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پودر بررگووار  ن . قمری در مدینه منوره دیده به جهان گشوود173حضرت فاطمه معصومه علیها السالم در روز اول ذیقعده سال 
الم به حضرت، امام موسی کاظم علیه السالم و مادر گرامی اش حضرت نجمه خاتون می باشد، که بعد از تولد حضرت رضا علیه الس

.گردیدملقب « طاهره »

قموری در پوی انتقوال 201در سوال . بنابراین حضرت معصومه علیها السالم با امام رضا علیه السالم خواهر و برادر ابوینی هستند
ینوه اجباری امام رضا علیه السالم به خراسان، حضرت معصومه علیها السالم بعد از یک سال تحمل دوری بورادر بررگووارش از مد

سوالم از  ن جایی که حضرت فاطمه معصومه علیها السالم پیام  ور فرهنگ و معارف اهل بیت علیهم ال. منوره عازم خراسان گردید
اس، و مدافع مظلومیت امامان شیعه و تداوم بخش راه پدر بررگوارش در مبارزه با طاغوت های زمان بود، عوامل حکومتی بنوی عبو

ق حتی طبق نوشته استاد محقو. در شهر ساوه به کاروان حامل  ن حضرت حمله کرده و همراهان  ن حضرت را به شهادت رساندند
حضرت فاطمه معصومه علیها  .شیخ جعفر مرتضی عاملی در کتاب حیاة االمام الرضا علیه السالم،  ن حضرت را نیر مسموم نمودند

م که موی زیرا از پدرم شنید;مرا به شهر قم ببرید: السالم بر اثر مسمومیت و شدت غم و اندوه در شهر ساوه بیمار گردید و فرمود
قمری به شهر قوم وارد 201ربیع االول سال 23برای همین حضرت معصومه علیها السالم در  .شهر قم مرکر شیعیان ماست: فرمود

روز اقاموت در 17 ن بررگوار بعود از . شده و مورد استقبال عده زیادی از مردم مشتاق و شیفته اهل بیت علیهم السالم قرار گرفت
بوا  »هجری دیده از جهان فورو بسوته و در 201شهرت یافت، در دهم ربیع الثانی سال « بیت النور»منرل موسی بن خررج که به 

 .محل فعلی مرار  ن حضرت دفن گردید« بابالن 



شهر قم قبل از ورود حضرت معصومه علیها السالم 

کوه )هوا بعد از اسالم با  مدن اشعری. قم قبل از اسالم به صورت چند قلعه بوده که عده ای زرتشتی و یهودی در  ن زندگی می کردند
هجری شوهر قوم توسوش لشوکر 23در اوائل قرن اول و در سال . ، کم کم این سرزمین توسعه یافت(اصالتا شیعه و یمنی تبار بوده اند

عد و عبوداهلل نخستین کسانی که از اشعری ها به قم  مدند عبداهلل بن س. اسالم فتح گردید و رفت و  مد مسلمانان عرب به قم  غاز شد
ا قم برقرار احوص و عبدالرحمن و اسحاق از فرزندان سعد بن مالک بن عامر اشعری بودند و به این ترتیب ارتباط شیعیان خالص علوی ب

از  ن زمان مردم قم به مذهب اهل بیت علیهم السالم عالقه خاصی پیدا کرده و بوه هموین جهوت موورد . شده و مامن شیعیان گردید
 .سختگیری و بی مهری خلفای حاکم و ستمگر عصر خود بودند

موان شهر قم قبل از ورود حضرت معصومه علیها السالم از  بادانی ظاهری بی بهره بود و اهالی شیعی مذهب  ن در اثر بی تووجهی حاک
یوامبر مورد  زار و اذیت بودند، اما از لحاظ ایمان و اعتقاد مذهبی، این شهر بهترین فضای معنوی را داشته و زمینه پذیرش اهل بیوت پ

.صلی اهلل علیه و  له و یاران با وفای  نان در این منطقه کامال فراهم بود

را به همین جهت امامان معصوم علیهم السالم در مناسبت های مختلف، شهر قم و اهالی  ن را مورد عنایت قرار داده و عبارات زیبوایی
ایا اهول حتی گاهی ائمه اطهار با فرستادن تحفه ها و هود. که حاکی از عالقه مندی  ن بررگواران به این خطه ایران بود، بیان می کردند

گور اشواره از جمله می توان به ابی جریر زکریا بن ادریس و زکریا بن  دم و عیسی بن عبداهلل و چند نفور دی. قم را مفتخر می ساختند
.شدندنمود که به افتخار اخذ هدایای ارزشمندی همچون انگشتری و جامه و کفن از دست مبارک ائمه هدی علیهم السالم نائل 



به نظر می رسد تعداد اخبار و احادیثی که در مورد شهر قم از ائمه اطهار علیهم السالم روایت شوده اسوت دربواره هوی  یوک از 
ده استچهل حدیث در باره قم نقل کر« تحفة الفاطمیین »مرحوم شیخ حسین مفلس در کتاب . شهرهای ایران روایت نشده است

قابول در این رابطوه روایوات جوامع و... سفینة البحار و مستدرک سفینة البحار و;کتاب های معتبر شیعی همچون بحاراالنواردر 
 :برای  شنایی بیشتر به برخی از این روایات اشاره می کنیم. توجهی نقل شده است

سالم بر اهل قم -1

ران خداونود شوهرهای  نوان را بوا بوا! سالم بر مردم قم»: امام صادق علیه السالم روزی با اشاره به عیسی بن عبداهلل قمی فرمود
. دنود ن ها اهل رکوع و سجود و قیوام و قعو. سیراب کند و برکت ها را بر  نان نازل کند و بدی های  نان را به خوبی مبدل گرداند

.هستند نان فقیه و دانشمند و اهل درک حقایق و روایت و عبادت نیکو 



راهی به سوی بهشت-2

ن تورین صفوان بن یحیی کوفی معروف به بیاع سابری از نردیکترین و مطمو 
روزی در حضور امام رضا علیوه السوالم: یاران امام رضا علیه السالم می گوید

نشسته بودم که از شهر قم و اهالی  ن سخن به میان  مود و اینکوه  نوان در
زمان ظهور حضرت ولی عصر علیه السالم به سوی  ن بررگوار میول خواهنود

: وددر این لحظه امام هشتم علیه السالم به اهل قم درود فرستاده و فرمو. کرد
و هوم;ان للجنة ثمانیة ابواب و واحد منها الهل قوم: رضی اهلل عنهم، ثم قال»

از خداوند ;همخیار شیعتنا من بین سائر البالد، خمر اهلل تعالی والیتنا فی طینت
ی از همانا بهشت دارای هشت در است که یک:  نان خشنود باشد، سپس فرمود
 نان شیعیان برگریوده موا در میوان سوایر .  ن درها مخصوص مردم قم است

را با طینت  نوان عجوین[ اهل بیت]خداوند والیت و محبت ما . شهرها هستند
 .کرده است



پایگاه یاران مهدی علیه السالم -3

قم؟ اتدری لم سمی»: روزی امام صادق علیه السالم به من فرمود: عفان بصری می گوید
-مد انما سمی قم الن اهله یجتمعون مع قائم  ل مح: قال. اهلل و رسوله و انت اعلم: قلت

را شوهر  یا می دانی چو;و یقومون معه و یستقیمون علیه و ینصرونه-صلوات اهلل علیه 
الم امام علیه السو. خدا و پیغمبرش و شما  گاهترید: نامیده اند؟ عرض کردم« قم »قم را 
 لوه قم نامیده شده است برای اینکه اهل  ن با قائم  ل محمد صولی اهلل علیوه و: فرمود

.رسانندهمراه می شوند و با او قیام نموده و بر او استقامت می ورزند و او را یاری می 

این روایت نقش مردم قم و ساکنین این شهر مقدس در حکوموت جهوانی حضورت در 
ایان و با توجه به این حدیث، اهالی قم به ویژه دان. مهدی علیه السالم مشخص شده است

ران به  گاهان  ن، وظیفه ای مهم تر و مسؤولیت سنگین تری نسبت به سایر شهرهای ای
دوش می کشند و این حقیقت، تالش  نان را در زمینه سوازی بورای حکوموت جهوانی 

 .حضرت مهدی علیه السالم بیشتر از سایر سرزمین ها می طلبد



شهر قم در قر ن و وعده پیروزی بر اسرائیل -4

ن  یوه پیشوای ششم روزی با یاران خود نشسته و قر ن تالوت می کرد تا به ای
جاسووا فاذا جاء وعد اولیهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شودید ف»: رسید

پس هنگامی که وعوده ! [ ای بنی اسرائیل]» ; «مفعوالخالل الدیار و کان وعدا 
د بور نخستین  ن دو فرا رسد، بندگانی از خود را که سخت نیرومندنو[ تحقق]

د به جست و جو در  یند، و این تهدیو[ یتان]تا میان خانه ها ;شما می گماریم
 .تحقق یافتنی است

ت، ثالث مورا: جعلنا فداک من هؤالء؟ فقال»: یاران امام در این لحظه پرسیدند
جانمان به فدای تو، این گروه چه کسانی هسوتند؟ اموام  ; (11)هم واهلل اهل قم

.«دهستن نان اهل قم ! به خدا سوگند: صادق علیه السالم سه بار فرمود



پناهگاه فرزندان حضرت زهرا علیها السالم -5

م بقم فانه اذا اصابتکم بلیة و عناء فعلیک»: امام جعفر صادق علیه السالم فرمود
ت بالها و مصویب[ در تنگناهای زندگی قرار گرفتید و]هرگاه  ;ماوی الفاطمیین

چون  نجا پناهگواه فرزنودان فاطموه ;ها به شما روی  ورد، به سوی قم بروید
اشاره شد، روایات متعددی از ائمه اطهوار علویهم چنانکه  .علیها السالم است

السالم در تجلیل و تقدیر از قم و اهل  ن وارد شده است و در  ن ها، شهر قوم 
م با القاب و عناوین ویژه ای مورد تجلیل قرار گرفته است، از جملوه  ن هوا نوا

، حرم اهل بیت، شهر امن و امان، مرکر یاران(شهر قیام)قم : های زیر می باشد
ا ایمان، ائمه، قطعه ای از بیت المقدس، کانون شیعیان،  سایشگاه انسان های ب

مجمع انصار المهدی علیه السالم، سرزمین مقودس، پرتگواه و محول سوقوط 
رها و ستمگران و گردنکشان، منبع علم و فضیلت و تقووی، سوالم تورین شوه

 .غیره



... اگر مردم قم-6

با این همه فضائل و مناقب که در مورد شهر قم و ساکنان  ن در سیره و سوخن اهول 
بیت علیهم السالم وارد شده است، باید توجه داشت که این هوا مشوروط بوه توداوم
م ایمان و اعتقاد به ارزش های اسالمی و ادامه راه اهل بیت علیهم السالم توسش مورد
م قم می باشد و گرنه اگر کسی خیال کند که چون قمی هست و یا اینکه در شوهر قو
ی زندگی می کند و بدون عمل، مشمول این رحمت و برکات الهی خواهد شد، به خیوال

چرا که اموام صوادق علیوه السوالم;باطل و پنداری بی پایه و سست دچار شده است
تربة قم مقدسة و اهلها منا و نحن منهم، ال یریودهم جبوار بسووء اال عجلوت »: فرمود
، فواذا فعلووا ذلوک سولش اهلل(و ما لم یحولوا احووالهم)ما لم یخونوا اخوانهم ;عقوبته

ا خاک قم مقدس است و ساکنان  ن از ما اهل بیت هسوتند و مو;! علیهم جبابرة سوء
ر ستمگری به  ن ها قصد سوء نمی کند مگو[ گردنکش و]هم از  ن هائیم، هی  حاکم 

رادران به بو[ اهل قم]البته به شرط  نکه . اینکه خداوند در عذاب او تعجیل می فرماید
، زیرا در  ن صورت خداونود متعوال(و احوال خود را تغییر ندهند)خود خیانت نکنند 

.کردستمگران بیدادگر را بر  نان مسلش خواهد 



بخشی از  ثار و برکات حضرت معصومه علیها السالم در قم 
برکوات ورود حضرت فاطمه معصومه علیها السالم به شهر قم و دفن پیکر مطهر  ن بانوی کبریا در این شهر،  ثار و

هر از از لحظه ورود نبیره رسول اهلل صلی اهلل علیه و  له بوه قوم، پیوسوته ایون شو. فراوانی را به همراه داشته است
اریخی را تاثیر این واقعه ت. جهات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، عمرانی و اقتصادی رو به رشد و پیشرفت نهاده است

خود می برکات این بانوی مجلله در شهر قم  نگاه به اوج. می توان با مطالعه زوایای تاریخی این شهر به دست  ورد
ک مذهبی، اجتماعی نه تنهوا در محودوده یورسد که بدانیم تاثیر وجود  ن حضرت در تحوالت تاریخی، فرهنگی، 

موی شهر بلکه گاهی در کل کشور ایران بوده و یا حداقل وقایع وحوادث کشور ایران به نوعی مرتبش بوا شوهر قوم
 .باشد

ده برکات حضرت معصومه در شهر قم و تاثیر این شهر بر کل ایران  نچنان مهم بوده و هست که سال هوا دل و دیو
ه از راه این تاثیر نه تنها برای زائران مشوتاقی کو. میلیون ها زائر و مجاور و جهانگرد را به خود مشغول داشته است

های دور به عشق زیارت مرقد مطهر این دخت عصمت و یادگار امام موسی علیه السالم با ارادت خالصوانه بوه ایون
ان شده اند مکان مقدس می شتابند ملموس است بلکه حتی برای کسانی که با انگیره های غیر مذهبی وارد این مک

س، در عظمت و شکوه ظاهری ایون بارگواه مقود. و یا از این دیار عبور کرده اند، پرجاذبه و شگفت انگیر بوده است
اش را حقیقت و معنویت خاصی نهفته است که ناخود  گاه هر بیننده ای را به سوی  ن متوجه ساخته و دل و دیوده

 .صید می کند



بهخودسخنانالبالیدروکردهدیدنقمازگذشتههایقرندرکهراخارجیافرادازتنچنداعترافاتاینجادر
.کنیممیمروراند،کردهاشارهقمشهردرحضرت نبارگاهتاثیروملکوتیبانویاینارزندهنقش

بهشمسی1221و1219هایسالدرقاجارشاهمحمدزماندرکهدانشمندیوفرانسویجهانگرد«فالندناوژن»
مطهرمرقدوقمشهرنقشواهمیتمورددراست، مدهایرانبه«کستپاسکال»خودهنرمندهموطناتفاق

،مشرقتمامدرنامندمی«معصومه»هاایرانیکهفاطمهمقبره»:نگاردمیچنینالسالمعلیهامعصومهحضرت
م،دوعباسشاهایران،پادشاهاناز.استعلینوهفاطمه یند،میزیارتشبهاکنافازمردموداردسرابهاحترامی

«شدبافاطمهبرکتازشایدونرساندهلطمهچندانقمبهلنگتیمور.مدفونندقمدرشاهفتحعلیوصفیشاه

در،استکردهبررسیخودمادیدیدازمیالدینوزدهمسدهدرراایراناوضاعکهنیر لمانیجهانگردبروگشکارل
زاکلمهواقعیمعنایبهقمدورنمای»:گویدمیچنینالسالمعلیهامعصومهحضرتوقمشهرظاهریعظمتمورد
شکلبهرا فتابنورکهاندپوشاندهطالازهاییورقهباراشهراینزیارتگاهگنبدزیرادرخشد،میمیلیچندفاصله
وطالهایورقهبارامقدسبناهایگنبدکهاینبهدارندزیادعالقهایرانشاهان.کندمیمنعکسایکنندهخیره
یوستهپخدمتکارانم.کنندمیروشنراچشمواقعامقدسضریحزیبایهایکارینقرهوهاکاریطال.بپوشانندنقره
.گفتندمیسخنقمدرفاطمهمقبرهوگنبدجاللوشکوهاز



ری از زیورا بسویا;نه فقش زندگان بلکه مردگان نیر به سوی این مرار جلب موی شووند
م قو. ایرانیان وصیت می کنند که پس از مرگ در جوار این بانوی مقودس دفون شووند

اموامراده کوچوک و 444بنا به گفته اهالی محل، قم دارای . مدفن قدیسین هم هست
.بررگ است

هر حال بعد از ورود حضرت معصومه علیها السالم به قوم و دفون پیکور مطهور  ن به 
، حضرت در این سرزمین مقدس، علویان و سادات بیشتری به این شوهر روی  وردنود

ه ایون توجه شیعیان به این نقطه فرونی یافت و علما و مشاهیر شیعه در طول تاریخ بو
مکان مقدس توجه نشان دادند، مهاجرت به این شهر زیاد شد و موقعیت موذهبی قوم

 .تثبیت و استحکام تاریخی یافت

قم با این ویژگی ها در میان شهرهای شیعه نشین از شهرت جهوانی برخووردار شود و 
ه یکی از شهرهای مهم جهان اسالم به شمار  مده و از مراکر مهم فرهنگی و فقهی شیع

گردید و از همه مهوم تور بوه عنووان هسوته مرکوری و پایگواه اصولی بررگتورین و 
 .باشکوهترین انقالب در تاریخ جهان گردید



 :در اینجا به فهرست برخی از نتایج ورود حضرت معصومه علیها السالم به شهر قم می پردازیم

گسترش شهر قم -1

شهر قم به تدریج از شمال شرقی، به جنوب غربی که محل دفن  ن حضرت بود کشیده شد بوه طووری کوه حورم
فاطمه معصومه علیها السالم که در حاشیه شهر قرار داشت، امروزه در مرکر شهر و در  بادترین قسومت  ن واقوع

 .است

مورد توجه شدن قم -2

هم توجه پادشاهان و حاکمان و طبقات گوناگون مردم به این شهر و کوچ بسیاری از افراد مشوتاق اهول بیوت علوی
 .السالم برای اقامت در  ن، به خاطر مدفون بودن حضرت معصومه علیها السالم در این شهر است

استحکام مذهبی قم -3

ه از  نجوا و عده ای از بررگترین علمای شیع. قم از جنبه مذهبی استحکام ویژه ای یافته و مرکر روحانیت شیعه شد
 .برخاسته یا در  ن اقامت کردند



کثرت سادات در شهر قم -4

ن بعد از دفن حضرت معصومه علیها السالم عده بسیاری از فرزندزادگان امام حسن و امام حسوین و موسوی بو
هم السوالم جعفر و علی بن موسی الرضا علیهم السالم و از فرزندان محمد حنفیه و زید بن علی بن الحسین علی

ظور از  نجا که این شهر از ابتدا مورد ن. و اسماعیل فرزند امام صادق علیه السالم از اطراف به قم روی  ورده اند
ه خاصوی  ل علی علیهم السالم بوده است و مردم قم نسبت به اوالد پیغمبر صلی اهلل علیه و  له ارادت و عالقو
ر و یوا کوم داشته اند، به تدریج بعد از ورود حضرت معصومه علیها السالم از نظر کثرت سادات، موقعیت بی نظی

 .نظیری یافته است

شوتر امروزه کثرت سادات قم، به خوبی محسوس و مشهود است و چند محله به نام علویان وسادات است که بی
خداونود شوهرهای !  ن ها سید هستند، از جمله محله سیدان، محله موسویان و محله موسی سالم بر مردم قم

ها اهول  ن.  نان را با باران سیراب کند و برکت ها را بر  نان نازل کند و بدی های  نان را به خوبی مبدل گرداند
 . نان فقیه و دانشمند و اهل درک حقایق و روایت و عبادت نیکو هستند. رکوع و سجود و قیام و قعودند

 .مبرقع و همچنین وجود سادات برقعی و رضوی و چاووشی و غیره نشانگر این حقیقت می باشد



توجه به امور امامرادگان -5

مبر مردم قم از اوایل قرن سوم هجری که فاطمه معصومه علیها السالم در قم مدفون شد، در بررگداشت مقابر اوالد پیوا
بارگاه ساختن بناهای مجلل و. صلی اهلل علیه و  له همان تالش را کردند که در زمان حیاتشان از  نان به عمل می  وردند

وقفو گنبد و 
در دوره صفویه و قاجاریه، بعضی از جهانگردانی که به ایران  موده و از قوم. اموال در این راه از جمله این تالش هاست

عبور کرده اند، در سفرنامه های خود امامرادگان قم را وصف نموده و حتی در پاره ای از  ن ها در تعداد امامرادگان افراط
. کرده اند

پرورش علمای بررگ در شهر قم -6
ه بوه نوام یکی دیگر از برکات فاطمه معصومه علیها السالم، پرورش عالمان و اندیشمندان بررگ در این شهر می باشد ک

: بعضی از  نان اشاره می شود
;علی بن حسین بن بابویه قمی، پدر شیخ صدوق یا صدوق اول-
;کتاب در اصول و فروع300محمد بن علی بن بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق و نویسنده نردیک به -
;محمد بن حسن صفار، از یاران نردیک امام حسن عسکری علیه السالم-
;احمد بن اسحاق قمی، وکیل امام عسکری علیه السالم در قم و سازنده مسجد معروف امام به دستور  ن حضرت-
;احمد بن ادریس قمی، از محدثان شیعی-
;زکریا بن  دم، از اصحاب امام رضا علیه السالم-



 ;لیلهیوم و التنریل و التعبیر، کتاب العلل، کتاب: محمد بن خالد برقی، ادیب، محدث و نویسنده کتاب های مهمی همچونابوعبداهلل -

رساله، کتاب المحاسن، کتاب التبلیغ و ال: احمد بن محمد بن خالد برقی، منسوب به برقرود قم و نویسنده کتاب های فراوانی همچون-
.التراحم و التعاطف، و سایر تالیفات وی که به ده ها جلد بالغ می شود

 ;بن ابراهیم قمی، مفسر معروفعلی -

 ;خواجه نصیر الدین طوسی جهرودی معروف به استاد البشر و از افتخارات جهان اسالم-

 ;را پدید  ورد... اسفار اربعه، شواهد الربوبیه، شرح کافی و: صدر المتالهین شیرازی، که  ثار برجسته فلسفی از جمله-

 ;و صاحب کتاب های شوارق االلهام و گوهر مراد11مال عبد الرزاق الهیجی، فیلسوف وحکیم نامدار شیعه در قرن -

 ;حاج مال مهدی قمی نراقی، نویسنده جامع السعادات-

 .، صاحب قوانین و دارای کرامات بی شمار(میرزای قمی)ابوالقاسم قمی میرزا -

ر وصدها عالم و دانشمند و شاعر و وزیر و مورخ و رجال علمی و مردان سیاست و وزارت از این خطه ظهور نموده اند که تفصیل  ن د-
.  جای خود بیان شده است



حوزه علمیه قم-7

تاریخ این .یکی دیگر از برکات مرار مقدس بانوی دو عالم، حضرت معصومه علیها السالم در شهر قم، رونق گرفتن حوزه علمیه می باشد
بابویه قمی ابراهیم بن هاشم قمی، سعد بن عبداهلل قمی، احمد بن اسحاق قمی، علی بن. کانون علم و فقاهت به قرن ها قبل بر می گردد

یون ا. و ده ها محدث و عالم شیعی از اوایل قرن سوم هجری به بعد، زمینه گسترش علم و ادب و حدیث را در این شهر ایجاد کرده بودند
ت حوزه علمی کم و بیش تداوم داشت و ترویج علم در این شهر همچنان در طول تاریخ ثمرات پرباری به همراه همانا بهشت دارای هشو

خداوند والیت و محبت موا  . نان شیعیان برگریده ما در میان سایر شهرها هستند. در است که یکی از  ن درها مخصوص مردم قم است
 .را با طینت  نان عجین کرده است[ اهل بیت]

 .دمی  ورد تا  نکه مرحوم میرزای قمی عالم جلیل القدر عصر قاجار، به این شهر روی  ورد و به حرکت علمی این دیار شتاب بخشی

سوه سکونت مرحوم فوی  کاشوانی در قوم و تاسویس مدر. هجرت مالصدرا فیلسوف نامی شیعه به قم چهره دیگری به این حرکت داد
.  فیضیه در جوار حرم مطهر حضرت معصومه علیها السالم، رشد فکری و فضای علمی این شهر را دگرگون نمود

شمسی مرحوم شیخ عبدالکریم حائری پرچمدار علم و فضویلت از اراک بوه 1315این رشد علمی همچنان رو به بالندگی بود تا در سال 
های فرهنگی اقبال  یت اهلل العظمی بروجردی رحمه اهلل به قم، فعالیت. قم  مده و روحی تازه به کالبد این کانون فقاهت و معنویت دمید

واجتماعی را در این شهر تسریع نموده و همچنین ورود مراجع و دانشمندان بررگ شیعی و همراهی  نان بوا حرکوت حووزه علمیوه در 
.  شکوفائی  ن نقش به سرایی داشت



ن شهر امروزه به برکت معنوی حضرت فاطمه معصومه علیها السالم، مجمع بررگی از مراجع،  یات عظام و فقیهان و مجتهدان در ای
 .نورانی و ملکوتی ایجاد شده است که مورد توجه جهانیان می باشد

ا هم اکنون خیل عظیمی از طالب و دانش پژوهان علوم اسالمی در این حوزه مقدسه به تحصیل و تودریس اشوتغال دارنود کوه بو
لووم زعامت مراجع تقلید و تدبیر مدیریت حوزه علمیه قم برنامه ریری های خاصی برای توسعه و بارور نموودن هرچوه بیشوتر ع

موی الزم به ذکر است این زموانی. اسالمی و تخصصی نمودن  ن در حال انجام است که  ینده روشن و بالنده تری را نوید می دهد
رسد که از قم علم و دانش به دیگر شهرها از شرق تا غرب عالم منتشر می شود، تا جایی که این شوهر اسووه و الگووی شوهرهای

خودا و دیگر گشته و هی  کس در روی زمین باقی نمی ماند که از قم به او بهره های علمی و دینی نرسد تا  نکه زمان ظهور حجت
 .قائم ما فرا رسد

ی کورده رونق علمی شهر قم را امام صادق علیه السالم ده ها سال قبل از ورود حضرت معصومه علیها السالم به شهر قم، پیش بین
هر زمانی می رسد که از قم علم و دانش به دیگر شهرها از شرق تا غرب عالم منتشر می شود، تا جایی که ایون شو»: و فرموده بود

ا  نکوه اسوه و الگوی شهرهای دیگر گشته و هی  کس در روی زمین باقی نمی ماند که از قم به او بهره های علمی و دینی نرسد تو
.رسدزمان ظهور حجت خدا و قائم ما فرا 



انقالب اسالمی ایران -8

ران در این از مهم ترین ویژگی های شهر قم و آثار و برکات حضرت معصومه علیها السالم تشکیل هسته های مرکزی انقالب اسالمی ای
 .شهر قم بستر قیام و انقالب و پرورشگاه بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران است. نقطه حساس کشور می باشد

لیهم السالم اکثر حوادث انقالب اسالمی با این شهر مرتبط بوده است و البته به وقوع چنین حادثه ای در شهر قم در گفتار ائمه اطهار ع
مطمئنرا اگرر  .نیز اشاره شده است و روایت معروف حضرت کاظم علیه السالم در این مورد، قابل انطباق با انقالب اسالمی ایرران اسرت

رد ایرن مصداق منحصر بره فر-که از شهر قم ریشه گرفته و موج آن تمام نقاط عالم را تحت تاثیر قرار داد -انقالب با عظمت اسالمی 
ورد رهبرر و چراکه ویژگی های مورد ستایش امام هفتم علیه السالم دقیقا در م;گفتار زیبا نباشد، حتما یکی از مصادیق آن خواهد بود

 :آن ویژگی ها عبارتند از. مردم ایران صادق می باشد

 .استرهبر آنان مردی از اهل قم -
 .رهبر آنان مردم را به سوی حق می خواند-
 .پیروان و طرفداران او اراده و استقامتی قوی و آهنین دارند-
 .خستگی در آنان راه ندارد-
 .طوفان های حوادث آنان را متزلزل نمی کند-
 .توکل بر خدا دارند-
 .به خاطر پارسایی پیروزند-



کربور رجل من اهل قم یدعوا الناس الی الحق، یجتمع معه قووم»: متن روایت چنین است که امام موسی کاظم علیه السالم فرمود
بوه پوا ]اهل قم مردی از;الحدید، الترلهم الریاح العواصف و ال یملون من الحرب و الیجبنون و علی اهلل یتوکلون والعاقبة للمتقین

ث ی حوواد]گروهی به یاری او بر می خیرند که مانند قطعه های  هن هستند، تندبادها . مردم را به حق فرا می خواند[ می خیرد و
ی از  ن پیوروزی نهوای.  نان را مترلرل نمی کند و از جنگ خسته نمی شوند و نمی ترسند و بر خدا توکل موی کننود[ و مشکالت

.پرهیرکاران است

 :به پایان می بریم-که به این شهر افتخار می کرد -نوشتار را با کالمی از حضرت امام خمینی رحمه اهلل این 

از قم علم به همه جهوان صوادر. قم مرکر شهادت و شهامت است. قم مرکر تقواست. قم مرکر علم است. قم حرم اهل بیت است»
ز ا... قم شهری است که در  ن ایمان و علم و تقوا پرورش یافته، و. شده است و می شود و از قم شهادت به همه جا صادر می شود

د زمان ائمه اطهار علیهم السالم مورد توجه اسالم بوده است، و از قم تقوا، شجاعت، شهامت، و همه فضایل به همه جا صادر می ش
 .و صادر خواهد شد

ا کند این علمایی که در قم من ادراک کرده ام، کسانی بودند که در دنیا نمونه بودند، در علم و در تقوا و من امیدوارم که ادامه پید
.  « علم و تقوا در شهر شما تا زمان ظهور امام زمان سالم اهلل علیه 




