  أ نتء  واجك الةتم الر ت ) ليو ا
إملتودددد  تيتتددددتو الشدددديطت يل إتددددتك تء الةددددتم الر ددددت ) ليددددو السددددفم( إىل  راتددددتن  
ددددل  قددددويو حبقيددددل العهددددك إليددددو  شددددا   لدددد   حبيددددو  حبإتددددتبقتإلو  نددددكه حب،دددد   يددددره  اج 
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ب يددو  إ تقددتدهم لددو  حبإبتعددتده  ددنهم   راتددلوا الةددتم  حبأ حتةددو  حبنددذل   لدد  شدديعتو حّب
ت ) ليددو السددفم( حبنددت بوه يف أن يددت ن أددم بئيددت هتم لددو  حبيف ةقك ةددل احبلحدد  الددذين الر دد

اتدددتت  وه يف الئيدددت ي: شدددقيقتو السدددي كي  تطمدددل ا عصدددوةل ) ليهدددت السدددفم(   دددت ن أدددم 
  تة ل  نمت ا  و أ ن لشقيقتو بصو ي  تص ل.

ت الةددتم  شددك   السددي كي  تطمددل ا عصددوةل ) ليهددت السددفم( الرحددتة لئيددت ي شددقيقه
) ليددو السددفم(  حب لدد  يف تددنل ةددتإلتني حبحباحددك للهجددري  أي: بعددك تددنل نتةلددل   الر ددت

) ليدددو السدددفم( إىل  راتدددتن  حبندددتن بصددد بتهت   ةدددن اتدددتك تء ا دددتةون الةدددتم الر دددت
ب ديهم   مجت ل ةن النسوي حبالرجتة  ةن  حبيهت حبشديعل أهدل البيد  ) لديهم السدفم( حّب

ددذ  هت إىل ايددران ةددن الطريددا الددذي اددر  مبكينددل تددتحبه حبملددم  ) ليهددت السددفم(طريق  حبان 
أي: ةدددن  قددد  الطريدددا الدددذي ةدددر  بدددو ملبدددل تدددنل  قريبدددتع شدددقيقهت الةدددتم الر دددت ) ليدددو 

 السفم( يف طريقو إىل  راتتن.
 لم ت حبصل  السي كي ا عصدوةل ) ليهدت السدفم( إىل تدتحبي  متر  د   حبندتن تدبب 

دددوا أدددت  ةر دددهت ) ليهدددت السدددفم( نمدددت يف التدددت يخ ان  ا دددتةون نتدددب إىل  م تلدددو أن يكت 
السددم  القت ددتك يف طعتةهددت   ددت  ر  لدد  السددم   يهددت  حب ددعق   ددن ةواصددلل تددقرهت إىل 
 راتتن  حب  ت أحس   بت طر  تتل  ) ليهدت السدفم( ةدن ةعهدت  دن ةقدكا  ا سدت ل 

ن نددتن البتمليددل إىل ملددم   تجتبوهددت ملددتإللني:  شددري  راتددخ   طلبدد  ) ليهددت السددفم( إ دد
ةعهددت أن يوصددلوهت إىل ملددم حيدد  نت دد  ) ليهددت السددفم( ةطل عددل  لدد  ملكاتددل أ ك 
: ةدددذهب أهددل البيدد  ) لددديهم  ملددم  حب ت  ددل بتشددي س أهلهدددت حبإ تنددتملهم للمددذهب ا ددا 

 السفم(  حبلذل  ه ر  ملم  ل  تتحبي.
الذي  « ةوت  بن  ئ ج بن تعك األشعري»حبحني حبصل  إىل ملم  ئل  يف دا  

 ريني ه ذاك  حبحل   ةس ةن نتن ةعهت  يقتع  ليو.نتن   يم األشع
هذا حبملك  نر ا ؤ   دون ملدوق ه در يف نيقيدل حب حبدهدت ) ليهدت السدفم(إىل ملدم  حبملدك 

  هب ن ري ةن ا ؤ   ني إليو حبهو نتآله:
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  ت  لم ا سلمون األشعريون بقكحبم السي كي  تطمل ا عصدوةل ) ليهدت السدفم( إىل 
هم إىل تددددتحبي  لتدددتقبتأت حبد وهتدددت إىل ملدددم  حبندددتن ملددددك تدددتحبي   رجدددوا  دددن بكدددري أبدددي

تبقهم   يمهم ةوت  بن  ئ ج بن تعك  حبنتن  جف تري تع نراتع   تلتمسهت ) ليهت 
 السفم( أن  ته إىل ملم حب نئة دا ه  تجتب  ةلتمسو  حب ئل   نك طلبو.

 

 

م( الد  ا يهر ا ت جم لبي  النو : بي  السدي كي  تطمدل ا عصدوةل ) ليهدت السدف
 ألق  الرحل  يهت أي تم إملتةتهت يف ملم ا قك تل حبيقس يف ّل ل ةيكان ةري

 
 

البهو الدكا لم لبيد  الندو : بيد  السدي كي  تطمدل ا عصدوةل ) ليهدت السدفم(  ندك 
 إملتةتهت يف ملم ا قك تل الواملس يف ّل ل ةيكان ةري

 
 في دار موسى بن خزرج

كي  تطمل ا عصوةل ) ليهت السفم(  لد  حب  ت  رف ةوت  بن  ئ ج ةوا قل السي  
 ئحبأدت  ندكه  أ دذ د حبهدو  درة ةستبشدر د بئةدتم  تملتهدت  حدر  أ ئأدت حبةدن ةعهدت الدكا   
 كت ددد  ةدددك ي إملتةتهدددت ق  تجدددتحب  تدددت ل  شدددر  أحب تدددبعل  شدددر يوةدددتع  حدددر  إشدددتك   دددت 

 .ا رك ةن أ ر السم   حبالت ق  بتلر يا األ ل   ةنتقلل إىل جوا   محل اهلل
حبنتن  ل  أحبا ر تنل ةتإلتني حبحباحدك هجريدل  ةدن دحبن أن  دئحب  أ تهدت حبشدقيقهت 
الةتم الر ت ) ليو السدفم(  حبملدك ندتن أدت إ   اك ةدن العمدر مثدتين  شدري تدنل  قد   
حب لدد  ألن   ددت يخ حبقدهتددت ) ليهددت السددفم( نددتن يف أحب ة  ي القعددكي ا ددرام تددنل ةتإلددل 
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حب دددفي حبمثدددت ني هجريدددل  لددد  األصدددو  
  حب دددت يخ إتتشدددهتدهت تدددنل ةدددتإلتني حبحباحدددكي (35)

هجريددل   يكددون  مرهددت الشددريأ نعمددر جددك هتت  تطمددل الئهددراء ) ليهددت السددفم(  مثددتين 
 شددري تددنل  قدد   تددفم اهلل  ليهددت حب لدد  هبتإلهددت الطددتهرين حبمليددل: أن ددر ةددن  لدد   
 ددددتد ين  ددددت يخ حبقدهتددددت ) ليهددددت السددددفم( أحب ة  ي القعددددكي ا ددددرام تددددنل ةتإلددددل حب ددددفي 

 .(36)تبعني هجريلحب 
ددم أبددوا أن يددك نوهت يف   نددكهت أ ددذ  اُتددري األشددعري بتجهيئهددت حب كقينهددت  إق  ا  
ددم  أحبا أن   لدد  ق يليددا بشددت ت   ددتةر ةوتدد  بددن  ددئ ج أن  ا قددتبر العتة ددل  حيدد  ا  
يدك نوا ج مت دت الطدتهر يف بسدتت و يف بدتبفن د حبهدو اقتدم ا شدهو  يف  لد  الئةدتن  

تن  الدددذي يوجدددك  يدددو اآلن  دددريو السدددي كي  تطمدددل ا عصدددوةل ) ليهدددت  لددد  هدددذا ا كددد
 السفم( حببعو ا نتطا يف أطرا و د .

حب نددكةت أ ادحبا ةددوا ي ج مت ددت الشددريأ يف ملربهددت  ب يكددن بددني النددتس ةددن ّت ةهددت 
ين يف  ) ليهت السدفم( أحدك  حدر  ينئأدت القدرب  حبيدوا ي ج مت دت الطدتهر   بقدوا ةت دري 

ك التشددتحب   يمددت بيددنهم  ا  ققددوا  لدد  أن يتددوىل  ةوا اهتددت شدديخ صددت  ةددنهم  أةددرهم  حببعدد
 حببينمت هم نذل  إ ا هم يرحبن  ت تني ةقن عني يقبفن  وهم.

أملبل القت تتن حر  إ ا د وا ةنهم حي وهم بت ي ل التفم مث  ملتق أدم:  ن  دوا  ت  دت 
) ليهدددت السدددفم(  مث    يت  ليهدددتأحبىل مبدددوا اي ج مدددتن هدددذه ا بت ندددل  حبأملدددبف  وهدددت  صدددل  

د ددل أحددكمهت القددرب الددذي نددت وا ملددك أ ددك حبه أددت يف البسددتتن  حب نددتحبة ج مت ددت الطددتهر 
                                                           

گنجيندو »حبنتتبدو اآل در:  58ص« ا دم  درحب ان»د  قل العدتب اجلليدل  حبا درب النبيدل: القديو يف نتتبدو:  35
 دددتليأ  بدددكالوهتا الشدددعراين « لدددواملو األ دددوا  يف طبقدددت  األ بدددت »تدددتا  دددن ن 386ص 1ج« ه دددت  ملدددم

ددل »الشددت عم ا تددوّف  تددنل  سددعمتإلل حبتددبس حب ف ددني هجريددل  حب ددن نتددتا:   ئهددل األبددرا  يف  سددب أحبقد األإلم 
 ددتليأ السددي ك ةوتدد  الرب  ددم الشددت عم ا ددكين  ملددتإلف: إن  حبقدي السددي كي  تطمددل ا عصددوةل بندد  « األطهددت 

تم ةوت  بن جعقر ) ليو السفم( يف ا كينل ا نو  ي يف ،ر ي  ي القعكي ا رام تدنل  دفي حبمثدت ني حبةتإلدل الة
 بعك اأجري النبويل  ل  هتجرهت هقف الت ي ل حبالسفم.

 .251ص 8د ةستك ك تقينل الب ت : ج 36
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مبست كي ةدن اآل در حبحبا اهدت يف ة واهدت األ دري  مث   درج ةدن القدرب حب وج دو هدو حباآل در 
 أحك. إىل النتس حب ئ حبهم  ذا ا صتا اجللل  مث   نبت  رتيهمت حبإ طلقت حبب يعر همت

مث  بعددك  لدد   مددك ةوتدد  بددن  ددئ ج إىل  لدد  األ ك حبحبمل قهددت بعددك د ددن السددي ك 
 تطمدددل ا عصدددوةل ) ليهدددت السدددفم(  يهدددت  ليدددك ن ا سدددلمون ةو دددتهم يف هدددذه األ ك 

 ا وملو ل.
 

 قم بعد إحتضانها مرقد السّيدة المعصومة )عليها السالم
م( إىل ملم  حباحتوتن ملم لقك نتن يف حب حبد السي كي  تطمل ا عصوةل ) ليهت السف

ج مت ددت الطددتهر حبةرملددكهت الشددريأ  أمهي ددل  ت خييددل نبددريي   ا  أبعددتد ةتعددك دي حبن ددريي: 
ةددددن دينيددددل حب قت يددددل  حبتيتتدددديل حبإجتمت يددددل  حب مرا يددددل حبإملتصددددتديل  حبملددددك  رندددد   لدددد  
األبعتد الك ريي ه ت هدت الجيتبيدل  لد  ةكيندل ملدم حدر  يوةندت هدذا  حبةدت  اة  لد  ييهدر 

 حبا  تع حبجلي تع نل مت  قك م الئةتن.  ليهت
هذا حباكن القوة: بتن  مجيس التطو ا  ال قت يل حبالكينيل  حبالجتمت يل حبالعمرا يل  
حبنددذل  ال دهددت  الملتصددتدي يف ملددم  نددتن  تيجددل إحتوددتن ملددم ةرملددك السددي كي  تطمددل 

 ا عصوةل ) ليهت السفم(  أحب نت   ةر بطل  ت  ل  األملل.
ن  مجت دددت  ن دددريي  حبأ دددكاداع نبدددريي ةدددن الشددديعل   ودددف  دددن  لددد  ندددل  حدددتة:  دددت

العلددددددويني حبالسددددددتدا   ملددددددك ملددددددكةوا إىل ملددددددم بعددددددك إحتوددددددت ت ةرملددددددك السددددددي كي  تطمددددددل 
) ليهدددت السدددفم(  نمدددت ا  دددو ملدددك  وج هددد  إليهدددت بعدددك  لددد  أ يدددت  العلمدددتء   ا عصدددوةل

  حبإ داد  هجدرهتم حبالقوفء  حبالدرحباي حباحملدك  ني  حبالكت دتا حبا دؤل قني  لد  ةدر  التدت يخ
إليهت  األةر الذي جعل ملدم ،يد  مبكت دل دينيدل حب قت يدل ةرةوملدل يف العدتب  حبإتدتمر    
نذل   حر  أصب   اليدوم  ُعدك  حببصدكق ةرندئاع  قت يدتع  حب قدف  قهي دتع  يسدتمك  العدتب 
التفةم حب،ريه ةنو  حبيشك  ن ري ةن هواي العلم حبطتلبيو  حل السقر ةدن ندل  حدكا 

 و هتت العلميل ا بت نل.حبصوا  
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حبملك نتن لقم أيوتع  حب و هتت العلميل  ا ظ  الوا ر يف  غيري ا ست  ال قتيف حبنذل  
 السيتتم يف ايران  بل يف ا نطقل حبالعتب التفةم نل و  حب،ري التفةم أيوتع.

) ليهددت السددفم( إىل   حبنيددأ نددتن:  ت  ددو ملددك نددتن لددو حبد السددي كي  تطمددل ا عصددوةل
حباحتوت ت ةرملكهت الشدريأ حبج مت دت الطدتهر  ةدن اآل دت  حبالربندت  ةدت ق يسدعنت ملم  

 أن  شري إليو يف هذه العجتلل  حب من هذا الب   ا قتوب.
 

 ا يهر ا ت جم لرحب ل السي كي  تطمل ا عصوةل ) ليهت السفم(
 

 حبملددددك التقطدددد  الصددددو ي ألن ددددر ةددددن ةتإلددددل حب شددددر تددددنني حيدددد  حيددددي   ددددت ةقددددربي
  نت   متتك  ةن  نك الرحب ل ا بت نل إىل ةسجك الةتم العسدكري ) ليدو شيزتن  ال

 السفم( ا عرحبف
 ) القّميون وآية الموّدة (

ق شدد   يف ا  ددو ةددن الصددعوبل مبكددتن  أن  شددري إىل  مددا الددرحباب  الو يقددل  حبا ددود ي 
ددل أهددل الب يدد  السددليمل  حبالددوقء ا ددتل   الددذي يت ل دد  بددو أهددل ملددم بتلنسددبل إىل أإلم 

ا عصددوةني ) لددديهم السددفم(   لددد  ال  بددتي الدددذي نددتن لدددو أبلددي األ دددر يف تدددلونهم 
السيتتم حبالجتمت م  حبال قتيف حباأل فملم  حبهذا ةت اكننت التعر ف  ليدو ةدن  دفة 
 القص ل التت خييل التتليل  ال  يعرف ةنهت ةكا متس كهم بميل ا ود ي  حبإهتمتةهم  ت:

جددتءه شددت ر أهددل « ةددرحب»تم الر ددت ) ليددو السددفم( يف  حبي: ا  ددو حددني أملددتم الةدد
) لدديهم السددفم( د بددل ا ئا ددم  الددذي نددتن حيمددل  شددبتو  لدد   ت قددو ةددك ي   البيدد 

أ بعدددني تدددنل  حبأ شدددكه  تإليتدددو ا شدددهو ي )ةدددكا س هيدددت   لددد  ةدددن ...(  تهدددكا لدددو 
لشدريأ الةتم ) ليدو السدفم( يف مجلدل ةدت أهدكاه إليدو جب دل  نت د  ملدك  رب ند  ببك دو ا

) ليو السفم(حببصف و حبهتج كه  لكن د بدل   دو أن يقبدل شديحتع ةدن اأدكايت   تصدر  
 ) ليو السفم(حر  ملبلهت   ت ذهت حبحبد   الةتم حب جس.   ليو الةتم
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) ليدو    لم ت  جس ةر  يف طريقدو  لد  ملدم  حبأ درب أهلهدت بتشدر  و  ندك الةدتم الر دت
يدكي  حباجلب ددل الد  أهدكاهت ) ليددو السدفم( إليددو. السدفم(  حبإ شدتده ملصدديك و التتإليدل اجلك

  طلب ةنو   متء ملم أن حيك ي النتس بذل  يف ا سجك.
 ت تل  د بل ا نرب حبملرأ ملصيك و  ال  أ شدكهت  لد  الةدتم الر دت ) ليدو السدفم( 
ةس البيتني اللتني أ ت همت ) ليو السفم( إىل ملصيك و  مث  أطلعهم  ل  ةت جرا ةدن 

 كي  بينو حببني الةتم الر ت ) ليو السفم(  مث   ئة ةن ا نرب.الكفم حبا 
حيد  بدن  مدران » نكهت ملتم إليو أحدك   مدتء الشديعل يف ملدم حبندتن يدك   بتتدم: 

حبتل مو ةبلغتع نبرياع نتن ملك مجعدو ةدن أهدتيل ملدم  الدذين التمسدوا د دبف أن « األشعري
السدددفم(  حب لددد  حدددر  يقط عوهدددت  يبددديعهم اجلب دددل الددد  أهدددكاهت لدددو الةدددتم الر دددت ) ليدددو

ددددم أصددددر حبا  ليددددو  ددددموهت بيددددنهم للتددددرب ك حبالشددددقتء   ددددتأ د بددددل ةددددن  لدددد   إق  أ   حبيقس 
حبأ ذحبهت ةنو  حبد عوا لو بكق ةنهدت ةبلغدتع ملدك ه الدأ ة قدتة ةدن الدذهب  مث  ملس دموهت 

 بينهم.
لذي حبمليل: ان  د بل ا ئا م ب يستجب   ت طلب ةنو أهل ملم   ،م ن ري ا تة ا

 ر دوه  ليددو  حبحينمدت أ اد ا ددرحبج إ أ دتو طتإلقددل ةدنهم  تتددتلبوه اجلب دل   عددتد ليزددرب 
بذل   إق  أن  أهل ملم أ حبه اجلب ل حبهم ةقط عل « حي  بن  مران األشعري»  يمهم: 

 دك ي ملطددس   طلدب ةددنهم ملطعددل ةنهدت يتددرب ك  دت حبيوددعهت يف نقنددو  ندك ةو ددو   ددت طوه 
 الذي نت وا ملك أ ك حبه لو بكق ةنهت   ت ذمهت حبا صرف.ملطعل ةنهت حبتل موه ا تة 

 

 

 إهتمام القّميين بمرقد السّيدة المعصومة )عليها السالم(
) ليهدت   لقك اهتم  القم يدون ةندذ اليدوم األحب ة ةدن إ ،دتة السدي كي  تطمدل ا عصدوةل

ددذحبا حولددو د نمددت ملددتة اهلل  عددتىل يف ملص ددل أصدد تا  السددفم( مبرملددكهت الشددريأ  حبان 
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كاع( ددذلن   لللددْيههْم ةلْسددجه الكهددأ: )للنلت زه
د  ددفق حبةسددجكاع  يصددل ون هلل  عددتىل  يددو  (31)

ةتقددددددددر بني إليددددددددو تددددددددب ت و  حبيهددددددددكحبن  ددددددددوا لهم ا سددددددددت ب ل إىل  حبة السددددددددي كي  تطمددددددددل 
ان  أتدر  ةدت يصدل ال سدتن بعدك إ ،تلدو ») ليهت السفم(   قم ا دكي :   ا عصوةل

 «.ل  حبصكملل هتكا إليوةن الك يت  صفي حبصيتم  حبح
) ليهدت   حبنيأ ندتن:  دتن  التطدو  ا  الد  شدهكهت ةرملدك السدي كي  تطمدل ا عصدوةل

السفم( ن ريي حبةستمر ي   قك  صب  ةيل ل ةن القصب  ل   رحيهت بعك د نهت مبك ي 
دت ،ط مد  حب الد   لد  أ در الريدتة حباألةطدت   حببعدك ةودم ةدت يقدرا ةدن  ملليلل  إق  أ  

 لدد    رب  دد  العلويددل السددي كي  ينددب بندد  الةددتم اجلددواد ) ليهمددت  صددأ ملددرن  لدد  
السدددفم( ببندددتء ملب دددل ةدددن الطدددتبوق  لددد  ملربهدددت الشدددريأ  مث  ا  سدددع  الرحب دددل ا بت ندددل  
حب ر  ب  شيحتع  شيحتع  ل  ةرحب  الئةتن  حر  أ    ةدن العيمدل حباجلدفة إىل ةدت هدو 

 اليوم  ليو إ ت ق اكن حبصقو.
 د القّميينراية التشّيع بي

لقدددك  دددذ   التدددفم يف  بدددو  ايدددران  حبا تشدددر بدددني أهتليهدددت بعدددك ،ريرهدددت ةدددن ملبدددل 
ا سددلمني  حبب  كددن ةكينددل ملددم حبق أهلهددت ليتزل قددوا  ددن بقي ددل ُةددُكن ايددران حبأهتليهددت  بددل 
 اد  ملم حبأهلهت  ل  اجلميس  امل  ايل التشي س ةنذ القدرن األحب ة اأجدري دحبن بقي دل 

   قك إ تنا أهل ملم بعك إتفةهم  ا ذهب ا ا  ةذهب أهل البيد  ا كن حبأهتليهت
) لدديهم السددفم( حب شددي عوا ملتطبددل   لمددتع بددتن  التشددي س ه ددذاك نددتن يعددين:  ددكم الر ددوا 

 حب قم الشر يل  ن ا ك تم اليت ني.
حب ليو:  تن  ملم محل   ل   ت قهت لواء ا قتطعل  حبأحيت تع  ايل ا عتداي حبالترب ي ةن 

دددتةهم  حب لددد  بكدددل  ةدددت احب يددد  ةدددن ملدددو ي  حبهدددذا ندددتن أيودددتع ةدددت  لقدددت ء بدددين اُةي دددل حبحك 
 تلكتو ةس  لقتء بين العب تس حبحك تةهم.

                                                           

 .21د تو ي الكهأ  هيل 31
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حبيسددددتنتل ةددددن نددددل  ةددددت تددددبا ان  ةددددن أبددددر   صوصدددديت  ملددددم حبأهلهددددت يف القددددرحبن 
التفةيل اُقحبىل هو: الوملوف بوجو ا ف ل القتإلمل  ل  أتتس ،ري شر م ةدن ملبدل 

لعب تتدديني مجيعددتع  حبهددذا ةددت يتجل دد  حبا دد تع إ ددر اةتنددت هم  ددن د ددس ا ددراج اقُةددويني حبا
إليهم  حبد مهم العلدويني ا طدت دين ةدن ملدبلهم  حبإتتودت تهم  ندكهم  حبإ،دفق شدر  
ددتة ا لقددتء ا تعن تددني  حبأحيت ددتع طددردهم حبملددتلهم  حبال تقت ددل  ددك هم   الطددرق بوجددو  م 

 .حبالقيتم  ك  تفطني اجلو   حبةت شتنل  ل 
 القّميون وعامل هارون

نتن مليتم أهتيل ملم  ك   تةل هت حبن ةن أبر  أحكاي  ل  العصر  حبمليل حوة  
 نيقيل  ل  القيتم ةت يلم:

ا  و حبىل  هت حبن أحك  م تلو حبنتن يك   بتتم:  بدكاهلل بدن نوشديك  لد  اصدقهتن 
 لدد  ملددم   طتلددب  تصددم «  تصددم»حبملددم   تملددتم  بددكاهلل يف اصددقهتن حب صددب أ ددته 

ملم بك س ةت ةو  ةن  راإلب حب راج  حي  نت وا ملك اةتنعدوا  دن د عهدت ةدك ي  أهتيل
تت ل  قود  قريبتع  حبنت   ا كوةل ملك ملر    أن  ستويف ةنهم  راج ا ت م حبا ت در 
بتي دل صدو ي نت د   حبهدذا يعدين: الج ددتف يف حدا  القم يدني  حبال دفن  دن ان  حبقيددل 

 حبان  حبالقسوي حباجلقتء. تصم أصب   ملتإلمل  ل  أتتس اجلو  حبالعك
حباتددتمر   تصددم يف إصددرا ه  لدد  ا طتلبددل حبالتهكيددك  لدد   لدد   إق  ا  ددو ب يسددتطس 

% ةدددن  لددد  الودددراإلب  حبلدددذا  اد  تصدددم يف جدددو ه حبظلمدددو 11أن يسدددتلم أن دددر ةدددن 
حددر  جددت  ا تعددت ف  حب ددتق ا ددك    زددرج  قددر  يدديم ةددن النددتس نقددتء  ليسددتقر حبا يف 

قرصل ل  تقتم ةنو  األةر الذي د د  شديوا ملدم حبنرباإلهدت  أن  واحم ملم  حبيأص كحبا ال
ددقو   يطلبددوا ةددن دا  ا كوةددل أن ينتشددكحبا حتنمهددت بددتن  خيق ددأ ةددن حبطددتي ظلمددو حب عس 
حبأن يتعدددتحبن ةعهدددم يف حدددل  ا شدددكلل تدددلمي تع  حب لددد  ملبدددل أن يتقدددتملم الو دددس  حب،دددل  

 النقمل  ليو.
تنم يف ظلمددددو حبجددددو ه  حبلكددددن بددددتء  هددددذه الوتددددتطل بتلقشددددل   قددددك اتددددتمر  ا دددد
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حبإتتبكاده حبدنتت و يتو   مت نتن ةن أهتيل ملم إق  أن ي دو حبا  لد  دا  ا كوةدل  طلبدتع 
لحقتق حق هم  حب تديبتع  ن ب  نقعو ا وا ظ  حبب  ؤ  ر  يو ال أا ت  السلمي ل  إ دت 

 أد ا أ رياع إىل حصر ا تنم حبملتلو يف دا ه  حبالتزل   ةن ظلمو حبجو ه.
 ال قم عن والية اصفهانإنفص

لقدددك ندددتن يف  تديدددب الندددتس  تةدددل ا ليقدددل  لددد  ملدددم  حبإ تصدددت هم  ليدددو حبإملتطدددت  
حق هدددم ةندددو  أ دددر نبدددري  لددد  دا  ا ف دددل  حبندددذل   لددد  ملدددم حباصدددقهتن حبتدددتإلر  قدددتي 
البفد   قك هئ   القوي ل ا ليقل هئ ي  نيقل  بل املو   ةوجعو  حبجعلتو يقر    لس 

حبقيل اصقهتن  األةر الذي د   ابن نوشيك أن يلت ا بدكا   بكاهلل بن نوشيك  ن 
ا ف ددل  حبأن يغددكق اأددكايت  لدد  هددت حبن بغيددل إتددأداد ةنصددبو  نمددت ان  ابددن نوشدديك 
شك  إىل هت حبن أهل ملم  حبإةتنت هم  ن د س الوراإلب ةن  راج حب،دريه  ملدتإلف: ان  

بدكق ةدنهم  مث  إملدأة أهتيل ملم ق يدك عون ا دراج  إ دت جعدل أهدل اصدقهتن يسدك دحب و 
 ليددو: أن يقصدددل ملددم  دددن اصددقهتن حدددر  يسددهل إدا هتدددت حبجبتيددل  راجهدددت  حب دددتزل   

 اصقهتن ةن  بعت  هذا العبت ال قيل.
ددو  الددذي نددتن ةددن   مددتء ملددم إىل دا  « محددئي بددن اليسددس األشددعري»هددذا حبملددك  وج 

تملم األةددر  ا ف دل ليتددكا ك الو دس  حباددت    قمدل هددت حبن  حبيدتفّف حددك ي ا وملدأ  حب قدد
حببتلقعل  قك نتن نذل   حي  ا  و إتتطت  أن يقنس هدت حبن حبيدذنر لدو: بدتن  ا قص در 
الرإليسددم يف ا تقت ددل ملددم حب ددو ي أهتليهددت هددو  تصددم  قسددو  حب لدد   ددت إ  كبددو ةددن ظلددم 

 حبجو  يف حق هم.
مث  إملددأة  لدد  هددت حبن  صددل ملددم حبإتددتقفأت  ددن حبقيددل اصددقهتن  حبحب ددكه بت  ددو إ ا 

حبقيل اصقهتن  حب،و  النير  ن  راإلبهت الستبقل ا قرحب دل  لد  أهدل أ صل ملم  ن 
 ملم   ت  و يومن شزصتع جبتيل  راج ملم حب واحيهت  ليسل مهت بنقسو إليو.

يف البدددكء ب يكدددن هدددت حبن العب تتدددم  ا،بدددتع يف  طبيدددا ةدددت املأحدددو  ليدددو محدددئي   ددديم 
طري  لد  أهلهدت إىل ملبدوة القم يني  إق  ا  و ا طر  ل جت  ملم إىل هيمنتو  حب رك السي
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إتددتقفة ملددم  حب صددلهت  ددن حبقيددل اصددقهتن  حبهددذا ةددت حددكي  عددف تددنل ةتإلددل حب سددعل 
حبمثدت ني للهجدري  حيد   صدب هدت حبن محدئي حباليدتع  لد  ملدم د حبهدو أحب ة حدتنم ةسدتقل  

 لقم د حبجعل أت ةنرباع ةستقف  امليم   يهت صفي اجلمعل حبالعيكين بتتتقفة.
 م الرضا )عليه السالم(قم بعد إستشهاد اإلما

 نددكةت بددكأ محددئي نبددري األشددعريني الوقيددل  لدد  ملددم  حبالصددفحت  الدد  أجراهددت يف 
اهلددددتق  السيتتددددي ل حب،ريهددددت  ليهددددت  ة ددددل  صددددل ملددددم  ددددن حبقيددددل اصددددقهتن  حبةن هددددت 
التتقفليل التتة ل  نهدت  حبة دل نقيدأ ا دراج حبالتسدتهل يف اقُةدو  ا تليدل ةدس أهلهدت  

يف ةسو األ ا م حب كم التكمليا يف  عيني ةستحتهتت أدم  حب،دري  لد   حبة ل التستةو
ةددن الصددفحت   هددكأ  ملددم  حبتددكن   ددو ي أهلهددت  حبتددت   اقُةددو  بسددفم حبحبإلددتم  

 حر  جتءهم  رب إتتشهتد الةتم الر ت ) ليو السفم(.
 لم ت جتءهم ا رب ا ؤتأ إ تقو  ملم ةر ي اُ را  حب رج أهلهت هذه ا ر ي   ل  

تةون  حب لددد  بعدددك  دددودي ا دددتةون ةدددن ةدددرحب إىل بغدددكاد  حيددد  ا تدددربحبه هدددو القت دددل ا ددد
ل ةدددتم الر دددت ) ليدددو السدددفم(  حباةتنعدددوا ةدددن د دددس ا دددراج إىل دا  ا ف دددل ةدددك ي تدددبس 
تنوا    لمدتع بدتن  الةتندت   دن د دس ا دراج إىل دا  ا ف دل ه دذاك  ندتن يعدك  مب تبدل 

تنم  بددل نددتن يعددك  ةقتطعددل حب رحبجددتع صددرحيتع  لدد  ا رحلددل التمهيكيددل للزددرحبج  لدد  ا دد
 النيتم القتإلم.

لقمدس ا رندل  حبجبتيدل «  لدم بدن هشدتم»حبلذا بع  ا تةون جيشتع  ييمدتع بقيدتدي 
هجريددل   مددت نددتن ةددن أهددتيل ملددم إق  أن 211هجريددل حددر  214الوددراإلب ةنددذ تددنل 

م بددن هشددتم  إ ددت  صددك حبا للمقتحبةددل  سددك حبا نددل  الطددرق النت ددذي إىل ملددم  لدد  جدديء  لدد
ا دددطر  اجلددديء إىل أن يعسدددكر  دددت ج أتدددوا  ةكيندددل ملدددم ا قك تدددل  حبيودددرا حصدددت اع 

 حوأت.
ددن بعدددو أ دددراد اجلددديء العب تتدددم  الدددذي ندددتن يقدددوده  لدددم بدددن هشدددتم  ةدددن  مث  متك 
املت تم البو ابل حب ت هت  حب ل  بتلتتقتدي ةن ات ي األ ت   ال  نت د   درب  دا دل 
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تطت  اجلديء الغتشدم أن يدك ل ا كيندل حبيعيد  القسدتد  يهدت  بدتع ا كينل نت جهت   تت
 حبملتف.

 قك أةر  لم بن هشتم مبفحقل  كد ةن   متء ملدم األشدعريني حبملدتلهم  حب،طديم 
تددو  ا كينددل حبةصددتد ي أةددواأم  حب لدد  بعنددوان اددت اهتم  لدد  إ تقت ددتهم  حبةقتص ددتهم 

يهت. مث  بعك أن ملمعوا  ل  ا رندل   راج السنني السبس  ال  اةتنعوا ةن د س ا راج  
حبأوكحبا  لد  ال تقت دل بدئ مهم   صدب  لدم بدن هشدتم   لدم بدن  يسد  الطل دم 

  ل  حبقيل ملم  حب جس إىل بغكاد.
حبمليددل: ان  أهددل ملددم اتددتك رحبا ةددت  لدديهم ةددن ا ددراج  حبنددتن ألقددم الددأ )ةليددوين( 

كون  قلدددو حب بدددته د هدددم   ر عدددوا إىل ا دددتةون يسدددتلو و ا ددد    دددنهم حبالتزقيدددأ  حبيشددد
ددو ا ددتةون إلدديهم   لدديهم   لددم جيددبهم ا ددتةون إىل ةددت تددتلوه   ددتةتنعوا ةددن أداإلددو   وج 
جيشددتع جددر ا اع حددت  م  يقددر  ددم  حبجبددتهم تددبعل هقف الددأ )تددبعل ةفيددني( د هددم  

 بعك أن ملتل   يمهم  حبهكم تو  بلكهم  حبأوك  و هتم حبأطقت  تإلرهتم.
 ا دتقو أهدتيل ملدم ةدر ي اُ درا  حب رجدوا  لد   تةدل حبةت لب  األةر إق  يسرياع حدر  

ا ليقددل حبطددردحبه ةددن أ  ددهم.  ددتةر ا ددتةون  ت يددل بقمددس حددرنتهم  حبجبتيددل  ددراجهم  
حبلكن يف هذه ا ر ه إ تتم  القوي ل تلمي تع  حيد  ندتن هندتك بدني الدذي أةدره بقمدس 

 نهم بسفم.ال تقت ل حببني بعو   متء ملم  فملل ةود ي حبصكاملل   تم  التوا ا بي
هجريدل  216مث  هكأ  األحب ت  يف ملم حر  حبصل إليهت  رب ةو  ا تةون تدنل 

حب دددو  مسدددت هم هدددذا ا دددرب  دددت حبا  لددد  دا  ا كوةدددل  حبطدددردحبا  تةلهدددت ةنهدددت  حباتدددتقل وا 
 بتألةر.

 إحراق المعتصم مدينة قم
 لقك  وىل  ا ف ل بعدك ةدو  ا دتةون  ا عتصدم العب تتدم  الدذي حباجدو  درحبج أهدل

حبةعدددو  لدددم بدددن  يسددد  « حبصددديأ الأندددم»ملدددم أحباإلدددل  ف تدددو   بعددد  ملتإلدددك جيشدددو 
الطل م  تةل ملدم ا طدرحبد  لقمعهدم  حبندتن ملدك أن دك ا عتصدم  لد  حبصديأ بدتلبطء 
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  م  حبالتنكيل  يهم.
ددن أهددل ملددم ةددن إ،ددفق بو ابددل ةددكينتهم  بوجددو جدديء حبصدديأ حبحددتنمهم  حبملددك متك 

م متك نو  ا  يمدت بعدك ةدن إملت دتم ا كيندل حبد وأدت   تبدتحوا الستبا يف أحب ة األةر  إق  ا  
القتدددل حبالتزريددددب بعدددك أن حط مددددوا األتدددوا   مث  أ ددددرةوا الندددريان يف الددددكحب  حبالبسددددت ني 
حبا ئا    حر  مليل: ا  دو ملدك  بدك ل  ا كيندل إىل  دفة ةدن ا طدتم حبالرةدتد  حبنت د  ه دت  

 اأكم حبا راإلا  شتهك يف نل  ةكتن.
 لد  « ّم ك بن  يس  البتد،يسدم» جو و ةن إوتد ال و ي مث  حبىل  حبصيأ  نك 

ملم حب تد إىل بغكاد  لكن الوايل اجلكيك: ّم ك بن  يس   ا  بس تيتتل اللني حبا كا اي 
 هجريل.254ةس النتس   لم  شهك ا كينل أي ل إ طرابت   ذنر حر  تنل 

دددك بدددن  يسددد  ا لبتد،يسدددم  عدددم  لقدددك شدددهك  ملدددم هدددكحبءاع  سدددبي تع طيلدددل حبقيدددل ّم 
ددل العب تتددم  ا عددرحبف   ليهددت  مث  ا ددطرب   ت يددل بعددك ةو ددو  حب لدد  اب ددتن اددمء ا تون 
بقسددو و  ددك  التشددي س  حبنددتن ةددن ملسددو و ا  ددو يسددمء األدا بتلنسددبل إىل  تطمددل الئهددراء 

) ليددو   حبإىل الةددتم  لددم ) ليهمددت السددفم(  مث   مددك إىل هددكم  ددريو الةددتم ا سددني
الشريأ  حبإجدراء ا دتء  ليدو  حيد  اةتنعد  الدكحباا أن  دك و  السفم(  حبحري القرب

ةن القرب  حبحدت  ا دتء حب درانم بعودو  لد  بعدو دحبن أن يغط دم القدرب الشدريأ  حب،دري 
 لدد  إ ددت أد ا إىل اةتعددتك شدديعل ملددم  الددذين نددت وا يت ي نددون القرصددل لددريد حبا نيددكه إىل 

  ره.
ويني  حبيددددك   بتتددددم: حسددددني حب سدددن ا ددددظ  ا  ددددو يف هددددذه األي ددددتم  دددت  أحددددك العلدددد

الكدددونيب  دددك  العب تتددديني يف العدددراق  حب لددد  بتوجيدددو ةدددن أ يدددو ا دددك و بتتدددم: محدددئي 
ددددو بددددت راده حب جتلددددو إىل ايددددران حب ددددو يف  الكددددونيب   لددددم يددددنجو يف  و  ددددو هنددددتك   توج 
طتلقدددتن  حباتدددتطت  أن يسددديطر  لددد  ا كيندددل  حب لددد  ةدددكن اُ دددرا يف أطرا هدددت  ة دددل: 

 حبا ر  حبان يشك ل  يهت حكوةل  لويل ةستقل ل. ةكينل ملئحبين حب  تن
حبهندددت  أا أهدددل ملدددم يف هدددذه ا رندددل العلويدددل  رصدددل ةنتتدددبل للدددرد   لددد  العب تتددديني 
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حبا رحبج ةن ،  هيمنتهم الغتمشل  حبلذل  أ لنوا تزطهم  ل  دا  ا ف ل  حبأبكحبا 
  هدذه  ن د مهم  سني الكونيب  حبأ ت وه يف  شكيل حكوةتو العلويل الصغريي  ل

 البفد  ال  إتتنقذهت ةن  م تة العب تتيني.
 أهل قم يستغيثون باإلمام العسكري )عليه السالم(

أ تددل  دا  ا ف ددل جيشددتع  ددزمتع  لتددتنقت  بددفد طتلقددتن حبةددت حوأددت ةددن يددك 
ال دددتإلرين  الدددذين تددديطرحبا  ليهدددت بقيدددتدي العلدددوي حسدددني الكدددونيب  إ دددت أد ا إىل ا دددئام 

بفد الطتلقتن بيك اجليء  حبق  حسني الكونيب اتنم طربيت الدذي   ال تإلرين  حبتقوي
 نتن ةن العلويني أيوتع.

ةوتدد  بددن بغددت   لدد  « ا عتمددك»حبيف  قدد  الوملدد  نددتن ملددك أةددر ا ليقددل العب تتددم 
ته ملم ةوت  ابن بغت حبملك  أن يقمس حرنل أهل ملم حبيقوم  ل   وتهم   ظ طلا بت  

 اجليء. جعل  بكالرمحن بن ةقلو   ل   أس
حب  ت حبصل اجليء حكحبد ملم   أحبا ان  أهل ملم ملك أ،لقوا بو ابدل ا كيندل يف حبجههدم  
ددم إ أملوهددت لدديف   عددت وا  يهددت القتددل حبا ددراا   ليمنعددوهم ةددن إجتيددتة بلددكهم  إق  ا  
حيدد  ملُتددل  ددكد نبددري ةددن الئ مددتء  حبا تقلدد   حددل  ييمددل ةددن النددتس  حبق  ةددن بقدد  

 تق أهل ملم مبت جرا  ليهم    تع  مث   وج دو  بدكالرمحن بعدك بتلقرا   ت ج ا كينل  حب 
 لددد  ا قتلدددل العييمدددل بدددئ م إودددتد ال دددو ي  حببعدددك  لددد  النهدددب القوددديس بتتدددم أ دددذ 

 ا راج  إىل ةكينل الري ةلت قتع مبوت  بن بغت  بغيل اليقر اسني الكونيب.
 تددي مت أجددل  لقددك  ددتق أهددل ملددم    ددتع ةددن جددو  العب تتدديني حبظلددم  مفإلهددم  ق

ةوتدد  بددن بغددت القددظ  الغلدديظ  الددذي أ ددئة  ددم أشددك  ألددوان القتددل حبالتشددريك   تتددتغت وا 
بتلةددتم العسددكري ) ليددو السددفم(  الددذي نددتن يف تددتةراء ،دد  الملتةددل اجلربيددل الدد  
 ر دددهت  ليدددو احبلحدددد  اليلمدددل   كتدددب ) ليددددو السدددفم( إىل أهدددل ملددددم يعل مهدددم د ددددتءاع 
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  ليقدر ج اهلل بدو  دنهم   دك وا بدو  دك س اهلل  دنهم (38)يدليك ون بو يف ملنو  صفي الل
 حبنشأ ةت  م.

أجل  بق  أهل ملم ينتيرحبن القرج  حبيت ي نون القرصدل للقيدتم حبالدتزل   ةدن ظلدم 
العب تتدديني حبجددو هم  حبهددذا ةددت حددكي بتلقعددل  نددكةت إ شددغل ا ليقددل العب تتددم ا عتمددك 

 ب أذا القيتم النجتة.بقتتلو ليعقوا ابن لي  الصق ت ي  حبلألتأ ب يكت
مث  إ تقو أهل ملم ةر ي اُ را حباةتنعوا  ن د دس الودراإلب للعب تتديني  حب لد  اب دتن 

  هك ا عتوك العب تتم  ،ري ا  و ُجوبهول مليتةهم هذا نتلستبا بتلقشل أيوتع.
حب فصل القوة: ان  ملم حبأهلهت بقدوا صدتةكين أةدتم جدو  العب تتديني حبظلمهدم  حبب 

ةقتحبةتهم  حبال تقت ل  ك هم  حبالةتنت  ةن د س ا راج إليهم  حر   يكق وا يوةتع  ن
ظهو  البويهيني  حبإملتةل دحبلل بدين بويدو  الدذين ندت وا ةدن الشديعل الةتةيدل  حبا عتقدكين 
بت ددددذهب ا ددددا  ةددددذهب أهددددل البيدددد  ) لدددديهم السددددفم(  يف ا نددددتطا الشددددرمليل للددددبفد 

 التفةيل: ايران حبةت حوأت.
 صادية ضّد خلفاء الجورالحرب اإلقت

) لديهم    عم  ان  القم يني الذين نت وا يعتنقون ا ذهب ا ا  ةذهب أهل البيد 
م  السفم(  حبنت وا يرحبن  كم شر يل ا ف ل لبين اُةي ل  أحب لبين العب تس  حبيعتقكحبن بت  
 لقتء ظلم حبجو   نت وا يُبكحبن تزطهم  حبيعلنون  كم   تهم  بتلةتنت   ن د دس 

 راج إليهم.ا 
حبملك  نر ت تتبقتع: بتن  الةتنت  ةدن د دس ا دراج  يعدين التمهيدك للزدرحبج  لد  دا  
ا ف ل  حبنتن يتلق ته ا ليقل إ ذا اع بظ فن ا درا  ليدو  حبلكدن هم ةدس ندل   لد  ندت وا 
يواصلون إةتنت هم  ن د دس ا دراج حبق يعبدتحبن بعواملبدو  إق  إ ا ب يدرحبا ةقدر اع ةدن د عدو 

 ا كوةت .لبعو 

                                                           

 طبعل بريحب . 233د  222ص 82د الك تء ةوجود يف ات  األ وا : ج 38



 

 13 

حبيف ا قيقدل  دتن   دكم د دس الودراإلب  ندتن يعدك   و دتع ةدن أ دوا  ا قتطعدل حبا ددرا 
الملتصدددتديل ا سدددتمر ي  دددك  ا دددتنم  حبهدددذا ةدددت جعدددل ملدددم أن  كدددون السدددب تملل يف هدددذا 

 ا يكان.
دم   حبةن السبل الد  ندتن يسدلكهت القم يدون بغيدل اأدرا ةدن د دس الودراإلب هدو: ا  

صدوق    ا يدل يف ادتكء تدر يل  حبندتن  نت وا خيقون ةت حيصلو  ن  ليدو ةدن ،دف   حّب
ددددتة ا لقددددتء  حددددر  ق يكددددون  نددددل  مه هددددم أن يددددتم   لدددد  لدددديف بعيددددكاع  ددددن أ يددددت   م 
للسدلطت    يعدل جلبتيدل ا ددراج ةدنهم  حبندتن جدواا القم يددني حدني ندت وا يسدحلون  ددن 

 ةنهت ةت يست ا  ا راج.الغف   حباحملتصيل الئ ا يل: بت  و ملك حك   أت ه ل حبب يبا 
يددون  وددف  دددن  حبنددتن هنددتك تددبيل ه ددر للهددرحبا ةددن د ددس ا ددراج  يسددلكو القم 
السددددبيل األحب ة  حبهددددو ا  ددددو إ ا إ داد  لدددديهم الوددددغ  حبالكبدددد  نددددت وا يغددددتد حبن البلددددكي 
ةت جهني إىل  واحم ا كينل  حبن رياع ةت نتن حيكي أم  ل    تبق  الغف   حباحملتصيل 

حبأص ت ت ليسوا ةوجودين   ييدتس  تةدل ا ليقدل ةدنهم حبةدن  دراجهم   الئ ا يل اب حل
 حبيوطر  إىل أن يرجس صقر اليكين.

حبهنتك تبيل  تل  القم يون يسلكو و للتهدر ا ةدن د دس ا دراج إىل  لقدتء اجلدو   
ا سدن بدن ّم دك بدن ا سدن » نره أحك نبت   لمتء أص تبنت الةتةيل يدك   بتتدم 

 حبهو أملكم نتتا  ت خيم يف هذا اهلتة.«  ت يخ ملم»صتحب نتتا: « القم م
ملددتة ا ؤل ددأ  يددو: ان  القم يددني نددت وا يعل مددون أحبقدهددم ةنددذ  عوةددل أظقددت هم  لدد  
ددم   ددت بتهم تيتتدديتع  ا    ددكم د ددس ا ددراج  حب لدد  ةقتطعددل  لقددتء اجلددو  إملتصددتديتع  حّب

شدك   اهلل أن  را دم نت وا يلق نو م هذه العبت ا  حر  حيقيوهت حبيرد دحبهت  حبهدم:  ت
حددتيل  لقددك  سددل ط  اآل ددت   لدد  ةددئ    حددر  هلكدد   حبملددك ملودد  الكيددكان  لدد  

 ملطين  حب حأ اجلراد  ل  ةت بقم ةنهت.
 كددتن الطقددل يددتعل م هددذه اجلمددل حبيرد دهددت  نددك الوددرحب ي  يعددين: إ ا حبملددس يوةددتع يف 

لكلمددت  ملبوددل  تةددل ا ددراج حبإتددتنطقو العتةددل حددوة الغددف   حبالددئ     طددا بتلدد  ا
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 حب     حبيو ةن د س ا راج.
 قّصة طريفة في مجال الخراج
ندتن أحدك «:  دت يخ ملدم»ملتة ا سن بن ّم ك بن ا سدن القم دم يف نتتبدو القدي م 

ددتة ا ددراج   القم يددني ةشددهو اع بددتلتهر ا ةددن د ددس ا ددراج  حبةتقن نددتع يف الت تيددل  لدد   م 
ألةددر الدددذي جعدددل  تةدددل حبهددذا ةدددت جعدددل اآل دددرين حيددذحبن حدددذحبه حبيسدددلكون  جدددو  ا

دددر يف إصدددفة هدددذا الرجدددل حبلدددو إصدددفحتع صدددو يتع  حدددر  ق يتبعدددو اآل دددرحبن  ا دددراج يقك 
 حبيك عون  راجهم.

دددر يف أن حيودددر  ندددكه تدددر اع حبيسدددل مو ةبلغدددتع ةدددن ا دددتة مث  يقدددوة لدددو:  دددذ هدددذا   قك 
حب ة ا بلي   دظ ا د و دت الندتس ،دكاع حدر  حيودرحبا يف الدكيوان لدك س ا دراج   كدن أ د  أ

ةددن يددك س لنددت هددذا ا بلددي   لدد  ا  ددو  راجدد  الددذي  ك عددو إلينددت   يتبعدد  اآل ددرحبن يف 
 د س  راجهم  حب كون ل  ةن الشتنرين.

حبا ا الرجل  ل   ل  حبأ ذ ا تة حب جس إىل بيتو  حبيف الغك  نكةت حور اجلميدس 
إىل ديدددوان  تةدددل ا دددراج حبحودددر الرجدددل ةعهدددم أيودددتع  طتلبدددو العتةدددل بدددك س ا دددراج  

ق أةلد  »تجتبو الرجل أةتم اجلميدس حبندتن ب يكدن ملدك  واطحدت بينهمدت أصدف  ملدتإلف:  
أب » ذهل العتةل حب تطبو  قيل دحبن أن يسدمس اآل درحبن: « شيحتع حر  أد س  راجو

أ طدد  بددتألة  ةبلغددتع حباشددأط   ليدد  أن  ك عددو لنددت أةددتم النددتس بعنددوان ا  ددو تددهم 
عدم حبلكدن حدكي يل ةدت جعلدين أ ققدو نل دو  »؟  تجتبو الرجل نقدتء أيودتع: « راج 

 «.اي  ا  و ب يبا يل اآلن شيحتع أةلكو
حبهكذا ،تيل الرجل  ل   تةل ا ليقل حبب يك س إليو شيحتع   بتء  ّتحبلل العتةل 
بتلقشددل الددذ يس  حبب يددتمك ن ةددن إتددأداد ا بلددي ا ددذنو   نمددت ب يددتمك ن ةددن جبتيددل 

  راج اآل رين أيوتع.
 ها على العالم اإلسالميقم وإنفتاح
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مث  يف أحباإلل القدرن الرابدس اأجدري  ظهدر البويهيدون الشديعل  لد  السدتحل اليرا يدل  
حبأملددتةوا  يهددت دحبلددل ملوي ددل حب تدلددل  حبأ قددذحبا ايددران حبأهلهددت ةددن جددو  العب تتدديني حبظلمهددم  
دددك  هدددذه الكحبلدددل القتي دددل   حب شدددرحبا  ليهدددت حب لددديهم  دددكة التدددفم حب محتدددو  حببدددذل  ةه 

يل ا نتتددبل أةددتم ملددم حبأهلهددت الشدديعل  ليكددون أددم دحب  أنددرب يف ةسددرة السيتتددل األ  دد
ددت حيددكي يف ا نطقددل    العت يددل ل تددفم  ةددس ا  نددت  نر ددت ه قددتع: ان  ملددم ب  كددن مبعددئة  م 
نمت ا  ت ب  كن يف ،يتا  ن الستحل التدفةيل الواتدعل  لكدن ادمء هة بويدو إىل 

 ا كم  تو أةتةهت ه تملتع أحبتس.
يددددني لكبددددت  الكحبلددددل  حباكددددن ةعر ددددل بعددددو أبعددددتد  لدددد  الددددكحب    ددددرب ةعت ددددكي القم 
البويهيدددل  حيددد  ملدددك ةوا أدددم ه دددذاك أ دددوا  الدددك م  حبتدددت كحبهم يف  وطيدددك حكمهدددم  
حب رك هيمنتهم  ل  دا  ا ف ل العب تتيل  حر  اتتطت وا الت ك م يف ا لقتء  نلس 

أهددددل ملددددم مبنددددتا  ددددن  لدددد  العددددئة ةددددن شددددتؤحبا ةددددنهم حبإتددددتبكاأم بددددم رين  حبب يكددددن 
 حبالنصب.

حباة ددت ا يهددر اآل ددر لددكحب  ملددم يف ةسددرة األحددكاي ا ت جيددل  هددو: ان   ددكداع ةددن 
 لمدددتء ملدددم حب  متإلهدددت ندددت وا ةقدددر بني ةدددن اقُةدددراء حبالسدددفطني البدددويهيني  ايددد  حيدددوا 
 ندددكهم  لددد  ةنتصدددب حكوةيدددل حب قت يدددل   يعدددل ا سدددتوا  حبهدددذا ةدددت جعلهدددم يدددؤ  رحبن 

 م ر يف تيتتل ا نطقل.بشكل أحب ب
دو الشديعم  لقك متت ع  ملم مبكت دل  تص دل إب دتن العهدك البدويهم  حيد  تدت ك التوج 
للكحبلددل  لدد  ا دهددت  ملددم يف نت  ددل األصددعكي  أ ددأ إىل  لدد  ةددت أحبقه  جددتة الكحبلددل 

حبنددذل  شددت ر «  نددن الكحبلدل الددكيلمم»الكبدت   كينددل ملددم ةددن أمهي دل  تص ددل  ق تددي مت 
« الصددتحب بددن  ب ددتد»م السدفم( الكبددري  حبأديددب  ةت ددو ا عدرحبف: أهدل البيدد  ) لدديه

حب ير هة بويو   ت  و نمت جتء يف التت يخ هو الذي طلب ةن العتب اجلليل  ا سن بن 
ّم ك بن ا سن القم م أن يكتب  ت يخ ملم   تتتجتا لو حبنتب  ن ملم أحب ة نتتا 

 ةستقل  يف  ت خيهت.
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 مقتلة القّميين في اصفهان
ت   اصقهتن د بعك  ملم العريقل يف التشي س ألهل البي  ) لديهم السدفم( لقك ن

د ةن ا كن السن يل ا تعص بل  حب ل  ملبل أن يستتب  ا ذهب ا ا  ةذهب أهل البيد  
) لديهم السددفم( حبينتشددر يف نددل   بددو  ايددران  حبن درياع ةددت نت دد  ،ددكي ات ددت   نيقددل 

 تصت  إىل  لد  اهلت دل الد  حبملعد  يف  هدك بني أهل هت ني ا كينتني  حب ن  شري بت
 هة بويو تنل  فمثتإلل حبو  حبأ بعني هجريل.

لقك  قل ا ؤ   ون: ان   دكداع ةدن   دت  ملدم ندت وا ملدك ملدكةوا إىل اصدقهتن للتجدت ي  
حب لدد  أ ددر ةنددتظري ةددس بعددو أهلهددت حددوة التشددي س حبالتسددن ن   شددب بددني الطددر ني  ددئا  

يدددني الشددديعل  لقيدددم شدددكيك   تتدددتغل و أهدددل اصدددق دددت  القم  هتن السدددن ل لقتدددل مجيدددس التج 
 حبتلب أةواأم.

حبحني  لم  نن الكحبلل الكيلمم بتلواملعل ا ؤ ل  ،وب  ل  أهل اصقهتن ،ودبتع 
شكيكاع  حب تملبهم  ل   عص دبهم الشديطتين األ مد  بتتدأجت  أةدواة ا قتدولني  حبأ دذ 

 أةواة  ييمل ةنهم حبد عهت ديل ألهتيل ا قتولني.
 الزائرين القّميين في بغدادقتل 

حبةن اهلت   ال  ا  كب  يف حا  القم يني الشديعل   دراة  د  يتهت ن دري ةدن الندتس 
األبريتء هم: ائ ي الئاإلرين القم يني   تن  ملم حي  نت   د نمت مللنت تتبقتع د  ريقدل يف 

ددل  نددتن  أهلهددت  الددوقء ألهددل البيدد  ) لدديهم السددفم(  حبنت دد  ةددن ا ددكن الشدديعيل ا هم 
ن رياع ةدت يسدت رحبن لئيدت ي ا راملدك ا طه دري يف ندربفء حبالنجدأ حبالكتظميدل حبتدتةراء  حبيف 
هذا الطريا ن رياع ةت نت    تعر ك ملوا لهم أجمت  أهل السن ل القتتيل  الد  نت د  
 وملدددس بدددني صدددقوف ا سدددلمني الشددديعل ادددئ ي  ييمدددل   نهدددب  يهدددت أةدددواأم حبأةتعدددتهم  

 أ حباحهم.حب سلب ةنهم أ قسهم حب 
هد  ملت لدل للئيدت ي ةدن ملدم  دو د    قم تنل أ بعمتإلل حبإ نتدني حب شدرين هجريدل  ا  

  حبحم تين  ةقتبل لل م «الكرا»بغكاد  حبنتن يف بغكاد ه ذاك حم شيعم يك  : 
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  حبحني  لم أهتيل بتا البصري بنئحبة ملت لدل شديعيل يف «بتا البصري»الستبا يك  : 
بدوا أةدواأم حبأةتعدتهم  حبملتلدوا ةدنهم  دكداع نبددرياع  حدم الكدرا هجمدوا  لد  أ رادهدت  حب 

 حبجرحوا ه رين  حبق حبا بتلقرا .
 قم بعد حكومة البويهيين

حب  ددت إ قودد   هددك البددويهيني مبددت  يددو ةددن إ دهددت  حب قددك م  حب كالددل حبحوددت ي  حبجددتء 
دحب  السددددفجقل  إحتقيدددد  ملددددم بتواجددددكهت يف ةسددددرة األحددددكاي السيتتدددديل يف  هددددك 

عددئا  لدد  إىل ن ددري الددو  اء القم يددني  الددذين نددت وا يتواجددكحبن يف السددفجقل أيوددتع. حبي
 لدد  الكحبلددل اجلكيددكي أيوددتع  إ ددت أد ا إىل ةواصددلل ملددم لطريقهددت يف ال دهددت  حبالتطددو    

  مرا ي تع حب قت ي تع يف  ةن السلجومليني أيوتع.
  حب كة  بعو القراإلن  ل  ان  إ دهت  ملم حب طو  هت نتن يعود د بعك ،و  النيدر  دن
ت نت    ا   ن ري ةكا تهت حبطف  ت  حبةكتبتهتت حب لمتإلهت يف  هك السفجقل د إىل ا  

  قو  يف أجهئي  ل  الكحبلل.
 عل  تبيل ا  تة  را ان  التت يخ ملك  نر اتم أحك العلمدتء السدني ني ا تعص دبني  
 الذي ندتن ةدرب  اع يف  صدر السدفجقل  حبهدو يُبدكي  دذة ره الشدكيك ةدن  قدو  شديعل ملدم
حبا ندددددتطا الشددددديعيل اُق دددددرا يف أجهدددددئي الكحبلدددددل السدددددلجومليل  حب تص دددددل يف ا ؤت سدددددت  

 العسكريل.
ددك  ليدددو  يهدددت  حب ددرا تدددن يتع ةتعص ددبتع ه دددر ينشددك السدددلطتن السددلجوملم ملصددديكي  يؤن 

 بتلوغ   ل  ا نتطا الشيعيل  حبةعتةلتهم بتلقسوي حبالشك ي.
 القّميون وملوك الخوارزم شاهيين

دحب  نبددري  حبا سددجتم تيتتددم هددتم  ةددس تلسددلل ةلددوك ا ددوا  م  حبلقددك نددتن للقم يددني
شتهيني أيوتع  حي  مليل: ان  أ صدت  السدلطتن ّم دك  دوا  م شدته  ندت وا ملدك  م عدوا 

 يف ملم أي تم  حأ ا غوة  ل  ايران  حبهذا ةت أ ت  حقييل ا غوة  ك  ملم.
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ددك  ددوا  م  شددته حبا ليقددل حبلعددل   ددو  العفملددل الدد  نت دد  ملتإلمددل بددني السددلطتن ّم 
العب تتم  يؤي ك ال سجتم ا شدت  إليدو بدني القم يدني حبالسدفجقل  حب لد  ألن  السدلطتن 
ّم ك  وا  م شته نتن ،ري ةوا ا لكا  ا ف ل  إ  نتن هو اآل ر يريك نتتف و ةن 
البددويهيني حبالسددفجقل أن يت ددذ بئةددتم ا ف ددل  حبيكددون صددتحب القددرا  السيتتددم يف 

دحبن العب تتيني  بينمت ب يكن ا ليقل العب تتم إ ن ير   لنقسو أن  العتب التفةم
 يستسلم لو حبيذ ن بذل .

حبأددذا نددتن ا ددفف حبالشددقتق يشددتك  بينهمددت يوةددتع  يددوم  حبييهددر بشددكل حددتد  بددني 
ةؤت سددت  ا كوةددل ا ددوا  م شددتهيل حبالعب تتدديل  إىل د جددل ان  نددل  ةنهمددت نددتن يسددع  

 لملصتء اآل ر حبطرده.
ن السلطتن ّم دك يؤل دب  دك  ا ف دل العب تتديل  حبيعتدربهم ،تصدبني للزف دل   كت

حبيبل ددي لذ  يددل  تددوة اهلل )صددل  اهلل  ليددو حبهلو(حب سددلو ةددن أحبقد الةددتم ا سددني ) ليددو 
م أحا  بت ف ل ةن ،ريهم  حر  ا  و ملك م أحك العلويني حبامسو:  السفم(  حبيعر  هم بت  

  ا  دددو هددو ا ليقدددل  حبلكددن حسدددب ةدددت يبددكحب  ندددتن هدددذا  لددد«  ددفء ا لددد  الأةددذي»
التغيري ةتت  راع بكحبا س تيتتيل أن ر إ دت ندتن ةتدت  راع بدكحبا س دينيدل  حبلدذل  ب يكتدب لدو 
النجتة حبالبقتء حبان إتتطت  أن يكسدب حبد  الندتس حبةدؤا  هتم  و دتع ةدت  حبيف ندل   لد  

لدد  نت دد  ةسددتمر ي طددواة ب  كددن ملددم مبعددئة  ددن ه ددت  هددذه ا نتحبشددت  حبا ف ددت   ا
  ل  القأي.

 فجائع المغول في قم
أجددل  لقددك شددهك  ملددم هددكحبءاع  سددبي تع بعددك البددويهيني  مث   ئلئلدد  بشددك ي  لدد  أ ددر 
الئلددددئاة ا غددددويل الئاحددددأ  لدددد  بددددفد ا سددددلمني  إ  ق شدددد   يف ان  الئحددددأ اأمجددددم 

  حبأشدددنس  تجعدددل  حبالرببدددري للمغدددوة  لددد  الدددبفد التدددفةيل اآلةندددل  ندددتن أبشدددس نت  دددل
شهكهتت البفد التفةيل  تة ل  حبايران بصو ي  تص دل   لد  طدوة التدت يخ   دتن  ايدران 
ب  ستطس بعك  لد  الئحدأ الوحشدم أن  قدأ  لد  ملدكةيهت  حبةدت  الد  أبعدتد  لد  
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القجدددتإلس حبا متدددم الددد  ا  كبهدددت ا غدددوة يف ايدددران  تص دددل  يكتنقهدددت األ دددتم حبالغمدددوك 
 حر  الومل  ا ت ر.

حبق اكن ةقت  ل هذا اأجدوم القتتدم  إق  املدل اآلشدو يني الشدعواء  لد  إيدفم  
حبالد   أهلكددوا  يهدت ا ددري حبأبدتدحبا النسددل  حبب  دتةن حددر  ا يوا دت  ةددن شدر هم  لكددن 
ةددس  ددت ق نبددري بينهمددت حبهددو: ان  محلددل اآلشددو يني ب  طددل إق  بقعددل ةددن جنددوا ايددران  

ران برة تهددت. حبب يكددن  صدديب ملددم ةددن  لدد  ا مددف  بينمددت مشلدد  محددف  ا غددوة ايدد
دت  قهدت ةدت  دا بقي دل ةدكن ايدران ةدن القسدتد حبالدكةت   بدل حب ادحبا بلدكي ملدم  بقليل  حبإّن 

 دةت اع حب رابتع  حب رنوهت د لبعو العواةل اآل يل د  تحبيل  ل   رحبشهت.
ت  يف  عم  لقك أبتة أةدري جديء ا غدوة جليشدو يف  حقدو  لد  ايدران  القتدل حبالدكة

و  و ملم  حبحني  ةكينل الري  حبأحتأت إىل أنوام ةن الأاا  حب فة ةن اجل    مث  ا  
يدددون  لددد   دددتدهتم إىل ،لدددا بو ابدددل ةدددكينتهم يف  حبصدددل  جيوشدددهم إىل ملدددم   مدددك القم 

 حبجههم  إ ت أ ت  ،وب ملتإلك اجليء ا غويل.
ة يف دا لو لقم ةوت تع إىل  واةل  تجيل  ت  ا قك  ال  نتن يكن هت جيء ا غو 

حبأهلهت  حبةت نتن يصلهم ةن تدعتيل العتة دل  الدذين ندت وا ي دريحبن  دغتإلن ملتإلدك اجلديء 
ا غويل  لقمس أهل ملم حبالقت   م  حبةت نتن يبلغهم ةن  م س أ صت  السلطتن ّم ك 
 ددوا  م شددته يف ملددم  حباألهددم  ةددن نددل   لدد  العواةددل هددو: هددفك بعددو أ ددراد اجلدديء 

 وا أتوا  ا كينل  حبأ ادحبا السطو  ليهت حب ل  أهلهت.ا غويل   ت املت م
حبأ ددرياع ملددر   ا غددوة بعددك إ،ددفق أهددل ملددم بو ابددت  ا كينددل يف حبجههددم  أن يقت مددوا 
ا كيندددل ةهمدددت نل قهدددم الددد من   دددتةر ملتإلدددك اجلددديء حينحدددذ أن  نصدددب ا دددكا س حب و دددس 

  ملدددذ   ا نجنيقدددت   بغيدددل هدددكم تدددو  ا كيندددل  حب لددد  أ دددر حبابدددل ةدددن األحجدددت  الددد
م حقرحبا  قبتع ،  تو   بت كا س حبا نجنيقت  يف السو  ا  لم السو   بتل ت ل إىل ا  
ا كينل بطوة تت ني   ا تع   تتتطت وا إملت تم ا كينل  ربمهت حبإجتيدتة أهلهدت بعدك هدكم 

 ا طوي ا ت يل  حب  س ا وا س الك ت يل للمكينل.
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 قم بين مخالب المغول
ددن جدديء ا  غددوة ةددن التسددل ل إىل ا كينددل بعددك ،طدديم تددو هت  د لوهددت  حبحددني متك 

نتهلت ني  لي رملوا نل  ةت جيكحبا  يهت ةن  طب حبيتب    قدك ملتلدوا ةدت   درحبا  ليدو ةدن 
حيددوان حبإ سدددتن  بدددف  أ دددل حبق  محدددل  إ  أن  مللدددو م ب  كدددن  عدددرف للرمحدددل ةعدددأع  حبق 

دت  ل  ست يل ةقهوةدتع   دذاوا األطقدتة حبالنسدتء  حبالشديوا حبالشدب تن  حبأ سدكحبا ا كيندل أا 
 إ ستد اي  أصب   ملم ةكت تع ،ري ملتبل للسكن.

بل ب يسلم حدر  العلدويني ةدن  لد  ا ملدل اأمجيدل للمغدوة   قدك ندتن ةدن بدني 
حبندددتن « أبدددو ا عدددتيل إمست يدددل»القتلددد    يمدددتن  لوي دددتن شدددريقتن ةشدددهو ان أحدددكمهت: 

حبملددربه الشددريأ « جعقددر ا وتددوي»ل حباآل ددر: السددي ك اجلليدد« تددرنء»يعددرف بتتددم 
 مشتة ،رك ملم.

حبنتن السي ك أبو ا عتيل هذا ملبل أن يته إىل ملم  تتننتع يف ةكينل  يشتبو   حبنتن 
هو احملر ك ألهل  يشتبو   ل  الصمود حباهلت ل حب كم التتسفم أةتم ا غوة  حبأذا 

ندو  لكن دو ملصدك ملدم بعدك حقك اجليء ا غويل  ليدو    دتحبلوا ا صدوة  ليدو حبال تقدتم ة
 تقوي  يشتبو  حبإ وم  إىل صقوف القم يني.

حب  ددت إجتددتة اجلدديء ا غددويل ةكينددل ملددم  حبأبددتحوا ا كينددل  بددتع حبملددتف    ددرحبا  لدد  أك 
ا عدتيل  حبملبودوا  ليدو   دتةر ملتإلدك اجلدديء ا غدويل بودرا  نقدو حبصدلب جسدكه حبتدد  

 ا كينل.
حبد نوه تر اع  مث    رحبا بعدك  لد   لد   لكن أهل ملم الغيت ا ملتةوا إىل جسكه ليف

 أتو بني الرؤحبس ا تكك تل  حب م وه إىل اجلسك الشريأ أ ر  وج و جيوت ا غوة إىل 
مهددكان  حب لدد  بعددك أن أ كددل ا غددوة أهددل ملددم  حبأ جعددوهم بقتددل أ ددئ اإلهم حبأحب ددتإلهم   

ل: ان  نستإلر تكنل ا نتطا التدفةيل اُق درا ا قجو دل بدتهليهم حب حبيهدم  حدر  مليد
 ةراتم العئاء نت   ملتإلمل  يمت بينهم  حبةستمر ي  نكهم حر  العهك الصقوي.

حبهكذا  قك  كة ر  ةكينل ملم بتلكتةل إ ر هجوم اجلديء ا غدويل الغتشدم  إق  ان  
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ددتم ا غددوة الددذين ا تنقددوا التددفم  الحبللددوا ملددم بعددو الهتمددتم  حبةددن هددؤقء  بعددو حك 
  ا شهو  بتلسلطتن ّم ك  كابنكه  الذي اهتم   و تع ا ك تم: السلطتن ّم ك اجلتيتو

ةت مبكينل ملم  حب ل  بتوجيو ةن السدي ك  دتج الدكين هحبي القم دم  حبلكدن ب متدو  لد  
محلددل ا غددوة أن ددر ةددن ملددرن حب صددأ  حددر   عر  دد  ا كينددل أحبا ددر القددرن ال ددتةن حب ددر ي 

طديم تدو هت  حب عدل   الدذي هجدم  لد  ا كيندل بعدك ،« يمدو  نو ندتين»اُ را  ملل 
ندددوا ةدددن  دددرةيم تدددو    يهدددت األ ت يدددل ةدددن ملتدددل حبنريدددب  حدددر  مليدددل: ان  الندددتس ب يتمك 

 ا كينل حر  العصر الصقوي.
 العصر الصفوي بداية اإلزدهار

دددته التطدددو   حبال دهدددت   ا دددر ا دددم فة  قدددو   يمدددو   لقدددك  قدددك ة  ملدددم  طدددوي بت  
 لدددددد  ا سددددددرة « هق ملويو لددددددو»حب « ملراملويو لددددددو»حب لقتإلددددددو  حببكايددددددل ظهددددددو  تددددددفل  

 السيتتم  حبأ رياع  نك ظهو  الصقويني الشيعل يف ايران.
حبجيب أن  نب و هنت إىل ان  ملم نت   يف بعو العصو  التت خييل  عك  ةصيقتع لبعو 
ا لوك  حبأحيت تع نت    عترب مب تبل  تصمل ةؤملتل لعكد ةن السفطني حبا ك تم حبةنهم: 

مدددددود السدددددلجوملم   برنيدددددت ق ا لددددد  السدددددلجوملم  دددددك السدددددلجوملم  حّب حبالسدددددلطتن ّم 
حبملراملويو لدددددو  حباحب حبن حسدددددن هق ملويو لدددددو  حبيعقدددددوا هق ملويو لدددددو  حبالو دددددك تدددددلطتن  

 حبإمست يل الصقوي  حب،ريهم  حبأذا حيي  بعنتيل هتة ل.
حبيف تددنل  سددعمتإلل حب سددس هجريددل   ددم  جدديء إمست يددل الصددقوي ةكينددل ملددم إىل 

ان  الصدددقويني ندددت وا شددديعل  قدددك ةن دددوا ملدددم أمهي دددل حكوةتدددو ا رنئيدددل الواتدددعل  حبحيددد  
بتلغددددل   ددددت دهر  إ دهددددت اع نبددددرياع  حددددر  أصددددب   إحددددكا ا رانددددئ ال قت يددددل حبالققهيددددل 
للشيعل  حببر   يهت  كد نبري ةن العلمتء الكبت   حباحملق قني العيتم الذين نتبوا العكيك 

هيم التدفم  حبأحكدتم ةن ا وتو ت  ال قت يل  حبالكتدب العلميدل   رحب جدوا بدذل  ةقدت
القرهن  حببل غوا ا ذهب ا دا : ةدذهب أهدل البيد  ) لديهم السدفم(  حبشدج عوا الندتس 
 لد  ةددت  ددكا إليدو  تددوة اهلل )صددل  اهلل  ليدو حبهلددو( ةددن  يدت ي ةشددتهك    يتددو حبأحبقده 
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 ا عصوةني   تص ل  يت ي الةتم الر ت ) ليو السفم(يف  راتتن.
) ليددو   النددتس  لدد   صددوص  يددت ي الةددتم الر ددت حبيبددكحب أن  ةددن أتددبتا ،ددريو

السفم( هو:  د  القعل الذي أبك و الكحبلل الصقويل للكحبلل الع مت يل   دته حدك هت ةدن 
دددري يف النجدددأ األشدددرف  حبندددربفء ا قك تدددل  حبالكدددتظمني حبتدددتةراء   يدددت ي ا راملدددك ا طه 

 يدل  حبلعدل  هدذا العمدل ا شر  تني  حبال  نت   ملك بقيد  بعدُك ،د   قدو  الكحبلدل الع مت
ندددتن مب تبدددل حدددرا إملتصدددتديل بدددت دي  دددك  الكحبلدددل الع مت يدددل حيددد  أ اد الشدددته  ب دددتس 

 الصقوي أن يوع أ إملتصتد الع مت يني  ذه الوتيلل.
أ أ إىل  ل   قك م ملم يف  ل  العصر ا تمي دئ  يف ندل  اهلدتق  ا يويدل  حدر  

ددت  لدد  أ ددر إ قتتحهددت  لدد  ا ر يددت  التددف ةيل  شددهك    تهددتع إملتصددتديتع  ييمددتع  ا  
حب طدددو  اع صدددنت يتع نبدددرياع  نمدددت حبملدددك اهدددتم  الصدددقويون برحب دددل السدددي كي  تطمدددل ا عصدددوةل 
) ليهدددت السدددفم( حببودددرحيهت ا قدددك س   ومل قدددوا أةدددواق لبندددتء الصددد ن الشدددريأ حب دددئيني 

اآل ددت  الرحب ددل ا بت نددل  حبنددتن إهتمددتةهم بددذل  إهتمتةددتع بتلغددتع   ددرك ةددن بعددكهم ةددن 
 التت خيل ةت تب ب جلب العكيك ةن الئحب ا  حبالسو اة إىل ةكينل ملم.

حببصدو ي  تة ددل اكددن القددوة: بدتن  ملددم متت عدد   لدد  أ در  طبيددا الصددقويني التددفم  
 حبةنو النتس ا ر يت  التفةيل  بنو  ةن ال دهت  إب تن  ل  العصر.

 

 قم ملجأ الزّوار والسّواح
نبريي ةن الئحب ا   حبأ واجدتع ق يسدتهتن  دت ةدن السدو اة   لقك إتتقطب  ايران أ كاداع 

األجت ددب  حبملددك نتددب بعددو احبلحدد  الئاإلددرين حبالسددتإل ني نتبددتع اتلقددل ،ددك  وا  يهددت  ددن 
ه ت  ملم التت خييل  حب ن ةشتهكاهتم  يهت  حب شري إىل ّنو ج ةن  ل  ا شدتهكا  الد  

و ّنو ج يكشدأ  و دتع ة دت  دن شتهكهت بعو السو اة الذين  ا حبا ملم حبنتبوا  نهت  حبه
 األحب ت  الجتمت يل حبالسيتتيل لذل  العصر.

ا  ددددو يقددددوة يف نتتبددددو:     ةكينددددل ملددددم أ نددددتء تددددقري األحب ة إىل ايددددران حبأملمدددد  يف 
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 يهت   رأي  النتس يوةتع ار حبن ةسر ني     ا ت  حبأ راداع ةن أةتم  ل  ا تن «  تن»
يف ا ددتن جيددرحبن حب اءهددم  حبحددني تددتل  الددذي أملمدد   يددو  مث   أيدد  النددتس السددتننني 

ددتههم حب ل ددل إتددرا هم؟ أجددتبوا: بت  ددو تدديجري اآلن تددبتق يف ةصددت  ل   ددن تددبب ا  
ال ريان بني  رمل ل ا يك يل حبالنعمتيل  حبمهت إمستن لقدرملتني ةدن الصدو يل  ندتن الندئا  بدني 

ت أد ا أحيت تع إىل صكاةت  دةويل.  أ بت همت ملتإلمتع  ل  ملكم حبتتق  حب مب 
 دددك عين  ودددويل حبحددديب  أدددذا الندددو  ةدددن ا سدددتبقت   حب له قدددم حبإشدددتيتملم ل ط دددف  
 ل   دتدا  الندتس  حبالتعدر ف  لد   قتليدكهم  أن أ  دبعهم  دو ا يدكان الدذي تدبقوين 
إليدددو  مث  أ دددذ  أشدددا  طريقدددم ةدددن بدددني اجلمدددو  الغقدددريي احملتشدددكي إىل ةرندددئ السدددتحل 

قدددري يف جت دددب ةدددن ا يدددكان  واجدددو بقدددري  رأيددد  ةيدددكا تع حبملدددأ الندددتس حولدددو  حبنت ددد  ب
اُ را يف الطرف ا قتبل  حبحبملأ أ صت  نل  حباحكي حوأت   كت   إحكاهت لل يك يل 

 حباُق را للنعمتيل.
حبيف هذه األ نتء حبصل حتنم ملم إىل ّدل  ا سدتبقل  يف ةوندب  دزم يودم  ةتإلدل 

ت أن حبصددددل  ددددت س  ل شددددراف  لدددد  ا سددددتبقل حبالحتطددددل مبددددت جيددددري يف ا صددددت  ل  حبةدددد
ةونددب ا ددتنم إىل احملددل   حددر  أ ددذ ةكت ددو حبجلدد   لدد  أ يكددل يف  احبيددل ةددن ا يددكان  
نت دد  ةعددك ي لددو  مث  أ ددذ يلتقدد  ةددن حولددو  وملددس  يددره  لددم  حب لدد  صددكيقم  الددذي 

  ا قين ةن اتفةبوة لئيت ي ايران  عر نت ،ربتء.
م  دددتة ندددتن  بعددد  إليندددت حبأحودددر ت بدددني يكيدددو  مث  أ اد ةن دددت أن  لددد   لددد  نرتددد

دت إتددتقر  بندت اهللدد  أ دذ يسددتلنت  دن هوي تنددت حباأدكف ةددن ايحندت إىل ايددران   هندتك   لم 
 حبحني  لم بت  ت جحنت لئيت ي ا ل  يف اصقهتن أنرةنت حب ح ب بنت.

مث  أ ن للمتسددتبقني ببددكء ا سددتبقل   ددظ ا بتصدد تا البقددر ني ا تقددتبلتني  ا تهي حتددني 
مددت حبيددك عت مت للنددئاة   كت دد   ددنطو إحددكامهت اُق ددرا للصددرا   يقت ددون مليددود ملر يه

حب كحرهت  حدر  ا تهد  الندئاة بغلبدل بقدري القرملدل ا يك يدل  حبإ دئام بقدري القرملدل النعمتيدل  
ددددت أ ددددذ   نسدددد ب بسددددر ل حبهتددددرا ةددددن الئملددددتق الددددذي  رنددددو ا تقر جددددون ةقتوحددددتع   ت  
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 أةتةهت  حب نكهت جو   بو كت  ا ت رين حبصي تهتم.
أصددددد تا البقددددددري القددددددتإلئي محلدددددوا بقددددددرهتم بكددددددل  تدددددرحب  حب،ددددددرحب  إىل ا كددددددتن  مث  ان  

ا زصوص  الذي ندتن ملدرا ا يدكان  حبأ دذ  دك ي أشدزتص مبدكا بتهت  حبإ الدل التعدب 
 نهددت  حب ددكهني  تصدديتهت حبملر يهددت  مث  أهددكا نددل  ةددن حوددر ا سددتبقل ةبلغددتع ألصدد تا 

أدددم ةبلغدددتع ملدددك ه وسدددني البقدددري القدددتإلئي حب لددد  اسدددب ملك  دددو  نمدددت حبأهدددكا ا دددتنم 
 وةت تع  حبنتن هذا ةبلغتع ّأةتع يف  ل  الئةتن  حبنذا ملتم بعو الندتس بتو يدس القتنهدل 

 حبا لويت   ل  النتس احملتشكين.
 محاسبة الحّكام ومؤاخذتهم

مث  ا  و   ت مت د  ا سدتبقل حبإ صدرف الندتس  يقدوة السدتإلو صدتحب القص دل يف نتتبدو 
 نددكهت ةددس صددتحيب إىل ّددل  إملددتة  يف ا ددتن ا ددذنو    حبهددو يواصددل ملص ددتو:  جعدد 

 تملبدل إلينددت لدديف بعدو  كةددل ا ددتنم  حبندت وا حيملددون  لدد   ؤحبتدهم الصدد ون ا ليحددل 
بتلطعدددتم حبالعصدددري  حب لددد  بعدددك ان املتقدددوا أ ر دددت حدددر    دددرحبا  ليندددت   و دددعوهت أةتةندددت 

 حبا صر وا   تنلنت ةنهت حر  شبعنت  حبشربنت حر  ا  وينت.
إ  ت  لمنت حني ،تد  ت ملم بتن  ا ل  الصقوي ،ودب  لد  هدذا ا دتنم  حبأةدر  مث  

أن حيمل ةقي كاع إىل اصقهتن دا  ا كوةل  حبيعئا  ل  إىل ان  ا تنم ا ذنو   ندتن 
ملك  رك  ل  النتس ةن أجل  رةيم ا نتطا ا تور  ي يف ملم  حبإ دتدي بنتإلهدت   دراإلب 

نتن يؤ    ت ةن األطدراف إىل ا كيندل  حب لد  مبقكا   صأ  ل   لكل  تل ل  تنهل  
بكحبن او   شر م حبق إ ن ةدن السدلطت  العليدت  حبيبدكحب ا  دو ندتن للشدته صدقم الدكين 
ددتم  حبملدددك أطلعددوه  لدد  ةددت نددتن يقعلددو هدددذا   يددون يف نددل  ةكينددل يوا و ددو بت بددت  ا ك 

 ا تنم يف ملم.
لأ للشدددر  حبالعدددرف   تحودددره ا لددد  بدددني يكيدددو  حبأ  بدددو  لددد   علدددو حب صدددر  و ا زدددت

حبالقس  حبالعكة  مث  أةر ابن  ل  ا تنم حبنتن  تدةتع يف البفي أن ينتأ  يدل أبيدو 
ان نندد  ،كددم أ وددل ةددن »مبقددراك اُ ددك  لددذل   مث   ئلددو  حبالتقدد  إىل البددن ملددتإلف: 
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حببعدد  ةعددو شدديزتع نبددرياع  ا حكمددل حب ربددل  « أبيدد  ا عددئحبة  ت هددب بددكق ةنددو إىل ملددم
 حب تع لو حبةشرياع.حر  يكون ةعت

 عاصمة الصفويين في أيدي المحّتلين
لقدك إ تعشدد  ايددران تيتتدديتع حبإملتصددتديتع  حبتدعك النددتس يف ظددل  حكوةددل الصددقويني 
الشيعل  حب تشوا تعكاء حر  أ،ت  مجت ل ةن األ ت،نل العتة دل  بقيدتدي ّمدود األ غدتين 

 هم. ل  العتصمل الصقويل اصقهتن   زلعوا الصقويني حببك دحبا دحبلت
 عددم  نددر يف التددت يخ بددتن  األ غددتن  نددكةت تدديطرحبا  لدد   تصددمل الكحبلددل الصددقويل 
)اصدقهتن( حب لعددوا ا لدوك الصددقويني  ا  كبددوا  يهدت حبيف ملددم حبتددتإلر ا دكن الدد  تدديطرحبا 
 ليهت أبشس اجلراإلم  حبأحك وا  يهت أشنس اهلت     قك نت وا ةن السن ل ا تعص بني  حبةن 

م ب يرمحدوا  اجلقتي القستي الدذين ق يبدتلون مبدت يئهقدون ةدن أ حباة الشديعل  حبلدذل   دت  
 النتس العتديني  وف  ن  جتة الكحبلل حبالسفطني.

حبإ ت يدذنر: ان  ملتإلدك ا هدتمجني ّمدود األ غدتين بعدك ان احتدل  اصدقهتن  أةدر بقتدل  
ندددل  األ دددراد احملسدددوبني  لددد  اُقتدددري الصدددقويل  دددفة يدددوم حباحدددك  حدددر  ملتدددل يف هدددذه 

واملعددل أن ددر ةددن  ف ددني شزصددتع ةددن أ ددراد اُقتددري ا تنمددل  حبملددذ   أجسددتدهم يف ال
 حكيقل القصر حببف ةوا اي.

مث  ان  األهتيل حبيف محلل مجتهرييدل  ت ةدل  حبإشدتبتك ،ت دب ةسدل و  إتدتطت وا أن 
يقتلددددوا ّمددددود األ غددددتين حبيقوددددوا  ليددددو  لكددددن هم ب يسددددتطيعوا القوددددتء  لدددد  احملت لددددني 

  بقددم احملتل ددون يسدديطرحبن  لدد  ا كينددل بقيددتدي أحددكهم  لقددتع حملمددود  بتلكتةددل  حبلددذل
،دددري ان  هدددذا الدددذي  ل دددأ ّمدددود  أ ن لألهدددتيل أن يدددك نوا أجسدددتد ملدددتفهم حبملتلددد  

 اُقتري ا تنمل   هب  النتس لك نهم.
حبحي  ان  أ،لب ا لوك حبالرؤتتء الصقويني  حبنذل  ةن جدتء بعدكهم ةدن ةلدوك 

ن ةو ددتهم يف جددوا  ةراملددك أهددل البيدد  حبنددراتهم السددي كي  تطمددل القتجددت   نددت وا يددك نو 
 ا عصوةل ) ليهت السفم(   قك ا  ققوا  ل  محل األجستد إىل ملم.
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حببتلقعددل   قددك مجعددوا األجسددتد حبحب ددعوهت يف  وابيدد   تص ددل مث  محلوهددت إىل ملددم  
  حبمليددل: حددني ،ر ندد  ملت لددل األجسددتد  ددو ملددم شددي عهت أهددل اصددقهتن بددت ئن حباألتدد 

حبالبكتء حبالعويل  حب  ت إملأب  القت لل ةن ملم  حبمسس أهلهت بتملأاا القت لل ةن ةكينتهم 
ا قك تل  هب وا لتتقبتأت حبه ت  ا دئن حبالبكدتء بتديدل  لديهم  حبظدتهري يف حبجدوههم  مث  

 د ن  األجستد يف جوا  ا رم الشريأ  حبالرحب ل ا بت نل.
 قم ملتقى الجيوش

 سددتإلر  تدحددل ةددن احملتل ددني األ غددتن إ ددر هجددوةهم  لدد   لقددك  قدد  ملددم ا قك تددل
ايددددران  حبإتددددقتطهم  تصددددمل ا كوةددددل الصددددقويل حبإتددددتيفإلهم  لدددد  اصددددقهتن  حيدددد   
نت    عترب ملدم حب دا النيدري العسدكريل ا د   األحب ة يف الدك ت   دن العتصدمل الصدقويل 

صددقهتن  بددل اصددقهتن  حب لدد  ألن  األ غددتن ب يعددربحبا ا ددكن ا رنئيددل ل تددتيفء  لدد  ا
  حقوا إليهت ةن شرق ايران حبجنو ت.

هددددذا ةوددددت تع إىل ا طددددر الددددذي نددددتن يهددددك د األ غددددتن  لدددد  الددددكحبام حبهددددو: الشددددته 
طهمتتددب ال ددتين بددن السددلطتن حسددني الصددقوي  الددذي نددتن ملددك التددأ  حولددو طتإلقددل 
ةدن اُتددري السددفلل الصدقويل  حب ت ددكحبه ل  قوددتك  لدد  احملتل دني  حب لدد  ةددن ةنددتطا 

طهدران حبالدري   كت د  ةكيندل ملدم ةلتقد  جليدوت األ غدتن حبالشدته طهمتتدب  ملئحبين حب 
حبأدددذا جعلهدددت األ غدددتن ةعسدددكر جندددودهم حب ط هدددم األةدددتةم يف الدددذحبد  دددن اصدددقهتن  
 حبنتن جنودهم ملك ةألحبا ا كينل حبحواليهت  حبأ ذحبا يسيحون ةعتةلل النتس حبيؤ حب م.

ت وا ملدك حو لدوا ةدكا س ملدم إىل حبإ ت يذنر يف هذا اهلتة هو: ان  األ غتن ه دذاك  ند
اددددت ن ،ذاإليددددل جلنددددودهم  الددددذين ب يكق ددددوا  ددددن إ  ددددتج النددددتس حبإيقددددت هم يف  ددددتإلقل 

 إملتصتديل.
حبمليل: ان  أشرف األ غتين حني إ ئم يف داةغتن  ل  يدك  دتد  شدته حبىل  هت بدتع إىل 

لسي كي اصقهتن  حبحني ةر  بقم  ب اهلوهرا  حباألشيتء النقيسل ال  نت   يف ةرملك ا
  تطمل ا عصوةل ) ليهت السفم(.
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حب فصددل القددوة: ان  األ غددتن ملددك جعلددوا ملددم ةعسددكراع يف  صددرهم حب ددت وا القسددتد 
  يهت  حر  جتء دحب   تد  شته.

 مع نادر شاه افشار
نل صددد  ايدددران ةدددن يدددك احملتل دددني األ غدددتن حبظلمهدددم  حبحبملعددد  يف ملبودددل  دددتد  شدددته 

لنتس شدر  أ دوا  اليلدم حدر  نلتلدبل التدت يخ  دن حبتيطر و   ت  و هو اآل ر أ ذ يذيا ا
ظلمددو ملددتإلف: لقددك  وددر    ملددم إب ددتن حكوةددل  ددتد  شددته ا شددت   الددذي  تةددل أهلهددت 
مبنته  القسوي  حي  ملتل طتإلقل ةنهم  حبتجن اُ را  بينمت ق  ه رحبن بتلقرا  إ ر 

  جتإلعو ال  إ  كبهت يف حق هم.
 تد  شدته يف ملدم حبهدم: ا تد دل الد   حباكن الشت ي إىل حباحكي ةن حوادي  هك
 قك نتن هنتك صرا  « إبراهيم شته»ا  قق  ةس مليتم القم يني  ل  أحك حبق و  حبهو: 

حوة السلطل بني حبق و  إ ت د   أهل ملم إىل ال و ي  ل  إبراهيم شته ا ذنو   الذي  
ي ك السدد»نددتن يددك  م ا ف ددل لنقسددو  حب لدد  بقيددتدي أحددك تددفلل الصددقويني حبيددك  : 

 كن وا حصون إبراهيم شدته  حب ر ملدوا جيشدو  حدر  متك ندوا أ درياع ةدن ملتلدو « ّم ك ا تويل  
 حبالقوتء  ليو.

 قم وحكومة القاجاريين
لقك ةر   ملم مبشتنل نبريي  حبصعوبت   ييمل  جر اء الصرا  الذي ندتن ينشدب 

عدددت ك الددد  بدددني اُقتدددري الئ كيدددل حبالقتجت يدددل للسددديطري  لددد  ايدددران   علددد  أ دددر إحدددكا ا 
دددك  دددتن   شدددب   دددتم الدددأ حبةدددتإلتني حبمثت يدددل هجريدددل أصدددب   ملدددم ،ددد  تددديطري ّم 
القتجت ي  حبهدو أحب ة  لد  السدفلل ا عرحب دل: بتلقتجت يدل  حبإ دت يدذنر  ندو: ا  دو ا  كدب 
أبشس اهلت   يف حا  أهل ملم  حي  ا  دو أحدرق البيدو   حبملتدل الندتس   ُتصديب  هدذه 

 كيك.ا كينل بتلكةت  الشتةل ةن ج
ددك  ددتن ملتجددت   لدد  ملددم: هددو ا  ددو حددني حبصددل   حبإ ددت مليددل يف نيقيددل اتددتيفء ّم 
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جيوت ّم ك  تن ملتجت   ل  بو ابل ملم أ،لقهت حتنمهت الذي نتن ملك  صب  ليهدت 
ددك  ددتن ةددن إملت تةهددت حيدد  بددتء  نددل  ّتحبق ددو  ةددن ملبددل  ددتن   ددك  حبب يددتمك ن ّم 

 ل  التتسفم.بتلقشل  حبب يتمك ن نذل  ةن إجبت  حتنمهت  
حبحني يح  ّم ك  تن ملتجت  ةن  ل   ا  صل بت قتء ةس بو اا إحكا بو ابت  

  حبا  قددا ةعددو  لدد  أن يقددتو لددو البو ابددل لدديف  حبيسددمو جلنددود «بو ابددل الددري»ةكينددل ملددم 
 القتجت   بتملت تم ا كينل.

 حببتلقعددل  قددك  ددتو  لدد  البددو اا حسددب اق  قددتق البو ابددل بوجددو القرتددتن القتجددت 
ددك ملتجددت   رتددت و أن يلق ددوا أيددكي  دديلهم  حبأ ن أددم بظملت ددتم ا كينددل   نددكهت أةددر ّم 
حبأ جلهددت نرملددل  نددم  ددتم   مليددل إملت ددتةهم ا كينددل بددف صددو  حبق  و ددتء  حبحددر  ق 
يسددمس حددر اس ا كينددل بوملددس حددوا ر ا يددل  نددل   لدد  بغيددل القددبو  لدد  حددتنم ملددم  

األهتيل بسر ل حببتملل  ا ستإلر ال ست يل أحب  حبالقوتء  ل  ا قتحبةل ةن طرف اجلنك أحب
 العسكريل.

دددن القرتدددتن القتجدددت يون حدددني حدددل  اليدددفم أن حيتصدددرحبا ةقدددر  حدددتنم  حبهكدددذا متك 
 ا كينل بصو ي تر يل حببكل   قتء.

،دري ان  حددتنم ا كيندل الددذي ندتن ةشددغوق بتلصدفي حددني حوصدر ةرنددئ حكوةتددو  
و إ ددر إ شددغتلو بتلصددفي  حبلكددن حددني طددرق مسعددو صددو  ،ددري طبيعددم   لددم يلتقدد  إليدد

 درغ ةددن صدف و جلددب إ تبتهدو صددهيل ا يدل بددتن  هندتك حتد ددل ،دري ةتومل عددل   علددم ان  
حيت و ةهك دي بت طر حبان  هنتك ةؤاةري ةكب ري  دك ه   هدرا  قيدل ةدن ملبودل األ دكاء 

 ةت زذاع ةن  قا لو يف بيتو تبيف للهرا.
ددك  ددتن ملتجددت   الددذي بددت ء  نددل  ةكتإلددكه حب ططددو يف الع ددو   لددم يكددن ةددن ّم 

 لددد  حدددتنم ملدددم بتلقشدددل  إق  أن يقتددد  بتلندددتس  حبيسدددجن مجت دددل ةدددنهم  مث  أحدددرق 
 إتلكتهتم حبةئا  هم  إ تقتةتع حب شق يتع ةنهم  حبنويقتع حبإ  تبتع أم.

ددك  ددتن ملتجددت   الددذي نددتن   عددم لقددك  حب  دد  ةكينددل ملددم ةددن اأجددوم الوحشددم حملم 
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يدددني   حبهدددذا ةدددت د دددته إىل أن يصدددك   أحباةدددره مبندددس التجدددو ة  يتمل كدددو ا دددوف ةدددن القم 
حبةعتملبدددل ةدددن يشدددتهكه يف طريقدددو نل مدددت أ اد أن يدددئحب  حدددرم السدددي كي  تطمدددل ا عصدددوةل 
) ليهددت السددفم(  حبمبعتملبددل نددل  ةددن ينيددر إليددو ةددن تددطو ةنئلددو  أحب  ت ددذي دا ه أحب ،ددري 

ةددن أ لدد  تددطو   لدد   حددر  مليددل: ان  إحددكا النسددتء ب  كددن  ت ددل بددذل    رةقتددو
 دا هت   مت نتن ةن ّم ك  تن ملتجت  إق  أن أطلا تهمو  ل   أتهت  ت داهت ملتيلل.

 سادن الروضة المعصومية
 ومحّمد خان قاجار

ان  »حبإ ت يذنر حوة ملص ل إتتيفء ّم ك  تن ملتجت   ل  ملم برحبايدل اُ درا هدو: 
تن هددو ه ددر جعقددر  ددتن الئ ددكي نددتن ملددك حبىل   ددأ  ددتن  لدد  ملددم  حبنددتن  ددأ  دد

ددك  ددتن ملتجددت   الددذي  تددو أن يوملددأ  حددأ ّم  ددتم الئ ددكيني  ليهددت  حبنت دد  ةهم  ا ك 
حتصر ملم ملتدةتع إليهت  ن طريا   ك حبتتحبي  حبملك دام حصت  ا كينل تبعل  شر يوةدتع 
دحبن أن يسددددتطيس اجلدددديء الئاحددددأ  ت هددددت  حبملددددك حددددك    ددددفة هددددذه ا ددددك ي  ددددك ي 

ددك  ددتن ملتجددت  حب ددتن   دد ددك  ددتن ملتجددت  بددتن  ةقتحبةتددو ات ددت  بددني ّم  ك  أ بتدد  حملم 
تتبوء أ رياع بتلقشل الذ يس  حبب يك و أهل ا كينل ا توتةنني ةس ا دتنم الئ دكي ةدن 

 النقو  إليهت.
 عئم ّم ك  تن ملتجدت   لد  العدودي حيد  ب يدر يف ّتصدري ا كيندل ةدن جدكحبا  

ددددر يف اللتددددواء حبالحتيددددتة  حبالنقددددو  يف ا  كينددددل  ددددن طريددددا ا زتد ددددل لكن ددددو أ ددددرياع  ك 
حبا راحب،ددل  حب لدد  أ ددر  لدد  إتددتطت  أن يقدديم بينددو حببددني بعددو ملددو اد جدديء  ددتن   ددك  
ا سؤحبة  ن حراتل بو ابل الري  فملت  حبد يل  حبأن يقنعو بقتو  ل  البو ابل ليف بوجو 

 اجليوت القتجت يل.
ا كينل حب عف حصل  ل    قر    أ  تن التعجيل بتأرا حي  ظن  ان  أهتيل 

ددددو ةددددس بعددددو أ صددددت ه إىل بو ابددددل نتشددددتن  ددددك  ددددتن ملتجددددت   حبأددددذا  وج  ددددكحبا ةددددس ّم  ا، 
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للهرحبا   قوجمء مبتإل   ت س ملتجت ي انعوه  ن ا غتد ي   مدت ندتن ةندو إق  أن دب در 
 ط ل حربيل ليزك هم  حبينجو بنقسو ةنهم  حبهم ا  و  مك إىل ةت يُلقدم إلديهم: بدتن  

ا تصدر  لد  ا هددتمجني   ندتدا أحدك ملتد ددو بدت ل  صدو و ملددتإلف:  ا كيندل بيدكه  حبا  دو ملددك
ددك » ا ددرب جيشدد  بددظ،فق بو ابددل نتشددتن   ددتين  اُ يددك أن ق اُبقددم أحددكاع ةددن جدديء ّم 

   تن    احملت يون القتجت يون جت بتع  ن البو ابل اكحب ني   تمك ن  دأ  دتن « تن
 ةن اأرا  ذه الطريقل ةن دحبن أي  صتدم أحب ةقت لل.

ددك  ددتن ملتجددت  حبجيشددو ا كينددل   حبهكددذا صددق  اجلددو  حب عب ددك الطريددا  لددك وة ّم 
 بسدد   قددو ه  لدد  أهددتيل ا كينددل ا تعتحب ددل ةددس ا ددتنم الئ ددكي  حبأصددك  أحباةددره بقتددل 
ددد  لكيدددو تدددتدن الرحب دددل  مجيدددس األهدددتيل  إ تقتةدددتع ةدددنهم لتودددتةنهم ةدددس الئ دددكيني   توت 

لعلمددتء حبالئ مددتء القم يددني ليقددتف تددق  ا عصددوةيل ) ليهددت السددفم( ةددس طتإلقددل ةددن ا
الددكةتء  حب  ددس اليلددم حباجلددو   ددن النددتس  إق  ا  ددو ب جيددبهم إىل  لدد   حب نددكهت التقدد  

لقدددك  ملندددت مبدددت اليدددو  ليندددت حباجبندددت التدددفةم   ت مدددل »تدددتدن الرحب دددل إليدددو ملدددتإلف: 
ت بني  مث  إ صر وا  نو ،« بواجب  ان نن  ةسلمتع  حبإق   لكينت ةت يصلو نل  شمء

ددك  ددتن ملتجددت  ةددن  واملددب  د  حبتددتطتهم   ت ددتدهم حبأجددت م  ددت طلبددوه    زشددم ّم 
 حبملبل ةنهم ةت  وت طوا  يو.

 نذر فتح علي شاه قاجار
أحبص  ّم ك  تن ملتجت  أن خيل قدو بعدك ةو دو ابدن أ يدو:  دتو  لدم  دتن ملتجدت   
ددو  حيدد   ددو أن ددر ةددن شددز  يددك  م  الددذي حباجددو اتلقددل شددكيكي بعددك ةددو   م 
السدددلطنل   ندددذ   دددتو  لدددم شدددته ان إتدددتطت  أن يُدددر،م ةنت سددديو حبيسدددكتهم  أن يقدددوم 
بأةدديم  حب ددل السددي كي  تطمددل ا عصددوةل ) ليهددت السددفم(حبةرملكهت الشددريأ  حبأن يعيددك 

  مران ةكينل ملم  حبأن يويل أهلهت  نتيل  تص ل  حبهذا ةت حبملس يف ةت بعك.
كوةدت  ،دري ال تزتبيدل( ةدن ةقتتدك مث  ان  ا كوةل القتجت يل ب ندُل )نبقي دل ا 

دا ليدددل حب ت جيدددل  حبان  ةدددن أشدددهر ةقتتدددك الكحبلدددل القتجت يدددل هدددو: ان  ةلونهدددت ندددت وا 
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يبيعون ةنتصب الوقيت  حباحملت يت  لأل ريتء ةن ةعدت  هم  حبا قتدك ين ةدن أملربدتإلهم  
حر  بلي ان  ةنصب حبقيل حباحكي نتن يبت  ألن ر ةن شز  يف يدوم حباحدك  حب لد  

و نددتن خيوددس للمئايدددكي   مددن نددتن يدددك س ةددتق أن ددر ندددتن يسددتلم ا نصددب لتلددد  أل  دد
احملت يددل  حبنددتن البددتإلس ا نصددوا أحب ق يصددك   أحباةددره بتلغددتء ةنصددبو حبالددن    لدد  اآل ددر 
ا شدددأي  حبندددتن ةدددن يشدددأي ةنصدددب إحدددكا الوقيدددت  حباحملت يدددت   يدددك س ندددل  تدددنل 

تصددمل  حبنددتن يف ةقتبددل  لدد  لددو أن يقعددل ةددت ةبلغددتع ةعي نددتع  ئا ددل ا لدد  ا سددتقر  يف الع
 يشتء.

هدددذا حبق خيقددد  ةدددت ندددتن لبيدددس ا نتصدددب ةدددن ةقتتدددك ق  عدددك   حبأ دددرا  ق ،صددد   
 تهيددد   دددن ه ت هدددت السدددلبيل  حب واملبهدددت الو يمدددل السيتتدددي ل حبالجتمت يدددل  لددد  الدددبفد 
حبأهلهدددددت  حب دددددن  شدددددري إىل ملص دددددل يف هدددددذا اهلدددددتة ل اءي جت دددددب ةدددددن  لددددد  ا قتتدددددك 

 أل را   حبهم نتلتتيل:حبا
مليل: ان  ةنصب حبقيل اصقهتن يف  ةتن  تو  لدم شدته ملتجدت  ندتن بيدك شدز  

ددك حسددني  ددتن»يددك  :  حبنددتن ةنصددب ّت يددل ملددم بيددك شددز  يددك  : « حددتج ّم 
حبنتن بني هذين الشزصني  صتم حب كاحبي   عرك ا تج ّم ك « ا ري ا أبو القتتم»

ةقتبدل أن يسدتلم ةنصدب حبقيدل ملدم أيودتع  حسني  تن ةبلغتع  ييمتع لقتو  لم شدته 
نيدأ ةددت شدتء   تجتبدو  ددتو « ا دري ا أبددو القتتدم»حبلدو يف ا قتبدل أن يعتةددل حتنمهدت 

 لددم شددته إىل  لدد   إق  أ  ددو اشددأي  ليددو أن ق يقتلددو حبلددو أن يقعددل بددو ،ددري  لدد  ةددت 
ددك حسددني  ددتن»يشددتء!  وا ددا   لدد  الشددري ا ددذنو   حبأ تددل ةددن يسددتلم « ا ددتج ّم 

 لم ت أ   بو إليو  ب يقتلدو « ا ري ا أبو القتتم»ةنصب حبقيل ملم  حبيته إليو اتنمهت 
 إق  ا  و أ املو صنوف العقتا  حبألوان العذاا!

 قم تعيش اإلزدهار من جديد
ان  ا كوةل القتجت يل  ،م نل  العيوا ال  ا طو   ليهت  نت   حكوةل شيعيل 

  الشدديعيل  هددم حيأةددون ا قك تددت  الشدديعيل حبيعتنددون هتددتم  مبيددتهر التشددي س  حباللتئاةددت
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ددر حب حب ددل السددي كي  تطمددل ا عصددوةل ) ليهددت    ددت  حددر  ان  ةكينددل ملددم حبالصدد ن ا طه 
السددفم( حييدد  بظهتمددتم طتإلددل ةددن ملبددل هددذه السددفلل  حبلعددل   لدد  نددتن يكمددن يف 

 تببني:
الشددددديعم  األحب ة: ا  دددددو ندددددتن لسدددددفطني القتجدددددت  حدددددظ  ةدددددن ال تقدددددتد التدددددفةم 

حبةسدددد ل ةددددن القكددددر الددددكيين اليددددتهري  حبان نددددت وا يقتقددددرحبن  يهددددت إىل النيددددري الكينيددددل 
 الص ي ل.

ال ددتين: نددون اهلتمددس الددذي نددت وا حيكمو ددو  ا طبيعددل دينيددل  حبلددذل   أحبا اسددب 
ا دوا ين السيتتديل لكاوةدل حكدوةتهم إ ددقتء ظدتهري ال تقدتدا  الكينيدل  ليهدت  حددر  

ملتإلمددل بدني الكحبلددل حبالر يدل  حببتلتددتيل يدتةنوا ةددن إ دأاك العلمددتء ق  كدون هنددتك  جدوي 
 األ فم  حبةراجس الكين العيتم.

حب ل  نل  حتة:  قك شهك  ةكينل ملم ا قك تل  و  إ دهت  يف  ل  العصر  إ   
نمدت أشدر ت تدتبقتع ان  ددتو  لدم شدته القتجدت ي حددني  سدل م  ةدتم اقُةدو   حبّف بنددذ ه  

رملددك السددي كي  تطمددل ا عصددوةل ) ليهددت السددفم(بتلذهب  حببددأ حبطلدد  القب ددل الشددريقل  
دددر  حبهدددذا ةدددت تدددلكو  ةك تدددل دا  الشدددقتء  حب ص ددد  ةبلغدددتع تدددنوي تع ّأةدددتع لل دددرم ا طه 

  تصر الكين شته أيوتع  ته حرم السي كي  تطمل ا عصوةل ) ليهت السفم(.
تدددئم  الدددذي ندددتن حب فصدددل القدددوة: ان  األجدددواء الكينيدددل  حباحملدددي  الجتمدددت م ا ل

يسود البلك ا قك س  هو الذي أجرب ا لوك القتجت  د حبإن نت د  ةصدت هم السيتتديل 
 قتوددم  لدد  أيوددتع د حبمحلهددم  لدد  أن يهت مددوا بقددم  حبأن يعتنددوا نكةددل حددرم السددي كي 

  تطمل ا عصوةل ) ليهت السفم(.
 وفرة مياه قم وفيضاناتها

حبهو ادر  حبتد  ا كيندل ا قك تدل « ا ت  بت »يوجك يف ملم  ر نبري نتن إمسو ملكاتع: 
 يجعلهدددت ملسدددمني  حبينص دددقهت  صدددقني  حبهدددو ينبدددس ةدددن   د ندددوه نتيدددت ي حبيصدددب  يف 
حدددوك تدددلطتن  حب لددد  بعدددك أن يقطدددس ةسدددرياع طدددويف  سدددبي تع  ةدددت  اع مبكيندددل نلبتيكدددتن 
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ددف    حباتددت  هددذا النهددر بظخنقددتك ةنسددوا ةيتهددو يف  صددلم الصدديأ حبا ريددأ   حّب
 ير قس ةنسوبو يف  صلم الشتتء حبالربيس. بينمت

اة دددت  يوددددت و يف الربيددددس  كددددتن خيل ددددأ حدددوادي ةددددكة ري  حب سددددتإلر  تدحددددل بتلنسددددبل 
للمكينل حبإىل د جل نبريي  ايد  ان  بعودهت ندتن يغط دم  صدأ ا كيندل بت دتء  حبحيو أدت 
إىل  ربددل حبأطددفة  حبهددذا ةددت حبملددس تددنل الددأ حبأ بددس حبأ بعددني هجريددل  حيدد  حط مدد  

يوة  صأ ا كيندل  تهيد   دن ا سدتإلر ا عنويدل الد  مشلد  األ حباة حبالنقدوس  إ دت الس
ةيددته ملددم ،يددل ا كينددل »د دد  ا ددؤ   ني أن يو دحبهددت يف نتددبهم التت خييددل ،دد   نددوان: 

مث   كدددر    هدددذه ا تد دددل يف تدددنل الدددأ حب فمثتإلدددل حب دددفي حبوسدددني هجريدددل «.  رابدددتع 
ددت تددر تن ةددت اُ يدك  بنتؤهددت حببنددتء ةسددتنن األهدتيل  بقوددل جهددود هيددل اهلل أيودتع  إق  ا  

ددد  حدددو ي ملدددم العلميدددل  الدددذي ندددتن ةرجدددس  العيمددد  الشددديخ  بدددكالكرمي ا دددتإلري ةؤت 
 ا سلمني ه ذاك.

 
صدددو ي ةدددن  دددر ملدددم الددددذي يعدددرب ةدددن حبتددد  ا كينددددل  لدددأ حدددرم السدددي كي  تطمددددل 

األ يددم الددذي ا عصددوةل ) ليهددت السددفم( حبيف الصددو ي ةيهددر ةددن ةنددتإلر حبملب ددل ا سددجك 
بنته هيدل اهلل العيمد  الربحبجدردي إىل جندب الرحب دل ا عصدوةيل ا بت ندل حبالنهدر يف هدذه 

 األي تم  تة ةن ا تء للجقتف الذي أصتا ا نطقل ةن ملل ل األةطت 
 

 بعض مشاهير مدينة قم
ان  األجدددددواء الكينيدددددل السدددددتإلكي ةندددددذ ملدددددكم التدددددت يخ يف ةكيندددددل ملدددددم  أد   إىل بدددددرحب  

ددت   حبإشددتهت  بعددو الشزصدديت  التت خييددل   لمددتع بددتن  هددذه الشزصدديت  البددت  ي اة ددت ا  
دت ملدك ملطند  حبتدكن  يف ملدم  مث  ندتن أدت  نت د  ملدك  شدت  حب ر ر د  يف ملدم  أحب ا  
دحب اع هتة ددتع يف اهلددتق  الكينيددل حبال قت يددل  حبالسيتتدديل حبالجتمت يددل  لددي   قدد  يف ملددم 

 حبايران  بل يف ا نطقل حبنل  العتب.
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 د ت أن  تعر ك لتت يخ نل  حباحك ةنهم  علينت أن  قرد لذل  نتتبتع ةسدتقف  حبإ ا أ
 حبلكن ت  كتقم هنت بتلشت ي إىل ةن نتن ةنهم  لمتع  ل   أتو  ت .

 موسى المبرقع
يقوة الشيخ القت ل  حبا بري ا تهر ا سن بن ّم ك بدن ا سدن القم دم صدتحب  

 ددت يخ »و اهلل( يف نتتبددو ا ددذنو : ا عتصددر للشدديخ الصددكحبق ) محدد«  ددت يخ ملددم»نتددتا 
بعك  نر الستدا  ا سنيني حبالستدا  ا سينيني: إن  أحب ة ةن جتء ةن الكو ل « ملم

إىل ةكينددل ملددم ا قك تددل حبتددكن  يهددت ةددن السددتدا  الر ددويني  حبالددذي صددت   يمددت بعددك 
حبهددو أبددو جعقددر ةوتدد   حبابددن الةددتم « ةوتدد  ا ربملددس»يعددك  أبددتع للسددتدي الر ددويل هددو: 

 ) ليهم السفم(.  اجلواد ) ليو السفم(: ّم ك بن  لم بن ةوت  بن جعقر
إ  دو حب د إىل ملددم ا قك تدل تددنل ةدتإلتني حبتدد  حبوسددني هجريدل حبنددتن  دت حددر  حبا ددته 
األجل حب ت ق ا يدتي تدنل ةدتإلتني حبتد  حب سدعني هجريدل  حبد دن يف ةنئلدو الشزصدم  

عرحب ل  حبد ن إىل جدوا ه بعدك  لد : حي  ةرملكه اآلن الواملس يف ةقربي چهل ا أان ا 
ّم ك بن ةوت  ا ربملس  حب ينب بند  ةوتد  ا ربملدس  حبندذل  اُم  نل دوم  حب تطمدل  حباُم  

 تلمل  حببريهل  حبأمحك بن ّم ك بن أمحك بن ةوت  ا ربملس  حب،ريهم.
أل  ددو نمددت « ا ربملددس»لقددك نددتن السددي ك ا ربملددس ةددن السددتدي األجددف ء  حبلق ددب بلقددب: 

صبيو الوجو  مجيل احملي ت   كتن إ ا  رج ألق   ل  حبجهو الربملس  حبلذل  مليل: نتن 
 رف بت ربملس  حبملدك أل دأ احملدك ي الكبدري الشديخ الندو ي ) محدو اهلل( يدو نر اتدتع ةسدتقف 

حب كل ددم  يددو « البددك  ا شعشددس يف أحددواة    يددل ةوتدد  ا ربملددس»حب تددتلل اتصددري بتتددم: 
 يدو جفلتدو حبحب تملتدو  حبنقتء دو حبأةت تدو  حبإ  دو حبندف   ن حيتي هذا السي ك اجلليل  حبأ ب  

ةددن    يتددو األجددف ء نددتن ةددو داع لحددأام حبقي ملددم حب م تأددت حب تص ددل حبايل ملددم حب تةلهددت: 
ددك بددن اددر األصددبهتين» ددك « أبددو ةسددلم ّم  حيدد  نددتن ةعتصددراع  قيددكه أك  لددم ّم 

حب قق دكه ندل  مجعدل يف األ رج   كتن ّف لجفلو حبإ يتةو  حي  ندتن يقدوم بئيت  دو 
دددل   دددمن  يت  دددو لرؤتدددتء ملدددم الدددكينيني  حبيقدددوة يف حق دددو: إ  دددو نمبتإلدددو الطدددتهرين حباألإلم 
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 ا عصوةني  يف الطهت ي حبالقكاتل  حبنتن يراه جكيراع بتلةتةل حبا ف ل.
حبندددتن ا ربملدددس حبندددذل     يتدددو ةدددن بعدددكه  ؤتدددتء الطدددتلبيني حب قبدددتؤهم يف ةكيندددل ملدددم 

حبيك أحبقده األحبملتف ال  حبمل قهت الةتم اجلواد ) ليو السفم(يف  ا قك تل  حبنتن يف يكه
ملددم حبنت دد  ن ددريي حبةددن مجلتهددت  شددر ملددرا حبمل قهددت الةددتم اجلددواد ) ليددو السددفم(  لدد  
البندددت  العت بدددت  ةدددن الذ  يدددل الطدددتهري حب لددد  بدددتةر ةندددو ) ليدددو السدددفم( حب وليتدددو لدددو  

لدددو  ليهدددت  حبندددت وا ينققدددون ةنهدددت حببظةودددتء ةدددن الةدددتم اأدددتدي ) ليدددو السدددفم( حبإملدددرا  
بسزتء ألجل ةصت  التفم  حبا سلمني  حب تص ل السدتدي ةدنهم  حببدتأل    لدك م 
ا ذهب ا ا : ةذهب أهدل بيد   تدوة اهلل )صدل  اهلل  ليدو حبهلدو( حبحقيدو  حب قويتدو 

 حبإ تشت ه.
 

 ا يهدددر ا دددت جم  رملدددك السدددي ك ةوتددد  ا ربملدددس ابدددن الةدددتم اجلدددواد ) ليدددو السدددفم(
 حبيشتمل  ل  الص ن الشريأ حبملب تو ا نريي حبيقس يف ّل ل چهل ا أان

 

 
 حديث العسل بالزعفران

لقدك نددتن يف هة ا ربملدس الددرحباي حباحملدك  ون أيوددتع  حبةدنهم العددتب اجلليدل   بيددكاهلل بددن 
ةوت  ابن أمحك بن ّم ك بن أمحك بن ةوت  ا ربملس بن ّم ك اجلدواد ) ليدو السدفم( 

ت ) ليو السفم( بن ةوت  ) ليو السفم(حي   حبا ةعنعندتع  م دن  أا بن  لم الر 
إبنل أك األتود الكؤيل صتحب أةري ا ؤةنني ) ليو السفم( حببني يكي أبيهدت  بدي  

 ) سل بئ قران(  قتل : يتأبل اطعمين.
  قتة: ا ت م  تك.

 ملدددتة:  قت ددد    و دددس  يدددو ة دددل اللدددو ي  مث  ملدددتة أدددت:  ليددد  بدددتلتمر  هدددو أ قدددس
 حبأشبس.
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  قتل : هذا أ قس حبأ س.
ملتة: هذا الطعتم بعد  بدو إليندت ةعتحبيدل خيدك نت بدو  دن حدب   لدم بدن أك طتلدب 

 ) ليو السفم(.
 قتل : ملب  و اهلل خيك نت  ن السي ك ا طه ر  بتلشدهك ا ئ قدر   ب دتع  رتدلو حبهنلدو  

 مث   تجل   قسهت حبملتء  ةت أنل  ةنو  حبأ شت   قوة بتنيل:
 ك ا ئ قر يتبن هنك*** بيس إلي  إتفةتع حبدينتابهتلشه

  ف حباهلل لي  يكون هذا***حبةوق ت أةري ا ؤةنينت
يقدوة أبددو القتدوة الددرا ي يف  قسدريه: حبنددتن  مددر هدذه البندد  يدأاحبة بددني ا تةسددل 

 حبالستدتل.
 عم  هكذا حو ا أةري ا ؤةنني ) ليو السفم( حبشيعتو  حببشر  الوتتإلل  حببكدل  

  حددر  يوةنددت هددذا  حبإ ددت يددكة   ليددو: إ  ددو ق يوجددك لددكينت اليددوم ملنددتي  وددتإليل األتددتليب
) لددددديهم السدددددفم(  ندددددم ندددددت   ببددددد    ودددددتإلل أةدددددري   دينيدددددل  تص دددددل بتهدددددل البيددددد 

دددل أهدددل البيددد  ) لددديهم السدددفم( ةدددن   ا دددؤةنني ) ليدددو السدددفم(حبةنتملبو  حب ودددتإلل أإلم 
نتملبهم  حببددد   نلمددتهتم حبأحدددتدي هم     يتددو:    يددل  تدددوة اهلل )صددل  اهلل  ليدددو حبهلددو(حبة

ددت ق  بدد    ددت ق  ددرا  قسددهت ةلئةددل بددذل   حبحددر  أ   حبإ ا حبجددك  هنددتك ملنددتي دينيددل  ظ  
األ ان  أتدددددتع  ألن  يف األ ان الشدددددهتدي ال تل دددددل  حبهدددددم  وددددديلل ألةدددددري ا دددددؤةنني ) ليدددددو 

دددل الطدددتهرين حدددا  ) لددديهم السدددفم( ةدددن حبلدددكه  حبهدددذا جقدددتء نبدددري يف   السدددفم( حباألإلم 
) لددددديهم السدددددفم(ينبغم    تدددددوة اهلل )صدددددل  اهلل  ليدددددو حبهلدددددو( حبأهدددددل بيتدددددو الطدددددتهرين

 اللتقت  إليو  حب كا نو.
 زكريا بن آدم القّمي

ددم  حبنددتن ة ددتق يف الددو   حبالتقددوا   حبةدن ةشددتهري ملددم حب لمتإلهددت  نريددت بددن هدم القم 
ةوتددد   حبالعلدددم حبالقوددديلل  حبندددتن ةدددن أصددد تا الةدددتةني اأمدددتةني: الةدددتم  لدددم ابدددن

الر ت ) ليو السفم(  حبالةتم ّم ك بن  لم اجلواد ) ليو السفم(  حبةدو د إ تمتدمهدت 
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يف ةكينل ملم  حب احبيتع ألحتدي همت  يهت  حبلذل   نكةت تتة أحك أهتيل ملم ةن الةدتم 
الر ت ) ليو السفم(  م ن يت ذ ةعتب دينو  حبهو ق يستطيس لبعك ا ست ل أن يراجس 

 ليد  بئنريدت بدن »سفم(  يهت  دل و الةتم ) ليو السدفم(  ليدو حبملدتة: الةتم ) ليو ال
 «.هدم  ظ  و ا تةون  ل  الكين حبالك يت

حبيف إحدددكا السدددنني ندددتن  نريدددت بدددن هدم يف ا كيندددل ا ندددو  ي   جدددتء ةوتدددم ا دددل   
 ص بو الةدتم الر دت ) ليدو السدفم( ةعدو إىل ا دل   حبجعلدو  ةديف لدو يف ّملدو طدوة 

  هتبتع حبإي تبتع. الطريا
حبإ ت يذنر يف أحوالو: أ  و  أا يوةتع حبملك  درج يف الصدبتة ا بك در ةدن بيتدو  إ سدت تع 
أ لت  ةندو داب تدو    دتحبة أ دذهت حبإ جت هدت إىل ةتةنهدت  درب الحتيدتة  ليهدت  حب لد  
بتن مجس أطراف  وبدو حبأةسد   ليهدت  لد  هيحدل ةدن حيمدل يف  وبدو شديحتع  حبهدو يشدب و 

ن  يف  وبو  لقتع أت  حبب يكن يف الواملس يف  وبو شمء ةن  لدأ حب،دريه   تدت  ر للكاب ل بت
 نريددت ةددن  ؤيددل هددذا ا نيددر  حب ددتب  ةددن حبجددود إ سددتن يف ملددم ا قك تددل ينددوي الحتيددتة 
دددر يف الرحيددل  ددن ملدددم  حب أا إن  البقددتء يف بلددك يكدددون أحددك أهتليهدددت   لدد  داب تددو  حب ك 

ن  ق  ري  يو   ت رب الةتم الر ت ) ليو السفم( ّتتق حبلو  ذا القك   حب ل  حيوا
 ن  كره حب ن  ئةو  ل  ا رحبج ةن ملم ةن بني أهلو حبةعت  و  لك ري السقهتء حبأهل 

إن  اهلل »ا عتصددم  يهددت   منعددو الةددتم ) ليددو السددفم( ةددن ا ددرحبج  ددن ملددم حبملددتة لددو: 
 ةوت  بن جعقر يك س ب  البفء  ن أهل ملم  نمت يك س البفء  ن أهل بغكاد بقرب

 «.) ليهمت السفم(
 بقددم  نريددت بددن هدم يف ملددم حددر  حبا ددته األجددل  يهددت  حبد ددن حيدد  ةرملددكه اآلن يف 
ةقربي شيزتن  بقرا ةن ةرملك ا ري ا القم م حبهو ةئا  يقصكه الوا كحبن. حبملك حب د ةن 

ك تء لدو ) ليو السفم( بعك حب تي  نريت  تتلل بتتبيندو  حبالدأح م  ليدو  حبالد  الةتم الر ت
بتلرمحدددل يددددوم حبلددددك حبيددددوم ةددددت  حبيددددوم يبعدددد  حي ددددتع  حبال نددددتء  لدددد   قددددواه حبحب  ددددو  حب لدددد  
إتتقتةتو  ل  ا ا   حبأداء أةت ت و العقيكيدل حبال قت يدل إىل أهلهدت  حب دكم  بكيلدو حب غيدريه 
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  ت  رك اهلل  ليو ةن حباجبت  حبأحكتم.
 

 

لدد  اليسددت  ةرملددك ةقددربي شدديزتن حبييهددر  يهددت  لدد  اليمددني ةرملددك  نريددت بددن هدم حب 
 ا ري ا القم م حبهو بقرا الرحب ل ا بت نل للسي كي  تطمل ا عصوةل ) ليهت السفم(

 
 أحمد بن إسحاق القّمي

ك  يهت: أمحك بن إت تق القم دم  حبندتن ةدن أصد تا الةدتم  حبةن ةشتهري ملم حّب
كري اجلواد ) ليو السفم(  حبالةتم اأتدي ) ليو السفم(  حبةن  دواص  الةدتم العسد

 «.شيخ القم يني») ليو السفم(حبنتن يعرف بتتم: 
إ  و نتن حبنديف  دنهم ) لديهم السدفم( يف ملدم  حبندتن حيمدل إىل تدتةراء ةدت جيتمدس 
لكيو ةن  نوا  حبأوتس  حبأتحلل شر يل حب قيكيل  حبيوصلهت إلديهم ) لديهم السدفم(  

 ت يف ملم.حبيت ذ األجوبل حبا كا ك ةنهم ) ليهم السفم(حبيؤد يهت إىل أص ت 
 ال تطلب أثراً بعد عين

لقك نتن أمحك بن إت تق القم م  ةن احبلحد  القفإلدل الدذين حيدوا برؤيدل الةدتم 
ا هددكي ) ليددو السددفم( حب شددر  وا بئيت  ددو حبهددو يف تددنينو اُقحبىل ةددن  مددره بعددك حبقد ددو 
) ليو السفم( حبيف  ل  ملتة د نمت يف نمتة الكين للشيخ الصكحبق د : د ل   ل  

ددك ا سدددن بدددن  لدددم ) ليددو السدددفم( حبأ دددت اُ يدددك أن أتددتلو  دددن ا لدددأ )الةدددتم  أك ّم 
حبالوصم( ةن بعكه   قتة يل ) ليو السفم( ةبتكإلتع: يتأمحك بن إت تق إن  اهلل  بت ك 
حب عتىل ب خيل  األ ك ةنذ  لا هدم ) ليو السفم(  حبق خيل يهت إىل أن  قوم الست ل  

ددل هلل  لدد   لقددو  بددو يدد ك س الددبفء  ددن أهددل األ ك  حببددو ينددئ ة الغيدد   حببددو ةددن حج 
 خيرج برنت  األ ك.

ملدددتة:  قلددد  لدددو: يدددتبن  تدددوة اهلل  مدددن الةدددتم حبا ليقدددل بعدددكك؟  دددنهو ) ليدددو 
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السفم(ةسدددر تع  دددك ل البيددد   مث   دددرج حب لددد   ت قدددو ،دددفم ندددتن  حبجهدددو القمدددر ليلدددل 
نراةتدد   لددد  اهلل   البددك   ةددن أبندددتء الدد في تدددنني   قددتة: يتأمحددك بدددن إتدد تق لدددوق

دم   تدوة اهلل )صدل  اهلل   ئ حبجل  حب ل  حججو  ةت  ر د   ليد  إبدين هدذا  إ  دو مسل
 ليو حبهلو(  حبنني و  الذي األ األ ك ملسدطتع حب دكق نمدت ةلحد  جدو اع حبظلمدتع  يتأمحدك 
بن إت تق: ة لو يف هذه اقُة ل ة ل ا ور ) ليو السفم(  حبة لو ة دل  ي القدر ني  

 ،يبددددل ق ينجددددو  يهددددت ةددددن األكددددل إق  ةددددن  ب تددددو اهلل  ئ حبجددددل   لدددد  القددددوة حباهلل ليغيدددد   
 بظةتةتو  حبحب  قو  يهت للك تء بتعجيل  رجو.

) ليدو   ملتة:  قل  لو: يتةوقي  هل ةن  فةل يطمحن إليهت ملليب؟  نطا الغفم
ف السددفم( بلسددتن  ددرك  صدديو  قددتة: أ ددت بقي ددل اهلل يف أ  ددو  حبا نددتقم ةددن أ كاإلددو   دد

  طلب أ راع بعك  ني يتأمحك بن إت تق.
دت ندتن ةدن الغدك  دك  إليدو   قتة أمحك بدن إتد تق:  زرجد  ةسدرحب اع  رحدتع   لم 
 قل  لو: يتبن  توة اهلل لقك  يم ترحب ي مبت ةنن  بو  لم    مت السن ل اجلت يل  يو 

 ةن ا ور حب ي القر ني؟
  قتة: طوة الغيبل يتأمحك.
 ،يبتو لتطوة؟ ملل : يتبن  توة اهلل حبإن  

ملتة: إي حب ك  حر  يرجس  ن هذا األةر أن ر القتإللني بو  حبق يبق  إق  ةن أ ذ 
اهلل  ئ حبجددددل   هددددكه لوقيتنددددت  حبنتددددب يف مللبددددو الاددددتن حبأي ددددكه بددددرحبة ةنددددو  يتأمحددددك بددددن 
إتدد تق! هددذا أةددر ةددن أةددر اهلل  حبتددر  ةددن تددر  اهلل  حب،يددب ةددن ،يددب اهلل   زددذ ةددت 

 ن الشتنرين   كن ةعنت ،كاع يف  ل يني.ه يت  حبانتمو حبنن ة
 ) علي بن إبراهيم القّمي (

ددم  ندتن ةددن أجل ددل  ددريهت:  لددم بدن إبددراهيم بدن هتشددم القم  حبةدن ةشددتهري ملدم حبةقس 
الددرحباي حب قلددل أحتديدد  أهددل البيدد  ) لدديهم السددفم(  حبنددتن ةعتصددراع ل ةددتم العسددكري 

الشدريأ  شديخ احملدك  ني  ا سن بن  لم ) ليو السفم(  حبهو اُتتت  صتحب الكتيف
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دتم بغدكاد بندبء ملدربه  درهه ،و دتع طري دتع   ّم ك بن يعقوا الكليين  الذي أةدر أحدك حك 
 قدددك مليدددل: إن  هدددذا ا دددتنم   دددت  أا إملبدددتة الندددتس  لددد   يدددت ي الةدددتم الكدددتظم ) ليدددو 
السفم( محلو النصب  ل  أن يتةر اقر القرب الشدريأ حبملدتة: إن ندتن نمدت يئ مدون 

  هو ةوجود يف ملربه  حبإق  ةنعنت النتس  نو. ةن  ولو
 قيدددل لدددو: إن  هتهندددت بقدددرا اجلسدددر  جدددف ةدددن  لمدددتء الشددديعل ا شدددهو ين  حبةدددن 
ددك بددن يعقددوا الكليددين  يكقيدد  ال تبددت  بقددربه   ددتةر  أملطددت م ا عددرحب ني  حبامسددو: ّم 

 ييمددل اقددره حب بشددو   وجددكه  يحتددو نت  ددو د ددن ةددن تددت تو   ددتةر بتعييمددو  حببددأ ملب ددل 
  ليو   صت  ةئا ه ةشهو اع.

ددم هدددو اُتددتت  شدديخ الققهدددتء حباحملددك  ني: الكليدددين   أجددل إن   لددم بدددن إبددراهيم القم 
حبنتن الكليين أ ل  اهلل ةقتةو نتةل الو وق بو  حب ييم ال تمتد  ليو  إ ت يكة   لد  

عدرحبف جفلتو حبحب تملتو  حبندتن لدو  صدنيقت  ن دريي  حب تليقدت  ملي مدل  أشدهرهت  قسدريه ا 
حبملددك ا تمدك  يدو  لدد  الرحبايدت  الدوا دي  ددن «  قسدري  لدم بددن إبدراهيم القم دم»بتتدم: 

ددل أهددل البيدد  ) لدديهم السددفم( يف  قسددري اآليددت  الكراددل للقددرهن ا كدديم  حبطبددس  أإلم 
 أ رياع طبعل أ يقل يف ال كين.

ددئ حبد ددن يف ا قددربي الكبددريي بقددم  ملريبددتع ةددن شدد يزتن  لقددك حبا تددو ا ني ددل يف ملددم   جه 
ددم  حبلددو  لدد  ةرملددكه ملب ددل ةنيقددل يقصددكهت  ددك بددن ملولويددو القم  حب لدد  ن ددب ةددن ةرملددك ّم 

 الوا كحبن للئيت ي ةن نل  ةكتن.
 ابن قولويه : أبو القاسم القّمي

دددم: جعقدددر بدددن  مث  إن  ةدددن ةشدددتهري ملدددم حبأ فةهدددت أيودددتع: الشددديخ أبدددو القتتدددم القم 
نتةدل » قيك  حبصدتحب نتدتا: ّم ك بن جعقر بن ةوت  بن ملولويو اُتتت  الشيخ ا

حبهو ملم م ا ولدك  بغدكادي ا سدكن  ندتظمم الو دتي حبا دك ن  لقدك  دويف   دت « الئيت ا 
تددنل  فمثتإلددل حب سددس حبتددت ني هجريددل  حبد ددن  نددك  جلددم الةددتةني الكددتظمني ) ليهمددت 
السفم( يف  حب دتهمت ا بت ندل  حبإىل جنبدو ملدرب  لميدذه الشديخ ا قيدك  حبملدرب ةدتدة أهدل 
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 ي  حبشت رهم ا سني بن ا ج تج.الب
حبةددن جفلددل ملددك ه  حب يدديم ةنئلتددو حب وددل عو يف الققددو مليددل يف حق ددو: إ  ددو ةددن  قددت  

حب ددن أ يددو  لقددك ملددرأ  (32)أصدد تبنت حبأجف إلهددم يف ا ددكي  حبالققددو  حبملددك  حبا  ددن أبيددو
الققو حبةنو محل  حبنل مت يوصأ بو النتس ةن مجيل حب قو   هدو  وملدو  لدو نتدب ن دريي  

ت  مثينل  ة ل نتدتا: ةدكاحباي ا سدك   دت يخ الشدهو  حبا دوادي  اليدوم حبالليلدل  حب تليق
القوتء  النواد   النستء  األحكتم  حب،ريهدت  حبلعدل  أمه هدت حبأشدهرهت هدو: نتدتا نتةدل 

 الئيت ا  ا عرحبف.
 رسالة ابن قولويه إلى اإلمام المهدي )عليه السالم(

 ددني  تةددتع  يعددين: يف تددنل  فمثتإلددل حبةددن طريددأ ةددت يددذنر  نددو: إ  ددو ملبددل حب ت ددو ب ف
دددو لئيدددت ي بيددد  اهلل ا دددرام  حب لددد  بتةدددل اللقدددتء بتلةدددتم  حب سدددس حب ف دددني هجريدددل   وج 
ا هددكي ا نتيددر  حب جددتء التشددر ف بئيت  ددو ) ليددو السددفم(  إ  يف  لدد  السددنل نددتن ةددن 

 در ةدن ا قر   إ جدت  ا جدر األتدود د الدذي صدتد ه القراةطدل حب قلدوه إىل هجدر ةدك ي أن
  شرين  تةتع د إىل ةك ل  حر  ينصبو و يف ةكت و ةن البي  ا رام.

مث  إن  ةددن ملكاتددل ا جددر األتددود حبدليددل طهت  ددو  أ  ددو ق يسددتقر  يف ةكت ددو إق  إ ا 
 صددبو  يددو إ سدددتن ةعصددوم  ةؤي ددك ةدددن  نددك اهلل   قددم اجلتهليدددل  نددكةت جددرف السددديل 

الددذي  صددب ا جددر يف ةكت ددو ةددن  الكعبددل  حبأ اة ا جددر األتددود  ددن ةكت ددو  نددتن
دددك بدددن  بدددكاهلل )صدددل  اهلل  ليدددو حبهلدددو( حب لددد  يف ملص دددل  الكعبدددل هدددو: النددديب الكدددرمي ّم 
ةعرحب ددل يف التددت يخ  حبيف هددذه ا ددر ي ب يكددن ا عصددوم  لدد  حبجددو األ ك تددوا الةددتم 
ا هكي ) ليو السفم(   ظ  و هو الذي توف ينصبو بيكه حببتةل لقدتء الةدتم ا هدكي 

يو السفم( الذي توف يتعر ف  ليو ةن  مليدل  صدبو ا جدر األتدود يف ةكت دو  ) ل
  وج و الشيخ أبو القتتم القم م ا عرحبف بتبن ملولويو إىل ا ل .

                                                           

ف ء حبملدك  دوّف  حبد دن يف ملدم ا قك تدل يف ةقدربي بدتغ ةل د   القريبدل ةدن ةقدربي  لدم  32 د حبأبوه ةن العلمتء األجه
 بن بتبويو القم م.
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شددك  الشدديخ  حتلدددو حبحباصددل تددقره  دددو بيدد  اهلل ا ددرام  حبنل دددو  جددتء حبأةددل  لكدددن 
 يهت  حبب يتمك ن   تا أةلو حبإ قطس  جتءه  نكةت حبصل إىل بغكاد  حي  إ  و متر ك

ةن ةواصلل تقره   ظتتنتا أحك  قت و  حبأ تلو إىل ةك ل ا كر ةل لل دل   حببعد  ةعدو 
 تتلل اتوةل  حبأةدره أن يسدل مهت إىل ةدن ينصدب ا جدر األتدود يف ةكت دو  حبندتن ملدك 

 تتة يف  تتلتو  ن ةك ي  مره حبهل إ  و تيعتّف ةن ةر و أم ق؟
  حببقم  يهت حر  اليوم ا و ود  الذي نتن ملك  قر    وج و النتإلب إىل ةك ل ا كر ةل

 صب ا جر األتود  يو  حبنتن يوةتع ةئدمحتع بتلنتس   قك إجتمع  اجلمتهري الك ريي 
يف ا سددجك ا ددرام  شددتهكي  مليددل  صددب ا جددر  يقددوة النتإلددب: جحدد  إىل  كةددل 

م أن حيجددئحبا يل الكعبددل ا شددر  ل حبملددك ة  أددم شدديحتع ةددن ا ددتة هكيددل أددم  حبأ د  ةددنه
ةكت ددتع ملريبددتع  نددك الددرنن   قعلددوا  لدد   حبحبملقدد  ملريبددتع ةددن الددرنن حبأشددر    لدد   مليددل 
 صدب ا جددر   رأيد   ددك ي ا دراد حددتحبلوا  صدب ا جددر يف ةكت دو  ،ددري إن  ا جددر ب 
ددت  ئلددئة  نددو حبإ ددطرا حددر  حبملددس  لدد  األ ك   نددكهت جددتء  يسددتقر  يف ةو ددعو  حبإّن 

لوجددو  حسدددن السددم   حبأ ددذ ا جدددر األتددود حبحب دددعو يف  جددل أمسددر اللدددون  مجيددل ا
ةكت دددددو ةددددددن البيدددددد    تتددددددتقر  ا جددددددر يف ةو ددددددعو إتددددددتقرا اع  تة ددددددتع  دحبّنددددددت أي  ئلددددددئة 

 حبإ طراا   نكهت  صت ا النتس  رحتع حبهتقوا هلل شتنرين.
يقوة النتإلب:  ر   ةدن إتدتقرا  ا جدر األتدود يف ةكت دو  إن  الدذي  صدبو هدو 

السفم(   ل قتو ةن  لقو بعدك أن ،دتص يف اجلمدتهري ا ئدمحدل  الةتم ا هكي ) ليو
ةن النتس   لم أصدل إليدو حدر  إ ا بلدي ةكت دتع  تليدتع ةدن الئاإلدرين حبملدأ مث  التقد  إيل  
حبملددتة: هددت  ةددت ةعدد    سددل متو الرتددتلل   ت ددذهت حبملددتة يل دحبن أن يقت هددت حبيط لددس 

ةن ةر د    ظ  د  تدتعتّف   ل  ةت  يهت: ملل لصتحب الرتتلل: إ  و ق  وف  لي 
 حب عيء ةعت تع  ف ني تنل.

يقوة النتإلب: بسمت م لكفةدو السدكيك  حبصدو و العدذا اجلميدل  ب أتدتطس أن 
أمتتل   قسم حر  أجهش  بتلبكتء  رحتع حبشوملتع  نمت ب أتتطس أن أ كل دم بشدمء  
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  حبق أن أ،ر ك ةن ةكتين  حر  ،تا  ن  يدري   ندكهت  جعد  ةدن ا دل   حبأ درب 
 ) ليو السفم(.  الشيخ ابن ملولويو مبت ملتلو ) ليو السفم(  حبنتن بتلقعل نمت ملتة

 سعيد بن هبة اهلل الراوندي
حبةدددن ةشدددتهري ملدددم حب قهتإلهدددت: تدددعيك بدددن هبدددل اهلل بدددن ا سدددن  ا عدددرحبف بتلقطدددب 
الراحب كي  حبنتن ةن اُتري  لميل ةعرحب ل بدتلعلم حبالققدو  أبدتع  دن جدك   حبلدو أحبقد  ف دل  

هددم ةددن العلمددتء األجددف ء  حبلددو  فةيددذ ن ددريحبن إ  نددتن هددو اُتددتت اع بت  ددتع  حبشدديزتع نل  
ا عرحبف   « ا نتملب»ةتول عتع  حبةن مجلل  فةذ و: ابن شهر هشوا صتحب نتتا: 

نمت أن  لو شيو تع أجف ء   تلم ذ  ليهم حب لق   الرحبايدت  ةدنهم  أحدكهم: السدي ك أبدو 
اجلدددددتةس « ،دددددر  ا كدددددم»كتدددددتا ا عدددددرحبف: القدددددتو  بكالواحدددددك اآلةدددددكي صدددددتحب ال

للكلمت  القصت  ا رحبيل  ن الةتم أةري ا ؤةنني ) ليو السفم(حبةنهم: حبالدك ا واجدو 
 صدددري الدددكين الطوتدددم  صدددتحب  صدددك ةرا،دددل ا عدددرحبف  حبةدددنهم: الشددديخ أبدددو  لدددم 

 الطربتم صتحب التقسري ا شهو : امس البيتن  حب،ريهم.
يقل حبمثينل يف أبواا شدر  حبيف ادتق  ةتنو دل  يف لو ةؤل قت  ن ريي  حب صت يأ ةن

الققددو حباُقصددوة  حبا ددكي  حبالتقسددري  حبيف  نتملوددت  القفتددقل حبهتددت تهم  حبيف  قسددري 
 ددل البف،ددل  حب،ددري  لدد   حبلعددل  ةددن أشددهر نتبددو نتددتا: ا ددراإلل حباجلددراإلو  حبنددذل   

يف نتددددتا نتددددتا: الددددك وا   ا عددددرحبف بتتددددم: د ددددوا  الراحب ددددكي  مث  إن  إ ددددت جددددتء 
 ) ليو السفم(هو الك تء التتيل:  د وا و  قف  ن الةتم  ين العتبكين

ملتة:  م ين حبالدكي إىل صدك ي يدوم ملتدل حبالدكةتء  غلدم حبهدو يقدوة: يدتبين احقدظ 
 ين  د تء  ل متنيو  تطمل ) ليهت السفم(  حب ل مهت  توة اهلل )صدل  اهلل  ليدو حبهلدو( 

 تجددل حباأددم   حبالغددم   حبالنت لددل إ ا  ئلدد   حباألةدددر حب ل مددو جرباإليددل ) ليددو السددفم( يف ا
ادا  يتتدني حبالقددرهن ا كديم  حبادا  طددو حبالقدرهن العيدديم  »العيديم القدتدة  ملددتة اد : 

يتةن يقك   ل  حواإلل الستإللني  يتةن يعلم ةت يف الومري  يتةنق    ن ا كدرحببني  
الصدغري  يدتةن ق حيتدتج  يتةقر ج  ن ا غموةني  يت احم الشيخ الكبدري  يدت ا ق الطقدل
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 «.إىل التقسري  صل   ل  ّم ك حبهة ّم ك  حبا عل ك نذا حبنذا
إن  اهلل  عتىل ملتة  وتد  ) ليدو السدفم(: هدل  ملد  يل »حب ن الك وا  أيوتع: 

  مف مل  ؟
 ملتة: صل ي  ل  حبصم  حب صك مل  حب نر  ل .

  حبالصددكملل ظددل   ملددتة اهلل  بددت ك حب عددتىل: أة ددت الصددفي  لدد  برهددتن  حبالصددوم جن ددل
 حبالذنر  و    تي  مل  مل  يل؟

 ملتة ةوت : دل ين  ل  العمل الذي هو ل .
ملدتة: يتةوتدد  هدل حباليدد  يل حبلي دتع؟ حبهددل  تديد  يل  ددكحب اع ملد ؟  علددم ةوتدد  إن  

) ليدددو   حبإليدددو أشدددت  الةدددتم الر دددت« أ ودددل األ مدددتة: ا دددب  يف اهلل  حبالدددبغو يف اهلل
ب ددتع حملب دديهم حبإن نددت وا نددن ّب ددتع »السددفم( مبكتوبددو:  ددك حبإن نندد   تتددقتع  حّب آلة ّم 

 «. تتقني
لقك حبا ته األجل حسب التت يخ الذي  قء  ل  ةرملدكه يف تدنل وسدمتإلل حبمثدتن 
حبأ بعددني هجريددل يف ملددم ا قك تددل  حبد ددن يف الصدد ن الكبددري ةددن  حب ددل السددي كي  تطمددل 

 ص تا ا واإلل.ا عصوةل  حي  ةرملكه اآلن  حبهو ةئا  للوا كين  حبةف  أل
 قم والخواجه نصير الدين الطوسي

ان  ا واجو  صري الكين الطوتم  الذي يعك  ةن أنتبر  لمدتء العدتب التدفةم  
حبالذي  قتزر بو ا عمو ي  حب تبته  بو البشدريل   ودف  دن ملدم حبايدران هدو ملم دم ا ولدك 

 طوتم ا نشت.
تب  دراع  حب ت دتع اتهدكاع  حب لكي دتع لقك ندتن ا واجدو الطوتدم  يت ديتع بت  دتع  حب قيهدتع ة

ددتع جبميددس  لددوم  ةت ددو  اع  حببصددو ي  تة ددل نددتن ةلم  بددت  اع  حبحكيمددتع ةقتددك اع  حبتيتتددي تع  ددذ 
 «.اُتتت  البشر»حر  اُطلا  ليو 

لقك حبلك ا واجو الطوتدم  يف اليدوم ا دتة   شدر ةدن شدهر مجدتدا ال ت يدل تدنل 
« جهددرحبد»ةددن  ددواحم ملددم  ددك  : وسددمتإلل حبإحددكا حب سددعني هجريددل  يف  ددتحيل 
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ت ب  كدن لتشدبس  مدو العلمدم  طدتف هندت حبهندتك  حدر   مث  د س يف ةكا تهت  إق  ا  
 إتتقر  يف طوس حب شت  يهت  حبإشتهر بتمسهت  يمت بعك.

حبإ ت يذنر يف التدت يخ: ان  المست يليدل نت د  ه دذاك  قديم أطدراف طدوس يف ملدف  
سدكريل ةعتديدل للزف دل  حبحدني إ تشدر الصدي  ّكمل  حبنت د   ا  ملدو ي تيتتديل حب 

العلمم للزواجو يف ايران  حب لم   متء المست يليل مليمتو العلميل طلبوا ةنو أن يكون 
 ةعهم حي  يقيمون  ليستويحوا بنو   لمو   لّب  ا واجو طلبهم حبأملتم  يمت بينهم.
 نقدددذ حبملدددك حبملعددد  هدددذه القدددف  أي دددتم  حدددأ ا غدددوة بيدددك هوقندددو  دددتن ا غدددويل  

ا واجددو  صددري الددكين الطوتددم اكمتددو  دديهم  حبإتددتهواهم  ددن طريددا  لددم النجددوم  
حيدددد  نددددتن  حب ةهددددت ي  تليددددل يف  ن ددددو   تتددددتطت  أن جيعددددل مللددددو م ةسددددز ري لددددو  حبأن 

 ُيسج ل لوجوده يف ةؤت ستهتم أ يم اآل ت  حبالقواإلك  حبال  ةن أمه هت ةت يلم:
كاحب يددددددل  حبأن حيدددددك  ةددددددن حبحشددددددي تهم أحب ق: إتدددددتطت  أن يعددددددك ة تيتتدددددل ا غددددددوة الع

 حببربري تهم.
 ت يدددتع: إتدددتطت   دددك جييتع أن يددد ق قهم بتل قت دددل التدددفةيل  حباقُةدددو  العقتإلكيدددل  حبأن 
 يعر  هم النيتم ا قوملم حبالجتمت م ا وجود يف التفم متهيكاع ل تنتملهم التفم.

ةيل العدددتةري  حبأن  تل دددتع: إتدددتطت  أن يُقندددس  ؤحبتدددهم بعدددكم إ دددفف ا كتبدددل التدددف
 حيقيهت حبا ؤل قت  القي مل ال  نت    يهت ةن البتدي حبالتلأ.

 ابعدددتع: ن دددرياع ةدددت ندددتن يشدددقس للعلمدددتء حباقُدبدددتء  حبيطقددد ء ،ودددب ا غدددوة ا سدددتعر 
  ك هم.

 خدمات علمّية وثقافية
 عددم  ان  ا واجددو  صددري الددكين  ب يكددن ةو  قددتع  قدد  يف ا ددك  ةددن مهجيددل ا غددوة  

يددل هوقنددو  ددتن نبددري ا غددوة  بددل تددع   ،ددم الصددعوبت  حبا شددتنل الدد  نت دد  حببربر 
 عصدددأ بدددو  يف حقدددظ الدددأاي العلمدددم  حبالكيدددتن التدددفةم حدددر  ق  ندددك ر ا قدددتهيم 
التدددفةيل  حبق  نطقددد ء شدددعلل حودددت  و الوه تجدددل  حبحقتظدددتع  لددد   لددد   قدددك أ شدددت 
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دددذ  لددد  ي كيدددو ةدددت ق حيصددد  ةدددن ةرصدددك ةرا،دددل ا عدددرحبف  حباشدددتغل بتلتدددك ي   حب تلم 
طددف ا العلددوم الكينيددل  حباشددتغل بتلتددتليأ أيوددتع  حبأل ددأ نتبددتع ملي مددل حبمثينددل  حب ددن  شددري 

 إىل بعو ةؤل قت و:
 يف إ بت   قتإلك الشيعل.«  ريك الكفم  أحب  ريك ال تقتد»د  1
 حبهو شرة حبهتذيب أنكتل املليكس اليو تين.« ،رير املليكس»د  2
 و شرة حبهتذيب للهيحل البطليموتيل.حبه« ،رير اسطم»د  3
حبهو شرة نتتا أبو  لدم تدينت التنبيهدت  حبالشدت ا  يف « شرة الشت ا »د  4

 القلسقل حبا كمل.
 يف ا كمل العمليل حباأل فق.« األ فق النتصريل»د  5
 يف ا نطا.« أتتس الملتبتس»د  6
 يف اأيحل.« التذنري النصرييل»د  1
 ا عر ل حباآلداا. يف« أحبصتف األشراف»د  8
 يف العرحبك حبالقت يل.« ةعيت  الشت ي»د  2
د حب تددتلل يف صددقت  اجلددواهر حب ددواص  األحجددت   حب،ددري  لدد  ةددن ا ؤل قددت   11

 ا قيكي حبا متعل.
 من تواضع الخواجه نصير الدين

حبإ ت يذنر يف أحواة ا واجو  صري الكين الطوتم: ا  و جن   ليو حب لد  أصد تبو 
أددم حبهددم يف الصدد راء   نئلددوا بقددرا طتحو ددل نت دد  يف طددريقهم بغيددل  الليددل يف تددقري

تينئة ا طر »التأاحل  حبب متو إق   أي ملليلل ةن الليل حر  أ تهم الط  تن ملتإلف: 
 «.يف هذه الليلل  حبأ ا أن  سأحيوا دا ف   تين  اُ يك أن أ تم حبأ،لا بتا الطتحو ل

دددتن   ةدددا بطر دددو  دددو حبهندددت   دددت مسدددس ا واجدددو  صدددري الدددكين  الطوتدددم ندددفم الط  
السمتء ا ليحل بتلنجوم حبملدتة د حيد  ب يدر ةدت يدكة   لد   دئحبة ا طدر يف السدمتء حبهدو 

هددذه الليلددل ق ينددئة ا طددر  يهددت   ددتةو حيدد   ريددك حبد نددت » بددري  لددم النجددوم د : 
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 «. نتم
 إ صرف صتحب الطتحو ل  نهم حب رنهم يف ةكت م  لكن ب او ةن الليل إق  
 صددقو حددر  أةطددر  السددمتء ةطددراع شددكيكاع ةصدد وبتع بددتلربق حبالر ددك   ت ددطر  ا واجددو 
 صدددري الدددكين حبأصددد تبو إىل أن يطرملدددوا  لددد  صدددتحب الطتحو دددل البدددتا ليدددتحبيهم ةدددن 

 ا طر   نهو حب ت و أم حبهحباهم.
 نكهت التق  ا واجو  صري الكين الطوتم إىل صتحب الطتحو ل  الدذي أ دربه 

ن أحب ة الليل  يف حني ا  و ب ير يف السمتء أي أ در لندئحبة ا طدر  ملدتإلف: بنئحبة ا طر ة
 ةن أين  لم  بتن  ا طر تينئة يف هذه الليلل؟

 تجتا: ان  يل نلبتع ينتم دا ل الطتحو ل ان  ئة ا طر حبإق  يبق   ت جدتع  حبحدني 
  أيتو ملك د ل هذه الليلل  لم  بنئحبة ا طر.

دددب  لددد   حبا »ملسدددمت  حبجدددو ا واجدددو حبملدددتة ةتوا دددعتع:  يهدددر   فةدددت  التعج 
اتقته  ل  ةدت أ نيد  يف هدذا الطريدا ةدن العمدر  حببتلتدتيل ب أصدل إىل ةدت حبصدل إليدو 

 «.هذا ا يوان النتبو
 من حفر بئراً ألخيه وقع فيها

ندتن  يددتم العلمددتء يف حكوةددل ا غددوة شددت عم ا ددذهب  حبنددتن ةددن شددك ي  عص ددبو  
مللبددو  يكددن  العددكاحبي حبالبغوددتء لشددز  ا واجددل د الددذي  حبمحي ددل اجلتهليددل الراتددزل يف 

نتن يعتنا ةذهب ا ا : ةذهب أهل بي   توة اهلل )صل  اهلل  ليو حبهلو(  الذين 
أةر اهلل بدوقيتهم حبةدود هتم  حبجعدل  لد  أجدر  تدتلل  تدولو ا بيدب ّم دك )صدل  اهلل 

  ليو حبهلو( د حبيقك ر داإلمتع يف التزل   ةنو  حبالقوتء  ليو.
  قا أن  و  يددد  حبالدددكي هوقنددددو  دددتن يف ةكيندددل ةرا،ددددل   دددت تهئ  يدددتم العلمددددتء  دددت

الشت عم هذه القرصل  للتزل   ةن ا واجل حبالقودتء  ليدو  حبا طفملدتع ةدن هدذا العدئم 
 حبيف  ط ل ةكب ري ملتة أوقنو ةت يلم:

ان  نددل  ةددن اددو  حبيددك ن  يتعددر ك يف القددرب لسددؤاة ةنكددر حب كددري حبلعددل  اُة دد  ق »
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هت الجتبل  ل  أتحلتهم.  علي  أن  ك ن ةعهت  ت تع ةتب  راع ة ل ا واجل  صري اكن
الدددكين الطوتدددم   ت  دددو جي دددك يف إ ت تهدددت  لددد  جدددوا م  حب رمجدددل ةدددت  قددد   ليهدددت ةدددن 

 «.أتحلتهم
 تتت سدددن هوقنددددو نددددفم  يددددتم العلمددددتء حبشددددكره  لدددد   صددددي تو  مث  أ تددددل إىل 

ك د نو ةس حبالك دو  ليعينهدت يف جوا دت  لد  أتدحلل ا واجل  صري الكين حبأ لمو بت  و يري
 ةنكر حب كري.

حبمبجر د ان طرة هوقنو هدذا األةدر  لد  ا واجدل   درف ا واجدل بدتن  هندتك بحدراع 
ملددك حقددر  لددو  حبةددؤاةري ملددك حيكدد   ددك ه  حبب يددر  قعددتع يف  صددي ل هوقنددو حبإملنت ددو 

س بلدئحبم ةعدني يك ندو ةعهدت  بعكم ا تجل إىل ةعني يف القرب  ألن  هوقنو نتن ملك إملتن
حبلذل  ا طر  إىل أن يقوة لو حببكل  حيطل: ان نتن حبقبك  ةن  ل   قدك م ةدن طدرة 
ددددرين لنقسدددد    ت جددددب   ليدددد  هددددذه القكددددري ليكددددون ةعينددددتع لوالددددك   يف ملربهددددت  حبأ  
هوقنددو  لدد   حبأةددر بددك ن  يددتم العلمددتء ةددس حبالك ددو  حبهكددذا ،ق ددا ملولددو  عددتىل: )حبلقل 

ةدن حقدر »نمدت حب،ق دا ا دكي  الشدريأ القتإلدل:   (41)ْكُر الس دْ ُء إهق  بهتلْهلهدوه(حيلهيُا اْلمل 
 «.بحراع أل يو حبملس  يهت

 علي بن بابويه القّمي
حبةن ةشدتهري ملدم حبأ فةهدت: هدو الشديخ األجدل  لدم بدن ا سدني بدن ةوتد  ابدن 

ددددم  حبهددددو أحددددك نبددددت   لمددددتء الشدددديعل الةتةيددددل يف القددددرن ال تلدددد  حبا لرابددددس بتبويددددو القم 
حبنفمهدت ةشدهو ان « الشديخ الصدكحبق»اأجري  إبنو ّم ك بدن  لدم ا عدرحبف بلقدب: 

بكنيل: )ابن بتبويو( حبمس يت بتلصكحبملني لصكملهمت يف  حبايل ا كي    دتُطلا  لد   لدم 
دددك: الصدددكحبق ال دددتين  حبإشدددتهر البدددن  بدددن ا سدددني: الصدددكحبق األحب ة  حب لددد  إبندددو ّم 

 «.الشيخ الصكحبق»بلقب: 
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و نددددتن للصددددكحبق األحب ة ةتإلتددددت ةؤل ددددأ. حبملددددك أ ددددذ  لمددددو يف ملددددم حبملددددتم حبمليددددل: ا  دددد
بتلتدددك ي   يهدددت  حبندددتن ير دددئق  دددن طريدددا التجدددت ي  حبيف  دددتم  فمثتإلدددل حبمثت يدددل حب شدددرين 
هجريل التق  بت سني بن  حبة )أحك الندو اا األ بعدل ل ةدتم ا هدكي  ج دل اهلل  عدتىل 

 تص دل لدو ملريبدل ةدن  حب دل السدي كي  رجو الشريأ( حبملك  ويف  بقم حبد ن  يهت يف ةقربي 
  تطمل ا عصوةل ) ليهت السفم( أي: يف  ر  حباملس يف بكايل شت   چهت  ةردان.
) ليدو   حبإ ت جيك   نره هنت هو: ان  الصكحبق األحب ة نتب  تتلل لصدتحب الئةدتن

السددفم(  ددن طريددا أحددك الوتددتإل   يلتمسددو  يهددت الددك تء إىل اهلل  عددتىل يف أن ير ملددو 
ةؤةندددتع  قي دددتع  خيدددكم العلدددم حبالعلمدددتء  حبال سدددتن حبال سدددت يل   جدددتءه اجلدددواا بعدددك حبلدددكاع 

 ف ددل أي دددتم حب يددو البشدددت ي بولددكين ةدددؤةنني بددت  ين  حبندددتن نددذل  حيددد    ملددو اهلل  عدددتىل 
حبلددكين تددوي ني  شددب ت  لدد  العلددم حبالتقددوا  حب ددكةت الددكين حبال سددت يل  ،ددري ا  ددو إشددتهر 

ي إجتهدددتده يف  شدددر  لدددوم أهدددل البيددد  ) لددديهم أحدددكمهت  حب لددد  لك دددري جدددك ه  حبشدددك  
 السفم( حب حبايل أحتدي هم الشريقل  حبهو الشيخ الصكحبق: ّم ك بن  لم.

ددك  هددو بشددت ي الةددتم صددتحب الئةددتن ) ليددو السددفم( إىل    تلشدديخ الصددكحبق ّم 
 ابن بتبويو  لم بن ا سني.

 
 

ددددم ا بني ددددل  لدددد  ةرملددددكه الشددددريأ يف   ملددددم ا قك تددددل حبملددددكملب ددددل  لددددم بددددن بتبويددددو القم 
الُتقط  هدذه الصدو ي ةدن تدطو ةسدجك الةدتم  يدن العتبدكين ) ليدو السدفم( اهلدتحب  

 لو
 مفخرة القّميين الشيخ الصدوق

دددك بدددن  لدددم بدددن ا سدددني بدددن  حبةدددن ةشدددتهر ملدددم حبأ فةهدددت أيودددتع: هدددو الشددديخ ّم 
دددم  حبننيتدددو: أبدددو جعقدددر  حبلقبدددو: الصدددكحبق  حبيدددك   بتلشددديخ  ةوتددد  بدددن بتبويدددو القم 

 كحبق.الص



 

 111 

ةنئلتدو حبجفلدل ملدك ه أندرب ةدن أن ،تدتج إىل بيدتن   قدك حبلدك د نمدت ةدر  ملبدل ملليدل د 
) ليدددو السدددفم(  حب دددويف  بدددتلري يف  دددتم   بربندددل د دددتء الةدددتم صدددتحب العصدددر حبالئةدددتن

 فمثتإلل حبحباحك حبمثت ني هجريل  حبد ن هنتك يف ةقربي  تص ل بو  حبةرملكه اليدوم ةشدهو  
 تبويو( حبهو ةئا  للشيعل.يف الري بتتم: )ةشهك ابن ب

حبملك  نرحبا: ان  لو ةن ا ؤل قت   فمثتإلل ال كاع  ،ري ا  و د حبلألتأ الشكيك  ُقك  
أن رهت  ل  أ ر حرق ا كتبت   حبإبتدي الكتب التفةيل  حبب يصلنت ةنهت إق  مللديف  
عيل ة ل:  لل الشراإلس  حبةعتين األ بت   حبةن ق حيوره الققيو )حبهو ةن الكتب الشي

األ بعل(  حباألةتيل  حبالتوحيك  حب يون أ بت  الر دت  حبال تقدتدا   حبحقدوق اق دوان  
 حبصقت  الشيعل  حبنمتة الكين حبمتتم النعمل  حب،ري  ل .

حبملددددك ُ ددددرف الشدددديخ الصددددكحبق  نددددك  لمددددتء الشدددديعل بعددددك ي ألقددددتا  ةنهددددت:  إلددددي  
 احملك  ني  حبشيخ الجت ا   حبالصكحبق ا طلا حبةت أشبو  ل .

شددديخ الصدددكحبق دحبلدددل هة بويدددو  حبحيددد  ندددتن البويهيدددون شددديعل يعتنقدددون  تصدددر ال
: ةددذهب أهددل البيدد  ) لدديهم السددفم(  حبنددتن الشدديخ الصددكحبق ةددن   ا ددذهب ا ددا 

 لمددتء الشدديعل   قددك حب  ددرحبا  ليددو القرصددل لنشددر  قت ددل أهددل البيدد  ) لدديهم السددفم(  
هدذا الطريدا   قدك  حدل حبأطلقوا يكه يف  رحبيل  عتليم الدكين ا نيدأ  حبندتن ةو  قدتع يف 

إىل الري ةهتجراع  ن ملم  لبيل لك وي  نن الكحبلل الكيلمم ةن أجل هذه ا هم دل  نمدت 
ا  و بغيل  شر ا ذهب ا ا : ةذهب أهل البي  ) ليهم السفم( تت ر إىل  يشدتبو   
حببغكاد  حبالكو ل  حب راتتن  حبةت حب اء النهر  حبيذنر ا  و نتن ملك نتب نتتبو ا شهو : 

  فة هذه األتقت  يف ملريل  ايفق  التتبعل لبلخ.« ق حيوره الققيو ةن»
حبيذنر ا  و نتن للشيخ الصكحبق  فملل حبطيكي بتلصتحب بن  ب تد حب ير هة بويو  
 قك نتن ابن  ب تد أديبتع بت  تع  حبشت راع ةبدك تع  حبندتن أيودتع اُتدتت اع للشديخ  بدكالقتهر 

ذي التم  ةن الشيخ الصكحبق أن يؤل أ نتتا اجلرجتين  حبيبكحب ان  ابن  ب تد هو ال
  لّب  الشيخ الصكحبق طلبو.«  يون أ بت  الر ت ) ليو السفم(»



 

 111 

حبإ ت يذنر يف حا  الشيخ الصكحبق بعك حب ت و ) محو اهلل(: ان   تو  لم شدته ندتن 
ملدددك  دددئم  لددد  أن يعيدددك بندددتء ةدددئا  هدددذا العدددتب اجلليدددل  حب دددرةيم ةرملدددكه  حبحدددني أ احدددوا 

 ربه  وجحوا بطراحبي جسكه  حبتفةل نقنو  حر  حبنت  و د ن  و اع.الأاا  ن مل
 

 الفيض الكاشاني القّمي
ددك بدددن ّسددن القددديو الكتشددتين ابدددن  حبةددن ةشددتهري ملدددم حبأ فةهددت أيودددتع: هددو ّم 
دددك ي أةدددني  حب قيدددو  دددم  حبهدددو نفةدددم حكددديم  حبشدددت ر أديدددب  حّب ا لددد  ةر وددد  القم 

 ةوطلس  حبةقس ر نبري.
تم ألدددأ حبتدددبعل هجريدددل  مث  أصدددبو ةرجعدددتع ديني دددتع للشددديعل  حبلدددك يف ملدددم ا قك تدددل  ددد

حبنتن لقولو حيب و اجلميس  حبندتن بسدبب  وجيهت دو للشدته الصدقوي حب وصديت و إليدو: أن 
أت دد  الشددته الصددقوي  ب ددتس ال ددتين ا ك تددل القيودديل يف جددوا   حب ددل السددي كي  تطمددل 

ك تدددددل ا دددددذنو ي ا عصدددددوةل ) ليهدددددت السدددددفم(  حبيعتقدددددك الدددددبعو أن  تدددددبب  سدددددميل ا 
بتلقيوي ل لي  هو  ل   بل لسدكأ القديو الكتشدتين حبإلقتإلدو د تدو  يهدت  حبا ك تدل 
ا ددذنو ي هددم اليددوم ةددن ةددكا س ا ددو ي العلميددل ا شددهو ي يف ملددم  حبملددك إتددتمر  بنتؤهددت 

 حبا  ست هت يف العصو  ا تعتملبل.
ال تين    ي   مث  ان  ا ف  ّسن  يو  وج و إىل اصقهتن بك وي ةن الشته  ب تس

مبنصددب شدديخ التددفم  حبأصددبو إةتةددتع للجمت ددل هنددتك   كددتن الشددته  ب ددتس يصددل م 
  لقو حبيقتكي بو.

مث  ا  و أت   هنتك  كيل بقي  حبق  ئاة  عرف بتتم: ) كيل  يو( حببقم القيو 
يف اصقهتن ةرجعتع للشته حبللندتس  حدر  إ ا  دويف  الشدته ملصدك نتشدتن حب قدر غ للتدتليأ 

 يهت  حببقدم هندتك يف نتشدتن حدر  حبا دته األجدل  دتم الدأ حبحباحدك حب سدعني حبالتك ي  
 هجريل  حبد ن  يهت  حبملربه حر  اليوم ةئا  للجميس.

حبإ ددت جيددك   نددره هنددت هددو: ان  لقددب القدديو للمددف  ّسددن أطلقددو  ليددو أبددو  حبجتددو 
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ا يف القيلسوف ا عرحبف ا ف  صك ا  حي  ان  ا ف  ّسن نتن ةن  فةذي ا ف  صدك  
القلسددقل  مث   ددئحب ج إبنتددو حبأصددبو صددهراع لددو  نمددت ان   لميددذه حبصددهره اآل ددر ا ددك ون يف 

 ملم هو ا ف   بكالر اق الفهيجم الذي لقبو ةف  صك ا بتلقي تك.
مث  ا  و إ ت ق خيق   ل  ا ط لس: ان  ا دف  ّسدن ملدك  دكا ك يف ه در أي تةدو ةدت  قدك م 

دد   نهددت  حبا ددأف يف ةنددو ةددن د اتددتو للقلسددقل  حب را جددس  ددن ةبت يهددت  حبهجرهددت حب ن  
إحكا نتبو بذل   حي  أ لن  يو بوملو و  لد  ةدت يف القلسدقل ةدن أ طدتء حبأحبهدتم  
ق يؤي كهت القرهن ا كيم حبق الرحبايت  الشريقل  بل يستنكرهت حبيرد   نهدت حدر  العلدم 

احك  حبةت أشبو  ل   حبالعقل السليم  نتلعقوة العشري  حبالواحك ق يصك  ةنو إق  الو 
ةصددر حتع يف نتتبددو ا ددذنو  بت  ددو أ ددتا إىل اهلل تددب ت و ةنهددت  حب جددت ةنددو  عددتىل العقددو  
حبةن النتس بتن ق يسم وه بتلقيلسوف  ألن  القيلسوف يريك أن يعرف ةتهي ل األشيتء 
بعقلدددو  ةدددس ا  دددو هدددو  دددتجئ  دددن ةعر دددل ةتهي دددل  قلدددو الدددذي يف دا لدددو   كيدددأ مبتهي دددل 

 ا ت جل  نو؟األشيتء 
 

 المحّقق القّمي صاحب القوانين
 حبةن أ فم ملم حبةشتهريهت أيوتع: هو ا ري ا أبو القتتم بن ّم ك اجليفين.

حبلدك ا دري ا يف جدتبلا ةددن ةنطقدل  لدم جدود    حبنددتن حبالدك ا دري ا جيف ي دتع  إق  ا  ددو 
 ص ب اُتتت ه الذي نت   لو ةهم ل يف جتبلا  ولك لو ا ري ا هنتك.

حبملك  تلم ذ ا ري ا القم دم  لد  يدك « احملق ا القم م»حبيطلا  ل  ا ري ا القم م أيوتع 
اُتددتت ه الشددهري: حبحيددك البهبهددتين يف العددراق مث   ددتد إىل ايددران  حببعددك أن طددتف  ددك ي 
ةددكن حبملدددرا يف ايدددران اتددتقر  بدددو ا طدددتف يف ملدددم ا قك تددل   تتدددتعتد  ا دددو ي العلميدددل 

هتت إب ددتن محددف  األ غددتن  حبنددتن  لدد  يف  ةددتن  ددتو  لددم بسددببو  حب قهددت بعددك أن  قددك
 شته ا عرحبف.

حبلذل  يعترب ا دري ا القم دم ادك د ا دو ي العلمي دل يف ملدم  حبةعيدك هيبتهدت حبتدؤددهت  
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حبيكقدم هدذا الكتدتا « ملوا ني اُقصوة»حبملك  ل أ نتبتع ملي مل أشهرهت حبأمه هت نتتا: 
ره بتتدددم: صدددتحب القدددوا ني  حبشدددهري شدددهري ان  ةؤل قدددو صدددت  يعدددرف بعدددك  تليقدددو حب شددد

 الكتتا  عين شهري الكت ب.
 من يوميات الميرزا القّمي

ددم ملبددل إتددتقرا ه يف ةكينددل ملددم حباملعددل أل متددو ن ددرياع. حب لدد   لقددك حددك   للمددري ا القم 
 ندكةت نددتن ا دري ا ةنهمكددتع بدتلتعليم يف ملريددل ةددن  دواحم جددتبلا  حبندتن يف  لدد  القريددل 

العكاحبي حبالبغوتء  حبيسع  ل تتزقتف بدو حبإ راجدو ةدن  شز  أ تين  يكن  للمري ا
 القريل.

حب ا  ةددر ي حباوددو  ةددن أهددتيل القريددل د حبيف  ط ددل ةددكب ري د طلددب ةددن ا ددري ا أن 
   كتبهت يف حب ملل   ت دذ الو ملدل  لد  األ دتين حب تدم  ليهدت حي دل  «ا ي ل»يكتب لقظ 

ت  مستو أحب ةت نتبو ا دري ا؟  مدت ندتن مث  أ ا ا و ت  الو ملل حبتتأم ملتإلف: أي همت ا ي ل ة
ةدددن جهلهدددم إق  أن ملدددتلوا: الصددد يو ةدددت  مسددد  ق ةدددت نتبدددو ا دددري ا    دددئن ا دددري ا ةدددن 

اللهدم  »ةغتلطل هذا الرجل األ تين  حبإ ت ي أهل القريل  ك ه   ر س يكه بتلك تء ملدتإلف: 
ري ا بعدك  لد  مث   دئم ا د« إلي  أشكو ةت  ئة ك   تجعدل يل ةدن أةدري  رجدتع حبارجدتع 

 ل   رك القريدل حبالقدكحبم إىل اصدقهتن  حبةنهدت ا تقدل إىل شدريا   مث   جدس إىل اصدقهتن 
  ت يع اُ را.

حبأ دددرياع اتدددتقر  بدددو ا طدددتف يف ةكيندددل ملدددم   تشدددتهر هندددتك حب قدددتطر  ليدددو التفةيدددذ  
رجعدتع  حبأد ك اجلميس  ولو حبةكت تو العلمي ل الشتال  حبا أ وا بو  ت تع بت  تع  حب قيهتع ة

 ا ةؤل قت  ملي مل  ملل   يريهت  نقوا ني اُقصوة حبالغنتإلم حب،ري  لد . حبأصدبو لدو  لد  
أ ر ةت نتن يت صدأ بدو ةدن  لدم حب ودل  حبيت ل د  بدو ةدن  هدك حب قدوا   دت رياع نبدرياع يف 
 قددك م ا ددو ي العلميددل  حبإ ديددتد  ددكد طلبددل العلددوم الكينيددل  حبإ تشددت  ال قت ددل التددفةيل  

 دددتو  لددم شدددته نددتن يسدددري يف ةونبددو  اجدددف ليصددل م  لقدددو يف ا سدددجك إىل د جددل ان  
 اجلتةس يف ملم.
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ددم يف ةرجعيتددو  حددر  حبا ددته األجددل يف ملددم ا قك تددل  ددتم الددأ  حباتددتمر  ا ددري ا القم 
حبةددتإلتني حبحباحددك حب ف ددني هجريددل   شددي س  شددييعتع ةهيبددتع إشددأك  يددو مجددتهري ملددم ا قك تددل 

  حبأ دد   ةرملددكه ةددئا اع للزددتص  «الشدديزتن» ددك  :  مجيعددتع. حبد نددوه يف ةقددربي ةعرحب ددل
 حبالعتم   إىل هذا اليوم.

 

ا يهر ا ت جم  رملك ا ري ا القم م يف شيزتن ملرا حرم السي كي  تطمل ا عصوةل 
 ) ليهت السفم( يف ملم ا قك تل

 

 الشيخ غالم رضا القّمي
دددم  حبةددن ةشددتهري ملددم حبأ فةهدددت: الشدديخ ،ددفم   ددت بدددن ا ددتج  جددب  لددم ال قم 

  إ  دددو د س الدددك حبس ا و حبيدددل إىل ةرحلدددل «ا دددتج ه و دددك»حبندددتن ملدددك إشدددتهر بتتدددم: 
السدددددطوة يف ملدددددم  مث   شدددددر ف إىل العتبددددددت  ا قك تدددددل يف العدددددراق حب ابددددد  يف النجددددددأ 
األشرف لتكميل د حبتو ا و حبيل  حبةواصلل د س ا ت ج  حبملك إشأك ةك ي تدنتني يف 

دددك حسدددن د س الشددديخ األ صدددت ي  مث  حباصدددل د تدددو  نددد ك  لميدددذه اهلتهدددك ا دددري ا ّم 
الشريا ي  صتحب ملويل التنبدتك  حيد  اتدتمر  يواصدل د تدو  ندكه حبا تقدل ةعدو إىل 
تتةراء  حببقم يف تتةراء تنتني حيور د تو  مث   تد إىل ةسق   أتو: ملم  تدا   دت 
الستع للدو ظ حبال شدتد  حبحلقدت  اد  حب دك ي   حبصدفي مجت دل حبمجعدل  حدر  حبا دته 

جددل يف ملددم تددنل الددأ حب فمثتإلددل حبإ نتددني حب ف ددني للهجددري  حبد ددن حيدد  ةرملددكه اآلن األ
 يف الص ن الكبري ةن  حب ل السي كي  تطمل ا عصوةل ) ليهت السفم(.

 لو  تليقت   قهيل  حب صنيقت  ُاصوليل  حبهم نمت يلم:
صفي ا سدت ر  حبنتدتا القودتء  حبإجتمدت  األةدر حبالنهدم  حبةسدتلل الودك   حبملفإلدك 

 لقراإلك.ا
 الحاج ميرزا محّمد األرباب القّمي
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حبةن ةشتهري ملدم حب طبتإلهدت: ا دتج ةدري ا ّم دك األ بدتا القم دم  حبلدك يف ملدم تدنل 
الدددأ حبةدددتإلتني حب دددفي حبتدددبعني هجريدددل  حب شدددت  يهدددت حدددر  إ ا أل  ا قدددك ةت  حبأنمدددل 

حب تلم دذ د حبس السطو يف ا و ي العلميل بقم ،تد هت  و ا و ا  العلميل يف العراق  
ددذ  ددك حسددن الشددريا ي صددتحب ملص ددل التنبددتك  مث  ةددن بعددكه  تلم   لدد  يددكي ا ددري ا ّم 
 نددددك ا ددددري ا حبيددددب اهلل الرشدددد   حباآل و ددددك ا راتددددتين صددددتحب الكقتيددددل يف النجددددأ 
األشددرف  مث   ددتد إىل ملددم حباشددتغل  يهددت بتلتددتليأ حبالت قيددا  حبنطتبددل ا بنددر ا سدديين  

ددد   ملدددك  عدددر ك  يدددو حبةددن نتبدددو ا شدددهو ي: األ بعدددني  ا سدددينيل  حبهدددو نتدددتا ةقتدددل ةبس 
لذنر  وتإلل الةتم ا سني ) ليو السفم(حبةنتملبو  حباألحتدي  ال  حب د   يو ) ليو 

 السفم(  حبملك طبس الكتتا ةر  ني.
ددددد  الشددددديخ  حبةدددددن  صوصددددديت  هدددددذا العدددددتب الكبدددددري: إ  دددددو  ت دددددك الشددددديخ ا ؤت 

يف ملم  حب وس لئ تةتدو الكينيدل  ةدس أ  دو   بكالكرمي ا تإلري يف  تتي  حو  و العلميل
نددتن بشزصددو  ددتب أيوددتع  حبأبددكا  قددتم الشدديخ ا ؤت دد  التوا ددس حبالتنددت ة الكبدددري  
حبنتن ق يرمل  ا نرب إق  يف اهلل  الذي نتن يعقكه الشيخ ا ؤت   يف أي تم القتطميل  

 لسفم(.حب ل  يف ةسجك  وق الرأس ةن  حب ل السي كي  تطمل ا عصوةل ) ليهت ا
لقددك حبا تددو ا ني ددل يف ملددم تددنل الددأ حب فمثتإلددل حبإحددكا حبأ بعددني هجريددل  يعددين: بعددك 
ةددرحب   ددتم حباحددك  لدد  حب ددود الشدديخ ا ؤت دد  إىل ملددم حب تتددي  ا ددو ي العلميددل ا بت نددل 

 حبد ن حي  ةرملكه اآلن يف ةقربي شيزتن.
 الحاج الشيخ مهدي الَحَكمي القّمي 

ددم  حبلددك يف ملددم  حبةددن ةشددتهري ملددم حبأتددت ذهتت: ا ددتج الشدديخ ةهددكي ا لكلمددم القم 
تددددنل الددددأ حبةددددتإلتني حبمثددددت ني هجريددددل   ر ددددر  يف ملددددم حبد س ا قددددك ةت   يهددددت حبأنمددددل 
السطو ةن د حبس ا و ي يف طهدران  حبهدتجر إىل العدراق تدنل الدأ حب فمثتإلدل حب شدري  

ل  مث  حب تلم ذ يف تتةراء  نك ا ري ا ّم ك حسن الشريا ي صتحب حباملعل التنبتك ا عرحب 
بعك حب تي ا ري ا الشريا ي حباصل د اتتو ا و حبيل حبا ت ج  نك السي ك ّم ك القشدت نم  
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مث   حل ةن تتةراء إىل النجأ األشرف  حباتتمر  يف د اتتو  نك اآل و ك ا راتدتين 
صددتحب الكقتيددل  حبا ددري ا حسددني ا ليلددم  حب ددتد إىل ملددم تددنل الددأ حب فمثتإلددل حبإ نتددني 

تتقبلو أهتيل ملم  حبأ ادحبا ةنو أن يصل م مجت ل يف ا سجك اجلدتةس حب شرين هجريل   ت
بقدددددم  حبأن يقدددددوم بتلقودددددتء بيدددددنهم   لدددددّب  طلدددددبهم  حباشدددددتغل بظملتةدددددل اجلمت دددددل  حبإدا ي 

 اهلتل   حبالك حبس حبالب    حبالتتليأ حبالتصنيأ.
حبإ ت إشتهر  نو: أ  دو ندتن يعدتجل الدذين ُاصديبوا بلك،دل العقدرا   ظ  دو ندتن يعطديهم 

تءاع  أحب ُادددر  يدددكه  لددد  ةو دددس اللك،دددل   يعدددتّف ا دددريو ةدددن تدددت تو  حبيسدددكن أب د ددد
 ا صتا ةن  و ه.

دددك  حبإ ددت يدددذنر  ندددو أيودددتع  إ  دددو  نددكةت ندددتن يف تدددتةراء   عدددر ف يف د س ا دددري ا ّم 
حسن الشريا ي حبنذل  يف د س القشت نم  ل  الشديخ ا ؤت د : الشديخ  بدكالكرمي 

نبددريي  حبصددكاملل ملوي ددل ةعددو  حبنددتن هددذا التعددت ف بينهمددت ا ددتإلري  حبأصددب   لددو  فملددل  
ددد  إىل ملدددم. حب تتدددي  حو  دددو  ةدددن العواةدددل الددد  تدددت ك   لددد  ادددمء الشددديخ ا ؤت 
العلميدددددل  يهدددددت   قدددددك شدددددج س الشددددديخ ا كمدددددم الندددددتس  لددددد  إتدددددتقبتلو حبندددددتن هدددددو يف 
ةقددك ةتهم  حيدد  اتددتقبل الشدديخ ا ؤت دد  حبإتتوددت و يف بيتددو  حب ت ددكه حبتددت كه يف 

 صرة ا و ي العلميل ا بت نل.  تتي 
لقدددك حبا دددته األجدددل يف بلددددكي ّدددف   حيددد  ندددتن يف تددددقر لدددو إليهدددت أي دددتم العطلددددل 
الصديقيل  حب لدد  يف تدنل الددأ حب فمثتإلددل حبتدت ني هجريددل    مدل ج مت ددو الشددريأ إىل 
ددد  ا دددتإلري يف  حب ددددل السدددي كي  تطمدددل ا عصددددوةل  ملدددم حبد دددن إىل جندددب الشدددديخ ا ؤت 

 ) ليهت السفم(.
 لشيخ المؤّسسا

حبةن أ فم ملم حبةشتهريهت أيودتع: هدو الشديخ  بدكالكرمي  ا دتإلري ا نشدت  اليدئدي 
ددم ا سددكن  يددك   بتلشدديخ ا ؤت دد   ألن  حددو ي ملددم العلميددل  نددك  ةددك ي  ا ولددك  القم 
دددم  مث  إ دهدددر   ت يدددل تدددنل الدددأ حب فمثتإلدددل حبأ بعدددني  ملدددرن نتةدددل بعدددك حب دددتي ا دددري ا القم 
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هلل ا دددتج الشدددديخ  بدددكالكرمي ا دددتإلري اليدددئدي  حبلدددذل   ددددك حبه هجريدددل  مبجدددمء هيدددل ا
 ا ؤت   اجلكيك لل و ي العلميل يف ملم.

حبلك الشديخ ا دتإلري  دتم الدأ حبةدتإلتني حبتد  حبتدبعني هجريدل  يف ملريدل ةهرجدرد  
إحكا  وابس ةيُبك ةن  وابس يدئد  حبيف اُتدري دينيدل حب ريقدل  مث  بدكأ  يهدت بك اتدل العلدوم 

متتةددو ا قددك ةت  هددتجر إىل العددراق ليواصددل د تددو يف حو اهتددت العلميددل الكينيددل  حببعددك إ
الشددديعيل  مث  ملدددكم أ اك ليدددك  س يف حو هتدددت  لبيدددل لدددك وي العدددتب الن ريدددر ا دددتج السدددي ك 
إمست يددل العراملددم  مث  طلددب ةنددو مجددس ةددن  لمددتء ملددم أن يقدديم يف ملددم  حبيعقددك حلقددت  

لدددد  حو هتددددت  ددددتءاع جلي ددددتع  حبحيددددتي د تددددو  يهددددت   لددددّب  طلددددبهم حبملددددكم إىل ملددددم حبأ ددددق   
 جكيكي.

أ ددأ إىل  لدد  ةددت ملك ةددو ةددن  كةت ددو العمرا يددل  الدد  ق  قددل  أمهيددل  ددن إحيتإلددو 
ا دددو ي العلمي دددل  إ  بأ،يبدددو حبجهدددوده ملدددتم  دددردان  ري دددتن ةدددن أهدددل ملدددم ببندددتء ةستشدددق  
يخ القتطميددل حبالسددهتةيل  حبملتةددت بتوتددعل ةددكا س ملددم القكاددل  حبملددك ةددر   ددرب إ مددت  الشدد

ا ؤت دد  ةكينددل ملددم ا قك تددل  ددتم الددأ حب فمثتإلددل حب ف ددل حبوسددني هجريددل  حب لدد  أ ددر 
  ئاحم السيوة ال   ربتهت.

ددد  إىل ملدددم ا قك تدددل  حبإحيتإلدددو ا دددو ي العلميدددل  هدددذا حبملدددك ندددتن حب حبد الشددديخ ا ؤت 
حب صك يو للمرجعيدل  يهدت  ةتئاةندتع ةدس حكوةدل البهلدوي األحب ة:   دت  دتن  الدذي ندتن 

ملك  ددددو التددددتبكاديل اليت ددددل  حبدنتت و يتددددو الغتمشددددل  اأتد ددددل لت طدددديم حصددددون  يف   حبي
 الاتن  حبأتوا  الكين  حب سأ صرة األ فق حباآلداا.

نتدددو ةدددن أن  ددد  يف ةقتبلتدددو  ةك  لكدددن السيتتدددل ا كيمدددل الددد  ا  بعهدددت الشددديخ ا ؤت 
 تهدددك دهت  حيقدددظ  دددت ا دددو ي العلمي دددل  حباهلدددتل  ا سدددينيل  ةدددن األ طدددت  الددد  نت ددد  

حيددددد  نت ددددد  ا ؤت سدددددت  الكينيدددددل حبالشدددددعتإلر ا سدددددينيل  حبندددددذل  اُقصدددددوة ال قت يدددددل 
ددددد  يف  التدددددفةيل   تعدددددر ك أجمدددددت  شرتدددددل ه دددددذاك  حبلدددددوق حكمدددددل الشددددديخ ا وت 

 ةواجهتهت ق ك ت   ل  ا و ي  حبق طمس  ال قت ل الكينيل متتةتع.
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ددددد   دددددرب حكمتدددددو العتليدددددل  ب حيقدددددظ ا  دددددو ي العلميدددددل ةدددددن  عدددددم ان  الشددددديخ ا ؤت 
ال دددك اس   سدددب  بدددل إتدددتطت  أن يطو  هدددت  طدددويراع قإلقدددتع ةدددس شدددت ت  ايددد  جعلدددو 

 يست ا  أن يكون اك دهت حبةؤت سهت.
مث  ان  الشيخ ا ؤت   بقم يواصل جهوده يف حقظ الكين حبه دت ه  حبصديت ل ا دو ي 

سددني هجريددل يف العلميددل حب تتإلجهددت  حددر  حبا ددته األجددل  ددتم الددأ حب فمثتإلددل حبوسددل حبو
ملدددم ا قك تدددل   دددك ن يف ةكدددتن د تدددو ةدددن الرحب دددل ا بت ندددل للسدددي كي  تطمدددل ا عصدددوةل 
) ليهدددددت السدددددفم(  الواملدددددس يف ةسدددددجك  دددددوق الدددددرأس  حيددددد  ةرملدددددكه اآلن حبهدددددو ةدددددئا  

 للجميس.
 المحّدث القّمي

دددم صدددتحب نتددددتا  حبةدددن أ دددفم ملدددم حبةشدددتهريهت أيودددتع: هدددو الشددديخ  ب دددتس القم 
إشتهر يف األحبتتي العلميل بلقب: احملك ي القم دم  حبلدك يف ملدم  ةقت يو اجلنتن  الذي

تددنل الددأ حبةددتإلتني حبأ بددس حب سددعني هجريددل  مث  هددتجر إىل النجددأ األشددرف تددنل الددأ 
حب فمثتإلددل حبتدد   شددري هجريددل  حب لدد  بعددك أن أ دد  د اتددتو البتكاإليددل يف ملددم  مث  ا  ددو 

 ايران حبأملتم يف ملم ا ر حب تي بعك أن أنمل د اتتو العتليل يف النجأ حبنربفء   جس إىل
اُتدددتت ه ا دددري ا حسدددني الندددو ي  مث   دددو ة يف الدددبفد حبجدددتحب  حدددرم الةدددتم الر دددت ) ليدددو 
السددفم(  حبأل ددأ القواإلددك الر ددويل حبهددو نتددتا مجيددل   ددرجم  يددو أحددواة أ ددفم الشدديعل 

 حبشزصي تهتم.
يهمدت أيودتع نتبدتع مث  جتحب  بعك  ل  ةك ل ا كر ةل  حبةكيندل الرتدوة ا ندو  ي  حبأل دأ  

ةقيددكي  مث  جددتحب  حددرم الةددتم أةددري ا ددؤةنني ) ليددو السددفم( حباشددتغل هنددتك بتلتددتليأ  
حر  حبا ته األجدل يف ا ندني حب شدرين ةدن شدهر  ي ا ج دل  دتم الدأ حب فمثتإلدل حب سدعل 
حبوسددني هجريددل  حبد ددن جبددوا  اُتددتت ه ا ددتج ا ددري ا حسددني النددو ي يف الصدد ن ا بددت ك 

 تم أةري ا ؤةنني ) ليو السفم( يف النجأ األشرف.ةن  حب ل الة
دددم القي مدددل هدددم: ةقدددت يو اجلندددتن  تدددقينل الب دددت   القواإلدددك  ةؤل قدددت  احملدددك ي القم 
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دددل ا نتهددد   الكدددأ حباأللقدددتا  ن دددل  الر دددويل  ةنتهددد  اآلةدددتة  ،قدددل األحبدددتا   تم 
 البصر  بي  األحئان  حب،ري  ل  إ ت يربو  ل  ةتإلل نتتا حب صنيأ.

 ّيد البروجرديالس
حبةن أ دفم ملدم حبةشدتهريهت أيودتع هدو: هيدل اهلل السدي ك حسدني  الربحبجدردي ا ولدك  
دددم ا قدددتم حبا سدددكن   قل دددك   تةدددل ا دددو ي حبالعدددتب التدددفةم بعدددك إ ،دددتة الشددديخ  القم 
ا ؤت   بعك ي تنوا    قك  صك ا  ف ل ةن العلمدتء األ دفم لدا ي ا دو ي العلمي دل  

بعك حب تي هيل اهلل ا تإلري  تم الأ حب فمثتإلدل حبوسدل حبوسدني هجريدل   حبا قتم  ليهت
حبنت وا  بت ي  ن: هيل اهلل حج    حبهيل اهلل الصك   حبهيل اهلل ا وا ست ي  حبنتن  ل  

 إب تن حكوةل البهلوي األحب ة: الكنتت و    ت  تن.
لشددديخ مث  ا  دددو حببعدددك ةودددم مثدددتن تدددنوا   لددد  حب دددتي الشددديخ  بدددكالكرمي ا دددتإلري: ا

ا ؤت     وج و هيل اهلل السي ك حسدني الربحبجدردي الطبتطبدتإلم إىل ةكيندل ملدم ا قك تدل  
ليتصك ا   تةدل ا دو ي العلميدل  يهدت  حب لد  ا در د دوي نبدت  العلمدتء لدو  حببقكحبةدو إىل 
ملددم ا قك تددل إ دهددر  ا ددو ي العلميددل حب قددك ة   قددك ةتع نبددرياع  حب طددو     طددو  اع  ييمددتع  

السي ك الربحبجردي أي تم ةرجعي تو  قويل ال تمتد  ل  القدرهن حبا دكي   حي  اتتطت  
حب وعيأ ا كمل حبالقلسقل  حبحذ هت ةن ةندتهل ا دو ي العلميدل  حبيف هدذا اهلدتة ملدتم 

 «.جتةس أحتدي  الشيعل»بتتليأ ا وتو ل ا كي ل الوزمل: 
مل  ال  أتكهتت حبنيأ نتن:  ت  و ق يسعنت هنت الحتطل بت كةت  اجلليلل حبالعيي

ةرجعيدددل السدددي ك الربحبجدددردي إىل ملدددم حبحو هتدددت العلميدددل  بدددل إىل ندددل  العدددتب التدددفةم 
 حبالشيعم  حبهنتك نتتا ةستقل  يب   هذا ا و و   من أ اد ا ئيك  لريجس إليو.

حب كتقددم هنددت بتلشددت ي إىل ا  ددو ةوددت تع إىل إ تد ددو  نيدديم ا ددو ي العلميددل  حب نسدديا 
 نر ج ةنهت هقف الطلبل  ا  و نتن  حب اهتمتم نبري بشؤحبن  تة دل حلقت  الك س  ال 

الندددتس   دددتن   كةت دددو ا رجعيدددل ب  ن صدددر يف ادددتة حباحدددك  بدددل مشلددد  ندددل  اهلدددتق  
حبليسدددد  يف ملددددم   سددددب  بددددل تددددتإلر ا ددددكن التددددفةيل حب،ددددري التددددفةيل: ةددددن اُةددددو  



 

 121 

تجك  حب تتدددددددي   مرا يدددددددل حب قت يدددددددل  حبحو حبيدددددددل حبإجتمت يدددددددل  نبندددددددتء ا دددددددكا س حبا سددددددد
 ا ستشقيت  حبا كتبت  حبةت إىل  ل .

 محورية قم لمواجهة الحلفاء
لقددك نت دد  ملددم يف  ت خيهددت الطويددل  ّددو اع  قتحبةددل البتطددل حبا بطلددني  حب صددري ا ددا  
حبأهلددو   كمددت صددمك  لت بيدد   تددوا ،ددرمي التنبددتك ةددن ملبددل ا ددري ا الشددريا ي الكبددري  

اد ةددن ملبددل اآل و ددك ا راتددتين ا بددري   كددذل  حب ل ددك  لتعمدديم  تددوا ،ددرمي التددتبك
إتدددتمر   يف ةنتهودددل الغدددئاي الدددرحبس  الدددذين د لدددوا ندددرج  دددتم الدددأ حب فمثتإلدددل حبأ بعدددل 
حب ف ددني هجريددل  حب لدد   ددكف التددتيفء  لدد  طهددران   تصددب   العتصددمل طهددران 
 ل  شقت جرف هت  حب طر حقيقم   غشم مللوا أهلهت ا دوف حبالر دب  إ دت د د  

 ةن طبقتهتت أن يهتجرحبا إىل ملم.الك ري 
حب بعددددتع لددددذل   ددددئم  ددددكد نبددددري ةددددن الشزصدددديت  السيتتدددديل  حبالعلمددددتء األ ددددفم  
حب ؤتدددتء األحدددئاا حبا ني مدددت   حبندددذا أمحدددك شدددته حببفطدددو   لددد  أن خيرجدددوا تدددر اع ةدددن 
طهران  حبنذل   قر   أن  نتقدل ا ؤت سدت  العسدكريل حبدحباإلدر الكحبلدل مبدت  يهدت لديف إىل 

ا  نسددديا يف هدددذا اهلدددتة ةدددس تدددقراء الدددكحبة  الددد  نت ددد  ،دددت ا  دددك  ملدددم  حبملدددك جدددر 
ا لقددتء  نتلكحبلددل الع مت يددل حبا ت يددت حب،ريمهددت   لمددتع بددتن  الكحبلددل الع مت يددل نت دد  ه ددذاك 
 هم التعبري الوحيك  ن القك ي التفةيل  حب شلهت نتن يعين هئال القو ي التفةيل.

ت اأجدري حبإ تقدتة العتصدمل  إق  أن  السدقت ي هذا حب ،م نل  السر يل الد  اُحيطد   د
نددوا ةددن إحبددتي ّتحبلددل  قددل العتصددمل بسددبب  الرحبتدديل حبال ليئيددل ملددك  لمددت  ددت  حبمتك 
الوغ  الذي  ر وه  ل  الشته حببفطو. حبلكن ةس  ل  نل و  قك هتجر إىل ملم ةدن 

إ  لدم  أشر ت إليهم  بتل دت ل إىل  دكد ةدن حبندفء اهللد  حب مدوم الندتس  حبندذا بعدو
 الكحبة الذين نت وا يقت لون ا لقتء  حبةن بر قتهم ةن  واإللهم حبةوظ قيهم.

   ت و لد  ملدم «جلندل الدك ت  الدوطين»حب نكةت إتتقر حبا يف ملدم أت سدوا جلندل بتتدم: 
إىل ةرندددئ تيتتدددم  سدددكري  دددك  الدددرحبس حباق ليدددئ  حبنت ددد   لددد  اللجندددل هدددم الندددواي 
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 عر  د  ملدم أجدوم الدرحبس إ تقلد  ا كوةدل اُقحبىل لتشكيل ا كوةل الوطنيل  حبحدني 
إىل نتشدددتن  مث  إىل اصدددقهتن  حبأ دددرياع اتدددتقر   يف نرةت شدددته مث  ملوددد   ليهدددت الدددرحبس 

  جوةهم العنيأ  ل  أملطت ت.
 ) قم في براثن المحتلّين (

  ددت  لددم الددرحبس بتتتددي  جلنددل الددك ت  الددوطين هلت ددل احملتلددني يف ملددم  ملددر   اجلنددراة 
إلك العتم للقوا  الرحبتيل التتيفء  ليهت حب دكةريهت   ظ دك ع  ملو ا دو  دو بت ا وف القت

ملددم    ددك   ةعددت ك  ددت يل بددني اللجنددل حبهددذه القددو ا   حب لدد  أ ددر  لدد  إ سدد ب  
القوا الشعبيل ةن ةنيريل ملم حبأطرا هت   ظملأبد  القدوا  الرحبتديل ةدن ملدم   ت دطر   

حبملدددك  قدددتملم الو دددس  حبإ داد   دددب  جلندددل الدددك ت  أن  دددأك ا نطقدددل حب ت جدددو إىل نتشدددتن.
النددتس  نددك إملددأاا الددرحبس  حبإ تقددتة جلنددل الددك ت  إىل نتشددتن  حيدد  ةددت  الدد  نتددئن 

  انرهتم األ متة الوحشيل ال  إ  كبهت الرحبس يف  ربيئ.
حببتلقعل  قك د ل الرحبس أحبا ر  تم الأ حب فمثتإلل حبأ بعل حب ف دني هجريدل ةكيندل 

األهددددتيل  حبةددددت ان ل  التددددتيفء  لدددد  ملددددم إق   ملددددم  حب لدددد  بعددددك ةقتحبةددددل شددددكيكي ةددددن
حبإ  كددب احملتلددون بتلنسددبل إىل األهددتيل أبشددس القجددتإلس حبأشددنعهت  حب لدد  طيلددل تددنوا  

 الحتفة.
 

 ) اآلثار التاريخية في قم (
،تون ملم ا قك تل  ل  أ  هت ه ت اع  ت خييل  ريقل  حبةواملس أ ري ل ن ريي  حبالد  ةدن 

دددري أمه هددت: األ ددرحل ا نددو   دددل ا عصددوةني ) لدديهم السددفم(  حبا راملددك ا طه   ي ألبنددتء األإلم 
ددرين  بتل ددت ل إىل الشزصدديت   للسددتدي العلددويني  حبنددذل  ملبددو  نبددت  العلمددتء حبا قك 
السيتتيل حبالجتمت يل ا رةوملل  حبهذا ةت جعل ملدم ةنطقدل ،ني دل بتآل دت  التت خييدل  الد  

  يت . شك  إليهت الرحتة  حب توج و  وهت األ
حبإ ا أ د ت التعر ف  ل  جئإليت  هذه اآل ت   حب صوصيت   ل  ا راملدك ا دذنو ي  
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 دك أ قسدنت اتجدل لكتددتا ةسدتقل   حبملدك ملدتم بعددو احملق قدني بدذل    جدئ اه اهلل  لدد  
تدعيو  دري اجلدئاء  ،دري ا  دو ق خيقد  ان  يف ةقك ةدل  لد  اآل دت  التت خييدل العريقدل  كيندل 

م السددي كي  تطمددل ا عصددوةل ) ليهددت السددفم(  الددذي حيتددتج بيددتن ملددم ا قك تددل هددو: حددر 
 أمهي تو  حبن ري برنت و حب ريا و  إىل نتب ةقص لل.

 قم المقّدسة ومدارسها الدينية والتثقيفية
ةنذ أحباإلل القرن األحب ة اأجري نتن ألهل ملم الشيعل  دحب  نبري يف  شدر ا دذهب 

: ةددذهب أهددل البيدد  ) لدديهم السددفم(    قددك اُ شددح  ا رانددئ حبا ؤت سددت  الدد  ا ددا 
 عددأ بددذل   حباُت سدد  ا ددكا س الكينيددل حبالت قيقيددل الدد   ودد  بت بددتء  شددر ا ددذهب 
ا ا : ةذهب أهل البي  ) ليهم السفم(   بقيد  صدتةكي  ،دم ندل  اأجمدت  الد   
نت دددددد   تعددددددر ك أددددددت  حبإتددددددتطت   أن  قددددددك م  ددددددكةتهتت ال قت يددددددل حبالعلميددددددل حسددددددب 

  صر حب ةتن  حر  يوةنت هذا.ةقتويت  نل  
 عم  لقك إةتك   جذحب  هذه ا كا س الكينيل يف ملم ألن ر ةن  ف دل  شدر ملر دتع  
ددت  حبق  ددئاة نددذل  حبا مددك هلل  حبملددك شددهك   ددك ي  حبه دد  اُنلهددت نددل  حددني بددظ ن    
،و ق  ةهم ل  دفة هدذه القدرحبن ا تطتحبلدل  إ دت حيتدتج بيت دو إىل تدريي  ت خييدل  تص دل 

  حددر  اكننددت الوملددوف  لدد  أحب ددت  ا ددكا س حبةنتهجهددت  حبنيقيددل التعلدديم حبالتبليددي  ددت
 يهددددت  حبنددددذا الط ددددف   لدددد  نيقيددددل بنددددتء ا ددددكا س حبهنكتددددتهت  حب رةيمهددددت حب وتددددعتهت  

 حب صتإلصهت ا عمت يل حبالقن يل.
ددد  القدددوة يف: ان  هدددذه ا دددكا س حببصدددو ي  تة دددل بقيددد  حبق  دددئاة  حباكنندددت أن  لز 

ددتع  لنشددر ا قددتهيم التددفةيل الشدديعيل. حببقددم  و هددت حبق يددئاة ةتتل قددتع حبحبه تجددتع  ةرنددئاع ةهم 
حبان ب يكدددن  لددد  حب دددريي حباحدددكي  لددد  اتلدددأ العصدددو    قدددك نت ددد  نمدددل يف بعدددو 
العهدددود  حبلكدددن ةدددس هدددذا ب  تدددواع يف أداء حبظيقتهدددت حبالقيدددتم بت بدددتء ةسدددؤحبليتهت  حبملدددك 

دت شهك  هذه ا دكا س  حب تص دل يف بعدو اليدرحبف األ  دريي  طدو  اع ةل وظدتع  نمدت ا  
اليوم اتجل إىل  طو   أندرب  ة دل: إ ودواإلهت ،د  إدا ي شدو ا الققهدتء ا راجدس  ندم 
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 سددتطيس أن  وانددب العصددر اجلكيددك يف إبددفغ  تددتلتهت إىل العددتب نل ددو  حبأداء حبظتإلقهددت 
 الت قيقيل حبالكينيل  حبالعلميل حباأل فمليل إىل مجيس البشريل.

 وكربالء في قم علماء النجف
بعددك أن طددرد الشددعب العراملددم ا سددلم بقيددتدي ةراجعددو العيددتم التددتعمت  الربيطددتين 
ةددن العددراق د حب لدد  يف  ددو ي العشددرين ا عرحب ددل د  سددل ل هددذا التددتعمت  العجددو   ددرب 
 ت ذي ا ك تم اجُلكد إىل العراق  ت يل  حبأ ذ خيط   ةن حب اء الستت  ل  تقتم ةن ال و ا  

 ن بصو ي  تص ل  حبةن الشعب العراملم بصو ي  تة ل.حبال تإلري
حبحي  ان  التتعمت  العجدو  ةدن أ بد  ا سدتعمرين حبأحقدكهم  لد  الشدعوا  
بقددم حبق يددئاة ينددتقم ةددن الشددعب العراملددم حبةددن  لمتإلددو  بتسددلي  حددئا البعدد   ليددو 
حدددر  هدددذا اليدددوم  حب دددن  سدددتة اهلل أن يقودددو ا سدددتعمرين حب تص دددل هدددذا التدددتعمت  

و   حبأن يهي ددت ةددن الشددعوا  جددتق أحددرا اع يقطعددون دابددر األ يمددل التددتعمت يل  العجدد
حبجيت  ون جذحب  التتعمت  حبالتت مت   ةن  ل   ت طل ال قت ل اجلكيدكي الد  يرمسو دت 

 لعتب ال ستن حباهلتمس البشري اجلكيك يف ظل   يتم التفم.
هت  حبأملددكة   لدد  هتجددري حبنيددأ نددتن:  قددك  ق ددذ  ا كوةددل العرامليددل أحباةددر أتدديتد

أن در ةدن  ف دني  ت ددتع حبةرجعدتع ةدن ةراجددس الدكين يف العدراق  حبالددذي ندتن ةدن بيددنهم: 
السي ك أبو ا سدن اقصدقهتين  حبالشديخ الندتإليين  حباحملق دا العراملدم  حبالسدي ك ّم دك  لدم 
الطبتطبدددتإلم  حب،دددريهم  حبملدددك إتدددتقبلهم الندددتس يف ايدددران حب تص دددل أهدددتيل ملدددم ا قك تدددل  

تإلهت العيتم  بكل  حقتحبي حب كرمي   نئلوا مجديعهم  ديو تع  لد  هيدل اهلل اليدئدي يف حب لم
 ملم ا قك تل  حب ل   تم الأ حب فمثتإلل حبا نني حبأ بعني هجريل.

 قم المقّدسة مركز المعارضة
لقددك  ددرج هيددل اهلل ا ددتج  ددو  اهلل الصددقهتين  حبهددو أحددك نبددت   لمددتء اصددقهتن  

  بعني هجريل  ل  دحبلل البهلوي األحب ة   ت  تن. تم الأ حب فمثتإلل حبتت ل حبأ
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حبحي  ا  و أ اد أن يوت س  رحبجو إ تزب ةكينل ملم   قكم إليهت  ل   أس طتإلقدل 
ةن مجتهري اصقهتن  حبنتن هو حيمل لدواء ا عت  دل حبحيدر ك اجلمدتهري  لد  ا سدريا  

 الحتجتجيل  حبا يتهرا  السلمي ل.
هتن إىل ملم   قتطر العلمدتء ةدن ندل   قدتي حبإ ر هجري  و  اهلل حببعو  لمتء اصق

ايران إىل ملدم  ليلت قدوا بصدقوف النهودل   ت د   ملدم ا قك تدل  دواي الحتجتجدت  
  ك  حكوةل البهلوي األحب ة   ت  تن.

 أّول من انتهك حرمات حرم قم
يف الليلل اُقحبىل ةن  صل الربيس   دتم الدأ حب فمثتإلدل حبتدبعل حبأ بعدني هجريدل  حبيف 

تة د ددددوة السددددنل  د لدددد   تإللددددل   ددددت  ددددتن إىل حددددرم السددددي كي  تطمددددل أ نددددتء إحتقدددد
ددت ب  كددن  را ددم  ا عصددوةل ) ليهددت السددفم(ةنتهكل لل ددرم ا قددك س حبألهلددو  حيدد  ا  
ا جتا التفةم  حبلذل  جو   بظ أاك شكيك ةدن الندتس حب نكيدك نبدري ةدنهم  

حبالسدي ك  دتظم  حبندتن ملدك حبنتن ةن بني ا عأ دني هيدل اهلل الشديخ ّم دك  قدم البدت قم  
ان ننددتم ةسددلمني  لهددمل  ددذا التهت دد   ددردحبن ا ددرم؟ »أبلغهددت الشدديخ برتددتلل جددتء  يهددت: 
 «.حبان ب  كو وا نذل   لهمل جحتم؟

مث  ان  الندتس الددذين نددت وا ب يشددتهكحبا حددر   لدد  اليددوم اةددرأي تددت ري بددف حجددتا  
كي  تطمدددل ا عصدددوةل ) ليهدددت حبب يشددتهكحبا أحدددكاع يهتددد  نهدددذه ا دددرأي حرةددل حدددرم السدددي  

السدددفم( بتلدددك وة إليدددو بدددف حجدددتا  حدددتلوا بينهدددت حببدددني د دددوة الرحب دددل ا بت ندددل حبب 
يت  وا أت بذل  أبكاع   رجع  ا رأي  تإلبل  ر  أ يتة ا ئي  حبأ درب  البهلدوي األحب ة 

 الكنتت و    ت  تن بتألةر حبأ ت   ،وبو.
دددو الدددكنتت و  ا سدددتبك  ةدددس جفحب  دددو  ددد و ملدددم  حبةدددت ان حبصدددلهت إق  حبأتدددر   دددو  ت  

الرحب ل ا بت نل للسدي كي  تطمدل ا عصدوةل ) ليهدت السدفم(  حبد لهدت يف السدت ل ال ت يدل 
لددديف حبهدددو ةدددك     حبإ دددتة ةدددس جفحب  دددو  لددد  الندددتس مبدددت  ددديهم العلمدددتء شدددتمتع حب دددربتع  

ددك  قددم البددت قم  حبنددتن شدديزتع طت نددتع  يف السددن  حب دد   ةددن بيددنهم هيددل اهلل الشدديخ ّم 
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  ورا  ربتع ةربحتع حباحبد  السجن.
حبنتن هدذا التجتتدر الدوملو  حبال تدكاء ا شدني حبأة تلدو  ةدن العواةدل ا هم دل  عدتداي 
الشددعب اليددراين ةددس البهلددوي األحب ة حبال ددتين  حيدد   رانمدد  هددذه العواةددل حبأد   إىل 

 إ قجت  الشعب ا سلم  حبإتقتي حكوةل البهلوي ا لكم يف ايران.
 ستدّر السماءقم ت

ان  التفم  كا ا سلمني إىل طلب السقيت حبا طر  نل مدت إ قطدس  دنهم الغيد   
حبأجكا  ليهم الئةتن  حبملك ُاصديب  ملدم د إ در ظلدم البهلدوي حبطغيت دو حبإ تهتندو حرةدل 
القدرهن حبالتدفم  حبةصدتد  و حقدوق الشدعب حبالعلمدتء د  دذا الدبفء   تمليمد  صدفي 

  حبال فص  حبمبشدت نل أهدتيل ملدم ملتطبدل  حببظةتةدل هيدل اهلل التتسقتء مبنته  ا وو 
العيم  ا وا ست ي  حب ل  إ ر اجلقتف الذي أصتا ملم  تم الدأ حب فمثتإلدل حبحباحدك 

 حبتت ني هجريل.
دت  حبنتن  ل  ةصتد تع حملنل إتتقرا  القو ا  اق ليئيدل  لد  أ ك ملدم ا قك تدل   ت  

ته ا نتطا ال  إتتقر    يهت   نكةت شتهك  مجتهري ملم  ت جو  و الص را ء  حبيف ا  
 ت   حب شي   ل   قسهت ظن تع ةنهت بتن  اجلمتهري  نوي اأجوم  ليهدت  حبملدك لق هدم 
الدددذهوة حدددني إتدددتجتا اهلل د دددتء هدددذه اجلمدددتهري  حبأ تدددل  لددديهم السدددمتء ةدددك ا اع  

 حبأ قذهم ةن اجلكا حبالق  .
 ) حركة الفقهاء المراجع (

ددددت إ سددددتد   ت ددددر ك لقدددك أ سددددك البهلويددددتن:  األحب ة حبال دددتين يف ايددددران دينددددتع حبد يدددتع  أا 
ةراجدس ا سددلمني يف ملدم  تص ددل  حبيف ايددران  تة دل  حب ددبعهم النددتس مجيعدتع  لر ددس نددتبوس 
اليلددم  ددن أ  ددهم حببفدهددم  حبملددك  ملددوا يف ،تيددل التعق ددل  حبةنتهدد  ا كمددل  حيدد  

م اتتزكةوا الف نأ يف حرنتهم لتقتي  ل  ا كوةل  الغتمشل. ا  
 عدددم  لقدددك ،دددر ك الققهدددتء ا راجدددس  نمدددت ،ر نددد  اجلمدددتهري الشدددعبيل: ةدددن شدددبتا 
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حبشددديب  حب  دددت  حبةدددوظق ني  حبتدددتإلر طبقدددت  الندددتس  ةدددن شدددرق ايدددران إىل ،ر دددت  حبةدددن 
دددددتم بتلتدددددفم  حبيسدددددتنكرحبن  لددددديهم ظلمهدددددم  أد تهدددددت حدددددر  أملصدددددتهت  يطدددددتلبون ا ك 

 حباتتبكادهم.
تهرا  السلمي ل  حبال رابت  العلنيدل  ةدن دحبن أن حبملك  ي موا لت قيا  ل   ا ي

دتم اليدت ون ةدن  يستقيكحبا ةن العندأ  أحب يسدتزكةوا السدفة ةطلقدتع حدر  يدح  ا ك 
 البقتء  حبق حبا بتلقرا  ةر وبني اذحبلني.

حبهنت ،ق ا حب ك اهلل للمؤةنني بتلنصر  حبةن   ليهم بتلغلبل حباليقر  حبأحب  هم  رت 
ةك نهم يف األ ك حبالبفد  حبجعلهم  فإلأ ةن بعكهم لينيدر  اليت ني حبةنتصبهم  حب 

 نيأ يعملون.
م حب كحبا الندتس مبدنو ا ر يدت  ال سدت يل  حب طبيدا التدفم ا وجدود يف الكتدتا  ا  
حبالسدددن ل  حبالتدددتقفة  دددن الشدددرق حبالغدددرا  حبةكت  دددل اجلهدددل حبالققدددر  حب دددو ري الدددر ق 

 حبا تة.
إىل حب ودهم  حي  ندتن يف القم دل  قهدتء هذا حبملك اطمحن  النتس إليهم  حبتكنوا 

 كحبة  حبةراجس صتدملون  إ دت ب يُعدرف ةدنهم نذبدل يف ملدوة  حبق  طدل يف  أي  حبق 
 إ راف يف تلوك.

حبلدذل  هدب  النددتس يف هدذا السددبيل  حببدذلوا ةدن أجلددو ندل  ،ددتة حب قدي   حبملددك ةوا 
 أةواأم حبأ قسهم.

 تص دل يف  تييدكهم حبةسدت كهتم  نمت حب،ر ك  قهتء العراق  تة دل  حب لمدتء ندربفء 
 حر  نتب اهلل أم النصر  حبأ ئا أ كاءهم اليت ني.

حبالنددتس اليددوم يتومل عددون ،كدديم شددو ا الققهددتء ا راجددس يف القيددتدي  حب  بيدد   يددتم 
التعك ديل ا ئبيل  حبا ؤت ست  الكتتو يل يف ا كدم. حبينتيدرحبن  طبيدا التدفم  طبيقدتع 

 تق  ا يتي.حر ي تع دمليقتع  يف نل  ا
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دكليع( دذههه أُة دُتُكْم أُة دلع حبلاحه  قم اتة الوحكي يريدكحبن  طبيدا ملولدو  عدتىل: )حبلإهن  هل
(41) 
 بر س ا كحبد اجلغرا يل ةن البفد التفةيل حبحذف  تشريا  الك وة حبا رحبج.
نُددونل إهْ ددولٌي( حبيف اددتة اُق ددو ي يريددكحبن  طبيددا ملولددو تددب ت و: )إهّن لددت اْلُمْؤةه
بر ددس  (42)

 ا واجئ النقسي ل  حبةوتيقت  اجلنسي ل حباأويل.
ُهْم إهْصددرلُهْم  حبيف اددتة ا ر يددت  التددفةيل يريددكحبن  طبيددا ملولددو  عددتىل: )حبليلولددُس  لددندْ

ت لدددْ   لللدددْيههْم( ْ،دددفلةل ال ددد ه نل حبلاْقول
ادددذف القيدددود حبالرتدددوم  حباجلمدددت ك حبالودددراإلب   (43)

ي حبالئ ا ددل  حبالعمددران حبالسددكن حبةددت إىل  لدد  حبإطددفق حر يددل السددقر حبالملتةددل  حبالتجددت  
حسب ةت يراه التفم  حر   كون حكوةل إتفةيل  نمدت أ ادهدت اهلل  عدتىل  حببي نهدت 

ددل الطددتهرحبن ) لدديهم السددفم(   تكددون   الرتددوة )صددل  اهلل  ليددو حبهلددو(  حب ر  هددت األإلم 
وتو ةليت ا  سمل  واي لوحكي إتفةيل نربا  وم  نل  العتب التفةم  الذي يبلي  ق

 حسب الحصتءا  األ ريي  ان شتء اهلل  عتىل.
 مسجد جمكران

ةن ا ئايت القريكي ال  إةتت    ت ةكينل ملم ا قك تل  ل  تتإلر ا كن  ةودت تع إىل 
ددت ةرنددئ ّب دديهم حبةددواليهم   ددت حددرم أهددل البيدد  ) لدديهم السددفم(  حبا   ةددت  قددك م: ةددن ا  

ددت ،توددن ةرملددك السددي كي   تطمددل ا عصددوةل ) ليهددت السددفم(  حبةراملددك ن ددري ةددن أبنددتء حبا  
األإلم ل األطهت   حبالعلمتء األ فم  هو حبجود ةسجك  يهت ينسدب إىل الةدتم ا هدكي 
دددل اهلل  عدددتىل  رجدددو الشدددريأ  حبيدددك   بتتدددم: ةسدددجك  صدددتحب العصدددر حبالئةدددتن  ج 

 مجكران  حبهو يبعك بوعل نيلوةأا   ن ملم.
 تص دددل  حيددد  يقصدددكه ا سدددلمون ةدددن ندددل  حدددكا حبحييددد  هدددذا ا سدددجك بتمهي دددل 

حبصوا  حبق تي مت يف ليتيل األ بعتء حبليدتيل اجلمعدل ةدن ندل  اتدبو    هدو دحبةدتع ةدتحبا 
                                                           

 .53  حبتو ي ا ؤةنون  هيل22د تو ي األ بيتء  هيل 41

 .11د تو ي ا جرا   هيل 42

 .151د تو ي األ راف  هيل 43



 

 128 

للئاإلدرين الددذين يؤة و ددو  حبةددتةن للوا دكين الددذين يتوا ددكحبن  ليددو ةدن نت  ددل ةددكن الددبفد  
 بغيل الئيت ي  حبأداء الطقوس الكينيل  حب يل ا أ حبا واإلل.

 

 

 ي ةسجك مجكرانصو  
 

 خاتمة
 عند مرقد السّيدة فاطمة المعصومة )عليها السالم((

 
 قدددل يل هيدددل اهلل السدددي ك ا ر شدددم النجقدددم )ملدددكس تدددره(: ان  شدددقوملتع حدددك   يف 
اتددددددطوا ت  الرحب ددددددل ا بت نددددددل للسددددددي كي  تطمددددددل ا عصددددددوةل ) ليهددددددت السددددددفم(   لدددددد  

ي   تتدددتك م ا عمدددت حبن لأةددديم اقتدددطوا ت  الددد   عتمدددك  ليهدددت القب دددل الذهبيدددل ا ندددو   
الشددددقوق حبإصددددفة اقتددددطوا ت   قددددتة ا عمددددت حبن: ألجددددل الطمحنددددتن ةددددن ان  هددددذه 
الشقوق ا تد دل يف اقتدطوا ت  تدط يل  حبليسد   ميقدل  قبدك  حبأن يندئة أحدك إىل 
السدرداا احملددي  بددتلقرب الشددريأ  حبيسددتعلم حدتة السددرداا  حباجلددك ان حباأل مددكي الدد  

 تطوا ت . عتمك  ليهت اق
 ددددت تزبوا مجت ددددل ةددددن السددددتدي حبةددددن بيددددنهم السددددي ك ا ر شددددم  للنددددئحبة إىل دا ددددل 
السرداا حي  القرب الشريأ   نئة السي ك ا ر شم حبةدن ةعدو ةدن السدتدي  حبإ ا  دم 
ددته القبلددل  حبملددك ُنشددأ  يددرحبن السددي كي  تطمددل ا عصددوةل ) ليهددت السددفم( ةسددج تي بت  

ةست ب ت  الك ن  حي  يست ب  صدنس حبتدتدي  الكقن  ن حبجههت ا نري نمت هو يف
 ةن الأاا حبنشأ حبجو ا ي   حبحب عو  ليهت.

يقوة السي ك ا ر شم )ملكس تدره( حبنت د  نتلنتإلمدل أحب نت ي تدل اآلن طري دل  حبيقدوة 
ت ملك د ند   دو اع  حبندتن  ةنهت  اإل ل  طر الكت و   حبنتن نقنهت طري تع جكيكاع أيوتع حبنت  
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ايددل إىل السددمري الشددكيكي  نمددت هددو  ليددو أهددل ا كينددل ا نددو  ي   لو ددت حنطتحبيددتع ةشددب عتع 
ت ةن أبنتء العشرينت .  حبنت   ةن حي  السن  نت  

هددذا حبنددتن إىل جت بهددت حبحواليهددت  سددتء اُ ددر  حبنت دد  هددم ) ليهددت السفم( توت دد  
مددت ةددن حبصددتإلأ السددودان  اةددرأ ني ايددل لددون حبجههمددت إىل السددواد الشددكيك  حددر  نت  

ن  د ن  اليوم أحب البت حل.حبجوا ي  همت  حبنن  مجيعتع حر  أنقت ن  طري ت  جكيكا  نت  
أملددوة: حبيؤي ددك ةددت  نددره هيددل اهلل السددي ك ا ر شددم: ةددن  عددك د النسددتء ا ددك و ت  ةددس 
السددي كي  تطمددل ا عصددوةل ) ليهددت السددفم(  بعددو الكتددب التت خييددل ا تعر  ددل لددذل   

 تب اُق را.ة ل نتتا  ت يخ ملم حب،ريه ةن الك
 وسام الشهادة

حبحيدددددددد  بلددددددددي بنددددددددت الكددددددددفم حددددددددوة ةعجددددددددئي بقددددددددتء ج مددددددددتن السددددددددي كي  تطمددددددددل 
) ليهت السفم( بعك إتتشهتدهت ،ي تع طري تع   ،م ةرحب  أن ر ةن الأ  تم   ا عصوةل

 ليددددو  ق بددددتس بددددذنر بعددددو الشددددهكاء حبالصددددت ني الددددذين   ددددر  لدددد  ج مددددت م بعددددك 
صدددتع ن ددريي  حبيف األةصدددت  ةشددتهك ،قدددريي حبمج دددل  شددهتدهتم   دددتن  هنددتك يف التدددت يخ ملص

 ت ك ي نل هت حوة أشزتص اتتشهكحبا  أحب ةت وا حتأ أ قهم  ك نوا  مث  ُ  ر  لد  
أبكا م   كت   تت ل حب،ي ل  طري ل حبجكيدكي  ب  تندل األ ك أبدكا م حبب  ُبدل حدر  

ا ددر  بددن يئيددك أنقددت م  حبةددن احبلحدد  الددذين   ددر  لدد  بددك م  كددتن تددت تع طري ددتع هددو: 
 الريتحم.

لقدددك اتتشدددهك ا دددر  يف  صدددري الةدددتم ا سدددني ) ليدددو السدددفم( يدددوم  تشدددو اء  دددتم 
حباحددك حبتدددت ني هجريدددل  يف نددربفء ا قك تدددل  حب ندددكةت ُاصدديب يف أ ك ا عرندددل حبتدددق  
 ل  حبجو األ ك صريعتع حبنتن بو  ةا  جتء الةتم ا سني ) ليو السفم( إليو حبأ ذ 

يد  ندتن ا ددر  بدتديء أةدره يف جديء ابددن  يدتد حبملدك أ دذ الطريددا  أتدو يف حجدره  حبح
 لد  الةددتم ا سددني ) ليددو السدفم( حبجعجددس بددو حبمبددن ةعدو  مث  اهتددكا حب ددتا  حب جددس 
حبصددت  ةددس الةددتم ا سددني ) ليددو السددفم(نتن يتمددأ  أن ان ددو الةددتم ا سددني ) ليددو 
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 تو.السفم(حبتتةتع يكون  فةل  ل  ملبوة  وبتو  حبالعقو  ن  ل  
حبندددددذل   عدددددل الةدددددتم ا سدددددني ) ليدددددو السدددددفم( ةدددددس ا دددددر   حيددددد  أ دددددذ ) ليدددددو 
السفم(ةنكيف نتن ةعدو حبشدك  بدو  أس ا در   الدذي ندتن ملدك ُاصديب بطعندل يف ا عرندل 
حبنتن ينئف دةتع  حبملتة لو: أ   نمت مس ت  اُة  : حر  يف الدك يت  حبتدعيك يف اآل دري  

ريي حب أتددو يف حجدر الةددتم ا سدني ) ليددو حبهندت طتبدد   قد  ا ددر  حبلقدظ أ قتتددو األ د
 السفم(.

حب نددكةت حب ددع  ا ددرا أحب ا هددت حبأةددر ابددن تددعك بقطددس الددرؤحبس  حبتدد ا اجل دد  
اوا ر ا يل  أملبل  جتة ةن  شريي ا ر  حبمحلوا ا در  بعيدكاع  دن ا عرندل  حبد ندوه  لد  

 بُعك  رتخ ةن نربفء حي  ةرملكه اآلن.
لددل  حبنل مددت أملبددل الئاإلددرحبن لئيددت ي الةددتم ا سددني ةددر    لدد  د ددن ا ددر  ملددرحبن ةتطتحب 

) ليدددو السدددفم( ندددت وا يدددئحب حبن ا دددر  يف بقعتدددو ا عرحب دددل حبيترب ندددون بئيت  دددو  حدددر  إ ا  ا ه 
السلطتن الصقوي  حبنذل  الع متين  أةر نل  ةنهمت حب ل  بتعتملب  حبلدي  يف  ةدتن 

حبه جكيدكاع طري دتع  نت  دو ملُتدل حباحك  أن ينبشوا ملرب ا ر    لم ت حبصلوا إىل اجلسك  شتهك
السدت ل حبد ُددن اآلن  حب أحبا  لدد   أتدو  لدد  ا نددكيل الددذي شدك ه الةددتم ا سددني ) ليددو 
السفم( حبتدتةتع لدو  حب فةدل  لد  ملبولدو حبالعقدو  ندو   طمدس ندل  ةدن السدلطت ني أ دذ 
. هددذا الوتددتم لنقسددو  حبالتددرب ك بددو   ت  ددو ةنددكيل الةددتم ا سددني ) ليددو السددفم( حبهكيتددو

ددر ةددن  أتددو  حبيسدديل  حبلكددن   ددت هددم  نددل  حباحددك ةنهمددت بقت ددو  إ ا بددو يددرا الددكم يتقج 
 ل  حبجهو   تةر مبنكيل  شك حبا بدو  أتدو  لدم يتومل دأ الدكم   دتةر مبندكيل  دتن حب تلد  
حب ابدددس  لدددم يتومل دددأ الدددكم   عر دددوا ان  هدددذا الوتدددتم حبتدددتم  دددتص  بدددت ر  حبا  دددو ق يُعدددو ك 

همدددت للتدددرب ك  يطدددتع ةدددن  لددد  ا ندددكيل  حب د حبه إليدددو بشدددمء ه دددر   ت دددذ ندددل  حباحدددك ةن
 حبشك حبا بو  أتو   تومل أ الكم حبتكن ةن  و ه.

 عم  هكذا يبق  جسم ا ر  الشهيك تت تع طري تع   ،م القرحبن ا تمتديل ال  ةدر   
 لدد  د نددو  حبالعصددو  ا تواليددل الدد  إ قودد  ةددن ةوا ا ددو   ددتن  األ ك ق  ددرأ  لدد  أن 
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 بو بت ا  حبةت  ل  إق  بتةر ةن اهلل  عتىل  ا  العت ني.متس و  أحب  صي
 الميرزا الشيرازي الكبير بعد وفاته

 قل يل ا ري ا ّم ك الطهراين ) محو اهلل(  حبهو أحك  فةيذ ا ري ا الشريا ي الكبري 
ملتإلف: ا  و بعك حب تي ا ري ا الشريا ي الكبري بسنوا   كيكي  ا  قا لنت أن  قتو ةدك ل 

رداا الذي نتن ا ري ا )ملكس تره( ملك د ن  يو  لك ن إ ستن ه ر  ملتة:  نئلد  الس
أ ددددت حبأحددددك أبنددددتإلم يف السددددرداا ا ددددذنو  لددددك ن  لدددد  ال سددددتن  حبإ ا ك أ ا ا ددددري ا 
الشددريا ي الكبدددري ةسدددج   يف ةكت ددو الدددذي د ندددته  يددو ملبدددل  دددك ي تددنوا   حبهدددو  لددد  

و حبق نقندو بدت ا  ،و دتع طري دتع  حبتدت تع هيحتو الستبقل  حبهنكاةدو القدكمي  ب اد   جسدم
 جكيكاع.

حدددر  ان  إبدددين الدددذي ندددتن ملدددك  دددئة يف السدددرداا ةعدددم  نشدددأ شددديحتع ةدددن الكقدددن 
الددذي نددتن ملددك ،ط دد   لدد   وددكه  حب دد   وددكه بقددو ي   رأينددت الددكم ملددك إ سددتا ةددن 

ت دو  ،  اجللدك حبابديو  أطرا دو  لد  أ در  سدو بقدو ي  مث    دت   دس يدكه  دتد الدكم إىل ةك
حب جع  ا مدري إىل البشدري ةدن جكيدك   تعج بندت ةدن  لد   حبةدن ا  دو نيدأ بقدم بدكن 

 ا ري ا حبحر  نقنو  ،م  ل  السنوا  العكيكي تت تع حبطري تع.
حبلكددن ق  عج ددب ةددن  لدد   حيدد  ا  ددو )ملددكس تددره( نددتن  ت ددتع  ددتةف  حب قيهددتع 

 نل  شمء ملكير.  بت  اع  حبحبلي تع ةن أحبليتء اهلل  عتىل  حباهلل تب ت و  ل 
 حذيفة بن اليمان وكرامته

لقك ا  قا يف  ةت نت حني نن ت يف العراق  حبيف  هك  إلتتل السي ك ّم ك الصك   أن 
طغددد  ةدددتء دجلدددل طغيت دددتع نبدددرياع   تهدددك م بسدددببو أةدددتنن ن دددريي حبيف مجلدددل ةدددت هتدددك م: ملدددرب 

سدكه  الص تك اجلليل حذيقدل بدن اليمدتن  الدذي ندتن  لد  شدتطمء دجلدل   كدتن ج
 نيوم ةت   يو طري تع جكيكاع  حبنذل  نتن نقنو.

ددب النددتس حبهر ددوا إىل ةشددتهك و حب يت  ددو  حددر   و  ددا أن يددراه ن ددري ةددن   ت ددت   عج 
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أهتيل بغكاد حبملتة نل  ةن  هه: ا  و ندتن ،و دتع طري دتع نت  دو ةدت  السدت ل  أحب نت  دو ندتن 
ل  مث  ا  و ملر  حبا أن يك نوه إىل  تإلمتع  حبنتن أمسر اللون شكيك السمري   ا  يل بيوتء ن   

جت ب تلمتن القت تم حبيف بقعتو ا بت نل حب ل  يف تدلمتن ادتك   دك نوه هندتك  محدل 
 اهلل  ليو.

 بعد مرور أكثر من الف سنة
حبيقددتة  نهددت: « ك ك حيددتي»ُ  ددر يف ةكينددل يددئد  لدد  جسددك اةددرأي  ددك   بتتددم: 

ت  ا ق  القتو التفةم إىل يئد  حب ل  ملبل أن ر ةن الأ تنل  حباجلكير بتلدذنر  ا  
م   ت   رحبا  لد  جسدكهت حبجدكحبه جكيدكاع طري دتع  حبنت  دو جسدك إ سدتن  دتإلم  أحب  هو: ا  
إ ستن ةت  ةن  دو ه  حبب يدؤ  ر  دراا األ ك  حبق هدوام القدرب   لد  تدفةل جسدكهت  

 حبق  ل  ةتت ل نقنهت.
     قدظ اهلل جسدكهت  عم  نت   هذه ا رأي نمت يقتة: ةدن ا ؤةندت  الصدت ت

 ةن التلأ حباآل ت   حبحرةهت  ل   راا القرب نمت حرةهت  ل   ت  جهن م.
حبنددذل  حقيهددت ةددن أن يسددرملهت الربيطددت يون  حبصددت ت ةددن أن خيتطقهددت ا سددتعمر 
العجو   ل  أيكي  مفإلو يف ا نطقل   قك ترملوا اجل  ل ةدن يدئد لديف  حب هبدوا  دت إىل 

 ي ددتهم أن ينقلوهددت  ددن طريددا الب ددر إىل لنددكن   تسددر ا  بنددك   ب ددتس  قيددل  حبنددتن يف
 رب ترملتهم هذه إىل السلطت  اقيرا يل   تفحقوا األةر  حب دكا نوا القودي ل  حبملبودوا 
 لدد  السددت ملني  حبأ قددذحبا اجل  ددل ةددن أيددكيهم  حبأ جعوهددت إىل يددئد  حبهددم اآلن ةك و ددل يف 

 ل  ةكتن.ملرب ةعرحبف بيئد  يؤة هت القتصكحبن حبيئحب هت النتس ةن ن
 

 جثمان الشاب
 إسماعيل ابن اإلمام الصادق )عليه السالم(

لقك نتن إمست يل ابن الةتم الصدتدق ) ليدو السدفم( شدتب تع حبتديمتع  حب ت دتع أديبدتع  
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حبةتدكي نتع  لوملددتع  إ دت جعددل النددتس يتصدو  حب و ا  ددو هدو الةددتم بعددك أبيدو  حبلكددن حيدد  ان  
الةدتم الدذي هدو ملبلدو ليمدت س دحب ه يف الةتةدل  ةن شراإل  الةتم أن يبق  حي دتع بعدك 

ت الةتم هو أ وه ةوت  ) ليو السفم(  حب لد    لم النتس بت  و لي  هو الةتم  حبإّن 
 ألن  إمست يل  ويف   ةن حيتي أبيو الةتم الصتدق ) ليو السفم(.

ددت  ددويف  إمست يددل د دد  الةددتم الصددتدق ) ليددو السددفم( أصدد تبو حبأ ددرب تددتإلر   لم 
دددئه حبنتدددب ) ليدددو ال دددت حودددرحبا مجيعدددتع جه  ندددتس  لي ودددرحبا  هيدددئه حب شدددييعو حبد ندددو   لم 

ددددكاع  تددددوة اهلل إىل  السددددفم(  لدددد  نقنددددو: إمست يددددل يشددددهك أن ق إلددددو إق  اهلل حبأن  ّم 
ه ددره  مث  شددي عوه إىل ملددربه  حبيف طريقددو إىل ة ددواه األ ددري  نددتن الةددتم الصددتدق ) ليددو 

جبعدل اجلندت ي  لد  األ ك  حبندتن ) ليدو السدفم( يقدتو  السفم( يتةر النتس ا شدي عني
الكقددن  ددن حبجددو إمست يددل ابنددو حبيقددوة للنددتس: ةددن هددذا ا ي دد ؟  كددت وا جييبو ددو: هددذا 

) ليدو السدفم(  لد   دك ي ةدر ا    ابن  إمست يل  مث  نتن يتةر مبواصلل  شدييعو   عدل
 دف يبقد  لدو حج دل  حر  ق يقوة أحك بعكهت بظةتةدل إمست يدل  حبإ ا ملدتة أحدك بدذل 

  ل  اهلل.
حبنيددأ نددتن:  قددك   ددر يف  ةت نددت  لدد  جسددك إمست يددل هددذا   كددتن جسددكاع تددت تع 
جكيكاع  حب،و تع طري تع  حب ل  بعك ةت إ كم ملربه  الكتإلن أةتم البقيدس يف ا كيندل ا ندو  ي  

 دل  بيد  حبملك  و  ق  أ ت حبمجت ل لئيدت ي ملدربه ملبدل إ كاةدو  يف السدنل الد   و  قندت  يهدت 
دددل البقيدددس ) لددديهم السدددفم( يف  اهلل ا دددرام  حب يدددت ي الرتدددوة )صدددل  اهلل  ليدددو حبهلدددو( حبأإلم 

 ا كينل ا نو  ي.
 لم ت إ كم ملربه الشدريأ حبظهدر جسدكه الطدتهر  حبنت  دو ملدك ةدت  اآلن  إ  ب يُبدل 

بدت ك جسكه حبق نقنو  ظهر للنتس ةر ي  ت يدل  لدو  ةقتةدو د ةدت  دكا الةتةدل د  ندك اهلل  
حب عتىل   ت  و حبان ب يكن إةتةتع إق  ا  دو ندتن حبلي دتع ةدن أحبليدتء اهلل  ئ حبجدل   حبملدك أةدر اهلل 
الددأاا أن ق اددد   بك دددو إحأاةددتع لدددو  حبأةدددر األ ك أن ق  بلددم جسدددكه إ دددئا اع بدددو  مث  
 قلوا جسكه الطدتهر إىل دا دل البقيدس  حبد ندوه هندتك حيد  ةرملدكه اآلن  حبملدك أصدبو  
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 ملبل ةئا اع لل ج تج حبالوا كين. نمت نتن ةن
هذا حبملك مسع  أ ت بنقسم ملصصتع ن ريي  حبأحتدي  ،ريبل  حوة بقتء األجستد  
حبتددفةل األبددكان  لددبعو الشزصدديت  العلميددل حبالكينيددل بعددك إ ،ددتأم ةددن ا يددتي  إ ددت 
يطدوة بندت ا قدتم يف  نرهدت مجيعدتع  حبلكدن هندتك بعدو األصدكملتء ةدن اهدتم   دذا األةدر 

  من أ اد ا ئيك  لريجس إليو.« األجستد ا تلكي»نتتبتع يف هذا اهلتة بتتم:   حبنتب
هددذا ه ددر ةددت أ د ددت إيددراده يف هددذا الكتددتا تددتإللني اهلل  عددتىل أن يقيددك بددو  حبجيعلددو 
ددت يصددقون  حبتددفم  لنددت   ددراع حبأجددراع  هةددني  ا  العددت ني  حبتددب تن  ب دد   ا  العددئ ي  م 

 العت ني. ل  ا رتلني حبا مك هلل  ا  
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