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 (1)كلمة الناشر

 

 

 

الشريازي احلسيين حممد السيد الراحل الديين املرجع تتسم كتابات 

  ،بأنها كتابات هادفة، ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا باحلقيقة والواقع

فعندما ميسك القلم يضع نصب عينيه، الواقع احملدد واهلدف املعّين 

 الذي من أجله يسّطر احلروف . 

مثاًل عندما يكتب الكراريس اليت ال تتجاوز عدد صفحاتها 

، ّلـدات الضخمة اليت جاوزت احلّد املعتادوعندما يكتب اجمل األربعني،

 مل يعدل عن اهلدفّية . 

فالكتابة عنده وسيلة وهدفها الرتبية والتعليم والتوعية واإلرشاد، 

 والصاحلني على مدار احلياة. والعلماء  وهذه هي مسؤولية األنبياء 

ينظر فهو يف تأليفاته على أدب ملتزم ونزيه، مساحته اعتمد قد و

                

 من كلمة لمؤسسة الوعي اإلسالمي، بيروت لبنان. ةمقتبس (1)



 
 

5 

دب كوسيلة لتحقيق الغاية، وهي إيصال الفكرة بطريقة سهلة إىل األ

 وقوية إىل املخاطب. 

ألجل هـذا التزم باألسلوب السهل املبّسط، ومل ينس فـي الوقت 

نفسه مستوى القارئ .. العامل وغري العامل، وهذه أهم قاعدة يف 

البالغة: أن ُيحّدث الكاتب أو اخلطيب الناس على قدر عقوهلم 

 وفهمهم لألمور . وإدراكهم

وهكذا جند أنفسنا أمام عبقريـة فّذة ونادرة تستطيع أن تتوّغل إلـى 

يف الوقت  ،قلب الرباعم الصغار لتوصل إليهم احلكمة واملوعظة احلسنة

الذي تستطيع أن تصل إىل قلب َمن قضى نصف قرن من عمره يف 

 الدراسة احلوزوية. 

 ،ته، كاتبًا ملتزمًايف مجيع تأليفا وهكذا اإلمام الشريازي 

وإنسانًا صادقًا مع نفسه ومع غريه، إنسانًا حيمل أهدافًا  ،وعاملـًا معطاًء

ه من ـكبرية ال حييد عنها رغم زمحة األفكار وتنّوعها ورغم ما يتعّرض ل

 مصاعب وِمَحن .

وهذا الكتاب كان يف األصل حماضرة قيمة ألقاها اإلمام الشريازي 

 ثح  اار  الفقه ككتاب البيع  بقم املقدسة على العلماء واألفاضل يف

 هـ.1414ربيع الثاني  10وذلك بتاريخ 

وأضاف عليها لتصبح كراسا تعم فائدته جلميع  ثم راجعها 
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 املؤمنني.
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 المقدمة

 

 

 

 والسالم على حممد وآله والصالة احلمد هلل رب العاملني،

 الطاهرين. الطيبني

 

 ة معصومالذكرى استشهاد السيدة 
 

استشهاد يوم ـ على قول العاشر من شهر ربيع الثاني يصادف ـ 

بنت اإلمام موسى  عصومة فاطمة املالسيدة كرمية أهل البيت 

 .بن جعفر ا

 قد أعلنالعلماء واألساتذة يف احلوزة العلمية املباركة فبعض 

عطلة، والبعض اآلار استمر بالدراسة. ومن املناسب يف  اليوم

املراجع، وأن تعني الفقهاء تنظم من قبل شورى هكذا أمور أن 
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شؤون احلوزة بأكثرية اآلراء، حتى يزول التشتت واالاتالف، وقد 

أشار القرآن احلكيم ويف ثالثة مواضع إىل مسألة االستشارة وبثالث 

، واليت تعين أكثرية تشاورو شاورهمو  شورى: صيغ

حتت عنوان: كالشورى اآلراء. وقد كتبنا حول هذا املوضوع كتابًا 

 .(1)يف اإلسالم 

وما مل يتحقق هذا األمر؛ فإن االاتالفات ستبقى قائمة يف 

                

من تأليفات سماحة اإلمام الشيرازي )أعلى هللا مقامه( في قم المقدسة  (1)

. تناول 14×  20صفحة قياس  143. يقع الكتاب في  ه 1408بتاريخ 
 سماحته فيه المواضيع التالية:

والمستشير، الفصل األول: توضيح جوانب من الشورى، المشير 
 المشورة، هل تلزم المشورة، هل يلزم المستشار، كم قدر المشورة.

الفصل الثاني: تفصيل الحزب وأقسامه، األحزاب الدكتاتورية، فشل 
األحزاب السياسية في العالم الثالث، الهيكلية العامة لألحزاب السياسية، 

ية، العالقات الداخلية في التنظيمات، أقسام التمركز، بدل العضو
األحزاب الديمقراطية والدكتاتورية، األحزاب السياسية والمؤسسات 
الحكومية، النظام القائم على الحزبين، التجمعات الضاغطة، اللجوء إلى 
السرية، الفرق بين مجموعات النفوذ واألحزاب السياسية، الزعماء 
 الحقيقيون لألحزاب السياسية، الرأي العام، النظام الحزبي، البرلمان،

 الحزب واالنتخابات.
 الفصل الثالث: جملة من روايات المشورة.

/   ه1409دار الفردوس بيروت، عام طبع الكتاب عدة مرات منها: 
في مؤسسة الوعي اإلسالمي بيروت  في قم المقدسة. وطو ط م. 1989
،  ه1420مطبعة الشهيد قم المقدسة عام ب طو م.1999هـ / 1420عام 
 م.1999/   ه1420عام  الكويت صهيئة محمد األمين وط 
عدة ترجم الكتاب إلى الفارسية تحت عنوان )شورا در إسالم(، وطبع و

 مرات.
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 احلوزة.

 .(1)َوأَْمُرُهْم شُوَرى بَْينَُهمْ قال تعاىل: 

 .(2)َوَشاِوْرُهْم فِي األْمرِ وقال سبحانه: 

 فَإِْن أََراَدا فَِصاالً عَْن تََراٍض ِمْنُهَما وقال تعاىل: 

 .(3)َشاُورٍ َوتَ 

بني البح   اليوم القيام بعمل وسطرأينا وعلى كل حال فقد 

ثحثًا أاالقيًا باملعنى بعون اهلل تعاىل نبح  حي  س، الفقهي وعدمه

 :األعم يف ثالثة مواضيع

                

 .38سورة الشورى:  (1)

 .159سورة آل عمران:  (2)

 .233سورة البقرة:  (3)
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 الموضوع األول:

 معصومة النبذة عن حياة السيدة 

 

 والدتها ووفاتها

ام موسى بنت اإلم املعصومة فاطمة السيدة ُولدت 

املقدسة . ووردت قم  ه173، يف غرة ذي القعدة سنة الكاظم 

مسمومة شهيدة يف العاشر من ربيع  ، وتوفيت بها ه201يف سنة 

 .الثاني من نفس العام

، فلما روي أنها ارجت يف طلب أايها اإلمام الرضا 

 .وصلت إىل كساوة  مرضت

 أقول: كان مرضها على أثر السم، على ما سيأتي.

 ألت: كم بيين وبني قم؟ فس

 قالوا: عشرة فراسخ. 

وأنزهلا يف بيت موسى بن  (1)فأمرت اادمها، فذهب بها إىل قم

                

ربيع األول  23إلى قم المقدسة في تاريخ  دخلت السيدة المعصومة  (1)

ة( وفي مثل هذا اليوم يحتفل القميون هـ عن طريق مدينة )ساو201عام 
 .تكريما لها بقدومها ويزينون الشوارع واألزقة
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ازر  بن سعد. فكانت فيها ستة عشر يومًا، ثم فارقت احلياة، 

فدفنها موسى بعد التغسيل والتكفني يف أرض لـه، وهي اليت اآلن 

بواري، ثم بنت زينب ، وبنى على قربها سقفًا من الومزارها مدفنها

، ثم دفنت جبوارها عدد من بنات عليها قبة بنت اإلمام اجلواد 

 .اإلمام اجلواد ع وغريهن من ذراري األئمة املعصومني 

واليوم روضتها املقدسة مزار ومالذ للمؤمنني من خمتلف بقاع 

 العامل.

 

 : من فضائلها 

 

ارتها ويف فضل زي يف حق السيدة فاطمة املعصومة وردت 

 . عديدة من األئمة الطاهرين أحادي  

سوف تدفن وقال بأنها والدتها، ب اإلمام الصادق ر كما بّش

 . وهلا مقام الشفاعة يف قم

 أنه قال:  حي  روي عنه 

 إن هلل حرمًا وهو مكة، أال إن لرسول اهلل  حرمًا وهو

وإن قم حرمًا وهو الكوفة، أال  املدينة، أال وإن ألمري املؤمنني 

الكوفة الصغرية، أال إن للجنة مثانية أبواب، ثالثة منها إىل قم، 
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تقبض فيها امرأة من ولدي امسها فاطمة بنت موسى، وتدال 

 . (1)بشفاعتها شيعيت اجلنة بأمجعهم

مرحبا بإاواننا من أهل  :ويف رواية قال اإلمام الصادق 

رأة من أوالدي قم... إن لنا حرمًا وهو بلدة قم، وستدفن فيها ام

قال الراوي: وكان . تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت لـه اجلنة

 . (2)قبل أن يولد الكاظم   هذا الكالم منه 

 .(3)إن زيارتها تعادل اجلنة :ويف رواية أارى قال 

وروى احملدث اجلليل صاحب الوسائل يف باب استحباب زيارة 

سعد بن سعد بقم، عن  قرب فاطمة بنت موسى بن جعفر  

عن زيارة فاطمة بنت موسى بن  قال: سألت أبا احلسن الرضا 

 .(4)من زارها فله اجلنة :فقال  ،بقم جعفر 

من زار قرب عميت بقم  :وعن ابن الرضا كاإلمام اجلواد  

 .(5)فله اجلنة

                

 .59ح 36ب 228ص 57بحار األنوار: ج (1)

 .12196ح 74ب 369ص 10مستدرك الوسائل: ج (2)

 .12197ح 74ب 369ص 10مستدرك الوسائل: ج (3)

 .19850ح 94ب 576ص 14وسائل الشيعة: ج (4)

 .19851ح 94ب 576ص 14وسائل الشيعة: ج (5)
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 إىل غريها من الروايات.
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 وتوفيت مسمومة شهيدة

املدفون بقرب الروضة  (1)صاحب القوانني املريزا القمي 

                

الميرزا أبو القاسم بن المولى محمد حسن بن نظر علي الجيالني الشفتي  (1)

الجابلقي القمي، المعروف بصاحب القوانين، والمشهور بالمحقق القمي، 
والفاضل القمي. وإنما عرف بالمحقق لكثرة تحقيقاته وكمال قدرته على 

 االستنباط في األصول والفروع.
،  ه 1151قيل ، و ه 1150، قيل : عام  ه 1152عام  حوالي ولد 
، في جابلق من أعمال دار السرور التابعة لبروجرد.  ه 1153وقيل 

درس علوم العربية على يد والده، ثم انتقل إلى بلدة خونسار فدرس الفقه 
جه واألصول على يد السيد حسين الخونساري، ولشدة اتصاله به فقد زو  

، فدرس سنوات  ه 1174عام كربالء المقدسة لك إلى شقيقته، انتقل بعد ذ
إلى أن أجازه في حوزة كربالء العلمية، عديدة على يد الوحيد البهبهاني 

في الرواية واالجتهاد. ثم عاد إلى إيران إلى موطن أبيه )در باغ( وهي 
 قرية من قرى جابلق.

من انتقل بعدها إلى أصفهان وأخذ يدرس في مدرسة )كاسه كران( مدة 
الزمان، ثم سافر إلى شيراز فبقي هناك سنتين أو ثالث سنوات، ثم رجع 
إلى أصفهان، وبعدها رجع إلى قرية بابو، فدرس عنده بعض الطالب 
في الفقه واألصول. ثم طلب منه أهل قم اإلقامة في بلدهم، فأجابهم إلى 
ذلك، وتوطن قم المقدسة ودرس بها وألف كثيراً من كتبه بها، واشتهر 

مره ولقب بالمحقق القمي، وقد تخرج على يده جماعة من أقطاب أ
العلماء ورجال الدين. وكان وروده إلى قم أيام السلطان فتح علي شاه 
القاجار، فكان السلطان كثير العناية به، وكان يعظمه أشد تعظيم، ويجله 

 أكبر إجالل، وكان يكثر زيارته والكالم معه.
ء عليه، ووصفوه بأنه أحد أركان الدين، أطنب العلماء في مدحه والثنا

والعلماء الربانيين، واألفاضل المحققين، وكبار المؤسسين، وخلف 
ً في أمور  ً في دينه، فطنا السلف الصالحين، وكان مؤيداً مسدداً، كيسا
ً لهواه، مع ما كان عليه من الرئاسة،  آخرته، شديداً في ذات هللا، مجانبا

 .وخضوع ملك عصره وأعوانه له
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املعصومية املباركة، لـه عدة مؤلفات قيمة، أشهرها كقوانني 

حتت آار على شكل السؤال واجلواب لـه كتاب األصول ، و

فقهي ، وهو كتاب يف ثالث جملدات (1)عنوان: كجامع الشتات 

                                                                                                             
 

 على يد عدة من المشايخ العظام والعلماء األعالم، منهم: درس 
: السيد حسين 2: والده المال محمد حسن الجيالني الشفتي. 1

: الشيخ محمد مهدي 4: اآلقا محمد باقر الوحيد البهبهاني. 3الخونساري. 
 : اآلقا محمد باقر الهزار جريبي.5الفتوني النجفي. 

 م كثيرون منهم:وأما تالميذه والراوون فه
: السيد 2: الشيخ الميرزا أبو طالب بن أبي المحسن الحسيني القمي. 1

: األقا أحمد 4: الشيخ أبو القاسم الكاشاني. 3أبو القاسم الخونساري. 
 : المال أحمد النراقي صاحب المستند.5الكرمانشاهي. 
ل يدكتباً ورسائل كثيرة جداً، فقد قيل: إنه وجد بخطه ما  وقد صنف 

من العلوم، كما كان مختلفة أنه كتب أكثر من ألف رسالة في مسائل على 
صاحب قريحة شعرية، وروح أدبية فياضة، وله ديوان شعر بالفارسية 

 ته:فاوالعربية، فيه ما يقرب من خمسة آالف بيت. من مصن
: شرح 4: مناهج األحكام. 3: غنائم األيام. 2: القوانين المحكمة. 1

 : معين الخواص. 5صول. التهذيب في األ
هجرية. فكان  يوم  1233هجرية، وقيل: عام  1231عام  توفي 

وفاته على قم كيوم عاشوراء، من الحزن والسواد والعزاء. دفن في 
مقبرة شيخان ـ أي: الشيخ ابن بابويه، والشيخ الميرزا القمي ـ مقابل 

لعام مقبرة زكريا بن آدم في قم المقدسة، وقبره يزوره الخاص وا
ويتبركون به، وخصوصاً أرباب الحوائج، ومعروف أن الدعاء عند قبره 

من أجل الظفر بالحوائج وأداء الديون وغيرها إلى هللا والتوسل به 
 مستجاب ومجرب وذائع.

، فيه السؤال والجواب  المعروف ب ،جامع الشتات في أجوبة السؤاالت (1)

أو العربية المتفرقة، وبعض ما صدرت منه من أجوبة المسائل بالفارسية 
 رسائل مستقلة له، وقد جمعها غيره ورتبها على بابين:

الباب األول: في العقائد الدينية والمسائل الكالمية، وفيه الرد على 
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. نقل املرحوم وقد اشتمل على بعض الفوائد األارى كثري الفائدة

 عصومة امللكتاب روايتني تدل على أن السيدة املريزا يف هذا ا

 . قد فارقت احلياة قبل اإلمام الرضا 

، وأكرب االلتقاء باإلمام الرضا كسالم اهلل عليها  أرادت  حي 

حنو إيران، ثم ما أن وصلت إىل  ظين أنها توجهت بأمر اإلمام 

 قم حتى فارقت احلياة.

 فما كان السبب يف وفاتها؟

وى مشايخ قم أنه ملا أار  املأمون علي بن ريف البحار: 

من املدينة إىل املرو يف سنة مائتني ارجت فاطمة  موسى الرضا 

 ،أاته يف سنة إحدى ومائتني تطلبه فلما وصلت إىل ساوه مرضت

فأمرت اادمها  ،فسألت كم بيين وبني قم قالوا عشرة فراسخ

 .عدفذهب بها إىل قم وأنزهلا يف بيت موسى بن ازر  بن س

                                                                                                             
 

الصوفية، والطعن على بعض مشايخهم، مثل بايزيد، والمولى الرومي، 
شرة، وغير ومحيى الدين، وغيرهم في القول بوحدة الوجود، والعقول الع

 ذلك من عقائد اليونانيين.
الباب الثاني: في األحكام الشرعية على ترتيب الكتب الفقهية. مبتدأ 

 بمسائل التقليد، ثم الطهارة إلى الديات. 
توجد نسخة منه بهذه الخصوصيات من وقف الحاج المولى سميع 

 األصفهاني في مكتبة الحسينية في النجف األشرف.
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واألصح أنه ملا وصل اخلرب إىل آل سعد اتفقوا ثم قال: 

فخر  من بينهم  ،وارجوا إليها أن يطلبوا منها النزول يف بلدة قم

موسى بن ازر  فلما وصل إليها أاذ بزمام ناقتها وجرها إىل قم 

وأنزهلا يف داره فكانت فيها ستة عشر يوما ثم مضت إىل رمحة اهلل 

بعد التغسيل والتكفني يف أرض لـه وهي فدفنها موسى  ،ورضوانه

إىل أن بنت  ،اليت اآلن مدفنها وبنى على قربها سقفا من البواري

 .(1)عليها قبة زينب بنت اجلواد 

على أثر مرض مفاجئ مل يذكر سبب   سالم اهلل عليهاكإذن توفيت 

 هلذا املرض.

 فما كان السبب يف ذلك؟

يا يذكر بأن املأمون عند ما كنا يف العراق قرأت كتابا تارخي

بالسم، كذلك دس السم  العباسي كما قام بقتل اإلمام الرضا 

وهي يف طريقها لزيارة أايها خبراسان،   عصومة املالسيدة إىل 

 .بالسم أيضًاهي قد استشهدت ف

يذكر سببا فإن التاريخ مل وأتصور أن هذا الرأي هو الصحيح، 

سبق أو ما أشبه، مض من مر عصومة امليف وفاة السيدة ااصا 

                

 .49ح 36ب 220-219ص: 57 بحاراألنوار ج: (1)
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هي يف يف الوقت الذي كانت تلك املخدرة قد رحلت عن الدنيا و

من دون أن سنة،  28، أو 20، أو 18شبابها حي  كان عمرها 

 رض أو علة. تكون مسبوقة مب

كسالم اهلل وطبقًا لنقل ذلك الكتاب فإن املأمون كان قد مسها 

يها لع
(1).  

لسيف أو بالسم ـ يف طريقهم كما قام املأمون بقتل إاوتها ـ با

 .لزيارة اإلمام الرضا 

                

، حيث يقول 92انظر أيضا كتاب )قم المقدسة رائدة الحضارة(، ص (1)

إلى  فيه: فلما وصلت السيدة المعصومة  اإلمام الشيرازي 
كما في التاريخ أن المأمون  ساوة، تمرضت، وكان سبب مرضها 

سم كتب إلى عماله أن يدسوا لها السم الفتاك في طعامها، فأثر ذلك ال
فيها، وضعفت عن مواصلة سفرها إلى خراسان، ولما أحست بالخطر، 

 من معها عن مقدار المسافة الباقية إلى قم ...(. سألت 
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 االغتياالت سياسة الطغاة

فإن الشيء الذي ميلكه حكام اجلور هو تلك ، وعلى كل

اليت يقومون بها ضد املؤمنني األبرياء إما بالسيف، وإما  االغتياالت

أوهلم معاوية الذي قام باغتيال كان ، وبالسم إن مل ميكنهم السيف

عن طريق سقيه السم بالعسل مما أدى كرضوان اهلل عليه  شرت مالك األ

إليه ارب شهادة مالك قال مفتخرًا: إن هلل وصل إىل استشهاده، وملا 

هو الذي قضى . يعين أن ذلك العسل املسموم (1)!جنودًا من عسل

 .على مالك واعتربه معاوية أنه من جنود اهلل!

قرب مالك األشرت يف  أنالعاقبة للمتقني، حي  ترى اليوم لكن 

مزبلة،  ي، وقرب معاوية يف سوريا عادللمؤمنني مصر أصبح مزارًا

 . ا مزبلةهبنفسي قرب معاوية وكيف أن ولقد شاهدت

من بين أمية وبين العباس وبعد معاوية فقد سلك حكام اجلور 

طريقة سهلة رمبا ال يفهم بها كل أحد،  األنه ةنفس الطريقوغريهم 

 ئمة وذراريهم وأصحابهم بالسم.فقتلوا أكثر األ

                

 مالك األشتر. 81راجع االختصاص للشيخ المفيد: ص (1)
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 معصومة العند دفن السيدة 

اثنان من  عصومة املأنه حضر دفن السيدة ورد يف التاريخ 

السيدة مل يكن هلا ألن ، ولعل (1)وقاما بدفنها الفرسان امللثمني

 . وكانت غريبة أقرباء يف قم

وأحتمل أن يكون هذان االثنان من إاوتها، فأحدهما اإلمام 

كان لـه عدة  اإلمام الرضا ألن والثاني أاوه،   ضا الر

 . (2)إاوة ، وحيتمل أن يكون اآلار هو اإلمام اجلواد 

أنه ملا توفيت فاطمة يف البحار:  روى العالمة اجمللسي 

  وغسلوها وكفنوها ذهبوا بها إىل بابالن ووضعوها على

لسرداب فااتلف آل سعد بينهم يف من يدال ا ،سرداب حفروه هلا

ويدفنها فيه فاتفقوا على اادم هلم شيخ كبري صاحل يقال لـه قادر 

فلما بعثوا إليها رأوا راكبني سريعني متلثمني يأتيان من جانب 

                

 57، والبحار: ج9ح 12ب 290ص 48راجع بحار األنوار: ج (1)

 .36ب 219ص

كان  عيفا، وذلك ألن اإلمام الجواد وقد يكون االحتمال األخير ض (2)

عمره الشريف حينذاك ست أو سبع سنوات. فإن والدته في العاشر من 
في  هـ، ووفاة السيدة المعصومة 195هـ أو 196شهر رجب عام 

 هـ، فتأمل.201ربيع الثاني  10
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فلما قربا من اجلنازة نزال وصليا عليها وداال السرداب  ،الرملة

وأاذا اجلنازة فدفناها ثم ارجا وركبا وذهبا ومل يعلم أحد من 

تصلي إليها موجود إىل  اب الذي كانت فاطمة واحملر ،هما

 .(1)اآلن يف دار موسى بن اخلزر 

وعلى كل حال فقد ذكر البعض أن ذلك اليوم الذي استشهدت 

ال بأس بهذا القول، ، هو هذا اليوم، وعصومة املفيه السيدة 

العلم فإنها قد استشهدت يف يوم ما، وهذا اليوم أحد حمتمالت 

ومن يعظم تعظيم الشعائر حي  قال تعاىل: اإلمجالي، وهو من 

 .(2)شعائر هللا فإنها من تقوى القلوب

 المدفونون بجوارها

زينب وأم حممد  يف التاريخ: أن بنات اإلمام اجلواد 

وميمونة نزلن قم عند أايهن موسى املربقع، فلما منت دفّن عند 

 .(3)فاطمة بنت موسى 

وسى بن حممد بن علي ثم ماتت أم حممد بنت م ويف البحار:

                

 .49ح 36ب 220-219ص: 57بحاراألنوار ج:  (1)

 .32سورة الحج:  (2)

 )بيان(. 49ح 3ب 166ص 50ج بحار األنوار: (3)
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ثم توفيت  ، رضي اهلل عنهاكفدفنوها يف جنب فاطمة  الرضا 

ودفن  ،و بنوا عليهما أيضا قبة ،ميمونة أاتها فدفنوها هناك أيضا

حممد بن أمحد الرضا  جاريةفيها أم إسحاق جارية حممد وأم حبيب 

 .(1)وأات حممد بن موسى

 

 من كراماتها:

هلل العظمى السيد املرعشي النجفي نقل لي املرجع الديين آية ا

 عصومة امل، أنه يف قصة دال السرداب اليت دفنت السيدة

  ،رأى جثمانها الطاهر وكأنها دفنت يف نفس اللحظة ففيه

 .(2)حي  كان البدن الشريف طريا وذلك بعد أكثر من ألف سنة

                

 .49ح 36ب 220-219ص: 57بحاراألنوار ج:  (1)

للتفصيل انظر كتاب )قم المقدسة رائدة الحضارة( لإلمام الشيرازي،  (2)

 . وفيه:201-200ص
: أن شقوقا حدثت في نقل لي آية هللا السيد المرعشي النجفي 

لك ، تاسطوانات الروضة المباركة للسيدة فاطمة المعصومة 
االسطوانات التي تعتمد عليها القبة الذهبية المنورة، فاستدعي المعمارون 
لترميم الشقوق وإصالح االسطوانات، فقال المعمارون: ألجل االطمئنان 
من أن هذه الشقوق الحادثة في االسطوانات سطحية، وليست عميقة، البد 
ال وأن ينزل أحد إلى السرداب المحيط بالقبر الشريف، ويستعلم ح

 السرداب والجدران واألعمدة التي تعتمد عليها االسطوانات.
فانتخبوا جماعة من السادة، ومن بينهم السيد المرعشي، للنزول إلى 
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 (1)القطب الراونديوكيف ال يكون كذلك وقد رأي جثمان 

عند بناء وذلك  طريا، فاطمة املعصومة  املدفون يف صحن

طريا بعد جسد الراوندي انهدم قربه وظهر حي  صحن الشريف ال

 .سبعمائة عام

                                                                                                             
 

داخل السرداب حيث القبر الشريف، فنزل السيد المرعشي ومن معه من 
مسجاة باتجاه  السادة، وإذا بهم يرون السيدة فاطمة المعصومة 

الكفن عن وجهها المنير، كما هو في مستحبات الدفن،  القبلة، وقد كُشف
حيث يستحب صنع وسادة من التراب وكشف وجه الميت ووضعه 

 عليها.
: وكانت كالنائمة أو كالميتة اآلن طرية، يقول السيد المرعشي 

ويفوح منها رائحة عطر الكافور، وكان كفنها طريا جديدا أيضا، وكأنها 
نطاويا مشب عا يميل إلى السمرة الشديدة، كما قد دفنت توا، وكان لونها ح

هو عليه أهل المدينة المنورة، وكانت من حيث السن كأنها في من أبناء 
 العشرينات.

تتوسط  هذا وكان إلى جانبها وحواليها نساء أخر، وكانت هي 
امرأتين يميل لون وجههما إلى السواد الشديد، حتى كأنهما من وصائف 

وكن جميعا حتى أكفانهن طريات جديدات كأنهن  السودان وجواريهما،
 دفن  اليوم أو البارحة.

لشيخ الفاضل المتبحر ، والفقيه المحدث ، والشاعر األديب ، جامع هو ا (1)

، قطب الدين أبو الحسين سعيد بن هبة هللا الراوندي ،الفضائل والمناقب
جليلة ، العلماء المختصين بالتمجيد والتقدير ، وله مصنفات كبار من 

كالخرائج والجرائح ، وقصص األنبياء ، وفقه القرآن ، وغيرها ، وينقل 
 .لـه كرامات 
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 الموضوع الثاني:
 تاريخ قم وتشيعها

 

حي  إن ، (1)الثانيعهد حكومة قم قد مت فتحها يف مدينة إن 

إيران قد مت فتحها يف ذلك الزمان. والكالم يدور حول كيفية 

والوالء ألهل عن التشيع  ًا كل البعدبعيدكان عها؛ ألن الثاني تشي

 .البيت 

التشيع يف إيران قد مر خبمسة الذي قمنا به فإن  تتبعالحسب 

 أدوار:

 الدور األول:

أمري كان أول أدوار التشيع قد ظهر يف زمن حكومة اإلمام 

احلاكم املطلق للبالد هو كان  ؛ ألن اإلمام علي املؤمنني 

كانت واسعة جدًا اإلسالمية سالمية، وكما نعلم فإن احلكومة اإل

ومرتامية األطراف، من ليبيا إىل بالد القوقاز يف اإلحتاد السوفييت، 

، وأن اإلمام علي الكبرية وأن إيران كانت جزًء من هذه احلكومة

                

 الثاني: كناية عن عمر بن الخطاب. (1)
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  كصلوات اهلل وسالمه عليه  كان على عكس طريقة الثاني، إذ كان

، نيني بنفس العني اليت ينظر بها إىل باقي املسلمنيينظر إىل اإليرا

 حي  ال فرق بني عربي وعجمي إال بالتقوى.

كبري على ما هو قد ميز بني العرب والعجم بشكل فالثاني أما 

وهذا ما خيالف القرآن الكريم وسرية الرسول مذكور يف التاريخ. 

 ومجيع تعاليم اإلسالم. األعظم 

مل يسمح لإليرانيني بالداول إىل  لثانيا على سبيل املثال: إنف

املدينة املنورة، والشيء اآلار أنه اعتربهم مواطنني من الدرجة 

ومنع العجم من الثانية، وكان يقول بأفضلية العرب على غريهم، 

، وحنن (1)يف التاريخ التزويج من العرب، إىل غري ذلك مما ورد

                

 وفيه:  534ضمن ح 261ص 33انظر بحار األنوار: ج (1)

وانظر إلى الموالي ومن أسلم من األعاجم وفي كتاب معاوية إلى زياد: 
أن ينكح  ،اب فإن في ذلك خزيهم وذلهمفخذهم بسنة عمر بن الخط
وأن  ،وأن يرثوهم العرب وال يرثوا العرب ،العرب فيهم وال ينكحونهم

يصلحون  ،وأن يقدموا في المغازي ،تقصر بهم في عطائهم وأرزاقهم
وال يتقدم  ،وال يؤم أحد منهم العرب في صالة ،الطريق ويقطعون الشجر

وال  ،عرب إال أن يتم الصفأحد منهم في الصف األول إذا أحضرت ال
وال  ،وال مصرا من أمصارهم ،تول أحدا منهم ثغرا من ثغور المسلمين

فإن هذه سنة عمر فيهم  ،يلي أحد منهم قضاء المسلمين وال أحكامهم
 ،وسيرته جزاه عن أمة محمد وعن بني أمية خاصة أفضل الجزاء

هللا لكنا  فلعمري لوال ما صنع هو وصاحبه وقوتهما وصالبتهما في دين
وجميع هذه األمة لبني هاشم الموالي ولتوارثوا الخالفة واحدا بعد 

 ...واحد
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يا أخي لو أن عمر سن دية الموالي على النصف من دية إلى أن قال: 
العربي فذلك أقرب للتقوى لما كان للعرب فضل على العجم فإذا جاءك 

هم وال تقض كتابي هذا فأذل العجم وأهنهم وأقصهم وال تستعن بأحد من
 ...لهم حاجة

وحدثني ابن أبي المعيط أنك أخبرته أنك قرأت كتاب عمر إلى أن قال: 
ه خمسة أشبار وقال لـه ـإلى أبي موسى األشعري وبعث إليه بحبل طول

أعرض من قبلك من أهل البصرة فمن وجدت من الموالي ومن أسلم من 
أبو موسى في  األعاجم قد بلغ خمسة أشبار فقدمه فاضرب عنقه فشاورك

ذلك فنهيته وأمرته أن يراجع فراجعه وذهبت أنت بالكتاب إلى عمر 
وإنما صنعت ما صنعت تعصبا للموالي وأنت يومئذ تحسب أنك ابن عبد 
ثقيف فلم تزل تلتمس حتى رددته عن رأيه وخوفته فرقة الناس فرجع 
وقلت لـه يومئذ وقد عاديت أهل هذا البيت أخاف أن يثوروا إلى علي 

وما أعلم يا أخي ولد مولود من  ،فينهض بهم فيزيل ملكك فكف عن ذلك
أبي سفيان أعظم شؤما عليهم منك حين رددت عمر عن رأيه ونهيته عنه 
وخبرني أن الذي صرفت به عن رأيه في قتلهم أنك قلت إنك سمعت 

لتضربنكم األعاجم على هذا الدين عودا كما  :علي بن أبي طالب ع يقول
ليمألن هللا أيديكم من األعاجم وليصيرن  :وقال ،يه بدءاضربتموهم عل

فقال لك وقد سمع  ،أسدا ال يفرون فليضربن أعناقكم وليغلبنكم على فيئكم
ذلك من علي يرويه عن رسول هللا ص فذلك الذي دعاني إلى الكتاب إلى 
صاحبك في قتلهم وقد كنت عزمت على أن أكتب إلى عمالي في سائر 

فإني لست آمن أن  !مر ال تفعل يا أمير المؤمنيناألمصار فقلت لع
يدعوهم علي ع إلى نصرته وهم كثير وقد علمت شجاعة علي وأهل بيته 

  ...وعداوته لك ولصاحبك فرددته عن ذلك
وحدثتني أنك ذكرت ذلك لعلي في إمارة عثمان فأخبرك أن أصحاب 

مارة وفي رواية أخرى وخبرتني أنك سمعت عليا في إ ،الرايات السود
عثمان يقول إن أصحاب الرايات السود التي تقبل من خراسان هم 
األعاجم وأنهم الذين يغلبون بني أمية على ملكهم ويقتلونهم تحت كل 

فلو كنت يا أخي لم ترد عمر عن ذلك لجرت سنة والستأصلهم  ،كوكب
هللا وقطع أصلهم وإذا النتست به الخلفاء بعده حتى ال يبقى منهم شعر 

فإنهم آفة الدين فما أكثر ما قد سن عمر في هذه  ،وال نافخ نار وال ظفر
فتابعه الناس عليها وأخذوا بها فتكون  األمة بخالف سنة رسول هللا 
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 النريد التعرض هلذا.

لى هذا املنوال، إذ مل يكن لإليرانيني وقد سار عثمان من بعده ع

 يف زمان عثمان قيمة تذكر. 

فقد كان قانونه نفس قانون  وأما أمري املؤمنني اإلمام علي 

ِ أَتْقاكُمْ القرآن إذ يقول:  ، ونفس كالم (1)إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَْد َّللاَّ

ال فضل لعربي على عجمي إال يف اليوم األول:  الرسول 

، فمن كان األتقى فهو األفضل، سواء كان عربيًا أم (2)بالتقوى

يقوم بتطبيق  أعجميًا. وعليه فقد رأى اإليرانيون أن اإلمام 

وهذا  العدالة، ومن الطبيعي أن كل شخص حيب العدالة ويطلبها.

 كان من أسباب منو احلركة الشيعية يف إيران.

، القانون أمام العدالة هي املساواة بني الناسمقومات إن من 

فهو أفضل ، مدنية كذايف ال يفرق بني أحد واآلار ألنه ولد مثاًل: 

يف ، فهذا ما ال وجه لـه مدينة أارىمن الشخص الذي ولد يف 

ألن فالن لغته عربية أو فارسية فهو األفضل . أو مثاًل: اإلسالم أبدا

امليزان يف اإلسالم هو قوله  ، بلمن غريه، هذه معايري اجلاهلية

                                                                                                             
 

 .هذه مثل واحدة منهن

 .13سورة الحجرات:  (1)

 باب ما جاء في واحد. 21راجع معدن الجواهر: ص (2)
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ِ أَتْقاُكمْ : تعاىل هو امليزان الصحيح، و (1)إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ

ميزان الكفاءة والقيم املعنوية، ال ميزان القومية والتبعية واحلدود 

 اجلغرافية وأمثاهلا.

ومنذ ابتداء حكومته كافة القوانني  لقد أعاد اإلمام علي 

جعلها رسول اهلل و أمر بها اإلسالم ونزل بها الذكر احلكيم،اليت 

 وعمل اخللفاء على االفها، والشاهد على هذا املطلب ،

ليس البح  اآلن عن ذلك، بل قصص كثرية مذكورة يف التاريخ، و

 الكالم حول قم املقدسة وتاريخ تشيعها.

إن أهم سبب يف نشر التشيع هي السرية العادلة لإلمام أمري 

عاصمة وفة الك جعل اإلمام ، فعندما املؤمنني علي 

وعم العمران واالزدهار والتطور والرااء للجميع، حلكومته، 

بلغت ستة ماليني نسمة، ومساحتها حتى ازداد عدد سكانها حي  

عشرة فراسخ، أي طول الكوفة كان يف حدود ستني كيلومرتًا، كان 

ينظر إىل العرب والعجم هناك بشكل واحد،  كصلوات اهلل وسالمه عليه 

يدفع هلم عطاًء كان ، و، وحقوق متساويةدةفلهم شخصية واح

اجلاهليني العرب بعض واحدًا، فكان من نتيجة هذا امتعاض 

                

 .13سورة الحجرات:  (1)
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؛ ألنهم يرون أن امتيازاتهم قد العادلة وانزعاجهم من هذه السياسة

 زالت.

 أنا عربية وهذه عجمية

وأظهرتا الفاقة،  يروى أن امرأتني جاءتا إىل أمري املؤمنني 

رًا يعطي كل واحدة منهن عشرين دينارًا، وُكاادمه بأن  فأمر 

رأتني، املمن احلنطة، وهو مكيال أهل العراق. فاعرتضت إحدى 

 وقالت: أنا عربية وهذه عجمية، فكيف تساوي بالعطاء بيننا!

إني مل أجد يف كتاب اهلل فضيلة لبين  :فقال اإلمام 

؛ ألن العجم من أوالد إسحاق، (1)إسرائيل على بين إسحاق

 .والعرب من أوالد إمساعيل

ني قد قرأت كتاب اهلل فلم أجد فضاًل للعرب : إ قال و

 على العجم.

 

 

 

 المؤمن كفو المؤمنة
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ومما ابتدعه الثاني يف عهده حي  فرق بني العرب والعجم، أنه 

تزويج اإليرانيني من العرب، وفرق بينهم وبني العرب يف ب مل يرض

. وملا جاء أمري املؤمنني (2)ااإلرث، ويف صالة اجلماعة، وغريه

  قد ظلموا إىل الكوفة، اشتكى إليه اإليرانيون وأاربوه بأنهم

 ال ينظر إليهم بعني املساواة واألاوة. حي  

املسلمني من ، فذهب إىل املسجد ومجع فتأثر اإلمام 

العرب واطب عليهم اطبة، وأاربهم بأن هذا األمر غري 

أمري املؤمنني بذلك، فقال ، لكن بعض العرب مل يقبل صحيح

  :إذا رأيتم أن البعض ال ينظر إليكم بنظر االحرتام، لإليرانيني

التجارة عماًل حتى تصبحوا أثرياء، وبالنتيجة فعليكم باختاذ 

 .(3)سيحرتمكم الناس. وهناك رواية بهذا اخلصوص

هو  أن اإلمام اإليرانيون حي  رأى ومنذ ذلك الوقت 

يح لإلسالم والقرآن، وهو احلاكم بالعدل التطبيق العملي الصح

وهذه  أمري املؤمنني واملساواة بني الناس، أصبحوا من حميب 

                                                                                                             
 

 .91ب 106ص 40: جراجع بحار األنوار (1)

 .264-261ص  33انظر بحار األنوار: ج (2)

غارة سفيان بن عوف الغامدي على  341ص 2راجع كتاب الغارت: ج (3)

 األنبار.
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 هي بذرة التشيع يف إيران.

ا مل تتسم لكنهو الدور األول لتشيع إيرانت هذه هي النواة وكان

 الظاهرية كانت قصرية  ؛ ألن حكومة اإلمام بالشمولية

 جدًا. 
 

 الدور الثاني:

والذي كان السبب يف تشيع قم يف إيران ر الثاني من التشيع الدو

 هو عهد األشعريني اليمنيني.

فقد كانت قم يف بداية األمر عبارة عن قالع متفرقة وصغرية 

زمان بين أمية كانت اليمن ويف اجملوس.  وأليهود بعض اتعود ل

علي بن أبي ة؛ ألن أهل اليمن أسلموا على يد اإلمام يشيع

، فإن اليمن يومنا هذاد كانوا شيعة منذ القدم وإىل قو، طالب

، ويبلغ عدد سكان اليمن مخسة وعشرون (1)شيعة ولكنهم زيدية

، ، وأمري املؤمنني مليون نسمة، وهم يعتقدون بالنيب 

                

الزيدية: طائفة من الشيعة تقول بإمامة زيد بن علي بن الحسين السجاد  (1)

 وبإمامة كل فاطمي دعا إلى نفسه، وهو على ظاهر العدالة، ومن ،
العلم والشجاعة، وكانت بيعته على تجريد السيف للجهاد. والزيدية أهل 

ثالث فرق: الجارودية وهم أصحاب أبي الجارود زياد بن المنذر، 
والسليمانية من أتباع سليمان بن حريز، والبترية ويسمون بالصالحية 

 أيضاً ألن من رؤسائهم الحسن بن صالح.
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، واإلمام زين العابدين واإلمام احلسن واإلمام احلسني 

 ولكنهم بعد اإلمام زين العابدين ، امة يعتقدون بإم

 .زيد بن اإلمام زين العابدين الشهيد 

لشيعة، وكان ا من مراكزيف زمان بين أمية كانت اليمن تعترب و

، وهلذا هذا التجمع يشكل اطرًا على بين أمية أعداء علي 

أي قم،  (1)فقد قاموا بإبعاد أعداد كبرية منهم إىل مكان كبيغولة 

من النشاط  وهو عبارة عن واد ال زرع فيه حتى ال يتمكنوا

 .، وال يتصل بهم الناسوالفعالية

، وال زال أوالدهم (2)وهؤالء الذين أبعدوا كانوا أشعريني

 وذريتهم موجودين يف قم املقدسة.

                

البعيدة عن الناس، كما تعني األرض بيغولة: كلمة فارسية وتعني الناحية  (1)

 الخراب أيضاً.

األشعريون: قبيلة مشهورة باليمن نسبة إلى أشعر، واألشعر هو نبت بن  (2)

أدد، قال ابن الكلبي: إنما سمي نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب 
بن زيد بن كهالن بن سبأ األشعر؛ ألن أمه ولدته وهو أشعر، والشعر 

فسمي األشعر. كانت ديارهم من حدود بني مجيد على كل شيء منه 
بأرض الشقاق، فإلى حيس فزبيد ومن بلدانهم القحمة والحصيب. أوصى 

إني ألعرف منزل  :لهم بجاد مائة وسق، وقال  رسول هللا 
 .األشعرين بالليل لقراءتهم القرآن

 ،وأما األشاعرة القميون: فهم يمانيون أيضاً والذين دعا لهم النبي 
: . وقال اللهم اغفر لألشعريين صغيرهم وكبيرهمفقال: 
األشعريون مني وأنا منهم 36ب 220ص 57انظر بحار األنوار: ج. 
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ولعل قم هي أول املدن اإليرانية اليت تشيعت، وبعدها كاشان، 

 .وتقبل أهلها للحق والسر يف ذلك قربها من قم

قد اشتغلوا بالزراعة ونشطوا، إىل علمًا بأن الشيعة الذين جاءوا 

ساوة قم وكذل وبالنتيجة فقد تشيعت القرى اليت كانت يف أطراف 

 وكاشان. 

 إذن فإن قم وكاشان هما أوىل املدن اليت تشيعت.

 الدور الثالث:

، وهم يف (1)أوجده البويهيونلتشيع إيران، الدور الثال  

                

واستمر حكمها إلى سنة   ه334حكمت من سنة أسرة شيعية  البويهيون: (1)

ولكن مؤسسيها الحقيقيين هم أبناؤه  ،تنسب إلى )أبي شجاع بويه( . ه447
ـ الحسن )الملقب بركن 2 ،علي )الملقب بعماد الدولة(ـ 1الثالثة: 
امتد سلطانها على جزء كبير  ـ أحمد )الملقب بمعز الدولة(.3 ،الدولة(

من البالد اإلسالمية. خدم )البويهيون( التشيع أيام حكمهم، وسعوا لنشروا 
المذهب وتشييد أركانه، وقد لقيت مدرسة )قم والري( الفقهية عناية كبيرة 

 ل )البويهيين( خاصة، فخلفوا تراثاً فكريا قيماً من بعدهم.من قب
قام معز الدولة البويهي ومن جاء بعده، بتخصيص رواتب منتظمة 
للعلماء وأهل العلم، وأغدقوا عليهم األموال، وبذلوا لهم العطاء والمنح 
والهدايا والمكافآت حتى ازدهر التشيع في سنيهم. كما قام معز الدولة 

، ئمة المعصومين ناء القباب على األضرحة المقدسة لألالبويهي بب
وشجع الناس على الذهاب إليها، وزيارة المشاهد والعتبات المقدسة، كما 

الناس قام أعلن يوم العاشر من المحرم يوم حزن ومصيبة وعزاء، و
من ذي الحجة يوم فرح  18بتعطيل محالهم في ذلك اليوم، كما جعل يوم 

 خليفة على المسلمين من بعده.ع قد نصب علياً  وسرور، ألن النبي 
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شرياز األصل من أهل مازندران، وكان قسم من إيران مثل 

، وكانوا  والعراق حتت سلطانهماوزستان ونواحي فارس إىل 

 العلماء من أمثال: وقد كان يف زمانهم كبار شيعة. 

 ..(1)الصدوقني
 ..(2)واملفيد

                

 نوهما علي بن الحسين بن بابويه القمي، وابنه محمد بن علي بن الحسي (1)

بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق. فالوالد كان من أبرز علماء 
وفقهاء زمانه. فبالرغم من وجود الكثير من العلماء والمحدثين في قم، إال 

لهداية والمرجعية في الفتوى كان بيد هذا العالم العابد، أن لواء ا
والمحدث الزاهد،  صاحب الكرامات. كان لـه دكان صغير في سوق قم 
يعيش بالكسب و التجارة منه زاهداً عفيفاً. ويقضي ساعات من النهار في 

 منزله في التدريس، وتبليغ األحكام، ونقل الروايات. 
ببركة دعاء موالنا ولد هر من يذكر فلقد وأما الشيخ الصدوق فأمره أش

أكبر من  صاحب العصر والزمان )عجل هللا تعالى فرجه(، فهو
الشخصيات العلمية في العالم اإلسالمي، ومن أبرز الوجوه الالمعة في 
العلم والفضل. ولقد أسدى لإلسالم والتشيع خدمات جليلة يقل نظيرها، 

يجمع  ، لمعصومينا حيث كان يعيش في عصر قريب من األئمة
ويؤلف الكتب القيمة. أدرك الشيخ الصدوق  ،روايات أهل البيت 

هذه المدة العلم والحكمة من خالل سنة من حياة والده، و قد اكتسب  20
 هـ، بعد عمر حافل بالبركات. 381 عام توفي  والده وسائر علماء قم.

م العكبري الملقب أبو عبد هللا محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السال (2)

هـ بأطراف 336في عام  من أجل مشايخ الشيعة، ولد  .بالشيخ المفيد
وقد أنهى  .بغداد، في أسرة عريقة في التشيع معروفة باإلحسان والطهارة

دراساته االبتدائية في أسرته ومسقط رأسه، ثم سافر إلى بغداد واشتغل 
ذلك المقدم في علم بتحصيل العلم عند األساتذة والعلماء ليصبح بعد 

الكالم والفقه واألصول، وكان من تالمذة ابن عقيل. وفضله أشهر من أن 
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 ..(1)واملرتضى
 ..(2)والرضي

                                                                                                             
 

هـ  413عام  يوصف انتهت رئاسة اإلمامية إليه في وقته. توفي 
 الكاظمي عاماً قضاها بالعلم والعمل، ودفن في الحرم 75ببغداد عن 

 لويه.قبر أستاذه ابن قو وبجانب بجوار اإلمام الجواد  يفرشال

أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن  (1)

و)الشريف المشهور بـ )السيد المرتضى(  ،اإلمام موسى الكاظم 
المجدين( و)علم الهدى(، لقبه بهذا  يالثمانين( و)ذ يالمرتضى( و)ذ

عام  في بغداد ولد  في قصة معروفة. اللقب أمير المؤمنين 
ن أسرة هاشمية عالية النسب، فله نسب شريف من ناحية أبيه م هـ355

ً فقيهاً، وأديباً  ً  وأمه. كان السيد المرتضى عالماً جامعاً، ومتكلما . بارعا
كان نقيب الطالبيين في عصره. وكان جمع من العلوم ما لم يجمعه أحد، 

ً في الفقه  يحظى بمنزلة سامية في العلم والفقه قل نظيرها. صار إماما
لـه تصانيف  الكالم ومرجعاً لإلمامية في عصره بعد وفاة الشيخ المفيد.و

مشهورة منها: )الشافي في اإلمامة( وكتاب )الطيف والخيال( وكتاب 
 :قيل .ه ديوان شعر فيه أكثر من عشرين ألف بيتـ)الغرر والدرر(، ول

. ته ومصنفاته ومحفوظاتهئاألف مجلداً من مقر 80نه خلف بعد وفاته إ
، وصلى عليه ابنه، ودفن بقرب الروضة  ه436في بغداد عام  ي توف

 الكاظمية المباركة.

أبو الحسن محمد بن أبي أحمد السيد الرضي جامع نهج البالغة، هو  (2)

الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن اإلمام موسى 
من أسرة شريفة وأصيلة، يصل  هـ359عام  في بغداد ، ولدالكاظم 

. يعود نسبه من أبيه إلى اإلمام الكاظم نسبه إلى األئمة المعصومين 
 ومن أمه إلى اإلمام السجاد ، وهو عالم مفكر ذو ذكاء خارق .

وفهم عال، أسس مدرسة في بغداد قام فيها بتربية وتدريس طالب العلوم 
الشريف   ب   ه388الدينية وفيها مكتبة كبيرة. لقبه بهاء الدولة سنة 

، وفي تلك السنة لقبه بهاء ذي المنقبتين  ب  ه398، ولقب سنة جليلال
ً قوام الدين بالرضي ذي الحسبين  الدولة ب الشريف   ، ولقبه أيضا
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وقد مهدت احلكومة لنشر ، كرضوان اهلل عليهم أمجعني  (1)وابن اجلنيد

 شيع يف إيران.فحدثت موجة من الت علوم آل حممد 

 الدور الرابع:

، فقد جاء إىل إيران (2)أما الدور الرابع فقد أوجده العالمة احللي

                                                                                                             
 

كالم اإلمام أمير المؤمنين  هجمع . لـه مؤلفات قيمة وعلى رأسهااألجل
 في السابعة   ه406توفي عام  )نهج البالغة(. أسماه في كتاب
ربعين من عمره، بعد عمر قضاه في خدمة اإلسالم والتشيع، ودفن واأل

 .في الكاظمية بجوار قبر اإلمامين الكاظم والجواد 

أبو علي محمد بن أحمد بن الجنيد الكاتب اإلسكافي، واإلسكافي نسبة  (1)

إلى إسكاف، وهي ناحية ببغداد على صوب النهروان من سواد العراق، 
ابن الجنيد من أجلة علماء اإلمامية  رلعلماء. يعتبينسب إليها جماعة من ا

)رضوان هللا عليهم أجمعين(، كان وجيهاً عندهم وثقة عند جميعهم، يُعد 
من أعيان الطائفة، وأعاظم الفرقة، وأفاضل قدماء األمامية، وأكثرهم 
ً وأحسنهم تحريراً، وأدقهم نظراً.  ً وأدباً، وأكثرهم تصنيفا ً وفقها علما

قه والكالم واألصول واألدب والكتابة وغيرها، تبلغ صنف في الف
مصنفاته نحواً من خمسين كتاباً، منها: )تهذيب الشيعة ألحكام الشريعة(، 

عشرين مجلداً يشتمل على جميع كتب الفقه، وكتاب في كتاب كبير 
)المختصر األحمدي في الفقه المحمدي(، و)مختصر التهذيب(، وغيرها. 

 . ه381بالري عام  توفي 

 ،المعروف بالعالمة الحلي ،الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي (2)

في مدينة الحلة. بدأ بتحصيل العلم   ه 648رمضان سنة  29ولد في 
وقد تعلم األدب العربي والمقدمات والعلوم  ،واكتساب الكمال منذ طفولته

ك عند عند أبيه وسائر علماء المنطقة الكبار، وكذل ،العصرية في الحلة
 ،وابن عم أمه الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد ،خاله المحقق الحلي

والحكيم  ،ورضي الدين علي بن طاووس ،والسيد أحمد بن طاووس
أكمل المقدمات  المشهور ابن ميثم البحراني مؤلف شرح نهج البالغة.

ونال درجة االجتهاد ولم يبلغ سن التكليف. ومنذ ذلك الوقت اشتهر 
 



 
 

37 

، وقد (1)ومعه جمموعة كبرية من تالمذته يف زمان امللك ادا بندة

ألف عدة كتب يف إيران، وقد عمل على نشر التشيع ما متكن، 

إىل أن  سنيةكبري فأحدث موجة من التشيع، ولكن بقيت إيران حلد 

 .جاء الدور اخلامس

 الدور الخامس:

ذلك جبهود الدور اخلامس هو تشيع إيران بالكامل فقد حدث 

، فقد متكنوا ومبساعدة جمموعة من العلماء (2)الصفوينيمباركة من 

                                                                                                             
 

ائه وفضله. درس الفقه على خاله المحقق الحلي، وفي بنبوغه وذك
ودرس الفقه السني  الفلسفة والمنطق على الخواجة نصير الدين الطوسي،

، وقيل إنه ألف ألفا كتاب 100على علماء السنة. لـه من اآلثار في حدود 
. فقد ألف في الفقه واألصول والكالم والمنطق والفلسفة والرجال وغيرها

في الحلة   ه 726محرم ليلة السبت أو يومه سنة  11في  توفي 
 ،المزيدية، وقد حمل نعشه الشريف على الرؤوس إلى النجف األشرف

 .ن ودفن في جوار أمير المؤمني

محمد بن أرغون بن أبغا بن هالكو بن تولى بن جنكزخان المغولي،  (1)

. ملك خدا بنده(، ومعناه:  عبد هللا)  السلطان غياث الدين المعروف ب
العراق وخراسان وأذربيجان، ولد سنة نيف وسبعين وستمائة، كان على 

في قصة معروفة، ثم بعث  مذهب العامة فتشيع على يد العالمة الحلي 
، إلى البالد واألقاليم حتى يخطبوا باسم األئمة االثني عشر 

ويضربوا السكك على أسمائهم، وينقشوها على أطراف المساجد 
أنشأ مدينة جديدة بأذربيجان سماها  ،ان يحب العمارةوالمشاهد. وك

 . ه716السلطانية توفي سنة 

الصفويون أسرة شيعية علوية عريقة تنتسب إلى صفي الدين األردبيلي  (2)

المدفون بأردبيل في أذربيجان. بعدما آلت زعامة األسرة إلى إسماعيل 
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 مثل: 

 ..(1)اجمللسي األول
 ..(2)واجمللسي الثاني

                                                                                                             
 

ً من أت باعه وقاده إلى أحد أحفاد صفي الدين بعد مقتل والده، جمع جيشا
قتال أسرة آقاقوينلو الحاكمة في أذربيجان والعراق، فقضى على نفوذ 
هذه األسرة التركمانية في أذربيجان، واتخذ من تبريز مقراً لحكمه 

 914. ثم توجه بجيشه نحو العراق وفتحه في سنة  ه 905وسلطانه عام 
ام بضم ق ل، وقضى على نفوذ أسرة آقاقوينلو في العراق بشكل كام ه

المراقد المقدسة في النجف وكربالء وبغداد وسامراء إلى الدولة 
الصفوية. أصبح الشاه إسماعيل حاكماً على إيران والعراق بشكل كامل. 
امتدت فتوحات الشاه إسماعيل إلى خراسان، ثم فتح )هرات( وأسقط 
حكومة )أزبك( بعد حرب طويلة. وهكذا تكونت دولة شيعية قوية 

يران والعراق وخراسان وهرات. وقد تزامن ظهور وتوسع وواسعة في إ
الدولة الصفوية في إيران والعراق وخراسان وهرات مع سقوط دولة 
المماليك على يد السلطان سليم العثماني، وامتداد نفوذ العثمانيين إلى بالد 

. من سالطينها الشاه إسماعيل الصفوي والسلطان شاه  ه 923الشام سنة 
اه عباس االول، والشاه صفي. وقد دأب الصفويون على طهماسب، والش

استقدام فقهاء جبل عامل إلى إيران وتوليتهم مراكز القضاء والفتيا 
 والتوجيه.

المولى محمد تقي المجلسي المعروف بالمجلسي األول كان عالماً  (1)

ً وفقيهاً، وزاهداً  صاحب كرامات، ومقامات روحية وفاضالً، ومحدثا
لى يد الشيخ البهائي والميرداماد. تبحر في مختلف العلوم سامية. درس ع

اإلسالمية، وله مصنفات عديدة. أصبح مرجعاً للتقليد في زمانه. كان يقيم 
 الجمعة والجماعة حيث كان إماماً لصالة الجمعة في أصفهان. ولد 

 . ه 1070وتوفي عام   ه 1003عام 

جلسي، المعروف بالعالمة محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي الم (2)

كان  .صفهانأهـ في مدينة  1037المجلسي وبالمجلسي الثاني، ولد عام 
 عالماً في التفسير والحديث والفقه واألصول والتاريخ والرجال والدراية.
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 ..(1)واملري فندرسكي
 ..(2)والشيخ البهائي

                                                                                                             
 

منصب شيخ اإلسالم في   ه1098قل ده الشاه سليمان الصفوي في سنة 
ي وتنفيذي في ذلك وكان هذا المنصب أفضل وأهم منصب دين ،أصفهان
 110في  ويقع )بحار األنوار( أشهرها لـه مصنفات عديدة، الزمان.
 27في ليلة  مجلداً. توفي  26واآلخر )مرآة العقول( في  ،مجلدات

 هـ  في أصفهان عن ثالثة وسبعين عاماً. 1110رمضان سنة 

 السيد األمير أبو القاسم الفندرسكي الحسيني الموسوي، والفندرسكي: (1)

ستراباد، أبكسر الفاء والنون نسبة إلى فندرسك قصبة من ناحية أعمال 
فرسخاً. كان من أكابر تالمذة المير محمد باقر الداماد، وكان  12بينهما 

ً فاضالً ماهراً في العلوم العقلية والرياضية. أخذ عنه الحكمة  حكيما
المحقق الخونساري. عاصر السلطان شاه عباس الصفوي، والسلطان 

اه صفي، وكان معظماً عندهما. سافر إلى الهند وكشمير، وناظر مع ش
علماء الهند وغيرهم، وغلب عليهم حتى أسلم بيده جمع من الهنود. لـه 
إلمام بالشعر،ومهارة في العلوم الهندسية والرياضية. لـه من المؤلفات: 
)الرسالة الصناعية( بالفارسية مختصرة معروفة، وشرح كتاب المهارة 

كتب حكماء الهند بالفارسية، وكتاب كشف اللغات )جوك باشست( من 
في  لغة هندية. توفى  460في ترجمة اللغات الهندية المستعملة، وهي 

، ودفن في تخت فوالد وقبره مزار معروف إلى  ه1050أصفهان سنة 
 اليوم، وكان لـه من العمر نحو من ثمانين سنة تقريباً.

سين بن عبد الصمد الحارثي الجعبي، المعروف بهاء الدين محمد بن الح (2)

بالشيخ البهائي، والحارثي نسبة إلى الحارث الهمداني. ولد في بعلبك عام 
، انتقل به والده وهو صغير إلى إيران، فنشأ فيها وتتلمذ على يد  ه953

والده وغيره، في الفقه واألصول والعقائد والتفسير والنحو وغير ذلك من 
البلدان ثالثين عاماً، فسافر من أصفهان إلى الحجاز، ثم  العلوم. ساح في

مصر والقدس وحلب، ثم رجع إلى أصفهان، وشرع التأليف والكتابة. 
انتهت إليه رئاسة المذهب، كان ماهراً في العلوم المختلفة بال نظير، 
واشتهر بعلم الرياضيات، وله فيه خالصة الحساب. كما تنسب إليه أشياء 
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، حتى أصبحت إيران من إيرانأحناء كافة  من نشر التشيع يف

 .أهم دول الشيعة يف العامل

السنة كثريًا للقضاء على التشيع يف إيران ولكن باءوا  توقد سع

سائر بالفشل، والسر يف ذلك هو أن اجمللسيني والشيخ البهائي و

بواسطة الناس الذين تشيعوا، وذلك قاموا بتوعية وتثقيف العلماء 

قد متكنوا من تغيري علمي واحلوار اهلادف، الالكتب والبح  

، حتى علم الناس بالدليل والربهان حنو أهل البيت  ثقافتهم

 .أحقية مذهب أهل البيت 

جمموعة من الغربيني والسنة يقولون بأن التشيع من هنا ترى أن 

 هو من إجياد الصفويني.يف إيران 

لصفويني، بل ويف الواقع أن التشيع يف إيران مل يكن من إجياد ا

 وهي علوم أهل البيت  ن الصفويني قاموا بنشر علوم الشيعةإ

                                                                                                             
 

دسة ما زالت آثارها باقية إلى اآلن في العراق وإيران. لـه عجيبة في الهن
 شعر كثير جيد بالعربية والفارسية. خلف آثاراً عديدة منها:

: مشرق الشمسين وإكسير 2:الحبل المتين في إحكام أحكام الدين، 1
: شرح الصحيفة 4: العروة الوثقى في تفسير القرآن، 3السعادتين، 
: 6لعضدي على مختصر األصول، : حاشية شرح ا5السجادية، 

 الخالصة في الحساب.
،  ه1030في شهر شوال سنة  في خراسان مشهد الرضا  توفي 
،ودفن في بيته الذي هو اآلن جزء من  ه1035وقيل : ،  ه1031 يل :وق

 الحضرة الرضوية المقدسة.
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أمام ن علوم السنة مل تتمكن من املقاومة والبقاء إويف املقابل ف

احلق فقد زالت جانبًا. وأاذ هذا الدور  مدرسة أهل البيت 

 بالتقدم.

املقدسة أما مدينة قم هذا ملخص عن أدوار إيران يف تشيعها، 

 أي جبهود األشعريني وهم شيعة اليمن. عت يف الدور الثانيفقد تشي

الكوفة، وذلك يف زمان كما أن أول مدينة يف العراق تشيعت هي 

وقد سعى بنو أمية كثريًا للقضاء على الكوفة  ، أمري املؤمنني 

 شيعية. تلم يتمكنوا وبقيف

بعد منها ـ أول مدينة تشيعت وهكذا بالنسبة إىل إيران حي  إن 

 .هي قميف العراق ـ كوفة ال

ت قم املقدسة ـ وال تزال ثحمد اهلل تعاىل ـ تضم عددا من وكان

 ، مثل: طول التاريخ املعروفنياإلمامية علماء كبار 

 ..(1)الصدوقني
 ..(2)وعلي بن إبراهيم

                

 مرت ترجمتهما. (1)

ن أعالم ، مولد في عائلة عرفت بوالئها ومحبتها آلل البيت  (2)

القرنين الثالث والرابع الهجري، بدأ بالدراسة على يد والده، والذي يعد 
من كبار رواة الشيعة، كما سمع الحديث من كثير من الرواة و المحدثين، 

 فأصبح فيما بعد من المحدثين البارزين في مدينة قم المقدسة.
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 .والفقهاء احملدثنيسائر و

طهران كانت سنية أما سائر مدن إيران فكانت سنية، فمثال 

وكثريا ما من أتباع املذهب الشافعي واحلنفي، نوا كابالكامل، و

 معارك شديدة بني هذين الطائفتني. تحدث

                                                                                                             
 

 يعتبر علي بن إبراهيم القمي من أبرز وأوثق رواة الشيعة، ومن
. يحظى باحترام خاص من المعاصرين لإلمام الحسن العسكري 

علماء الشيعة وفقهائها، وقد أورد الشيخ الكليني في كتابه الكافي كثيراً 
من رواياته المستندة إليه. يطلق عليه الفقهاء عنوان أستاذ مشايخ قم، كما 

 يعدونه من أكبر الشخصيات في تلك المدينة. لـه مؤلفات كثيرة منها:
: تفسير 4: قرب اإلسناد، 3: الناسخ والمنسوخ، 2: نوادر القرآن، 1

 القمي، وغيرها.
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 الموضوع الثالث:
 مستقبل قم 

 دورها في نشر علوم آل محمد و
 

 معصومة الالمحور األول: حرم السيدة 

،  عصومة املحرم السيدة أهم معامل قم املقدسة هو إن 

سبب اخلري والربكة ملدينة قم وأهاليها، فإن هذه السيدة اجلليلة هي 

 بل للعامل والعاملني بأمجعهم.

ولكن احلرم الشريف واألروقة وما أشبه ال تتناسب مع عظمة 

وال تناسب دور قم يف إيصال معارف أهل  عصومة املالسيدة 

 البيت ع إىل العامل.

ال يناسب قم وال التشيع، وأنا فهذا احلرم وبهذا األسلوب 

درجة يتسع مليون لتوسيع احلرم الشريف بنه يلزم العمل أتصور أ

 زائر.

وباألئمة  بالدينفإن الناس حتى غري امللتزمني منهم يعتقدون 

حتى أولئك الذين ال يلتزمون باألمور الشرعية، مثل ف، وذويهم

الشخص الذي ال يصلي، أو الذي يشرب اخلمر ـ والعياذ باهلل ـ أو 

. فالدين عصومة املمون السيدة املرأة السافرة، فإنهم حيرت
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 .وهو أمر فطري ال ميكن القضاء عليهيرتبط بروح الناس 

هي مأوى جلميع  عصومة املمن هنا فإن حرم السيدة 

 الناس، فينبغي أن يكون ثحي  يسع أكرب عدد منهم.

إن الشيعي الذي يعيش يف أقصى الباكستان أو أفغانستان أو 

متعلق بقلبه با، فإنه وبالد الغرب وأوراهلند أو سوريا أو لبنان أو 

 فردا فردا، متعلق بأهل البيت و، عصومة املبالسيدة 

 ويود أن يوفق لزيارتهم واالستفادة من معني بركاتهم.

من هنا يلزم أن يكون احلرم الشريف يسع أكرب عدد من الزوار 

 حتى من غري اإليرانيني ومن شيعة العامل بأمجعهم.

أمر فطري،  لصاحلني واألنبياء واألئمة فإن الدين وحب ا

ليتخلوا فأنتم شاهدمت اإلحتاد السوفييت كان يقّتل الناس سبعني سنة 

 الدين.عن 

، يعين أربعة أجيال؛ نيأو يوم اسبعون سنة! إنها ليست يوم

ألنه لو حتسبون أن بني جدكم األعلى وبينكم سبعني سنة، فقد 

مل  ييت، وبالرغم من هذاتغريت أربعة أجيال يف اإلحتاد السوف

مع زوال الضغط قد عاد يتمكنوا من القضاء على الدين وجذوره، ف

اجلميع إىل دينهم األول. املسيحيون واليهود عادوا إىل دينهم، 

املسلمون والشيعة عادوا إىل دينهم ومذهبهم، لقد قابلت جمموعة و
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منهم فوجدتهم شيعة مثلنا مع فارق بسيط وهو أنه وبسبب عدم 

جود املبلغني فقد جهلوا بعض األمور، وإال فإن اإلسالم والتشيع و

 يف اإلحتاد السوفييت مل ينقص منه شيئًا.

وعلى كل حال فإن الكالم حول لزوم توسعة حرم السيدة 

وزائر على  إىل درجة ثحي  يتسع إىل مليون مصل عصومة امل

 .أقل التقادير

بعض األماكن رمبا يقول البعض أن يف توسيع احلرم اراب ل

 ؟ثريةاأل

نا نقول: إنه يلزم مالحظة األهم واملهم، ورمبا أمكن ولكن

قدم دائمًا على هو املالدين  اجلمع بني التوسعة وحفظ اآلثار، فإن

قبل مائة عام من املؤمنني كانوا يعيشون جمموعة فإن كل شيء، 

حسب حاجة ذلك الوقت وبنوا ما يناسبهم من احلرم والقبة و

اليوم تغريت املعادالت، فإن األصل  اريًا، ولكن فجزاهم اهلل

 الواقعيات.واملعيار هو الدين واإلنسان والروح و

، فقد كان يف املاضي املسجد احلراملقد شاهد الكثري منكم 

مسجدًا صغريًا، وقد تشرفُت بزيارته قبل مثان وثالثني عامًا فكان 

فهذا أفضل  صغريًا، ولكنه توسع اآلن ثحي  يتسع ملليون مصٍل،

 .من أن يبقى املسجد كما كان يف السابق
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ألجل توسعة الروضة املعصومية املباركة، إذن يلزمنا العمل 

على األقل يستوعب  عصومة املثحي  يكون حرم السيدة 

حتى ميكن حضور مليون مصٍل يف صالة اجلماعة، ومليون زائر، 

ن البدع مفإنها ؛ ةاجلماعصلوات توحيد  نريد بذلكوبالطبع ال 

وذلك اليت ابتدعها السعوديون على االف اإلسالم واإلنسانية، 

 الصلوات يف مجاعة واحدة وإجبار الناس عليها.توحيد ب

املنورة قد بنى يف املدينة  األعظم يف الوقت الذي كان النيب 

سبعًا وأربعني مسجدًا، فمن أراد الصالة وكانت صغرية يف يومه، 

 أراد الصالة مع غريه صلى  صلى معه، ومن مع النيب 

 معهم.

إذن يلزم أن تكون صلوات اجلماعة متعددة وحرة، حتى خيتار 

 الناس اإلمام الذين يريدون االقتداء به يف الصالة. 

 

 الحريات من أسباب انتشار اإلسالم

 

اليت منحها اإلسالم للناس، هي أحد فإن احلريات وأساسًا 

اجتماع الناس حول م، ويف الرئيسية يف انتشار اإلسالاألسباب 

ماعة جب، فليس من الضروري أن يصلي اجلميع وقادته الدين
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 واحدة.

وبالطبع إىل ما قبل زمان آل سعود كان الوضع كذلك، ثحي  

كان كل شخص يتمكن من الصالة مجاعة يف املسجد احلرام، حتى 

، وكان من مراجع (1)أنه زمان املرحوم احلا  آقا حسني القمي

مكة ، عندما ذهب إىل ا عامنيكبار، وقد تويف قبل مخسالشيعة ال

يف املسجد احلرام صالة اجلماعة املكرمة واملدينة املنورة كان يقيم 

 الشيعة هناك.واملسجد النبوي الشريف وكان يقتدي به 

                

آية هللا السيد حسين بن السيد محمود القمي. فقيه أصولي ومن مراجع  (1)

، ودرس فيها مقدمات  ه1282التقليد األفذاذ، ولد في قم المقدسة عام 
منهم: السيد  ءماعلالالعلوم، ثم هاجر إلى العراق فحضر أبحاث كبار 

المجدد الشيرازي، والميرزا حبيب هللا الرشتي، والمولى علي النهاوندي، 
والشيخ محمد كاظم الخراساني، والسيد محمد كاظم اليزدي، والشيخ 
محمد تقي الشيرازي، فحاز على درجة سامية من العلم. كان معروفاً 

هبط  1331بالصالح والتقى والنسك والزهد وكثرة العبادة. في سنة 
المشهد الرضوي الشريف، فصار من أكبر مراجع التقليد في إيران، 

هلوي قانون السفور ومنع الحجاب، تحرك بوعندما أصدر رضا خان 
انون، ولكن تم اعتقاله ونفيه قإلى طهران للوقوف ضد هذا ال السيد 

والتف العلماء حوله وصار من كبار المقدسة إلى العراق، فسكن كربالء 
  ه 1365عام  التقليد. ولما توفي السيد أبو الحسن األصفهاني  مراجع

يوم  ي، رشح السيد القمي للمرجعية، إال أن األجل لم يمهله حيث توف
في بغداد، أثناء إجراء عملية جراحية   ه 1366ربيع األول  14األربعاء 

عاماً. ثم نقل جثمانه إلى النجف األشرف،  84له، وله من العمر آنذاك 
الشريف. من مؤلفاته: رسالة مختصرة العلوي فن في الصحن ود

األحكام، حاشية الرسالة الرضاعية، حاشية رسالة صحة المعامالت، 
 حاشية الرسالة الربانية، وحاشية مجمع المسائل.
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يصلون الف إمام واحد، الناس مجيع فأي فخر يف أن يكون 

 على شاكلة واحدة.أو يكونوا 

الذي أمر الناس بتوحيد وأمثاله،  (1)يهذا أسلوب البهلو

 لباسهم..

أن يأكلوا نوعًا واحدًا فهل رأيتم أحد العقالء يدعو الناس إىل 

 من الطعام. 

 فأي كالم هذا! 

، ومنها ما يرتبط مبسألة ااتيار إمام الكل أحرار يف أعماهلم

 .اجلماعة للصالة

هذا دح آل سعود على من اخلطأ ما نراه من البعض حي  ميإذن 

                

م، دخل في الجيش 1878ولد عام  ،رضا خان المعروف بالبهلوي األول (1)

ً  ،اإليراني رة القاجارية الحاكمة، وأعلن أطاح باألس .وأصبح  ضابطا
حكم بالظلم والجور  .م1941-1925نفسه شاهاً على إيران للفترة 

تنازل عن الحكم البنه محمد رضا عام  .واالستبداد، ونشر الفساد
بواسطة محمد علي  ،م تحت ضغط أحداث الحرب العالمية الثانية1941

ه وقادة جيشه فقال لرجال .فروغي الذي كتب صيغة االستقالة لـه بنفسه
فالالزم  ،والضباط عند توديعه في قصر مرمر: إني كبرت وضعفت

وهو ولي العهد وأملي منكم أن  ،إعطاء مسؤولية الدولة إلى فرد شاب
ً  .تؤازروه وتساعدوه ثم إلى قم  ،صفهانأإلى  فخرج من طهران متوجها

ومنها إلى بندر عباس، ثم نقل بكل ذل على ظهر باخرة  ،فكرمان
أحد جزر أفريقيا الجنوبية حيث تمرض  ،ية إلى جزيرة موريسإنجليز
 .م1944مات وحيداً ذليالً عام ثم  ،فيها
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 العمل املخالف لإلسالم، 

احملال مجيع عندما حيل وقت الظهر، تغلق ورمبا مدحوهم بأنه 

جيتمعون اوفًا من عصا فإن الناس التجارية ويذهبون إىل الصالة؛ 

وهذه ليست فضيلة، بل بالعكس، فإنها بدعة ، !اآلمرين باملعروف

 يف الدين.

قد أجربا  ني أو أمري املؤمن لم يرد يف التاريخ أن النيب ف

بالعصا شخصًا على ترك عمله وحضور صالة اجلماعة، حتى عمر 

 الذي يعتقدون به مل يفعل مثل هذا. 

من اجلرب واإلكراه حلضور الصالة، علمًا بأن هذا العمل اخلاطئ 

كان وغري ذلك من األاطاء الكثرية اليت قام بها حكام السعودية 

، يف الوقت الذي مينح السبب يف تشويه صورة اإلسالم يف العامل

ويدعوهم اىل اهلل باحلكمة  اإلسالم الكثري من احلريات للناس

 .واملوعظة احلسنة من دون جرب وإكراه

 قال تعاىل: كال إكراه يف الدين 

 وقال عزوجل كلست عليهم مبسيطر 

من شرب اخلمر وما أشبه  رماتاإلسالم مينع عن احملنعم، 

غري احملرمات فإن مجيع األشياء يف ولكن يف  واحملرمات قليلة جدا،

، فأنت حر يف أن تصلي يف بيتك حتى العبادةوحرة اإلسالم مطلقة 
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 .أو يف املسجد أو يف غريهما

املقدسة يف قم احلرم الشريف يلزم أن يكون الكالم: واالصة 

يتسع ملليون زائر، فنحن لسنا مثل اليابان نعاني من قلة األرض، 

عمال وبناء الطبقات. إن يف قم مساحات ثحي  جنرب على إدغام األ

شاسعة من كل ناحية، من قم إىل كاشان إىل أصفهان إىل طهران 

ثم ، هذه األراضي الواسعة من نعم اهلل علينا. علمًا بأن غريهاإىل 

ويف الناس على استعداد لدفع األموال من أجل األمور الدينية إن 

النساء على بشكل ال حدود لـه، وحتى  سبيل أهل البيت 

 .اهلل وأهل البيت ذهبهن يف هذا حليهن واستعداد لبذل 

من أجل مستقبل قم؛ فإن ه التوسعة فثقوا إذا ما حدث مثل هذ

الناس سيدفعون املال الالزم االل ثالث سنوات، فالسيد 

 بأموال الناساألعظم  بنى مسجد ك رضوان اهلل عليه  (1)الربوجردي

                

السيد حسين بن السيد علي بن السيد أحمد بن السيد علي تقي بن السيد  (1)

ثم هاجر إلى  ،هـ1292جواد الطباطبائي البروجردي، ولد في عام 
إليه بعد وفاة السيد أبو  هـ. اتجهت األنظار1320النجف األشرف عام 

هـ. بنى مدرسة علمية كبيرة في 1365الحسن األصفهاني في عام 
وقد هيئ لها مكتبة كبيرة تحوي بعض  ،هـ1373النجف األشرف عام 

 ،هـ في قم المقدسة1380األسفار النفيسة واآلثار النادرة. توفي في عام 
يدة فاطمة ودفن في المسجد األعظم الذي بناه بالقرب من مقام الس

 .المعصومة 
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السيد ت التربعات بكثرة حتى أن وكان، وبتربعات من املؤمنني

 لمال، فقد مجع املال الكايف.بعد لأاربهم بأنه ال حاجة 
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 المحور الثاني: نظافة مدينة قم المقدسة

 

مسع وقرأ ، وكلنا وأفضل منوذ  فيها اإلسالم دين النظافة

 .(1)النظافة من اإلمياناحلدي  الشريف: 

لسنا بصدد ثحثه  ،(2)معنى مشوليا واسعا لنظافة علما بأن ل

                

 .20016ح 92ب 319ص 16مستدرك الوسائل: ج (1)

موسوعته ضمن وهو  (النظافةقيم عنوانه )فقه زي كتاب الإلمام الشير (2)

ذي  1بتاريخ ألفه  .17×  24صفحة قياس  567ويقع في  ،الفقهية
في مدينة قم المقدسة. وقد تناول )أعلى هللا مقامه( فيه    ه1417القعدة 

مواضيع التالية: استحباب النظافة، النظافة في القرآن، النظافة في ال
الروايات، بين النظافة الجسدية والروحية، نظافة القرآن وعدم تحريفه، 
حرمة تنجيس القرآن، نظافة النية، اجتناب التدخين، الطهارة من الحدث 
والخبث، المطهرات في اإلسالم، النجاسات واالجتناب عنها، النظافة 
وأحكام التخلي، نزح البئر، النضح، الغسل والوضوء والتيمم، النوم على 
طهارة، النظافة بعد الموت، األغسال الواجبة والمستحبة، النظافة في 
الصالة، نظافة المسجد وطهارته، النظافة الشخصية، استحباب دخول 
الحمام للتنظيف، التنظيف والخضاب، الكحل وآدابه، الشعر والتنظيف، 

شط وآدابه، تنظيف الشارب، نظافة الفم، السواك، ال للتدخين، الختان الم
سنة واجبة، التدهين، التعطر، نظافة المنزل، تهيئة الزوجين وتزينهما، 
آداب المائدة، تخليل األسنان، النظافة الثقافية، دور العلماء في النظافة، 

وق اإلنسان، النظافة السياسية، حرمة االستبداد في الحكم، التعددية، حق
الحريات اإلسالمية، ال عنف في اإلسالم، حرمة التجسس والتعذيب، 
نظافة التعامل مع العدو، رعاية المعاهدات الدولية، ال لسفك الدماء، 
حرية المعارضة، نظافة الحرب، نظافة التعامل مع األسرى، نظافة 
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  اآلن.

والكالم يف مدينة قم املقدسة، حي  يلزم أن تكون يف غاية 

منوذ  ومثال النظافة والطهارة، حتى يشعر كل من يرد إليها بأنها 

 .من النظافة اإلسالمية

عدة أشياء من ـ والغرب بشكل عام ـ لقد أاذ املسيحيون 

النظافة واحدة ت كاناإلسالم وعملوا بها، وبالنتيجة فقد تقدموا، 

 منها. 

حي يف الكويت ويف أحد األيام كنت مارًا بالسيارة من عندما كنا 

، فالحظت تواجد أعداد كثرية من الناس، وقد يسمى بالشرق

ارتدوا مالبس نظيفة ومجيلة، وقد كانوا يف غاية النظافة، حي  

 امتلئ اجلو بعبق عطورهم.

سيارة، الأكن أملك فسألت من السائق وكان كويتيًا ـ ألني مل 

ـ: ما  البعض أن يعطونا سيارة لكنين مل أقبل بذلك أرادنعم 

                                                                                                             
 

المال، القانون والتطبيق، النظافة االقتصادية، النظافة من الفقر، بيت 
الجمارك، النظافة من المكر والغش والخيانة واالحتكار، النظافة 
االجتماعية، النظافة في الصداقة، نظافة المشورة، نظافة األسرة، نظافة 
النكاح، نظافة العين، التوسعة على العيال، نظافة االسم، نظافة العقوبات، 

ء، نظافة توبة المرتد الفطري، درء الحدود بالشبهات، نظافة القضا
، البيئة، نظافة الطب، النظافة النفسية، النظافة عن مطلق الرذائل و...

 م.2000/   ه1421الكويت عام ص في قامت بطبعه هيئة محمد األمين 
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 .للعبادة اخلرب؟. فقال: هنا كنيسة وهؤالء جيتمعون هنا كل يوم أحد

أو عمال املسيحيون يف الكويت قليلون جدًا، وأكثرهم طالب 

، ولكن يف أيام األحد يرتدون أفضل مالبسهم، أو ما أشبه

 .يف الكنيسةل العطور، ثم جيتمعون ويتعطرون بأفض

واسعة ـ فهي نا ئأصدقاقاله بعض ما نفسها ـ فحسب الكنيسة أما 

مزينة بالورود، ويستقبل العاملون فيها الناس نظيفة جدًا، وهي 

 هالشخص أن هذثحي  يرى بت واحللوى واملرطبات. ابتقديم الشر

 .ينجذب إليهمفاألشياء من مظاهر الدين 

أفضل  ىإذا ذهب إىل مكان نظيف وتلقن اإلنسان أومن الطبيعي 

 . وهكذا ذهب إليه مرة أارىياالحرتام واالستقبال، فسوف 

تقدموا، ولكننا قد من اإلسالم فتعلموا هذه األمور إن الغربيني 

 فتأارنا. أعرضنا عنها

 عاليا قم املقدسة مثااًلمدينة أن نعمل ألن تكون علينا إذن يلزم 

يعين إذا أراد شخص أن يرى مكانًا نظيفًا نظافة واجلمال، لل

 .رشد إىل قم املقدسةُيفيه مظاهر احلضارة والتقدم، ومجياًل 

وهذه مسؤولية اجلميع، وميكن لكل فرد منا أن يساهم يف هذا 

كلكم راع وكلكم مسئول  :النيب األكرم  فقد قال؛ األمر



 
 

55 

 .(1)عن رعيته

 

 ة العالمالمحور الثالث: االستعداد الستقبال شيع

 

عش آل حممد ومأوى إن مدينة قم املقدسة وكما يف الروايات: 

 ..(2)شيعتهم

أحناء يف مجيع مئات املاليني من احملبني  عصومة امللسيدة ول

فيلزم أن تكون قم املقدسة ثحي  ، العامل، حي  تواجد الشيعة

تصبح مأوى للشيعة كما ورد يف احلدي ، فتستوعب املاليني من 

، وااصة من شيعة وتنشر بينهم ثقافة أهل البيت الزوار 

اار  إيران، فإن ذلك يوجب التماسك بني أتباع أهل البيت 

  وارتباطهم ثحوزاتهم العلمية والعلماء واملراجع، والتزود من

، مضافا إىل الفوائد االقتصادية الكبرية علوم آل حممد 

 للناس.

وبركاتها،  وعظمتها عصومة املوهذا كله بفضل السيدة 

                

 .75ف 119جامع األخبار: ص (1)

 .314ص 57بحار األنوار: ج (2)
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ثالثة من يكفيها فخرا أن من سريتها، لكن الكثري وإن كنا ال نعلم 

من زارها وجبت لـه قالوا يف حقها:   (1)األئمة املعصومني 

 .(2)اجلنة

إن الشيعة يعتقدون بهذا الكالم، وأن كل ما يقولـه املعصوم 

  يزورا هو الواقع مائة يف املائة، وعليه فإذا أراد شيعة العامل أن

 املقدسة فهل حنن مستعدون لذلك؟ قم

أنور علما بأن الشيعة هم نصف املسلمني، وهذا ما اعرتف به 

ن الشيعة السابق، حي  قال إ رئيس مجهورية مصر (3)السادات

                

 .واإلمام الجواد  واإلمام الرضا  وهم اإلمام الصادق  (1)

، فيما يتعلق بأحوال أوالده  317ص 48جع بحار األنوار: را (2)

 . 5ح 1ب 267ص 99والبحار: ج

ولد في عام  محمد أنور السادات زعيم عسكري وسياسي مصري. (3)

كان أحد الضباط األحرار الذين ثاروا على الملك فاروق عام م(، 1918)
ً للجمهورية ما بين عام )1952 لفاً م( خ1981 – 1970م. أصبح رئيسا

(. قام م1973لجمال عبد الناصر،  قاد الحرب المعروفة بحرب أكتوبر )
ً في الكنيست اإلسرائيلي،  بزيارة مفاجئة للكيان الصهيوني، وألقى خطابا

م( معاهدة للصلح مع الكيان 1979مارس / آذار عام  26ثم وقع في )
الصهيوني، فأعطى الصهاينة ما لم يحلموا به طوال عمرهم. سمح 

م( باستخدام القاعدة الجوية في 1979/   ه 1400ريكان عام )لألم
مصر، لمهاجمة إيران من أجل إطالق سراح المحتجزين في السفارة 
األمريكية بطهران. استقبل شاه إيران محمد رضا بهلوي بعد خروجه 
من إيران على أثر انهيار حكمه. اغتيل في ما كان يشهد عرضاً عسكرياً 

م(، على 1981لسادس من أكتوبر / تشرين أول عام في القاهرة، يوم )ا
 يد أحد الضباط والمدعو خالد اإلسالمبولي.
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يشكلون نصف العامل اإلسالمي، وطبقًا إلحصاءات اجلامع األزهر 

مائة حي  ذكرت قبل مدة بأن عدد مسلمي العامل يبلغ ألف وست

وهم الشيعة يف  ،مثامنائة مليونيعين ، إذن نصفهم (1)مليون مسلم

 العامل.

فعلى اجلميع أن يهتم بتوسيع املدينة لكي تستعد الستقبال 

املاليني من الزوار، وذلك ببناء الفنادق الفخمة والشوارع الواسعة 

 والطرق السريعة واملرافق العامة وسائر اخلدمات للزوار.

إىل مشهد وفد يف العام املاضي ت تقول بأنه وهناك إحصائيا

 اثنا عشر مليون زائر. اإلمام الرضا ع 

وهكذا يلزم أن تكون قم املقدسة، بل أن يزداد عدد الزوار يف 

 مشهد ويف قم.

وتقديم اخلدمات هلم، إذن يلزم بناء أماكن الستقبال الزائرين، 

أعطينا احلريات  إذا ماعلمًا بأن هذا العمل ميكن أن يقوم به الناس، 

الكفاية للشعب، وشجعنا رأس املال لالستثمار الصحيح، فإن 

الفنادق وأماكن الناس واملؤسسات األهلية هم الذين يقومون ببناء 

 . وما أشبه استقبال الزائرين

                

 بلغ عدد المسلمين اليوم أكثر من ملياري مسلم. (1)
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ـ على ما في موسكو فوحنن يلزم أن ال نكون أقل من امللحدين؛ 

هذا عشرة آالف غرفة، يضم ضخم ببناء فندق  (1)قام ستالنييقال ـ 

واملاديات، فكيف  إلحلاد واالستبداد والدكتاتوريةافندق يف حكم 

يلزم ان تكون الدول اإلسالمية وااصة اليت تضم املزارات 

 .الشريفة

                

ولد في قرية  ،واسمه األصلي )جوزف نيساريونوفتش دجوغشفيلي( (1)

التحق . م1879غوري الجبلية الواقعة في مقاطعة جيورجيا سنة 
وفي سنة  ،وري االبتدائية ودورتها التعليمية أربعة سنواتبمدرسة غ

ولكنه طرد بعد  ،م حصل على منحة لاللتحاق بمعهد تفليس الديني1894
 ةثالثتزوج مرتين فأنجب  أربع سنوات فانصرف إلى النشاط الحزبي.

أصبح عضواً في الحزب االجتماعي الديمقراطي في سنة أبناء. 
وقد  ،يعمل في مجالس الحزب الداخليةم 1917وظل حتى سنة  ،م1900

وفي المرة األخيرة سنة  ،نجا في خمس مرات ،أوقف ستة مرات
تسلم مفوضية  م نفي إلى سيبيريا حيث بقي حتى سقوط القيصرية.1913

األجناس أربع سنوات ثم أصبح سكرتير الحزب الشيوعي، دب النزاع 
فشرع )ستالين(  ،م1924موت )لينين( عام بعد  بين الزعماء على القيادة

م عزل )تروتسكي( من 1925في تعزيز منصبه فدبر في نيسان 
وفي الشهر نفسه انفصل عن )زينومينيف(  ،مفوضية الحزبية

واتحد مع أعضاء المكتب السياسي اآلخرين )بوخارين(  ،و)كامينيف(
م دكتاتور 1930أصبح في حزيران سنة ، ثم و)رايكون( و)تومسكي(

ميزت فترة حكمه باالستبداد والدكتاتورية والقضاء ت روسيا بال منازع.
 ،م1952على المناوئين في محاكمات صورية، توفي في موسكو عام 

 ،وفي عهد )خروشوف( تعرض لحملة عنيفة كشفت عن عورات حكمة
 وأدت إلى تحطيم تماثيله ونصبه التذكارية.
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 المحور الرابع: التبليغ واإلرشاد الديني

 

واإلرشاد، ومعرفة معامل  الناس ثحاجة إىل التبليغخمتلف إن 

سواء كان املقدسة، إىل قم أن يعود كل زائر أتى م ، وعليه يلزدينهم

إىل وطنه بالزاد الروحي واملعنوي. والتبليغ رجاًل أو امرأة أو طفال 

 واالستفادة من علوم أهل البيت ع، الديين 

وهذه مسؤولية اجلميع أيضا، من املؤسسات التبليغية، وإدارة 

أرى  ، فإنيالروضة املعصومية، واحلوزات العلمية، وغريها

حمطة إذاعية من الفقهاء املراجع ضرورة أن يكون لكل مرجع 

 وتلفزيونية حتى يتم بواسطتها التبليغ واإلرشاد الصحيح.

 وعند ذلك ميكن أن حنافظ على الشباب وإميانهم.

 إن األديان واملذاهب الباطلة تدعو إىل دينها ومذهبها باستمرار

فأقل الناس حنن ، أما ومبختلف الوسائل واالمكانات احلديثة

 باملستوى العاملي.أال يلزم أن يكون لنا تبليغ عمال، 

عرتف بهم من يف قم املقدسة املراجع لو فرضنا أن عدد الفقهاء امل

حمطة إذاعية منهم ، فيلزم أن يكون لكل عشرة قبل احلوزة

وتلفزيونية، حتى يشتغل كل واحد  بالتبليغ واإلرشاد وطبع 
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امللصقات والنشرات وغريها، حتى والكتب والكراريس وتوزيع 

 .النرى بعدها الشباب املنحرفني

قم يزور كل شخص إذن يلزم أن يكون العمل التبليغي ثحي  إن 

 .ومعنوي املقدسة يرجع منها بزاد روحي

املعصومني وأهل بيته الطاهرين واألئمة  رسول اهلل إن 

  وانب مجيع اجلوانب الدينية والدنيوية، وكذلك اجلتركوا لنا

وما يضمن لإلنسان سعادته يف الدنيا واآلارة، الروحية واجلسمية، 

 .علينا االستفادة من بركات هذه األنوار الطاهرةولكن يلزم 

 هكذا يعملون

إىل فرنسا، وقد نقل لي أنه يف قبل فرتة أحد األصدقاء سافر 

باريس ويف أحد األيام قال لـه صاحب املنزل الذي يسكن عنده: 

وم يف الكنيسة مراسم عقد زوا  مسيحيني، فإن كنت جيرى الي

 فتعال معي. مبشاهدة ذلك ترغب 

 .قال: فذهبت معه إىل الكنيسة للمشاهدة

ـ وكم هو مجيل أن نقوم حنن املسلمني بإجراء مراسم عقد 

زواجنا يف املساجد واألضرحة املقدسة، حتى يكون هناك ارتباط 

إىل هذا األمر املسيحيون ء واقرتاب من اهلل أكثر، فقد انتبه هؤال

 .وأوجدوا هذا االرتباط ألنفسهم ـ 
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وما أن وصلت الكنيسة حتى وجدت النساء يقول الرجل: 

والرجال قد جتمعوا، بينما جلس القس الذي جيري العقد يف صدر 

 اجمللس الف الطاولة، وقد امتألت القاعة بالطاوالت والكراسي.

ملقدس ـ وحنن نعلم بأنه مليء يف البداية قام القس بفتح الكتاب ا

بالتحريف ـ وقرأ عدة آيات منه، وقام بتفسريها للحضور، بعدها 

كل  ، حتى عندما يعوددينيا وزعوا على اجلميع منشورًا أاالقيًا

 قد أاذ لنفسه وعائلته زادًا روحيًا.واحد منهم إىل منزله 

جاء  بعد ذلكوبتوزيع احللوى بني الناس،  وايف املرة الثالثة قام

شاب وشابة وبيد كل واحد منهما سلة مليئة باألزهار، فكانا 

: تربع للكنيسة. ن له، ويقوالمن احلضور يهديان زهرة لكل واحد

، بالتربعاتتربع مبا يرغب من املال، ثحي  امتألت السلة والكل 

 صيغة العقد، وارجوا من الكنيسة. يتويف النهاية أجر

راسم عقد الزوا ، محتى أال ترون كيف يستغل هؤالء 

بالتبليغ ومجع  اارتباطًا بني الناس والكنيسة، ويقوموفيه  وايوجدل

أاذ مبعجزة، وإمنا هو يكن ذلك املال. إن الغربيني عندما تقدموا مل 

فقد أاذوا قدرًا من مناهج اإلسالم ومتكنوا وبسنن احلياة، الواقع ب

البالغ عددنا من صناعة اإلبرة إىل الطائرة، ولكننا حنن املسلمني 

 .أي شيءألف وستمائة مليون ال نتمكن من صناعة 
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 التمسك بالقرآن والعترة

اهلل اهلل يف قبل ألف وأربعمائة عام:  لقد قال أمري املؤمنني 

 .(1)القرآن، ال يسبقكم بالعمل به غريكم

أما حنن سادة الدنيا، ومبناهجه وأصبح متسك بالقرآن إن غرينا 

فأصبحنا حنتا  حتى اللحم  وأهل البيت  فقد تركنا القرآن

 .واخلبز لكي يستورد لنا من اخلار 

                

 للحسن والحسين من وصية لـه  47نهج البالغة: الخطبة رقم  (1)

 .)لما ضربه ابن ملجم )لعنه هللا 
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 وفي الختام
 

أن تكون مدينة قم املقدسة مركزًا نذكر بأنه يلزم ويف اخلتام 

واملعنوي ومأوى جلميع الشيعة يف العامل، وااصة للتزود الروحي 

عيد أو  ،(1)مثل عيد الغديريف األعياد، يف مواسم الزيارة، ك

، حي  تأتي أعداد غفرية سائر املناسبات الدينيةكذا و ،(2)نوروزال

إىل قم املقدسة، فهم يعطلون أعماهلم ويأتون مع عوائلهم إىل 

الزاد الروحي، ال أن عودتهم أن يكونوا قد تزودوا ب هنا، فيلزم عند

زيارة احلرم غاية األمر التشرف بيأتوا ملشاهدة األبواب واجلدران و

 .فحسب

 اصمة الحوزة العلميةع

وعاصمة العلماء إن قم املقدسة هي مدينة احلوزة العلمية 

                

 وهو يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام، يوم قام النبي  (1)

خليفة  بأمر من هللا تعالى بتنصيب أمير المؤمنين اإلمام علي 
 للمسلمين من بعده.

 ن من شهر آذار من كل عام.يوهو يوم الحادي والعشر (2)
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هذا العدد ميكن ب، ووالفضالء وفيها أكثر من عشرين ألف رجل دين

وذلك .  وإرشاد الناس إىل معارف أهل البيت  تنوير العامل

عن طريق اإلرشاد والوعظ وتوزيع الكتب وكثرة اجملالس احلسينية 

لرتبوية، وعرب حمطات الب  التلفزيوني واإلذاعي، مضافا واملنابر ا

، وهذا جزء من أداء الواجب ؤثرةاملاملنشورات وامللصقات إىل 

 .بالنسبة إىل حق السيدة اجلليلة فاطمة املعصومة 
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 معصومة الزيارة السيدة 
 

قال: يا سعد إن لنا عندكم قرب،   روي عن اإلمام الرضا

قال: نعم،  رب فاطمة بنت موسى ه: جعلت فداك قـقلت ل

من زارها عارفا ثحقها فله اجلنة، إذا أتيت القرب فقم عند رأسها 

مستقبل القبلة وكّبر أربعا وثالثني تكبرية، وسبح ثالثا وثالثني 

 تسبيحة، وامحد اهلل ثالثا وثالثني حتميدة قم قل الزيارة: 

 

ِ َعلى نُوح نَبِ  اَلسَّالُم َعلى آَدَم َصْفَوةِ هللاِ، اَلسَّالمُ  هللاِ،  ي 

اَلسَّالُم َعلى اِْبراهيَم َخليِل هللاِ، اَلسَّالُم َعلى ُموسى َكليِم 

هللاِ، اَلسَّالُم َعلى عيسى ُروحِ هللاِ، اَلسَّالُم َعلَْيَك يا َرسُوَل 

 يَّ هللاِ، اَلسَّالُم َعلَْيَك يا َخْيَر َخْلِق هللاِ، اَلسَّالُم َعلَْيَك يا َصفِ 

َد ْبَن َعْبِد هللاِ خاتََم النَّبِي ينَ هللاِ   .، اَلسَّالُم َعلَْيَك يا ُمَحمَّ

طاِلب  يْبَن اَب يَّ اَلسَّالُم َعلَْيَك يا اَميَر اْلُمْؤِمنيَن َعلِ 

َرُسوِل هللاِ، اَلسَّالُم َعلَْيِك يا فاِطَمةُ َسي َِدةَ نِساِء  يَّ َوِص 

ِ نَبِ  يْ طَ اْلعالَميَن، اَلسَّالُم َعلَْيُكما يا ِسبْ  ْحَمِة َوَسي ِدَ  ي   يْ الرَّ

نَِة، اَلسَّالُم َعلَْيَك يا َعل ْبَن اْلُحَسْيِن َسي َِد  يَّ َشباِب اَْهِل اْلجَّ

َد ْبَن  ةَ َعْيِن الن اِظريَن، اَلسَّالُم َعلَْيَك يا ُمَحمَّ اْلعابِديَن َوقُرَّ

ٍ َعلِ  ِ باقَِر اْلِعْلِم بَْعَد النَّبِ  ي  د ، اَلسَّالُم َعلَ ي  ْيَك يا َجْعفََر ْبَن ُمَحمَّ

ميَن، اَلسَّالُم َعلَْيَك يا ُموَسى ْبَن َجْعفَر  ََ اِدَق اْلبارَّ ااْل الص 
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ضا  يَّ الط اِهَر الطُّْهَر، اَلسَّالُم َعلَْيَك يا َعلِ  ْبَن ُموَسى الر ِ

َد ْبَن َعلِ  ٍ اْلُمْرتَضى، اَلسَّالُم َعلَْيَك يا ُمَحمَّ ُم ، اَلسَّاليَّ التَّقِ  ي 

د النَّقِ  يَّ َعلَْيَك يا َعلِ  ميَن، اَلسَّالمُ  يَّ ْبَن ُمَحمَّ ََ الن اِصَح ااْل

ٍ َعلَْيَك يا َحَسَن ْبَن َعلِ  ِ ، اَلسَّالُم َعلَى اْلَوصي  ِمْن بَْعِدِه،  ي 

ِ اَلل ـُهمَّ َصل ِ َعلى نُوِرَك َوِسراِجَك َوَولِ  ِ َوِلي َِك َوَوِص  ي   ي 

تَِك َعلى خَ   .ْلِقكَ َوِصي َِك، َوُحجَّ

اَلسَّالُم َعلَْيِك يا بِْنَت َرسُوِل هللاِ، اَلسَّالُم َعلَْيِك يا بِْنَت 

فاِطَمةَ و َخديَجةَ، اَلسَّالُم َعلَْيِك يا بِْنَت اَميِراْلُمْؤِمنيَن، 

اَلسَّالُم َعلَْيِك يا بِْنَت اْلَحَسِن َواْلُحَسْيِن، اَلسَّالُم َعلَْيِك يا 

ِ بِْنَت َولِ  ِ لسَّالُم َعلَْيِك يا اُْخَت َولِ هللاِ اَ  ي  هللاِ، اَلسَّالُم َعلَْيِك  ي 

ةَ َولِ  ِ يا َعمَّ هللاِ، اَلسَّالُم َعلَْيِك يا بِْنَت ُموَسى ْبِن َجْعفَر  ي 

 .َوَرْحَمةُ هللاِ َوبََركاتُهُ 

َف هللاُ بَْينَنا َوبَْينَُكْم فِ  اْلَجنَِّة،  ياَلسَّالُم َعلَْيِك َعرَّ

ُزْمَرتُِكْم َواَْوَرَدنا َحْوَض نَبِي ُِكْم، َوَسقانا بَِكأِس  يَوَحَشَرنا ف

ُكْم ِمْن يَِد َعل ِ َجد ِ طاِلب َصلَواُت هللاِ َعلَْيُكْم اَْسأَُل  يْبِن اَب ي 

 يهللاَ اَْن يُِريَنا فيُكُم السُُّروَر َواْلفََرَج، َواَْن يَْجَمعَنا ِواِي اُكْم ف

د صَ  ُكْم ُمَحمَّ لَّى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه، َواَْن ال يَْسلُبَنا ُزْمَرةِ َجد ِ

 .قَدير   ي  َمْعِرفَتَُكْم اِنَّهُ ِولِ 

ُب اِلَى هللاِ بُِحب ُِكْم َواْلبَرائَِة ِمْن اَْعدائُِكْم، َوالتَّْسليِم  اَتَقَرَّ

ً بِِه َغْيَر ُمْنِكر َوال ُمْستَْكبِر َوَعلى يَقين ما  اِلَى هللاِ راِضيا

د  َوبِِه راض، نَْطلُُب بِذِلَك َوْجَهَك يا َسي ِداَتى بِِه مُ   يَحمَّ

 يف يل ييا فاِطَمةُ اْشفَع. اَلل ـُهمَّ َوِرضاَك َوالد اَر ااْلِخَرةَ 



 
 

67 

اَلل ـُهمَّ اِن ى اَْساَلَُك اَْن . اْلَجنَِّة فَِانَّ لَِك ِعْنَد هللاِ َشأناً ِمَن الشَّأنِ 

ما اَنـَا فيِه َوال َحْوَل َوال  يْب ِمن  بِالسَّعاَدةِ فاَل تَْسلُ  يتَْختَِم ل

ةَ ااِل  بِاهللِ اْلعَلِ  ِ قُوَّ اْلعَظيِم، اَلل ـُهمَّ اْستَِجْب لَنا َوتَقَبَّْلهُ بَِكَرِمَك  ي 

د َوآِلِه  تَِك َوبَِرْحَمتَِك َوعافِيَتَِك، َوَصلَّى هللاُ َعلى ُمَحمَّ َوِعزَّ

اِحميَن .اَْجَمعيَن َوَسلََّم تَْسليماً يا اَْرحَ   َم الر 

*** 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، 

 وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين.، واحلمد هلل رب العاملني

 قم املقدسة                                        
 حممد الشريازي                                        

 هـ1414                                        

 الفهرس
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