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زندگى نامه محدث قمى، برگرفته 
اسالم،  مفاخر  كتاب  يازدهم  جلد  از 

تأليف على دوانى
 

تولد و دوران  كودكي  
حاجشیخعباسمحدثقمیدر
سال1294ه.ق)1254ه.ش(درقم
کاسبی پدرشمحمدرضا، متولدشد.
مبین دین احکام به آگاه و متدین
اسالمبودچنانکهمردمبرایآگاهیاز
فروعفقهیووظایفمذهبیخویش

بهایشانرجوعمیکردند.
اوازدورانکودکیباقرآنمأنوس
بودووقتیبهآیه»وماخلقتالجّن
واالنسااّللیعبدون«میرسید،لرزه
با و میگردید مستولی اندامش بر
خودنجوامیکرد:چقدرغافلیموچه
اندازهازهدفالهیدورافتادهایم؛در
بود چنان شرعی دستورات به عمل
کهگوییهمهآنهابهخاطروینازل
اعمال انجام بود گشتهاستومعتقد
واجببرایرسیدنبهقلهکمالکافی
نمیباشدوعملبهنوافلومستحبات
اذکار،اورادودعا به ورویآوردن
آدمیرابهمقامواالییارتقامیدهد
ودرراستایچنینباوریلحظهایاز

انجامسننومستحباتغافلنبود.
نبوغ آثار کودکی دوران همان از
درچهرهاشنمایانبود،اوکهدارای
دلی مقاوم، روحی اما اندامیضعیف
آراموفکریبلندوارادهایاستواربود،
روحبلندوذهنجستجوگرشویرا
برآنمیداشتکهازهرچیزیآگاهی
میرفت راه که هنگامی باشد. داشته

آهستهوباوقارگامبرمیداشت.بادر
ودیوارمحّلهومحیطزادگاهشکه
زادگاهمردانبزرگیچونابنبابویهها
وعلیبنابراهیمهاوابنقولویههاو
آینده برای و میگفت سخن بود ...
تکامل و تالش و تعبّد از نقشههایی
درذهنترسیممیساخت.گاهروبه
دخت الهی بانوی مطّهر حرم سوی
علیهماالسالم جعفر بن موسی امام
مینمودودربقعهنورانیشآثاردین
که میدید میکرد، نظاره را ایمان و
بارگاهش گرد مشتاق زائران چگونه
کویش غبار و میگردند پروانهوار
به خود با دین، معرفت با همراه را
باخودمیگفت: او سوغاتمیبرند.
ازلطفو این »هذامنفضلربّی«؛
کنار در که است سبحان خدای کرم
حضرت عالم دو بانوی پاك تربت
و آسایش در معصومه)س( فاطمه

نعمتوبرکتزندگیمیکنم.
سنّی نظر از گرچه عباس شیخ
کودكبوداماروحیبزرگداشت.در
وخوب محکم چنان هنگامصحبت
سّن با مردی گویی که میزد حرف
میگوید. باالسخن تجربه و سال و
کودکانه عادات ولی بود کودك او
نداشت.هنگامیکههمسّنوساالنش
ازویدرخواستمیکردندکهدرجمع
آنهاشرکتجوید،نمیپذیرفت.وقتی
اصرارمیکردندمیگفتبایکشرط
منبهجمعشماملحقمیشوموآن
اینکهبرایتانقصهبگویم.بچههاکه
هورا میداشتند دوست را داستان
میکشیدندوبافریادشادیگردشرا

میگشود بهسخن لب او میگرفتند.
و راستی داستان میگفت، داستان و
درستی،داستانجوانمردیونامردی
وقصهزندگیهایتلخوشیرین.وبا
اینداستانهاکامدوستانشراشیرین
فرو شگفتی در را همگی و میکرد
میبرد.گوییمعّلمدلسوزومهربانی
و معرفت به عشق نغمههای که بود
زمزمه کودکان گوش در را تربیت
مجذوب را کودکان زمانیکه میکرد.
آنگاه میساخت خود حرفهای
بارگاهمنّور دلهایآنانرابهسوی
حضرتمعصومه)س(متوجهمیکرد.

 در حوزه نور
ویدروسمقدماتیرانزداستادانی
بزرگفراگرفت.استادانیکهمعرفت
الهیدرروحآنانتجسمیافتهبود.او
ازخرمندانشاینبزرگانخوشهها
ازمحضر بهرهرا بیشترین چید.ولی
محمد میرزا حاج آیتاهلل آگاه عالم
اربابقمیبرد.عباسآقاکهاینک
شیخعباسشدهبودبهاستادشارباب
تحصیل مسیر در و میورزید عشق
او عظمت مقابل در حوزه دروس

زانویادببرزمینمیزد.
پایان به از قمیپس عباس شیخ
تحصیالت متوسط مرحله رساندن
دیگر دیاری هوای دلش حوزوی
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تهرانی، آبادی نجم حسین آقا قمی،
شیخمرتضیبیرجندیمشهدی،شیخ
شیخ کاظمی، یاسین آل عبدالحسین
شیخ ابوالمجد بیرجندی، باقر محمد
باقر محمد سید اصفهانی، محمدرضا
قزوینی،حاجمالعلیواعظخیابانی،
علمالهدیمالیری،شیخمحمدرضا
آلیاسین،آیتاهللمیرزامحمدفیض
شیخ آقا قمی، علی شیخ آقا قمی،
حاج کابلی، سردار نهاوندی، محمد
آیتاهلل بروجردی، عبدالحسین سید
شیخ حاج صدر، صدرالدین سید
محمدجاپلقی،آیتاهللسیدعبدالهادی
هادی محمد سید آیتاهلل شیرازی،
میالنی،آقاسیدصدرالدینجزائریو

شیخآقابزرگتهرانینامبرد.

محــدث قمى و مبــارزات 
سياسى و انقالب مشروطه

سال در سرانجام قمي، محدث
یعنی ه.ش( )3ـ12۸2 ه.ق 1322
یکسالپیشازآغازانقالبمشروطه
روی دوره در و ه.ق 132۷ـ1323
امین خان اصغر علی آمــدن کار
السلطانصدراعظممظفرالدینشاهـ
کهازفاسدترینرجالدولتقاجاربه
شمارمیآمدـبهوطنبازگشت.در
ایندورانافکاربویژهفلسفهسیاسی
و بود کرده رسوخ ایران در غرب
به اعتراض موجب گرچه افکار این
شد، می قاجار استبدادی حکومت
اماگروهینیزبهجهتخودباختگی
اصیل فرهنگ غربی، تمدن برابر در
اسالمیراازیادبردهبودند.ماموریت

ذکاوت و هوش دارای که او کرد.
فوقالعادهایبودوبرایکسبدانشو
معرفتالهیحّدینمیشناختهرگز
اندوختههای به را خود نمیتوانست
دل و ساخته قانع قم حوزه محدود
رفتن از قبل رو این از گرداند. آرام
شهر روانــه را خود روح نجف به
مقدس آستان و ایمان دیار و پاکان
او کرد. علی)ع( حضرت امیرمؤمنان
سفر بار کوله هـ.ق سال1316 در
بیشتر دانش فراگیری برای و بست
بدوورود عازمنجفاشرفشد.در
و همام امام منّور بارگاه زیارت به
در و شتافت تاریخ شهیدان پیشوای
با و گرفت قرار پاکش تربت کنار
چهرهایغریبانهودلگرفتهبرغریبی

آنمظلومتاریخگریست.
محضر به را دلش آرزوهــای او
عنایت و داشته عرضه پیشوایخود
جان عمق از را بیشتر توجه و
انسان آن گویا نمود. درخواست
این به جهان شیعیان امــام و الهی
قمیان اخالص عصاره که قمی جوان
اینکزائرقبرشوطالبعلوم بودو
علویمحسوبمیشد،چنینخطاب
معرفت زالل چشمه »دلباخته کرد:
آینده در که باد نویدت و بگیر آرام
نزدیکیکیازناقالناخباروروایان
آنجاکه از بود«. احادیثماخواهی
شیخعباساشتیاقوصفناپذیریبه
شناخترواتومحدثینصادقونقل
اخباراهلبیت)ع(داشت،سعیکرد
استادیرابرگزیندکهازکوثرحدیث
همان از رو این از نماید. سیرابش

شیفته اشرف نجف به ورود ابتدای
بزرگ، محّقق و محدث آگاه، عالم
طبرسی نوری حسین میرزا حاج
اوشرکتجست. درس در و گشت
شیخعباسقمیآنچهراازاستادیاد
میگرفتبهرشتهتحریردرمیآورد
بازگومیکرد. وهماننداستاددوباره
طولینکشیدکهبهواسطهحافظهقوی
وتالشپیگیربهمقامومنزلتواالیی
درنزداستاددلسوزوپرتالشدست
با کتاب استنساخ که آنجا تا یافت.
ارزشمستدركالوسائلرادراختیار
کار این عهده از خوبی به و گرفت
بزرگبرآمدودرزمینهتألیفاتدیگر
از شایستهای کمک نوری محدث
خودنشانداد.شیخعباسکهاینک
طول در میشد نامیده قمی محّدت
ازکتابو دورانتحصیلیکلحظه

حدیثودعاومناجاتجدانبود.

 دوران  تحصيل  در نجف
شیخعباسقميپسازفراگیری
بخشیازعلومدینیمقدماتوسطح
درنزدعلمایعصرخویش،درحوزه
علمیهقمسرانجامدرسال1316ه.ق
سطوح در تحصیالت تکمیل برای
عالیفقهواصولبهحوزهعلمیهنجف
رهسپارشدوچوندرعلومنقلیبه
ویژهحدیثاستعداددرخشانیداشت
عصر آن محدثبزرگ و فقیه از
بنمحمدتقیطبرسیمعروف حسین
فیض کسب بیشتر نوری محدث به
کرد.ويدرسال131۸ه.قبهسوی
مشرفه مشاهد زیارت و خدا خانه

بارسفربستوسپسبهسویوطن
از اماپس کرد، قممراجعت خویش
دوباره خویشان و والدین با دیدار
رهسپارنجفاشرفومجلسمحدث
سال در نوری محدث شد. نوری
قمي محدث درگذشت. ه.ق 132۰
نیزپسازدرگذشتاستادش،حدود
2سالدرشهرنجفماندگارشدواز

خرمنمعارفدینیخوشههاچید.

استادان  و دوستان  
محضر در قمی عباس شیخ
میتوان که کرد تلمذ زیادی بزرگان
قمی، طباطبائی احمد آقا حاج از:
شیخ قمی، ارباب محمد میرزا حاج
محمدحسینقمی،آقاشیخابوالقاسم
قمی،آیتاهللسیدمحمدکاظمیزدی،
حاجمیرزاحسیننوری،میرزامحمد
الشریعهاصفهانی، تقیشیرازی،شیخ
سید کاظمی، صدر حسن سید آقا

ابوالحسننقوینامبرد.
میتوان قمی محدث معاصران از
از:آقاسیدجوادقمی،مالمحمدتقی
قمی،حاجشیخعبدالحسینبروجردی،
آقا نوری،حاج عقیلی اسماعیل سید
واعظ رضا محمد مال همدانی، رضا
همدانی،آیتاهللشهیدحاجشیخفضل
آقا قشقایی، جهانگیرخان نوری، اهلل
سیدعبداهللقمی،آقانجفیاصفهانی،
اسحاق سید آقا قمی، غالمرضا مال
قمی،آقامیرسیدحسینرضویقمی،
نجفی قمشهای حسین محمد شیخ
کبیر،حاجآقاییبهبهانی،سیدمحمد
تقی محمد سید مدرسرضوی، باقر

شيخ عباس قمى آنچه را از 
استاد ياد مى گرفت به رشته 
تحرير در مى آورد و همانند 
استاد دوباره بازگو مى كرد. 
طولى نكشيد كه به واسطه 
حافظه قوى و تالش پيگير 
به مقام و منزلت وااليى در 
نزد استاد دلسوز و پرتالش 

دست يافت
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کهازفاسدترینرجالدولتقاجاربه
شمارمیآمدـبهوطنبازگشت.در
ایندورانافکاربویژهفلسفهسیاسی
و بود کرده رسوخ ایران در غرب
به اعتراض موجب گرچه افکار این
شد، می قاجار استبدادی حکومت
اماگروهینیزبهجهتخودباختگی
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فوقالعادهایبودوبرایکسبدانشو
معرفتالهیحّدینمیشناختهرگز
اندوختههای به را خود نمیتوانست
دل و ساخته قانع قم حوزه محدود
رفتن از قبل رو این از گرداند. آرام
شهر روانــه را خود روح نجف به
مقدس آستان و ایمان دیار و پاکان
او کرد. علی)ع( حضرت امیرمؤمنان
سفر بار کوله هـ.ق سال1316 در
بیشتر دانش فراگیری برای و بست
بدوورود عازمنجفاشرفشد.در
و همام امام منّور بارگاه زیارت به
در و شتافت تاریخ شهیدان پیشوای
با و گرفت قرار پاکش تربت کنار
چهرهایغریبانهودلگرفتهبرغریبی

آنمظلومتاریخگریست.
محضر به را دلش آرزوهــای او
عنایت و داشته عرضه پیشوایخود
جان عمق از را بیشتر توجه و
انسان آن گویا نمود. درخواست
این به جهان شیعیان امــام و الهی
قمیان اخالص عصاره که قمی جوان
اینکزائرقبرشوطالبعلوم بودو
علویمحسوبمیشد،چنینخطاب
معرفت زالل چشمه »دلباخته کرد:
آینده در که باد نویدت و بگیر آرام
نزدیکیکیازناقالناخباروروایان
ازآنجاکه بود«. احادیثماخواهی
شیخعباساشتیاقوصفناپذیریبه
شناخترواتومحدثینصادقونقل
اخباراهلبیت)ع(داشت،سعیکرد
استادیرابرگزیندکهازکوثرحدیث
همان از رو این از نماید. سیرابش

شیفته اشرف نجف به ورود ابتدای
بزرگ، محّقق و محدث آگاه، عالم
طبرسی نوری حسین میرزا حاج
اوشرکتجست. درس در و گشت
شیخعباسقمیآنچهراازاستادیاد
میگرفتبهرشتهتحریردرمیآورد
بازگومیکرد. وهماننداستاددوباره
طولینکشیدکهبهواسطهحافظهقوی
وتالشپیگیربهمقامومنزلتواالیی
درنزداستاددلسوزوپرتالشدست
با کتاب استنساخ که آنجا تا یافت.
ارزشمستدركالوسائلرادراختیار
کار این عهده از خوبی به و گرفت
بزرگبرآمدودرزمینهتألیفاتدیگر
از شایستهای کمک نوری محدث
خودنشانداد.شیخعباسکهاینک
طول در میشد نامیده قمی محّدت
ازکتابو دورانتحصیلیکلحظه

حدیثودعاومناجاتجدانبود.

 دوران  تحصيل  در نجف
شیخعباسقميپسازفراگیری
بخشیازعلومدینیمقدماتوسطح
درنزدعلمایعصرخویش،درحوزه
علمیهقمسرانجامدرسال1316ه.ق
سطوح در تحصیالت تکمیل برای
عالیفقهواصولبهحوزهعلمیهنجف
رهسپارشدوچوندرعلومنقلیبه
ویژهحدیثاستعداددرخشانیداشت
عصر آن محدثبزرگ و فقیه از
بنمحمدتقیطبرسیمعروف حسین
فیض کسب بیشتر نوری محدث به
کرد.ويدرسال131۸ه.قبهسوی
مشرفه مشاهد زیارت و خدا خانه

بارسفربستوسپسبهسویوطن
از اماپس کرد، قممراجعت خویش
دوباره خویشان و والدین با دیدار
رهسپارنجفاشرفومجلسمحدث
سال در نوری محدث شد. نوری
قمي محدث درگذشت. ه.ق 132۰
نیزپسازدرگذشتاستادش،حدود
2سالدرشهرنجفماندگارشدواز

خرمنمعارفدینیخوشههاچید.

استادان  و دوستان  
محضر در قمی عباس شیخ
میتوان که کرد تلمذ زیادی بزرگان
قمی، طباطبائی احمد آقا حاج از:
شیخ قمی، ارباب محمد میرزا حاج
محمدحسینقمی،آقاشیخابوالقاسم
قمی،آیتاهللسیدمحمدکاظمیزدی،
حاجمیرزاحسیننوری،میرزامحمد
الشریعهاصفهانی، تقیشیرازی،شیخ
سید کاظمی، صدر حسن سید آقا

ابوالحسننقوینامبرد.
میتوان قمی محدث معاصران از
از:آقاسیدجوادقمی،مالمحمدتقی
قمی،حاجشیخعبدالحسینبروجردی،
آقا نوری،حاج عقیلی اسماعیل سید
واعظ رضا محمد مال همدانی، رضا
همدانی،آیتاهللشهیدحاجشیخفضل
آقا قشقایی، جهانگیرخان نوری، اهلل
سیدعبداهللقمی،آقانجفیاصفهانی،
اسحاق سید آقا قمی، غالمرضا مال
قمی،آقامیرسیدحسینرضویقمی،
نجفی قمشهای حسین محمد شیخ
کبیر،حاجآقاییبهبهانی،سیدمحمد
تقی محمد سید مدرسرضوی، باقر

براى تكميل تحصيالت در 
سطوح عالى فقه و اصول به 
حوزه علميه نجف رهسپار 
شد و چون در علوم نقلى 
به ويژه حديث استعداد 
درخشانى داشت از فقيه 

و محدث  بزرگ آن عصر 
حسين بن محمدتقى طبرسى 

معروف به محدث نورى 
بيشتر كسب فيض كرد
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محدثقمینیزازهمینجاآغازمیشد.
ازاینرو،ویخودراموظفمیدید
تالش بر اسالم از دفاع برای که
علمیخویشبیشازپیشبیفزارید.
پسازسقوطحکاممستبدقاجارو
دیکتاتوری حکومت کارآمدن روی
تبلیغ در قمی محدث وظیفه پهلوی،
زیرا شد، سنگینتر الهی رسالتهای
آفرین انحطاط فرهنگی سیاستهای
درعصرپهلویوقتلوتهدیدعلمای
مخالفرژیمشدتیافت.حاجشیخ
شهر در ه.ق 1331 سال در عباس
مقدسمشهدسکونتگزیدودرطی
و جذاب سخنرانیهای سالها همین
عالمانهایشانونیزکالسهایدرس
اخالقویکهدرهرپنجشنبهوجمعه
درمدرسهمیرزاجعفرمشهدکهاکنون
رضوی اسالمی علوم دانشگاه جزء
انبوه توده پذیرای - است شده واقع

مردموعلماومجتهدانبزرگبود.

شيخ  از  قمى  محدث  دفــاع 
فضل ا هلل نورى

قمی( عباس )شیخ قمی محدث
با و گرفت را مشروعهطلبان جانب
در نداشت. میانهای مشروطه انقالب
موردشیخفضلاهللنوریگفتهاست:
خاتمهکارشیخبهشهادتگذشت.

در13ماهحرامازسال132۷او
رساندند. قتل به و آویخته دار به را
مطابق ابجد حروف به رحلتش سال
غم در است. فضلاهلل« »الشهید با
اندوهي را مؤمنین قلوب فقدانش،
شخصیتي قتل لکن فراگرفت. بزرگ
کهدرحالدفاعازحریمدین،اطاعت
پروردگار،وپیمودنراهستمناپذیران
و جو تعالي هّمتان بلند و ظلمستیز

وارسته،بهشهادترسداندوهيندارد،
بلکهبایستيازمرگآنکسمتأّسف
بودکهبصیرتشدرزندگيکم،ونامش

نیزپسازمرگفراموشميشود!

بدگويى  براى  قتل  به  تهديد 
به آمريكا

قمی محدث مرحوم غالبًا اگرچه
حدیثی و علمی ــار آث واسطه به
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و ولیجنبهسیاسی شناختهمیشود
اظهارنظرهایسیاسیقابلمالحظهای
کشورهای با تقابل در خصوصا
استعماریداشتهاست،بگونهایکهدر
مواردیازسویعواملاینکشورها

تهدیدبهترورشدهاست.
عالم این از سندی بازخوانی در
در دوانی آقای مرحوم که بزرگوار
محدث خطی کتابهای ــهالی الب
کمیته نام به یافتهاستگروهی قمی
مجازاِتحزبدموکراتمشهدایشان
رابهجرمبدگوییازامریکاییهادر
کرده ترور به تهدید ماهرمضان منبر
محدث خوِد که علتی به اما است.
قمیدرذیلسندآوردهکمیتهمجازات
موفقبهترورایشاندرموعدمقرردر

روزدوشنبهنمیشود.
یادداشتکمیتهمجازات:

آقایشیخعباسقمی!]...[!شنیدم
بد حرف آمریکائیها از منبر در که
مرتبه دو که شد شنیده اگر میزنید.
و بگوئید مزخرفات گونه ازیــن
تکذیبنکنیدهمیندوشنبهبهضرب
پاره ]...[ گلولهشکمترامثلشکم
وپردودخواهیمکرد.کمیتهمجازات

حزبدموکراتمشهد.
یادداشتمحدثقمیدرذیلنامه:
رمضان ماه در قبل سال چند در
احقرمنبرمیرفتم.دراواخرماهاین
آن و فرستادند، من برای را کاغذ
یک روز بود، موعد که دوشنبه روِز
شنبهآن،منبهدیدنحاجیهارفتم
]...[2توماندفعتًابرایمنرسیداز
حاجیها،همانوقتمنهمبهحج
بین از هم دموکرات و شدم مشّرف

رفت.

محدث قمى و تجديد حوزه 
علميه قم

درسال134۰ه.ق)13۰۰ه.ش(
تهران ازتصرف یعنییکسالپس
مرحوم پهلوی، رضاخان توسط
آیتاهلل دعوت به قمی عباس شیخ
که یزدی- حائری عبدالکریم شیخ
خویش عصر علمای خواهش به
علمیه حوزه مرکزیت تجدید برای
بود شده ماندگار شهر این در قم،
کهن علمیه حوزه به تدریس برای -
یعنی ایام فراخواندهشدودرهمین قم
سال1344ه.ق،مهمترینکتابحدیثی
مدینه و سفینةالبحار یعنی ایشان
الحکمواالثار-کهفهرستموضوعی
و کتابعظیم احادیث برای تفصیلی
بیشازصدجلدیبحاراالنوارتالیف
سالها از پس است. مجلسی عالمه
تالششبانهروزیمؤلفدردسترس
این به و گرفت قرار عالقهمندان
ترتیبمیتوانگفتاوبهکتابعظیم
و بخشید مجدد حیات االنوار بحار
مبلغانرادردفاعازاسالمبهسالحی
کاریمجهزکرد.شیخعباسقميدر
احادیث فهرست بر عالوه کتاب این
وآیاتقرآن،گاهبهبیانمطالبمهم
ورزیده اهتمام نیز ژرفی تحقیقات و
براینشرححالمختصری وعالوه
و شیعه علمای بزرگان و مشاهیر از
سنیوحتیبرخیازشعراوادیبانرا
نیزضمیمهکردهاست،اماالبتهمزیت
اساسیاینکتابآناستکهمؤلف،
همهآدابظاهریوباطنینقلحدیث

و باطن و ظاهر پاکیزگی قبیل از را
خلوصنیتوپرهیزازاغراضمادی

رعایتکردهاست.

نگاهى به برخى ويژگى هاى 
اخالقى محدث قمى

عشق به اهل بيت)ع(:
کرد باز چشم که هنگامی از وی
را خودسازی شناخت، را خود و
و داد قرار خویش زندگی سرلوحه
هّمت اخالق زیباییهای کسب در
گماشتگوییوقتیشروعبهخواندن
»و شریفه آیه به و مینمود قرآن
الحکمة« و الکتاب یعّلمهم و یزّکیهم
میرسیددرفکرفرومیرفت.بهاین
اخالق تعلیم که میاندیشید مسأله
در منزلتی و مقام چه باطن تزکیه و
نزدخداداردکهیکیازاهدافانبیاء
استوهمینجابودکهاوبهعظمت
مکارماخالقاسالمیپیبرد.اوسخن
ارزشمندرسولاکرم)ص(راسرمشق
فرمود: که داد قرار خود زندگی
االخالق«؛ مکارم االتمم بعثت »انی
را اخالق مکارم تا شدم »برانگیخته

کاملکنم.«
محدثقمیدرسخواندوعملکرد
وپیشرفتورسیدبهجایگاهیکه
بهدنبالآنبود.جایگاهیدرملکوت
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قرب آستان در مقامی خاك. در نه
دنیازدگان. دربار در منصبی نه الهی
عنوان به زمانخود در قمی محدث
یکیازمربیانبزرگومعلماناخالق
حوزههای و مردم میان در اسالمی
شهرت از و میشد شناخته علمیه
بودوحضوصیات برخوردار ویژهای
اخالقیفراوانیداشتکهدرادامهبه

پارهایازآنهااشارهمیکنیم:
محدثقمیآئینهتمامنمایاخالق
میرفت، شمار به اسالمی رفتار و
سکنات و حرکات تمام از مراقبت
هیچ که بهطوری میشد مشاهده او
عملورفتاریازاودیدهنمیشدکه
نباشد. یاروایات باحدیثو مطابق
او خوابیدن و خوردن غذا در حتی

حدیثحاکمبود.
چنین برگزیدن و عملکرد این
زندگیازاوفردیمقدسساختهبود
کهقداستچوننوریدرپیشانیاو
میدرخشیدواگرنبودخدمتبزرگ
اوبهحدیثهیچنامیبهترازمقدس

قمیزیبندهناماونبود.
قداستمحدثقمیتابهآنجابود
اطهار)ع( ائمه و پیامبر)ص( نام که

خالف رانــدن زبان بر بیوضو را
ادبواکتفاکردنبه)ص(و)ع(در
اطهار)ع( ائمه و پیامبر)ص( نام کنار
میدانست سعادت از محرومیت را
ظاهر به امر این در همیشه خود و

کوچکمراقبومواظببود.
قمی محدث ویژگیهای از یکی
مطالعه و نویسندگی به فراوان عالقه
گفت میتوان که بهطوری بود کتاب
زندگیاودرکتابوقلمخالصهشده
بود.محدثیادرکتابخانهبودویابا
کتابوکمتردیدهمیشدکهاومشغول
عشق نباشد. کتابی بررسی و مطالعه
حدیثی کتب هم آن کتاب به محدث

نورانیّتخاصیبهاوبخشیدهبود.
به قمی محدث خصوص این در
حالتامامصادق)ع(درموقعشنیدننام
و میجوید تمسک پیامبر)ص( مبارك
مینویسد:»وآنجنابکثیرالحدیثو

خوشمجالستوکثیرالفوائدبود.هرگاه
رسولاهلل)ص( قال بگوید میخواست
رنگشتغییرمیکرد،گاهیسبزمیگشت
وگاهیزرد،بهحدیکهنمیشناختاو

راکسیکهمیشناختاورا...
هزارمرتبهشویمدهانبهمشکوگالب
هنوزنامتوبردنکمالبیادبیاست

و احترام و عالقه و عشق این
تکریمتنهانسبتبهناممقدسپیامبر
پایان اطهار)ع( ائمه و اســالم)ص(
هر در و جا هر او بلکه نمییافت
مکانیکهبهفرزندیازفرزنداناین
خاندانبزرگواربرمیخوردخاضعانه
میآورد فرو تعظیم سر خاشعانه و
میداشت مقدم خویش بر را آنان و
ولواینکهکودکیخردسالباشد،به
را قمی محدث هیچگاه که گونهای
ندیدندکهدرمقابلیکسیدچهدر
حجرهوخانهویادرحالاستراحت

پادرازکندیابراوپیشیگیرد.
فرزندایشانازمرحومسلطانالواعظین
شیرازی،مؤلفکتابشبهایپیشاور،
نقلمیکندکهگفتهبود،درایامیکه
بود شده منتشر تازه مفاتیحالجنان
در را آن سامرا سرداب در روزی
بودم. زیارت مشغول و داشتم دست
دیدمشیخیباقبایکرباسوعمامه
کوچکنشستهومشغولذکراست.

کتاب این پرسید: من از شیخ
قمی محدث از دادم: پاسخ کیست؟
و اســت عباس شیخ حــاج ــای آق
آن. از کردن تعریف به کردم شروع
شیخگفت:اینقدرهمتعریفندارد
بیخودتعریفمیکنی،منباناراحتی
گفتم:آقابرخیزوازاینجابرو]ودیگر

ازاینگونهسخنانبرزبانمیاور[.
کسیکهکنارشنشستهبود،دست
باش، مؤدب گفت: و پهلویم به زد

هستند. قمی محدث خود ایشان
روبوسی مرحوم آن با برخاستم من
که کردموعذرخواستموخمشدم
دستایشانراببوسمولیآنمرحوم
نگذاشتوخمشددستمرابوسیدو

گفت:شماسیدهستید.
وفات از قبل ساعت چند گویند
محدثقمی،مقداریآبسیببرایش
آوردند،دخترکیخردسالازساداتدر
منزلآنمرحومبود.محدثمیگوید؛
اولبدهیدایندختربچهعلویهازآن
اطرافیانهم بدهید! بهمن بعد بنوشد
ابتداآبسیبرابهدختركدادندتا
قدرینوشد،سپسمحدثباقیماندهرا

بهقصداستشفاسرکشید!

سخنور شيرين زبان
مانع کتاب، با انس و همنشینی
شیخ دوستانه و محبتآمیز رفتار از
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خالف رانــدن زبان بر بیوضو را
ادبواکتفاکردنبه)ص(و)ع(در
اطهار)ع( ائمه و پیامبر)ص( نام کنار
میدانست سعادت از محرومیت را
ظاهر به امر این در همیشه خود و

کوچکمراقبومواظببود.
قمی محدث ویژگیهای از یکی
مطالعه و نویسندگی به فراوان عالقه
گفت میتوان که بهطوری بود کتاب
زندگیاودرکتابوقلمخالصهشده
بود.محدثیادرکتابخانهبودویابا
کتابوکمتردیدهمیشدکهاومشغول
عشق نباشد. کتابی بررسی و مطالعه
حدیثی کتب هم آن کتاب به محدث

نورانیّتخاصیبهاوبخشیدهبود.
به قمی محدث خصوص این در
حالتامامصادق)ع(درموقعشنیدننام
و میجوید تمسک پیامبر)ص( مبارك
مینویسد:»وآنجنابکثیرالحدیثو

خوشمجالستوکثیرالفوائدبود.هرگاه
رسولاهلل)ص( قال بگوید میخواست
رنگشتغییرمیکرد،گاهیسبزمیگشت
وگاهیزرد،بهحدیکهنمیشناختاو

راکسیکهمیشناختاورا...
هزارمرتبهشویمدهانبهمشکوگالب
هنوزنامتوبردنکمالبیادبیاست

و احترام و عالقه و عشق این
تکریمتنهانسبتبهناممقدسپیامبر
پایان اطهار)ع( ائمه و اســالم)ص(
هر در و جا هر او بلکه نمییافت
مکانیکهبهفرزندیازفرزنداناین
خاندانبزرگواربرمیخوردخاضعانه
میآورد فرو تعظیم سر خاشعانه و
میداشت مقدم خویش بر را آنان و
ولواینکهکودکیخردسالباشد،به
را قمی محدث هیچگاه که گونهای
ندیدندکهدرمقابلیکسیدچهدر
حجرهوخانهویادرحالاستراحت

پادرازکندیابراوپیشیگیرد.
فرزندایشانازمرحومسلطانالواعظین
شیرازی،مؤلفکتابشبهایپیشاور،
نقلمیکندکهگفتهبود،درایامیکه
بود شده منتشر تازه مفاتیحالجنان
در را آن سامرا سرداب در روزی
بودم. زیارت مشغول و داشتم دست
دیدمشیخیباقبایکرباسوعمامه
کوچکنشستهومشغولذکراست.

کتاب این پرسید: من از شیخ
قمی محدث از دادم: پاسخ کیست؟
و اســت عباس شیخ حــاج ــای آق
آن. از کردن تعریف به کردم شروع
شیخگفت:اینقدرهمتعریفندارد
بیخودتعریفمیکنی،منباناراحتی
گفتم:آقابرخیزوازاینجابرو]ودیگر

ازاینگونهسخنانبرزبانمیاور[.
کسیکهکنارشنشستهبود،دست
باش، مؤدب گفت: و پهلویم به زد

هستند. قمی محدث خود ایشان
روبوسی مرحوم آن با برخاستم من
که کردموعذرخواستموخمشدم
دستایشانراببوسمولیآنمرحوم
نگذاشتوخمشددستمرابوسیدو

گفت:شماسیدهستید.
وفات از قبل ساعت چند گویند
محدثقمی،مقداریآبسیببرایش
آوردند،دخترکیخردسالازساداتدر
منزلآنمرحومبود.محدثمیگوید؛
اولبدهیدایندختربچهعلویهازآن
اطرافیانهم بدهید! بهمن بعد بنوشد
ابتداآبسیبرابهدختركدادندتا
قدرینوشد،سپسمحدثباقیماندهرا

بهقصداستشفاسرکشید!

سخنور شيرين زبان
مانع کتاب، با انس و همنشینی
شیخ دوستانه و محبتآمیز رفتار از

رویی با نمیشد. خود همسفران با
با شوخطبعی لب، بر لبخند گشاده،
همراهان،کمبودتفریحوگشتوگذار
مصداق او میکرد. پر را دوستان با
که بود شریف ــت روای این روشــن
حضرتعلی)ع(فرمود:»المومنآلف
مألوفمتعطف«؛»مؤمنکسیاستکه
آنان و میگیرد انس مومنان دیگر با
همبااوانسمیگیرندونرمومهربان
رابطه این در که بهطوری اســت.«
حال رعایت سفر در »او مینویسند:
همراهانرامیکردوباآنانفوقالعاده
که بهطوری و میکرد خوشرفتاری
نوشتهانددرمسافرت،فردیشوخطبع

وخوشگفتارونیکورفتاربود«.
اوهرگزگردگناهنمیگشتودر
ذهنشهمفکرگناهراجاینمیداد.
ازمنکراتناراحتمیشدودیگران
راازارتکابآنبازمیداشت.کسی
جرأتغیبتدرمحضراونداشتواز
دروغگفتنناراحتمیشد.نگاهکردن
بهنامحرمراشدیداًزشتمیدانستو
سفارشمیکردکهخودراازنامحرم
حفظکنیدوبانامحرمصحبتنکنید

مگردرصورتضرورت.
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بسیارمغتنممیشمردم.چندسالیکه
باایندانشمندباایمانمعاشرتداشتم
وازنزدیکبهمراتبعلموعملو
آشنا ایشان پرهیزکاری و پارسایی
شدمروزبهروزبرارادتممیافزود.

دریکیازماههایرمضانباچند
تنازدوستانازایشانخواهشکردیم
کهدرمسجدگوهرشاداقامهجماعت
رابرمعتقدانوعالقهمندانمنتنهند.
خواهش این پافشاری، و اصرار با
و ظهر نماز روز وچند پذیرفتهشد
آنجا شبستانهای از یکی در عصر
جماعت این جمعیت بر و شد اقامه
روزبهروزافزودهمیشد.هنوزبهده
زیادی اشخاص که بود نرسیده روز
اطالعیافتندوجمعیتفوقالعادهشد.
یکروزپسازاتمامنمازظهربهمن
کهنزدیکایشانبودمگفتندمنامروز
آن دیگر و رفتند بخوانم. نمازعصر

سالرابراینمازجماعتنیامدند.
درموقعمالقاتوسوالازعلت
تركنمازجماعتگفتند:حقیقتاین
متوجه چهارم رکعت رکوع در است
شدمکهصدایاقتداکنندگانکهپشت
سرمنمیگویند:»یااهلل،یااهلل،اناهلل
معالصابرین«ازمحلیبسیاردوربه
گوشمیرسد.اینتوجهمرابهزیادتی
جمعیتمتوجهکردودرمنشادیو
فرحیتولیدکردوخالصهخوشمآمد
بنابراین است. اندازه این جمعیت که

منبرایامامتاهلیتندارم!«
تنها محدث رفتار و اخالق این
منحصربهنمازنبود.اودردیگرشعائر
میکرد دنبال را رویه همین نیز الهی
وجود به دلش در شبههای هرگاه و
یا و واحساسمیکردکسی میآمد
چیزیبااخالصویشریکمیشود
یاآنکاررارهامیکردیاازگرفتن

اجرتوکمکصرفنظرمینمود.

امر به معروف و نهى از منكر
ازفرزندبزرگوارشنقلشدهاست
محترم و متنّفذ اشخاص از یکی که
شیخ حاج حیات زمان در میگفت
که بودم شده مشرف مکه به عباس
زنیبودمیآمدپیشمنومسائلحج
مسئلهای روزی میپرسید. من از را
پیشآمدکهبااوشوخیکردم.وقتی
شیخ نمودم، مراجعت حج سفر از
وی دیدم. اشرف نجف در را عباس
بدونمقدمهفرمودند:مناسبنبوددر
سفرحجبانامحرمشوخیکنیهمین
کهمتوجهشدمسخنشراتغییردادو

حرفدیگربهمیانآورد.

نفوذ كالم
نفوذکلمهازویژگیهاییاستکه
هرکسدرهرمرتبهازعلمودانش
به را آن نمیتواند باشد، داشته قرار
کلی طور به آورد دست به سادگی

تواضع بسيار
ازدیگرویژگیهایایشانتواضع
از که بود جانبهای همه و بسیار
مدرسه، خانه، در میداد. نشان خود
چه و کوچک چه کسی هر خیابان،
به میکرد. احترام میدید را بزرگ
علماءوازبینآنانبهویژهبهکسانی
کهباحدیثواخباراهلالبیت)ع(سر
تواضع و فروتنی اوج داشتند کار و
را خود میگذاشت، نمایش به را
و بزرگمیشمرد را آنان و کوچک

میشد وارد که مجالسی در هیچگاه
نمینشستوهرگز درصدرمجلس
نمیداشت. مقدم دیگران بر را خود
به خودپسندی و خودستایی از وی
هیچوجه به و میکرد احتراز شدت
که اطالعاتی همه با و نداشت غرور
داشت احادیث و اخبار و تاریخ در
بسیاراتفاقمیافتادکهکتابراهمراه
خودبهمنبرمیبردوازرویآنبرای
شنوندگاننقلحدیثکردهویاروضه

میخواند.

حديث اخالص
بود اخالص حدیث قمی محدث
اگر میرفت که مسیری زهد. آیه و
رخنه دلش در شبههای کوچکترین
میکردکهقدمشبرایخدانیستو
یاوسوسهایقلبشرامیلرزاندبدون
میگشت. باز مسیر از تأملی هیچ
حتیاگرجمعیتبسیارنمازگزار،در
قلبشاورامتوجهخودمیساخت،از

امامتجماعتخودداریمیکرد.
معاصر دانشمندان از یکی

میگوید:
به که اوقــات همان از ــن »م
نام داشتهام، اشتغال مقدمات تحصیل
مبارك محضر در را قمی محدث
تجلیل با توأم و زیاد بزرگوارم پدر
به تحصیل برای که وقتی میشنیدم.
را ایشان مشهدمشرفشدم،زیارت
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بسیارمغتنممیشمردم.چندسالیکه
باایندانشمندباایمانمعاشرتداشتم
وازنزدیکبهمراتبعلموعملو
آشنا ایشان پرهیزکاری و پارسایی
شدمروزبهروزبرارادتممیافزود.

دریکیازماههایرمضانباچند
تنازدوستانازایشانخواهشکردیم
کهدرمسجدگوهرشاداقامهجماعت
رابرمعتقدانوعالقهمندانمنتنهند.
خواهش این پافشاری، و اصرار با
و ظهر نماز روز وچند پذیرفتهشد
آنجا شبستانهای از یکی در عصر
جماعت این جمعیت بر و شد اقامه
روزبهروزافزودهمیشد.هنوزبهده
زیادی اشخاص که بود نرسیده روز
اطالعیافتندوجمعیتفوقالعادهشد.
یکروزپسازاتمامنمازظهربهمن
کهنزدیکایشانبودمگفتندمنامروز
آن دیگر و رفتند بخوانم. نمازعصر

سالرابراینمازجماعتنیامدند.
درموقعمالقاتوسوالازعلت
تركنمازجماعتگفتند:حقیقتاین
متوجه چهارم رکعت رکوع در است
شدمکهصدایاقتداکنندگانکهپشت
سرمنمیگویند:»یااهلل،یااهلل،اناهلل
معالصابرین«ازمحلیبسیاردوربه
گوشمیرسد.اینتوجهمرابهزیادتی
جمعیتمتوجهکردودرمنشادیو
فرحیتولیدکردوخالصهخوشمآمد
بنابراین است. اندازه این جمعیت که

منبرایامامتاهلیتندارم!«
تنها محدث رفتار و اخالق این
منحصربهنمازنبود.اودردیگرشعائر
میکرد دنبال را رویه همین نیز الهی
وجود به دلش در شبههای هرگاه و
یا و واحساسمیکردکسی میآمد
چیزیبااخالصویشریکمیشود
یاآنکاررارهامیکردیاازگرفتن

اجرتوکمکصرفنظرمینمود.

امر به معروف و نهى از منكر
ازفرزندبزرگوارشنقلشدهاست
محترم و متنّفذ اشخاص از یکی که
شیخ حاج حیات زمان در میگفت
که بودم شده مشرف مکه به عباس
زنیبودمیآمدپیشمنومسائلحج
مسئلهای روزی میپرسید. من از را
پیشآمدکهبااوشوخیکردم.وقتی
شیخ نمودم، مراجعت حج سفر از
وی دیدم. اشرف نجف در را عباس
بدونمقدمهفرمودند:مناسبنبوددر
سفرحجبانامحرمشوخیکنیهمین
کهمتوجهشدمسخنشراتغییردادو

حرفدیگربهمیانآورد.

نفوذ كالم
نفوذکلمهازویژگیهاییاستکه
هرکسدرهرمرتبهازعلمودانش
به را آن نمیتواند باشد، داشته قرار
کلی طور به آورد دست به سادگی

میتوانگفت:نفوذکلمههدیهایاست
در را خود لیاقت که آنانی به الهی
بندگینسبتبهخالقهستیبهتمام
مراحل و رساندهاند اثبات به معنی
سیروسلوكرایکیپسازدیگری

طینمودهاند.
محدثقمی،آنچهمیگفتباآنچه
رفتار از مردم آنچه و میکرد عمل
بود. یکی میکردند کردارشدرك و
شنوندگان دل در اینروسخنش از

مینشست.
آنانیکهدردرساخالقونصایح
جان گوش و میجستند شرکت او
میدادند فرا اخالص سروش این به
اوچنان نافذ نقلمیکنندکهسخنان
بودکهآدمیراتایکهفتهازتمامی
گناهانوپندارهایبددورمیساخت

ومتوجهخداوعبادتمیکرد.

انس با كتاب
فرزندبزرگایشاندراینخصوص
مرحوم با کودکی اول »در میگوید:
پدرمهروقتازشهربیرونمیرفتم
به مرتب شام به تا صبح اول از او
زمانی بود« مشغول مطالعه و نوشتن
دور کشورهای به زیارت برای که
خود فراغت اوقات میکرد مسافرت
گونهای به میکرد سپری کتاب با را
پس قمی محدث گفت میتوان که
ازمناجاتودعاونماز،سیاحتو

استراحتراخواندنکتابمیدانست.
با »او مینویسد: خصوص این در
مسافرت سوریه به تّجار از عدهای
به ما وقت هر میگفتند آنان کرد.
سیاحتمیرفتیمایشانمینشستو
تألیفمیشدوهر و مطالعه مشغول
بیرون ما با که میکردیم اصرار چه
هم شبها و میورزید. امتناع بیاید
مشغول او میرفتیم خواب به ما که

مطالعهوتألیفمیشد«.
محّدثقمیعاشقکتابومطالعه
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بودوپروانهوارگردوجودقفسههای
کتابدورمیزدوخستگیرابامطالعه
و میخواند او میکرد. بدر نوشتن و
خسته کار این از هرگز و مینوشت
ساعت هیجده شبانهروز در نمیشد.

مطالعهونوشتنداشت.
بیماری به مبتال ایشان که این با
ریویبودوگاهینشستوبرخاست
نمیتوانست و بود مشکل برایش
بااینهمه کتابرااززمینبردارد!
احساس و میکرد کار شبانهروز
اکثر نمیداد. راه خود به خستگی
شبهابیداربودوکمترشبیدربستر
دست زیر بالشی معمواًل میخوابید.
میگذاشت آن روی سر و  مینهاد
برای خواندن میرفت. خواب به و
نوشتنبود.خوبوسریعمینوشت.
طرف دو که مینوشت قــدری به
انگشتانشکهقلمبهدستمیگرفت؛
برآمدگیداشت.وکمتراتفاقمیافتاد
کهدرشبانهروزقلمدردستنداشته

باشد!
به قمی محدث عالقه و عشق
کتاببهاندازهایبودکهوقتیکمترین
در را آن میآورد دست به را پولی
خریدکتابصرفمیکردوگاهپیاده

ازقمبهتهرانبهاستقبالآنمیرفت.
است شده نقل قمی عباس شیخ از
قم در که »زمانی میگفت: خود که
تنگدست خیلی میکردم. تحصیل
بودمتاجاییکهیکقرانودوقران
جمعمیکردمتااینکهمثاًلسهتومان
میشد.آنرابرداشتهازقمتاتهران
خریده کتاب آن با و میرفتم پیاده
ادامه تحصیل به و برمیگشتم قم به

میدادم.«
محدثقمیبههمهکتابهاعشق
میورزیدوبهآنهابهچشممونسو
دوستمینگریست.امابرایبسیاری
روایی کتب مخصوصًا شیعه کتب از
تا بود قائل ویژه و خاص قداستی
شفیعان چشم به آنان به جاییکه
با و میکرد نگاه نور واسطههای و
و میگشود را آنان خاصی احترام
درهنگامبیماریوگرفتاریبهآنان
فوائد کتاب در او میشد. متوسل

الرضویةمینویسد:
»ایناحقرنیزهرگاهبهسببزیاد
نوشتنچشممضعفپیدامیکندتبرك
و )ع( ائمه مراقد تراب به میجویم
و احادیث کتابت مس به گاهگاهی
نهایت در چشمم بحمداهلل و اخبار
روشناستوامیدوارمکهانشاءاهللدر
دنیاوآخرتچشممبهبرکاتایشان

روشنباشد.«
تنها محدث رفتار و اخالق این
منحصربهنمازنبود.اودردیگرشعائر
میکرد دنبال را رویه همین نیز الهی
وجود به دلش در شبههای هرگاه و
یا و واحساسمیکردکسی میآمد
چیزیبااخالصویشریکمیشود

عشقوعالقهمحدث
قمیبهکتاببهاندازهای
بودکهوقتیکمترینپولی
رابهدستمیآوردآن
رادرخریدکتابصرف
میکردوگاهپیادهازقم
بهتهرانبهاستقبالآن

میرفت
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یاآنکاررارهامیکردیاازگرفتن
اجرتوکمکصرفنظرمینمود.

میرزا قمی، محدث بزرگ فرزند
»فراموش میگوید: محدثزاده علی
اشرف نجف در که زمانی نمیکنم
بودیمپدرمیکروزصبح-درحدود
از قبل سال دو یعنی ق هـ. 135۷
وفاتشان-ازخواببرخاستهوگفتند:
امروزچشممبهشدتدردمیکندو
و نیستم. نوشتن و مطالعه به قادر
بسیارناراحتبهنظرمیرسیدتقریبًا
زبانحالشاناینبودکهشایدخاندان
خود از مرا علیهم صلواتاهلل پیغمبر
عادت مرحوم آن باشند. کرده طرد
داشتکهگاهیاینمطلبرابهتأثر

میگفتومیگریست«.
آقایمحدثزادهمیافزاید:

تحصیل مشغول اوقات آن »در
به که ظهر و مدرسه به رفتم بودم.
مشغول ایشان دیدم برگشتم خانه
نوشتنهستند.عرضکردم:چشمتان
بهترشد؟فرمود:»دردبهکلیمرتفع
معالجه چگونه کردم: سؤال گردید.«
و ساختم وضو داد: پاسخ فرمودید؟
مقابلقبلهنشستموکتاب»کافی«را
برطرف چشم درد کشیدم. چشم به
درد به دیگر عمر پایان تا و شد.«

چشممبتالنگردید.
آنکتاب»کافی«کهآنرابهچشم
فقیه خط به و خطی بودند کشیده
مشهورمالعبداهللتونیصاحبکتاب
به قمیخیلی بودومحدث »وافیه«
آنعالقهداشت.زمانیکهدرمشهد
کوچکش پسر است داشته اقامت
برایش میشود. بیمار بوده ساله سه

کهمختصری ایرانیجوشانده داروی
میآورند بودند، ریخته آن در شکر
دست انگشت با محدث بیاشامد. که
هم به را مایع داروی کمی راست
میزند.همسرشمیگوید:صبرکنید
قاشقبیاورم.حاجشیخعباسپاسخ
میدهد:ازاینکارقصداستشفادارم،
از هزارانحدیث دست این با چون

ائمهطاهرین)ع(نوشتهام.

 آخرين سفر
درسال1359هـ.قگلیازبوستان
علمچیدهشدشمعیدرمحفلیاران
خاموشگشتمرغیازحرمپیشوای
مؤمنانبهپروازدرآمدوسربازیاز
)ع( ولیّعصر سربازانحضرت خیل
بهملکوتاعالپرگشودومردیاز
شتافت. معبود دیدار به ابرار قبیله
و ماهر محدث و واالمقام دانشمند
جامعفضایلوکماالتمعنوییعنی
یک از پس قمی عباس شیخ حاج
عمرزندگیپرباروباتالشوهمراه
باعزتوعظمتدرشبسهشنبه23
اینجهان از الحرامرخت ذیالحّجة
بربستوبهسویمنزلجاودانکوچ
کرد.شمعخاموشگشتوپروانههای

محدثقمیبههمه
کتابهاعشقمیورزید
وبهآنهابهچشممونس
ودوستمینگریست.
امابرایبسیاریازکتب
شیعهمخصوصًاکتبروایی
قداستیخاصوویژهقائل

بود
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بالشکستهدرشبتیرهوتارودر
و سو آن به سر بییاری و غربت
جایی به راه و میکوبیدند سو این
خود عاشقانه حرکت با و نمیبردند
میفهماندندکهچهمعشوقبزرگواری
راازدستدادهاند.آهازغمجداییو

فریادازفراق!
در را همگان عباس شیخ رحلت
حیرتفروبردوموجبحزنواندوه
دانش زالل چشمه تشنگان فراوان

گشت.
گشت سوگوار علمیه حوزههای
و رفت فرو ماتم در اشرف نجف و
پرچمهای شد. حاکم آن بر سکوت
و خیابانها منازل، در سر بر سیاه
میگفتند: حال زبان به آنجا مدارس
العالمثلمفیاالسالمثلمة »اذامات
از عالم که زمانی شیء؛ الیّسدها
ایجاد اسالم در رخنهای رفت دنیا
راجبران آن کههیچچیزی میشود

نمیکند«.

برگزارى  و  جنازه  تشييع 
نماز

به که آن اطــراف و نجف مردم
محضشنیدنخبررحلتویدرکنار

منزلنورانیاوگردآمدهبودندمنتظر
که هنگامی بودند. وی جنازه تشییع
جسمشریفرابیرونآوردندعاشقان
دانش طهارت، و عصمت خاندان
تابوت زنان سینه و سر بر علم و
و احترام با و گرفته دوش بر را او
مطهر صحن طرف به خاصی شکوه
تشییع علی)ع( حضرت امیرمؤمنان

کردند.
مرجععالیقدرجهانتشیّعمرحوم
ابوالحسن سیّد حاج العظمی آیتاهلل
نماز ایشان پاك پیکر بر اصفهانی
منّور صحن در آن از پس و گزارد
علی)ع( حضرت شیعیان امام اولین
شرقی ایوانهای از سوم ایوان در و
بابالقبلهکنارتربتشریفاستادش
نوری محّدث حسین میرزا مرحوم
مدفونگردید.خداونداورابااولیاء

پاکشمحشورگرداند.

نگاهى به آثار و تأليفات محدث 
قمى 

زمینههای در  قمی، عباس شیخ
علوم تراجم، رجال، تاریخ، مختلف
قلمزنی به و... عقاید اخالق، قرآن،
علم در همه از پیش ولی پرداخت
تا درخشید، تراجم و تاریخ حدیث،
نام به وی از بزرگ عالمان که آنجا
»خاتمالمحدثین« و قمی« »محدث

یادکردهاند.

دراینجاگذریبرکتابخانهمحدث
قمیداریموآثارقلمیایندانشورپر

تالشرابهتماشامینشینیم.
که قمی محدث ماندگار میراث
دعا، اخالق، مختلف زمینههای در
تاریخو...باقلمیازنورنگاشتهشده
استبهبیشاز6۰جلدمیرسدکه
بسیاریازجوانانوحتیاستادانو
محققانبانامآنهانیزآشنانیستند.

ایشان کتابهای از اول بخش
عبارتاستاز:

1-فوائدالرجبیة:اینکتابنخستین
نوشتهایشاناستکهبهخطخودو
بهعربینگاشتهاستوبهفارسیهم
در مطالبی شامل است. شده ترجمه
مستحبی آداب و روزها وقایع مورد

واعمالماههایعربیاست.
2-الّدرةالیتیمةفیتتّماتالدّرة
نصاب فارسی شرح اثر این الثمینة:
فاضل نصاب شرح تتمیم و الّصبیان
یزدیاست.کتابمختصریاستدر

مورددعاوسایرمستحبات.
3-هدیّةالّزائرینوبهجةالنّاظرین:
دربارهزیارتقبورائّمهاطهار)ع(و
تعیین در همچنین است. آن ثواب
قبورعلماومومنینمشهورومدفون
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درکنارمشاهدمشّرفهاماماناستکه
بهفارسینگاشتهشدهاست.

المناقب فی العّلیة الفصول -5
المرتضویة:مؤلفدراینکتابشریف
اخالقی مکارم و مناقب از تعدادی
حضرتعلی)ع(راگردآوریکردهو
اهل کتابهای از را آنها از بسیاری

سنّتنقلکردهاست.
6-سبیلالّرشاد.

۷-حکمةبالغةوماةکلمةجامعة:
اینکتابشاملسخنانکوتاهحضرت
علی)ع(درعقایدواصولدیناست

کهبهفارسینوشتهشدهاست.
۸-ذخیرةاالبرارفیمنتخبأنیس
التّجار:خالصهایازأنیسالتّجارماّل
مهدینراقیاستکهبهزبانفارسی

ودرموردمعامالتاست.
9-غایةالقصویفیترجمةعروة
الوثقی:ترجمهفارسیالعروةالوثقای
مرحومآیتاهللسیدمحمدکاظمیزدی
استکهدرمورداحکامفقهینگاشته

شدهاست.
الباقیات و مفاتیحالجنان -1۰
الّصالحات:همانکتابمشهوریاست
بیشتر و مشّرفه مشاهده اکثر در که
بوده استفاده مورد شیعیان خانههای

وبهعربینوشتهشدهوبهفارسیهم
ترجمهگردیدهاست.

11-غایةالتّحفةالطوسیّةوالنّفخة
القدسیّة:نوشتهمختصریاستمربوط
بعضی و رضا)ع( زیارتحضرت به

فوائدمربوطبهآستانمقّدسش.
حضرت دستورالعمل رساله -12

سیدالشهداء)ع(.
عربی به که المهموم: نفس -13
فّن اهل تصدیق به بنا و شده نوشته
بهترینومعتبرترینمقتلیاستکهبه
رشتهتحریردرآمدهاست.اینکتاب
است. شده چاپ بار چندین تاکنون
ضمنًادوترجمهازآنبهقلمجناب
حاج مرحوم و کمرهای باقر محمد
در فارسی به شعرانی میرزاابوالحسن

بازاروجوددارد.
14-نفثةالمصدور:رسالهایاست
درتتمیموتکمیلنفسالمهومکهقباًل
هم اخیراً و بود شده چاپ جداگانه
شده منتشر نفسالمهموم ضمیمه به

است.
15-االنوارالبهیّةفیتاریخالحجج
االلهیّة:اینکتاببهعربیاستودر
موردوالدتووفاتچهاردهمعصوم

)ع(نگاشتهشدهاست.
16-رسالهایدرگناهانکبیرهو

صغیره.
نفیسی کتاب اآلخرة: منازل -1۷
مراحل و شده چاپ مکرر که است

اساس بر را آخــرت سفر ــوار دش
روایاتبررسینمودهوتوشهالزمرا
یادآورشدهاست.کهبهزبانانگلیسی
وترکیاستانبولیترجمهشدهاست

المتهّجد مصباح ترجمه -1۸
حاشیه در که طوسی شیخ مرحوم
چاپاولمتنعربیبهچاپرسیده
است.کتابیاستشبیهمفاتیحالجنان
استکهتازمانیکهشیخطوسیبه
انتشار اجازه نکردند کتابعمل این

ایناثرراندادند.
معدن ترجمه النّواظر: نزهة -19
بن محمد بزرگوار دانشور الجواهر
چاپ مکّرر که است کراچکی علی
شدهاست.قربانیبیدهندیایناثررا

تصحیحکردهاست
2۰-مقاماتعلیّه:خالصهمعراج
الّسعادهمرحوممالاحمدنراقیاست.
سیّد االسبوع جمال ترجمه -21

بنطاووس.
در که الّصالحات الباقیات -22
حاشیهمفاتیحالجنانچاپشدهاست.
23-منتهیاآلمالفیتاریخالنّبّی
واآلل:بهفارسینگاشتهشدهودر
موردزندگانیحضراتأئمهاطهار)ع(
گرامیش دختر و اکرم)ص( رسول و
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والدت تاریخ و زهراء)س( حضرت
ووفاتووقایعدورانآنهامیباشد.
مورد همواره ارزشمند کتاب این
استفادهوّعاظومبّلغینقرارگرفتهو
زبان به و شده چاپ مکّرر طور به

اردونیزترجمهشد.
ملهوف دوم مسلک ترجمه -24
خود خط به که طــاووس بن سیّد
چاپهای از یکی حاشیه در مؤلف

لهوفچاپشدهاست.

محّدت الّزائر تحیّة تتمیم -25
نوریکهبافوتویناتمامماندهبود
وشیخعباسبعدازفوتاستادشآن

رابهاتمامرساند.
فارسی به که حدیث چهل -26
نگاشتهشدهوبارهاچاپشدهاست.
درباره االلقاب: و الُکنی -2۷
زندگانیعلماوشعراوغیرهماست
کهدرسهجلدمکّرربهچاپرسیده
کتابهای از یکی کتاب این است.
معتبرعلمتراجممیباشدکهبهفارسی

ترجمهشدهوچاپگردیدهاست.
2۸-هدیّةاالحبابفیالمعروفین
بالکنیوااللقاب:خالصهایازکتاب
و علماء که است االلقاب و الکنی
به کنیه و لقب به معروف دانشمندان
شده آنجمعآوری در اختصار طور
زبان به اصل در کتاب این است.
فارسینگاشتهشدهوبارهادرتهران

ونجفچاپشدهاست.
احوال فی الّرضویّه فواید -29
علماءالمذهبالجعفریِّه:اینکتابدر
مشهدمقدسودرمدتاقامتحاج
تحریر رشته به آنجا در عباس شیخ
دوران برکت با آثار از و درآمــده

بارگاه جوار در قمی محدث اقامت
هشتمینامامشیعیانجهاناستکهبه
نوبهخودبهترینکتابدرشرححال
علماوبزرگاندیناستکهبهزبان

فارسینگاشتهشدهاست.



شيخ عباس قمي؛ محدث نامي21

رایحـه
آذرماه1389

مصائب فی بیتاالحزان -3۰
سیّدةالنّسوان:اینکتابدربارهرنجهاو
رسول حضرت واالمقام دختر فریادهای
دوران حوادث و زندگی و ــرم)ص( اک
حیاتآنبانویبزرگنوشتهشدهاست.

ایّام وقایع فی تتّمةالمنتهی -31
الخلفاء:بهفارسینگاشتهشدهاست

ومکّررچاپگردیدهاست.
تراجم فی تحفةاالحباب -32
حضرت اصحاب درباره االصحاب:
ائمهاطهار)ع(استکه محّمد)ص(و
بهزبانفارسینوشتهشدهودرتهران
این چاپ ضمنًا است. شده چاپ
کتاببعدازفوتمؤلفبودهاست.

33-سفینةالبحارومدینةالحکمو
اآلثار:اینکتابکهفهرستموضوعی
در است مجلسی عاّلمه بحاراالنوار
رسیده پایان به سال بیست مدت
مینویسد خود عباس شیخ است.
اینکتاببهتریناثربجاماندهازوی
است.ایشانآنرادردوجلدتنظیم
نمودهودرجهتآساننمودنمراجعه

بهبحاراالنوارنوشتهاست.

بخش دوم از تأليفات محّدث 
قمى

کتابهاییکهدرزمانحیاتخود
به زمان آن در ولی رسیده اتمام به

چاپنرسیدهعبارتنداز:
1-فیضالعالمفیوقایعالّشهورو

االیّامکهبهزبانفارسینگاشتهشده
ودربارهوقایعماههاوروزهاست.

که االیام وقایع الی االنام هدیة -2
خالصهکتابفیضالعالمیادشدهاست.
مورد در لطیفه: کلمات -3
کتاب ضمیمه به که بوده اخالقیات
نزهةالنواظرایشانچاپشدهاست.

4-کشکول.
القرآن لغات فی النّظیم الّدر -5

العظیم.
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6-کحلالبصرفیسیرةسیّدالبشر:
یکیازبهترینکتابهایسیرهنبوی
میباشدکهمکّررچاپشدهوترجمه

فارسیآنبهچاپرسیدهاست.
۷-نقدالوسائلشیخحّرعاملی.
حّر شیخ الهدایة بدایة تقسیم -۸

عاملی.
9-شرحالوجیزهشیخبهائیعلیه

الّرحمه.
یتعّلق فیما القدیر فیض -1۰
بحدیثالغدیرکهتلخیصجلدغدیر
کتابعبقاتاالنوارمرحوممیرحامد
معرفی درباره و است هندی حسین
حضرتعلی)ع(توسطپیامبراکرم)ص(
درغدیرخمبهسال11هجریقمری

نوشتهشدهاست.
11-علمالیقینکهخالصهحّقالیقین

مرحومعاّلمهمجلسیاست.
12-مقالیدالفالحفیعملالیوموالّلیلة.
13-مقالدالنّجاحکهخالصهکتاب

یادشدهاست.
14-خالصهجلدیازدهبحاراالنوار

عالمهمجلسی.
حضرت قصار کلمات شرح -15
آمده نهجالبالغه آخر در که علی)ع(

است.
16-مختصرشمائلترمذی.

1۷-قّوةالباصرةفیتاریخالحجج
الّطاهرة.

بخش سوم از تأليفات محّدث قمى
محّدث کتابهای از سوم قسم
قمیکتابهاییاستکهناتماممانده
وایشانتوفیقتکمیلرانیافتهاست.

اینآثارعبارتنداز:
1-ضیافةاالخوان.

2-صحائفالنّورفیعملاالیّامو
الّسنةوالّشهور.

3-ذخیرهالعقبیفیمثالباعداء
الّزهراء)س(.

االب بفقد المصاب مسلی -4
واالعّزةواالحباب.

اخبار فی البیّنات ــات اآلی -5
و المالحم عن امیرالمؤمنین)ع(
اصل که است گفته مؤلف الغائبات.

نسخهآنگمشد.
6-شرحصحیفهسجادیّه.

کتاب تلخیص که غایةالمرام -۷
دارالسالممرحوممحّدثنوریاست.

۸-شرحچهلحدیث.
عالمه زادالمعاد ترجمه -9

مجلسی.
1۰-ترجمهتحفةالّزائرعالمهمجلسی.
11-الدّرالنظیم:محدثقمیدر
ادامهکاربزرگخوددرحدیثشناسی
کار به دست حدیث واژهشناسی و
بزرگدیگریدرراستایواژهشناسی
بیشتر آشنایی ــرای ب و زد قــرآن
علوم نویسندگان و پژوهشگران
گرانقدر ولی حجم کم کتاب قرآن
لغات فی النظیم »الدّر گرانسنگ و
القرآنالعظیم«رادرواژهشناسیقرآن

بهرشتهتحریردرآورد.
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بررسى شخصيت
 محدث قمى 

در آيينه نشست ها
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رایحـه
آذرماه1389

محدثان  مقام  از  تجليل  و  تعظيم 
يعنى  است؛  بيت)ع(  اهل  از  تجليل 
هويت  از  تجليل  ايشان  از  تجليل 
چه  هر  ما  ماست.  مذهبى  و  دينى 
آثار  و  كنيم  مطرح  را  اين ها  بيشتر 
مردم  بين  در  بيشتر  را  بزرگان  اين 
منتشر شده  بيشتر  تشيع  بدهيم،  نشر 

است.
 

»صــافــی العظمی ــــتاهلل آی
جهان عالیقدر مرجع گلپایگانی«،
حضور با که نشستی در تشیع

اعضایشورایسیاستگذاریکنگره
برگزار قمی عباس شیخ بزرگداشت
11 شریفه آیه به اشاره ضمن شد،
ازسورهمبارکهمجادلهاظهارکردند:
خداونددراینآیهمیفرماید:»یَْرفَِع
أُوتُوا َِّذیَن َوال ِمنُکْم آَمنُوا َِّذیَن ال ُ اهللَّ
َخبِیٌر؛ تَْعَمُلوَن بَِما ُ َواهللَّ َدَرَجاٍت الِْعْلَم
خدارتبهکسانیازشماراکهگرویده
برحسب دانشمندند که را کسانی و
آنچه به خدا و گرداند بلند درجات
میکنیدآگاهاست«.بسیارخوشحال
این به اینکه از شدم مسرور و

است. شده توجه شخصیت
معارف و احادیث مسأله
که چنان آن بیت)ع( اهل
تقدیس مورد متأسفانه باید،
یعنی نیست؛ شایان تعظیم و
البتههرچهبیشترتعظیمشود،

کماست.
مسأله افزودند: ایشان
علومواحادیثاهلبیت)ع(
ازهویتاصلیحوزهها،علما
وروحانیوناست.انسانباید
کرده کار رشتهها این در
استاد رشتهها این در باشد؛
رشتهها این در و باشد شده
خیلی مسأله باشد. اطالع با
خیلی اینهاست؛ از باالتر
ما که اینهاست از باالتر
عصر معنا، یک به االن کنیم. تصور
مقابل در حدیث علوم انحطاط
حرفهایدیگراستکهبعضیهایش
تاآنجامیرودکهمنکرهمهآیات
قرآن،بهعنوانمثالدرمعاد،میشوند

ومیگویندکهمحالاست.
ادامه در عالیقدرشیعه مرجع این
مورد آنچه سابق در اینکه بیان با
افتخار اشخاص برای و بوده اهمیت
حدیث به اهتمام میشد، محسوب
بودهاست،تصریحکردند:افتخاراین
اهل احادیث از اینها که است بوده

آيت اهلل العظمى صافى گلپايگانى:
تعظيم و تجليل از مقام محدثان 
تجليل از اهل بيت)ع( است
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رایحـه
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چقدر و شد بهرهمند چقدر بیت)ع(
کمی چیز این باشند. حدیث حافظ
گفته عقدة ابن میگویند که نیست
است:منصدوبیستهزارحدیثبا
سنددارم.حاالنمیدانمحفظبودهیا
نوشتهداشتهاست.همچنینمیگوید
کهسیصدهزارحدیثراهمینطوری
احادیث سابق، در میکنم. مذاکره
اکرم)ص( رسول حضرت و ائمه)ع(
اینگونهمطرحشدهومورداهمیت

بودهاست.
محدثان کردند: بیان ایشان
مسافرتهایدورودرازیمیکردند
فالنمحدث از مثاًل کهچندحدیث
ــدوق)ره( ص مرحوم بگیرند. فرا
فراگیری برای طوالنی مسافرتهای
فکر گاهی بنده است. کرده احادیث
میتوانسته وی چگونه که میکنم
با رامیبرده؟ کتابهایش آیا برود؟
چهوضعیتی؟اینهاعالمتایناست
گذشتگان و ما بزرگان از خیلی که
مابهحدیثاهمیتمیدادهوآنرا
تعظیممیکردند.روایت»کلمةحکمة
سنة« عبادة من خیر المؤمن یسمعه

اهمیتبسیاریدارد.
آیتاهللالعظمی»صافیگلپایگانی«
از تجلیل و تعظیم اینکه بیان با
محدثانتجلیلازاهلبیت)ع(است،
اظهارکردند:تجلیلازایشانتجلیل

ازهویتدینیومذهبیماست.ماهر
چهبیشتراینهارامطرحکنیموآثار
اینبزرگانرابیشتردربینمردمنشر
بدهیم،تشیعبیشترمنتشرشدهاست.
تشیع گسترش باعث که چیزی آن
است،همیناست؛یعنیحدیثاست؛
سجادیه صحیفه است؛ نهجالبالغه
کتب است؛ متقدمة اربعة کتب است؛
باید را اینها است. متأخره اربعه
مطرحکنیموازاینهابهرهمندشویمو

مردمرابااینمعارفآشناکنیم.
کجا به ما کردند: عنوان ایشان
مطالب این از چرا میرویم؟ داریم
هر در شدهایم؟ دور حقایق این و
ما کنید،  مالحظه شما که رشتهای
نیست الزم جایی و نداریم کمبود
هرچه الهیات، رشته در برویم.
بخواهیم،دراحادیثوجوددارد.در
نبوت،درفقهودرهمهمباحثالهی،
احادیثهست. در بخواهیم، هرچه
بهایندلیلبایدبهحدیثومحدثان
ازآن بیشتراهمیتدادودرتجلیل

بایدکوشابود.
اینمرجععالیقدرشیعهبااشارهبه
ضرورتبرگزاریاینهمایشتصریح
فکر به شما که مسأله این کردند:
افتادهایدازشخصیتبزرگواریمثل
مرحومحاجشیخعباسقمیـاعلی
بااینخدماتوسوابقیکه اهللمقامهـ

درخدمتبهعلمحدیثدارند،تجلیل
سزاوارترین است. مهم خیلی کنید،
که همایشهایی به نسبت اشخاص
اینها برگزارمیشود،ایشاناست.از
تجلیلنشود،ازچهکسیبایدتجلیل
شود؟گاهیهمایشهاییبرایبرخی
برگزارمیشودکهمناسبنیست؛کل
آنهارانمیگویمکهاینطوراست،
ما نشود، تجلیل اینها از اگر ولی
مسئولیم.میگویندجوانترهااینها
رانمیشناختند،پسشماکجابودید؟
چنیناشخاصیرابایدبهمردممعرفی
کنیدتامردمسیرهواخالقاینهارا

بشناسند.
گلپایگانی صافی العظمی آیتاهلل
قمی محدث مرحوم همین افزودند:
سادهزیستی و زندگی و اخــالق
ایشان امثال است. داشته مثالزدنی
شناسانده واقعًا باید که افرادیاند
پیش شما که برنامهای این شوند.
بنده است. تحسین قابل گرفتهاید،
چون میکنم؛ عرض تبریک شما به
امام آقا اسبابخوشحالیومسرت
زمان)عج(إنشاءاهللخواهدبود.اینها
علومآنهاستوتجلیلازشاگردان
آنها،آنهمچنینشاگردانیکهاین
جا به آنها از برکات و آثار همه
مسرت و خوشحالی اسباب مانده،

معصومین)ع(رابهدنبالدارد.
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رایحـه
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کتاب جایگاه به اشاره با ایشان
کتاب این کردند: بیان مفاتیحالجنان
کتاب عباس شیخ حاج مفاتیح
ما کمال البته است؛ مهم دعاست؛
بین اینطوریدر اینکه است،ولی
خانهای و شده منتشر مردم همه
آن در مفاتیحالجنان کتاب که نیست
نباشد،عالمتایناستکهاینکسی
یک کرده، تألیف را کتاب این که
رابطهایداشته؛یکعنایتینسبتبه
اقبال اینطور کتابش به که بوده او
هم ایشان دیگر کتابهای میشود.
اینطوراست؛مثل»سفینةالبحار«.
ایشانبایدچندمرتبهبحاراالنواررا
باشد کرده مطالعه آخر به تا اول از
تابتوانداینسفینةالبحاررابنویسد.
مننمیدانم،ولیاقاًلیکباربایدبه
طورعمیقاینکتابرامطالعهکرده

باشد.
اشاره با تقلید عالیقدر مرجع این
بهحجمآثاروتألیفاتمحدثقمی
سفینة کتاب وجود کرد: تصریح
دیگری کتابهای همچنین و البحار
چون:الکنیوااللقاب،منتهیالمال...
وکتابهایاخالقیوکوچکـکه
است، کوچک حجم حسب به البته
ولیبهحسبمعنابزرگاندـنشان

میدهدکهاینفردبزرگوارعمرشرا
تلفنکردهاست.اینهابرایمادرس
استکهکسیاینجورباشد؛اینهمه
آثارداشتهباشد؛اینهمهمطالعهکرده
باشد.پیداستکهاودرتمامعمرش
و دین و حدیث به خدمت مشغول
است. بوده ائمه)ع( والیت و تشیع
باید باشد؛ زنده اسمشان باید اینها
مردموطالبحوزهاینهارابشناسند
تاخطخودشانرابدانندکهکجاباید
بروند؟چهخطی؟خطمرحومحاج
بایدتشویقو اینخط شیخعباس.

ترویجشود؛احیاشود.
گلپایگانی صافی العظمی آیتاهلل
دارد حدیث حفظ سنت افزودند:
مطرودمیشود؛نبایدجوریباشدکه
بعضیخیالکنندکهشیعهبرایحفظ
حدیثاعتباریقائلنیست.درسابق،
سنت، اهل چه و شیعه بین در چه
که کسانی برای حدیث حفظ مسأله
باشند، کــرده حفظ حدیث بیشتر
به اینها است. بوده امتیاز و افتخار
همانمقداردربینمردممورداحترام
باشندو بودندکهحدیثحفظکرده
یعنی است؛ بوده طور همین همیشه
و ادوار همه در را مسلمانها وقتی
اعصارمالحظهبکنیم،میبینیمتاقبل

ازاینکهاینافکارآلودهواردبشوند،
اینطوربودهاست.

علمای اینکه بیان با ایشان
مردم و شوند احیا باید حدیث علم
این کردند: عنوان بشناسند، را آنان
بزرگانیکهدرقمبودند،کمنیستند،
گفت میشد نبودند، قم محدثین اگر
کار اینهاخیلی داشتیم؛ کمبود ما که
صاحبقرانی لوامع کتاب در کردند.
دویست وقت یک قم، در که نوشته
نمیدانم بوده.حاال نفرمحدث هزار
قم را کجا تا و گفته بهچهحسابی
حسابکردهاست،ولیمطلبهمین
بودهاست.علیایحال،قماینجور
بودند. محدث قمیها همه که بوده
و بزرگوارحافظحدود محدثین آن
دفع را بدعتها و بودند دین ثغور
حاّلج منصور مثاًلحسین میکردند؛
کهبهاینجامیآیدـعوضآنهایی
بن علی مرحوم میکنندـ تعریف که
یک اینها کرد. بیرون را او بابویه
بودند؛ بزرگی شخصیتهایی چنین
همهباعظمتبودندوقماینسوابق

راداشتهاست.
گلپایگانی آیتاهللالعظمیصافی
از یکی قمی محدث اینکه بیان با
اظهار است، قم درخشان سوابق
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رایحـه
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این در که ایشاناست کردند:همین
پیداکردو را ایندرخشندگی زمان
کرد.خودش متوجهحدیث را مردم
هماینخدماتواینآثارراداشت
وکتابهایمختلفرادررشتههای
مختلفنوشتکهبحمداهللبیشتراینها
منتشرشدهاست.بایدازایشانخیلی
بایدبدانیمکهمسألهما تجلیلشود.
باید بیت)ع( اهل علوم که است این
مالكومصدرباشد.هرچهازغیر
باطل باشد، آمده بیرون اینخانه از
است.هرحرفدرستوصحیحیرا
بایدازاماممحمدباقر)ع(وامامجعفر
معصومین)ع( ائمه سایر و صادق)ع(

از باید آنهاست؛ پیش حق پرسید؛
عنه مغفول نباید اینها گرفت. آنها
واقعشود.بایدهمهرویاینمطالب

کاربکنند.
این اینکهبرگزاری بیان با ایشان
تشویقاتوهمایشهابرایایناست
شیخ حاج خط باید بدانند مردم که
عباسرابروند،تصریحکردند:بههر
صورتشخصیتایشانواینآثارو
برکاتیکهداشتهمعلوماستکهمورد
عنایتبودهکهتوانستهاستاینآثار
راازخودشبهیادگاربگذاردومردم
راازاینعلوماهلبیت)ع(بهرهمند
اهل به خدمتگزاران از ایشان کند.

بیت)ع(وازمحدثینهستند.
گلپایگانی صافی العظمی آیتاهلل
هر به کردند: خاطرنشان پایان در
میکنم. تشکر شما از من صورت،
کار این و شدم خوشحال واقعًا
که بود بجا بود؛ بهحق بود؛ سزاوار
خط در که دیگران- و ایشان برای
بزرگداشت بودند- بیت)ع( اهل
برگزارشود.شماهماینرابرایخود
افتخاربدانیدوحتمًایکجوریشده
استکهشمادراینخطافتادهاید.إن
شاءاهللموردتوجهوعنایاتحضرت
ولیعصر)عج(باشید.خداوندمتعال
قمی مرحوممحدث علودرجات بر
دعاهای مشمول را ما و بیافزاید
نعمت قدردان و عالم؛ آن در ایشان

اینبزرگانقراردهد.

كتاب هاى مختلف را در 
رشته هاى مختلف نوشت كه 

بحمداهلل بيشتر اين ها منتشر شده 
است. بايد از ايشان خيلى تجليل 
شود. بايد بدانيم كه مسأله ما 
اين است كه علوم اهل بيت)ع( 
بايد مالک و مصدر باشد. هر 
چه از غير از اين خانه بيرون 

آمده باشد، باطل است
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رفتیمبهدیدنحاجشیخعباس؛بعد
من با فرمود: ایشان دقیقه چند از
کاری کردیم: عرض دارید؟ کاری
کنیم. زیارت را شما آمدیم نداریم،
حال کردید، زیارت فرمودند: ایشان
اگرکاریداریدبگوییدوگرنهکتاب
مطالعه و بردارید کتاب اینجاهست،
کنید.ایشانبرایمطالعهخوداهمیت
بودودرهرشرایطیمطالعهو قائل

تحقیقخودشراتركنمیکرد.
اینمدرسسطوحعالیحوزهدر
ادامه،خاطرهایدربارهاهمیتمطالعه
نزدمحدثقمینقلکردوافزود:شیخ
عباسقمیدرمسیرمسافرتیکهرفته
بودند،ماشینیکهسوارشدهبودپنچر
مقصر را عباس رانندهشیخ میشود؛
شیخ این »مقصر میگوید: و میداند
استکهماشینماپنجرشدهاست.«

سّر بقاى نام شيخ عباس قمى و كتاب هاى 
در  »مفاتيح الجنان«،  به ويژه  ايشان، 
سه محور  پركارى همراه با نظم، دقت 

در كار و خلوص در نيت است.
 

آیتاهلل»محمدعلیگرامی«،استاد
نشستی در قم، علمیه برجستهحوزه
جاودانگی علل »بررسی عنوان با
له معظم بیت در که مفاتیحالجنان«،
برگزارشد،شیخعباسقمیرافردی
باخلوصنیتباالوبینظیردرحوزه
علمیهدانستوتصریحکرد:صحبت
عباس شیخ علمی موقعیت مورد در
قمیبهخصوصسّربقاینامایشان
کتاب بهویژه ایشان، کتابهای و
محورپرکاری سه در مفاتیحالجنان،
همراهبانظم،دقتدرکاروخلوص

درنیتقابلبررسیاست.
پرکاری مورد در گرامی آیتاهلل
شیخعباسقمیاظهارکرد:پرکاری
من که بود معروف حدی به ایشان
بعضیحکایتهاازایشاندارموسعی
میکنممستندعرضکنمکهبرخیاز
آنهادرهیچکتابیآوردهنشدهاست.
گنبدکاووس در 1344 سال در من
به امام)ره( تبعید از بعد بودم، تبعید
روحانیون از یکی آنجا در ترکیه،
محمد »میرزا مرحوم اردبیل، اهل
»مشکینی«، آیتاهلل استاد اردبیلی«،
نفر دو یکی با که کرد نقل من برای

آيت اهلل »محمد على گرامى«:
خلوص نيت، پركارى و نظم در كار؛ 

راز ماندگارى »مفاتيح الجنان« 
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ماشین از را ایشان دلیل همین به
پیادهکردند.بهنظرمیآیداینهمان
نقل امام)ره( مرحوم که باشد اتفاقی
کردهبودندکهماجاییسوارماشین
بودیموماشینپنجرشدهبودویک
پیادهاش ازماشین بود آنجا روحانی
پیاده بودم سید که را من و کردند
نکردند،منظورهمینداستاناست.

این بیان ادامه در گرامی آیتاهلل

خاطراظهارکرد:امام)ره(درحدیث
قمی عباس شیخ شاگرد رجال، و
بودند،باوجوداینکهمرحوممحدث
اما بودند، امام)ره( از مسنتر قمی
ایشانراازماشینپیادهکردهبودند.
از ناراحتی بدون قمی عباس شیخ
ماشینپیادهمیشود،بستهکتابشرا
بازمیکندوکتابونوشتههاراپهن
چه میکند. نوشتن به شروع و کرده
به میکنند شروع معمولی افراد بسا
نفرین یا کردن دعا یا خوردن غصه
کردن؛وایننشانازسعهصدرایشان

است.
ایشان کرد: تصریح ادامه در وی
مشغول ناراحتی هیچگونه بدون
تانکر یک اتفاقا میشود. نوشتن
شیخ و میشد رد آنجا از نفتکش
از تانکر راننده میبیند، را عباس
سوار که میکند درخواست ایشان
ماشینششوند.شیخعباسقمیبعد
ازاحوالپرسیبااینرانندهازاهلیت،
نکته میپرسد. ایشان مذهب و دین
راننده این بودن ارمنی تأمل، قابل
استوازعجایبتاریخاستکهیک
مسلمانشیخعباسقمیراازماشین
پیادهکردواینارمنیایشانراسوار
عباس شیخ حال همین در میکند.
قمیشروعبهکارمیکند.کارایشان
هدایتاست،بااوصحبتمیکندکه
بااینمعنویتحیفاستکهشمابه
جهنمبروید.ایشاندرهمینراهاین

ارمنیرامسلمانمیکند.
قرآن«، »شناخت کتاب مؤلف
عباس، شیخ پرکاری بر تأکید ضمن
با و دانست منظم فردی را ایشان
اشارهبهخاطرهایازآیتاهلل»مرعشی
نجفی«درموردایننظم،تصریحکرد:
آیتاهللمرعشینجفیمنزلبزرگیدر
گذرخانقمداشتوبهخاطرشلوغی
منزلپدریشیخعباسقمیازایشان
دعوتکردکهبرایانجاممطالعاتبه
منزلشبیاید.مطالعهونوشتنآنقدر
بودکهدعوت برایشیخعباسمهم
آیتاهللمرعشینجفیراپذیرفت.این
نشانازاهمیتکارونظمدرکارنزد
شیخعباسدارد.مطالعهبرایایشان
بود حاضر حتی که بود مهم آنقدر
درمنزلدیگرانهمتحقیقومطالعه

کند.
اینمحققوپژوهشگرشیعییکی
ازدالیلجاودانگیآثارشیخعباس
قمیرادقتدرکاربرشمردوافزود:
فرد یک ایشان کار در دقت نظر از
ایشان تألیفات از قبل است. بینظیر
که بود شده منتشر زیادی کتابهای
اعتبارآنهاخیلیضعیفبود.ایشان
این در »مفاتیحالجنان« همین در
نام به کتابی در که میکند نقل مورد
میشد نقل مطالبی »مفتاحالجنان«،
باعث و نداشت سندیت و اعتبار که
گمراهیعواممیشدوایندرحالی
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بودکهاعتباربسیاریازآنهامجهول
بود.محدثقمیاینکتابرابهدقت
مطالعهکردهوخیلیازمواردمشکوك
راکنارمیگذاردوبرخیادعیهبهآن
اضافهمیکندونامآنرامفاتیحالجنان

میگذارد.
از قبل افزود: ادامه در وی
در زیادی کتابیهای مفاتیحالجنان
به اما داشت؛ وجود دعا موضوع
نبودند توجه مورد دقت، عدم خاطر
و تصحیح را کتابها این ایشان و
ایشان از قبل هرچند میکردند. نقد
باالیعلمی کیفیت با کتابهایی هم
همانند داشت؛ وجود دعا زمینه در
مجلسی، مرحوم »زادالمعاد« کتاب
سید »اقبال« و کفعمی »مصباح«

طاووس.
مالكهای »بررسی کتاب مؤلف
دالیل دیگر از اسالم«، در روانی
رجالی را عباس شیخ آثار جذابیت
بودنایشاندانستوگفت:بهسبب
خطی کتابها چاپ، صنعت نبودن
بودندوبهصورتبیاضنویسیهایی
میگرفت. قرار مردم اختیار در
بوده اینشکل به نیز دعا کتابهای
ایشان که مفتاحالجنان مثل است؛
بود؛ ناراحت شدیدا موضوع این از
بنابراینآنرانقدوتصحیحکردوبه
جایآنمفاتیحالجنانرانوشتواین
کتاببهطورچشمگیریموردتوجه
قرارگرفت.علتجذبهاینکتابرا
درهمیندقتونظمدرکارمیتوان

دانست؛هرچندرجالیبودنمحدث
اعتبارکارهایوی دلیلاصلی، قمی

است.
از را کار در دقت گرامی آیتاهلل
شیخ شخصیتی ویژگیهای دیگر
با کرد: بیان و دانست قمی عباس
بررسیآثارشیخعباسقمیمیتوان
مثال شد؛ ایشان کار در دقت متوجه
کتابمنتهیاآلمالایشانازآندسته
آثاریاستکهباموضوعمقتلنویسی
استومؤیداینمدعااست.درزمان
در مقتلهایی عباس شیخ حیات
دقت هیچ بدون که بود مردم اختیار
علمیچاپشدهبودوچیزهاییدر
اینمقتلهانوشتهشدهبودکهایشان
بانوشتنمنتهیاآلمالسعیکردنداین

مشکلراحلکنند.
ویدرموردویژگیهایدیگراین
نهایت یعنی منتهیاآلمال گفت: اثر
آرزوها؛بهعبارتیدیگر،شیعهآرزو
بفهمد؛ بهخوبی را کربال واقعه دارد
کربال حوادث فهم برای آرزو نهایت
و است شده گنجانده کتاب این در
کربال حوادث کتاب این در انصافا
رابادقتباالییانعکاسدادهاست؛
طرز به اثر این کار، دقت بر عالوه

زیبایینوشتهشدهاست.
دارای را اثر این گرامی آیتاهلل
و دانست زیبایی و دقت ویژگی دو
اززماننوشته اینکه با تصریحکرد:
اما میگذرد، سالها کتاب این شدن
قلمایشانخیلیدقیقاستوباگذر
کاسته کتاب این مطلوبیت از زمان
نشدهاستوبهخاطرسندهایمعتبر
زیبایی ترتیب و علمی دقتهای و
اثر این است، داده کتاب این به که

ماندگارشدهاست.
مؤلفکتاب»مقدمهایبرامامت«
فی المنتهی »تتمة افزود: ادامه در
وقایعایامالخلفاء«ازدیگرآثارشیخ
عباسقمیاستکهباهماندقتبه
زبانفارسینوشتهاست.دراینکتاب
سلسلهتاریخیآوردهشدهکهبینظیر
است.هراثرایشاندرزمانخودش
بینظیربود؛مدتیکهدرمشهدبودند،
را »فوائدالرضویة« کتاب آنجا در
نوشتندکهیککتابرجالیبسیاربا

ارزشاست.
از را کار آیتاهللگرامی،ذوقدر
و دانست آثارشیخعباس خصایص
ایشاندرآثارخودذوق اظهارکرد:
در خالقیت و ذوق داشت. کار در
که است مهمی امر یک علمی آثار
به دارد؛ نمود کامال ایشان آثار در
عنوانمثالدرکتاب»منازلاآلخرة«
بر را آخرت سفر دشوار مراحل
اساسروایاتبررسیکردهاست؛در
اینکتاب،ایشانباهمانخالقیتو
ذوقهنریسفرهایآخرترامعرفی

میکنند.
از خاطرهای ادامه در وی
اآلخرة« »منازل کتاب ویژگیهای
پدر افزود: و کرد بیان عباس شیخ
پای محمدرضا، کربالیی ایشان،
منبر این منبع که منبرهایی از یکی
و نشست بود، اآلخرة منازل کتاب
خوششآمدهبود،بدوناطالعازاین
است خودش پسر از کتاب این که
منبر پای بیا بهشیخعباسمیگوید
این کنی. استفاده میتوانی آقا، این
زیبایی ترتیب خیلی منازلاآلخرة
دارد؛تکتکمنزلهایبعدازمرگ
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بیان با ادامه در گرامی آیتاهلل
کرد: اظهار ایشان از خاطرهای
انتشار از بعد قمی عباس شیخ
کتاب این تهیه برای مفاتیحالجنان
این که کتابفروشیهای از یکی به
کرده مراجعت میفروختند، را کتاب
برای را باالیی قیمت فروشند بود،
داده پیشنهاد ایشان به کتاب فروش
کتاب قیمت به نسبت ایشان بود.
گران آنرا قیمت و میشود معترض
میداند.فروشندهدرجوابمیگوید:
نمیدانی را کتاب این ارزش »شما
اعتراضی آن قیمت مورد در گرنه و
نداشتید«کهشیخدرجواباینحرف
نوشته کتاب »این فروشندهمیگوید:
سرو توجه با فروشنده است«. بنده
وضعسادهایشانمیگوید:»سریعااز
کتاب این بروچونهیچکسی اینجا
شما، ساده وضع و سر جهت به را

نمیخرد«.
آیتاهللگرامیدرخصوصاخالص
عملیشیخعباسقمیبابیاناینکه
اعتقاد میداد انجام آنچه به ایشان
مرعشی آیتاهلل کرد: تصریح داشت،
نجفیازایشاننقلمیکند:»یکروز
که کردم دعوت نهار برای را ایشان
کرده درست قمی اشکنه نهار برای
آب بنده از غذا حین ایشان بودم،
سکنجبین شربت برایشان خواست،
قاشق که کردم غفلت اما کردم؛ تهیه
دستش انگشت با ایشان دیدم بیارم،
گفتم ایشان به زد، هم به را شربت

رابیانمیکندوایننشانازتوانایی
کتابهایایشاندارد.

تصریح ادامه در گرامی آیتاهلل
اطالع پدرش به عباس شیخ کرد:
نمیدهدکهاینکتابرابندهنوشتهام
بنده کتاب روی از منبری این و
از نشان این و میکند. نقل مطالب
بزرگواریایشانداردکهدرحالیکه
آثارایشانباتوجهبهدقتوزیبایی
آنهامعروفشدهبود،امانویسندهآن
بینخانوادهخودشمهجور حتیدر
بودوایننشانازاخالصایشاندارد

کهدرجایخودبهآنمیپردازم.
مناسک و »احکام کتاب مؤلف
شیخ آثار مهمترین از یکی حج«
عباسراکهبهنحوزیبایینوشتهشده
دانست »سفینةالبحار« کتاب است،
بسیار کتابسفینةالبحار کرد: بیان و
این مورد در است، زیبایی کتاب
شیخ که شنیدهایم بزرگان از کتاب
عباسقمی2۰باربحاراالنوارمرحوم
مجلسیراخواندهتابتوانداینچنین
این چند هر بنویسند؛ زیبایی کتاب
مطلبخیلیبعیداست.فهرستدقیق
بینظیر خودش نوع در سفینةالبحار
است.بههرحالفهرستکردنکتاب
امروز چاپ به که مجلسی مرحوم
عظیم بس کاری است، جلد 11۰
استوشیخدرسفینةالبحار،زحمت

زیادیکشیدهاست.
آیتاهللگرامیجهدوکوششعلمی
شیخعباسقمیرابینظیردانستو
بیاعتبار مطالب ایشان کرد: عنوان
رانقدمیکردوبههمینخاطرسعی
میکردمطالبخودشمعتبرباشد؛پس
برایاینکهیککتابدرجامعهنفوذ

کندومقبولواقعشود،دقتوزیبایی
میشود باعث کار در خلوص و اثر
کهاینآثارماندگارشوند.آثارشیخ
بُعدقلموآرایشبهحدی از عباس
فنیاستکهبهمحضمطالعهآنها،
ادامهمطالعهبرایخوانندهلذتبخش
است.مفاتیحالجنانباوجوداینکهبه
وقتی اما میشود؛ وارده نقدهایی آن
دل با میشود، مطالعه کتاب این که
وجانخواندهمیشود.درخصوص
اینکتاببایدتوجهداشتکهاگرچه
ایشانکتابهایبسیاریچهبهزبان
نوشتهاند، فارسی به چه و عربی
را مفاتیحالجنان جای هیچکدام اما

نتوانستهبگیرد.
مؤلفکتاب»مقدمهایبرامامت«
شیخ شخصیتی ویژگی مهمترین
نفس خلوص و اخالص را عباس
جدای کرد: تصریح و دانست ایشان
قمی، محدث ویژگیهای همه از
مهمترینویژگیشیخعباساخالص
وخلوصنفسایشانبود.درروایات
داریم»لماقبلاالماکانخالصا؛هیچ
عملیراقبولنمیکنممگرکاریکه
درآنخلوصباشد«واینحدیثبه
حقدرموردشیخعباسقابلصادق

است.
مختلف نمودهای به اشاره با وی
قمی محدث پرهیزکاری و تقوی
این نمود بهترین کرد: تصریح
است. شهرت از پرهیز پرهیزکاری،
منتشر مفاتیحالجنان کتاب وقتی
حیات زمان در اینکه وجود با شد
اوج به کتاب این عباس شیخ خود
مشهوریترسیدهبود،امانویسندهرا

کمترکسیرامیشناخت.
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کارخوبی امروزیها دید در این که
نیست.

ویافزود:شیخعباسقمیپاسخ
تازندهامراضی داد:مطلبیاستکه
نیستمبهکسیگفتهشود.مندووسه
روزاستکهمریضم؛فکرکردمبرای
بهبودیوضعیتجسمیخودچرابه
پیشطبیببروم،بهتراستکهازاین
بیت)ع( اهل برای دائمًا که انگشتم
و الصادق)ع( قال و است زده قلم
قالالباقر)ع(نوشتهاست،شفابگیرم.
ایشانبدوناینکهبهپزشکمراجعه
کندسالمتیکاملرابدستآوردند.

قم، علمیه حوزه برجسته استاد
جلب دلیل را خلوص و معنویت

توجهاتبهسمتمحدثقمیدانست
علم در خلوص و معنویت گفت: و
این و میزد موج ایشان در عمل و
ایشان سمت به که شد باعث امر
به بگیرد؛ صورت خاصی توجهات
محدث عمل اخالص دیگر عبارتی
کارهای همراه مراحل تمام در قمی

اینبزرگواربودهاست.
مناسک و »احکام کتاب مؤلف
را قمی عباس شیخ منبرهای حج«
اظهار و دانست پربرکت و بینظیر
داشت پربرکتی منبرهای ایشان کرد:
کهدردورانخودشبینظیربود.یکی
ازعلماراجعبهاینکهفالنطلبهعادل
استیانه؟میزانشاینبودکهاگردر
هفتهیکجلسهمنبرحاجشیخعباس
قمیرفتهباشدعادلاست؛چونمنبر
ایشانآنقدرتکاندهندهاستکهاگر
هفتهاییکبارپایمنبرویبنشیند
دیگرگناهنمیکند.اینمسألهبهجز
این از نیست. دیگری چیز اخالص
پای که کسی هر دیگر هفته تا هفته
گناهمصون از ایشانمینشست منبر
ترتیب و منبر نحوه از بنده میماند.
بعد ایشان کردم؛ جو پرسو ایشان
ازخواندنخطبه،یکحدیثرانقل
میکردنداماحدیثرابامقدماتکار،
تمام رجالشناسی، طریق از یعنی
اماممعصوم)ع(را تا وسایطخودش
و شرح را حدیث سپس و میگفت
ذکر با منبری چنین میداد. توضیح
اعتبار،سندومعناتکاندهندهاست.
محدث اخالص گرامی آیتاهلل
مثالزدنی را عملی مسایل در قمی
ایشان از بیانخاطرهای با و دانست
گفت:پدرامامموسیصدرمدتیدر

مشهدبودوبعدازنمازمنبرمیرفت
مشهد در هم قمی عباس شیخ و
صحبت مردم برای و میخواند نماز
میکرد.یکروزایندوبزرگواردر
رسیدند، هم به هشتم)ع( امام صحن
صدر آقای به قمی عباس شیخ
ماهر که دیدم میگوید:»درخواب
شاید میخوردیم را روزههایمان دو
از میگوییم شما و من که مطالبی
نظرسندومعنایحدیثاشتباهیدر
آنهااست.«مرحومصدردرپاسخبه
ایشانمیگوید:»خوشبهحالشما
که ما میبینی را خوابش حداقل که
سایه در جز و نمیبینیم.« هم آنرا
یک به نمیتوان خلوص و معنویت

چنینباطنیرسید.
شیخ رفتار در اینکه بیان با وی
عباسقمیذرهایهویوهوسراه
کارهای تمامی کرد: عنوان نداشت،
انجام دین و خدا محور بر وی
افرادی چنین ویژگی از میگرفت.
است این دارند اخالص عمل در که
کهکالمشاننوراستوخاصیتنور
نفوذبهتاریکیاستوظلماتراکنار
میزندودردلتاریکینفوذمیکند.
و حسادت مسئله ایشان رفتار در
نداشت. معنایی درگیری و رقابت
نور مانند مانده، آنچه هر ایشان از
دردلهایمانفوذکردهوهدایتگر

رفتارواخالصماهست.
بزرگان محضر در گرامی آیتاهلل
تعالیبخشی منابع از یکی را بودن
کرد: تصریح و دانست فرد هر برای
بزرگی اساتید محضر در ایشان
کرده تلمذ نوری محدث همچون
استومحضربزرگاناخالقوعلم

تمامى كارهاى وى بر 
محور خدا و دين انجام 
مى گرفت. از ويژگى 

چنين افرادى كه در عمل 
اخالص دارند اين است 
كه كالم شان نور است 
و خاصيت نور نفوذ به 
تاريكى است و ظلمات 
را كنار مى زند و در دل 

تاريكى نفوذ مى كند
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به انگشت مثاًل است؛ کرده درك را
همزدنشبرایشفا،کتماناینکهکتاب
بسیاری و اوست از »منازلاالخرة«
نشاندهنده همگی دیگر، نمونههای
در دقت عمل، و کار در خلوص
منابع دیگر از اوست. پرکاری و کار
تعالیبخششیخعباسقمیتوسلبه
به ائمه)ع(است؛زیرابدونتوسالت
ائمه)ع(انساننمیتواندبرنفسخود

مسلطشود.
عوامل تبیین در گرامی آیتاهلل
میان در مفاتیحالجنان یافتن رواج
مسئله این کرد: تصریح شیعیان
عواملبسیاریداردکهمهمترینآنها
اخالصنویسندهآناست.قرآنکریم
ِ دراینبارهمیفرماید:»وَاَلتَْدُعَمَعاهللَّ
َشْیٍءَهالٌِک ُهَوُکلُّ إِلًَهاآَخَراَلإِلََهإاِلَّ
َوْجَهُهلَُهالُْحْکُموَإِلَْیِهتُْرَجُعوَن؛و إاِلَّ
خدایی مخوان دیگر معبودی خدا با
چیز همه او ذات جز نیست او جز
نابودشوندهاستفرمانازآناوست
بازگردانیدهمیشوید«. او بهسوی و
ایناخالصاستکهباعثماندگاری

هرچیزیمیشود.
هر قمی عباس شیخ افزود: وی
انجاممیداد،آنراصرفًابرای آنچه
خداوندمتعالانجاممیداد؛زیرامعتقد
بودکههرآنچهبرایخداباشد،باقی
و باشد مؤمن که کسی ماند. خواهد
به مشکور کند، کار آخرت برای
جزایالهیخواهدبود.جدایازاین
اخالص،پرکاریونظمدرکارودقت
درکارهمدرشیخعباسقمیوجود
داشتهکهدرخصوصآنپیشازاین

صحبتشد.
علمیه حوزه عالی سطوح مدرس

چه که پرسش این به پاسخ در قم
عباس شیخ که شد باعث عاملی
قمیبهاخالصبرسد؟بیانکرد:هر
کسیکهازمحرمات،چهکبیرهوچه
صغیره،پرهیزکندوازمواردشبههناك
همخودشرامنعکند،میتواندزمینه
رابرایانجامکارهایخالصانهفراهم
حتی شبانهروز در کسی اگر کند.
گناهی شود، مرتکب نیز غیبت یک
راهاخالص و دادهاست انجام کبیره
حالیکه در است؛ بسته خود بر را
اخالص از درجهای به رسیدن برای
پرهیزکرد. نیز شبهات از باید حتی
براینمونهآیتاهللبافقیدرحمامبا
ریشش که شد مواجه یکسرهنگی
وی به بافقی آیتاهلل میتراشید. را
است، ریشحرام تراشیدن میگوید:
اماآنسرهنگدرجوابیکسیلی
بهگوشایشانمیزند.آیتاهللبافقی
میگوید: عمل این به پاسخ در نیز
اما بزنید، هم را صورتم طرف »این

ریشتانرانتراشید«.
اینکه بیان با گرامی آیتاهلل
بر شاهد بزرگترین موارد اینگونه
اخالصعلمایدیناست،اظهارکرد:
اینازخودگذشتگیهاباعثمیشود
بزرگان کند. بروز انسان در اخالص
دینحتیازخوردنغذاهایشبهناك
اگر اینکه یعنی میکردند؛ پرهیز هم
به غذایی مواد مغازه یک فروشنده
سنتکلیفنرسیدهبود،ازویخرید
آن خریدن صورت در و نمیکردند

طعام،ازآناستفادهنمیکردند.
تصحیح فواید به اشاره با وی
مفاتیحالجنان کرد: بیان مفاتیحالجنان
شیخعباسقمیجذبهاشبسیاراست؛

امانبایدازتصحیحآنکوتاهیکردو
بایدآنرادرصورتداشتناشتباهاتی
آن به یا و کرد تصحیح کم چند هر
نمونه عنوان به داشت. اضافاتی
ادعیهایدر»بحاراالنوار«هستکه
»مفاتیح ندارد. وجود کتاب این در
آخرت برای سازنده کتابی الجنان«
انساناستواساساغرضاینکتاب
آخرتاست؛هرچندبهمسایلدنیایی
همتوجهداشتهاست.اساسًاتوجهبه
دنیاوآخرتدریککتاب،نشاناز
تفاوتحیاتاسالمییکمسلمانبا

یکغیرمسلماناست.

شيخ عباس قمى هر آنچه 
انجام مى داد، آن  را صرفًا 
براى خداوند متعال انجام 
مى داد؛ زيرا معتقد بود كه 
هر آنچه براى خدا باشد، 

باقى خواهد ماند. كسى كه 
مؤمن باشد و براى آخرت 
كار كند، مشكور به جزاى 

الهى خواهد بود



34 شيخ عباس قمي؛ محدث نامي

رایحـه
آذرماه1389

از ويژگى هاى منحصر به فرد شيخ 
عباس قمى، احترام به ديگر فرق است؛ 
وى در عين اين  كه نسبت به ائمه)ع( 
ارادت داشت، اما هميشه مواظب بود 
كه به هيچ فرقه ديگرى توهين نشود.

 
آیتاهلل»رضااستادی«،امامجمعه
خبرگان مجلس عضو و قم موقت
رهبری،درنشستیباعنوان»بررسی
سبکرجالیدرآثارمحدثقمی«که
اشاره با برگزارشد، معظمله بیت در
بهاحواالتشخصیشیخعباسقمی
اظهارکرد:درخصوصاحواالتشیخ
عباسقمی،مصادرومنابعفراوانیبه
زبانعربیوفارسیبرایعلما،فضال،
دانشگاهیانوهمچنینبرایعاممردم
دراختیاراست؛بههمینخاطرشرح
نیست الزم ایشان زندگی از مفصلی
مورد در اجمالی طور به صرفًا و
و میشود صحبت ایشان شخصیت
نکاتیکوتاهازشخیصتاینبزرگوار
استسودمند امید که میکنم بیان را

باشد.
درخصوص قم موقت جمعه امام
بیان قمی عباس شیخ علمی جایگاه
قمی«، »محدثزاده وی، فرزند کرد:

اینطور خود والد حال شرح در
نوجوانی در عباس مینویسد:»شیخ
درادبیاتعربآنقدرورزیدهبودکه
بهایشانلقب»فراء«،یکیازادبیان
ولغویونمشهورعربرادادهبودند.
اینادیببودنوورزیدگیدرآثارش
بسیارمؤثربودهاست،چونتقریبًا۷۰
یا۸۰درصدکارمحدثقمینوشتن

بودهاست.
قمی عباس شیخ از افزود: وی
چاپی، جمله از مختلفی تألیفات
خطی،تصحیحنشدهوهمچنینآثاری
دسترس در فراوان اشعار بر مشتمل
تسلط ادبیات در وی اگر که هست
مطالب و اشعار این نقل در نداشت،
با میشد. فراوان اشتباهات گرفتار
وجوداین،پسازانتشارآثارمحدث
قمیاشتباهاتزیادیدیدهنشد،زیرا

که بود شده موجب وی بودن ادیب
نوشته زیبا و دقیق طور به آثارش

شود.
بر تأکید ضمن استادی آیتاهلل
قمی، عباس شیخ پرکاری و فعالیت
از تصریحکرد:ازآنجاکهویپیش
بیستسالگیتسلطباالییبرادبیات
استفاده کتابها از بهخوبی داشت،
میکردومحتویاتکتبرابهخوبی
میفهمید؛بههمینخاطراستکهاز
بیستسالگیشروع از پیش سالها
بهتألیفکردهاست.محدثقمیدر
سال1359قمریازدنیارفتهاستو
گفتهمیشود1294قمریمتولدشده
است؛یعنیدرطولاین63سالاگر
ایشان5۰سال بگذریم، از13سال
اینطور و است بوده تألیف مشغول
سالگی 5۰ یا 4۰ از که است نبوده
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ادبیات این و کند تألیف به شروع
خیلیبهایشانکمکمیکردهاست.

در قم علمیه حوزه عالی مدرس
موردتواناییعلمیمحدثقمیبیان
کرد:ویهنگامیکهبهنجفمشرف
محضر در جوانی همان در میشود،
بهرههایبسیارمیبرد. محدثنوری
خودشهمدرکتابهایشاینمطلب
رایادآورشدهاستکهبندهازحاجی
خیلی را او و کردهام استفاده نوری
میکند. یاد بزرگواری و بزرگی به
عباس شیخ از کسی هر همچنین
قمیناممیبرد،اورابهعنوانشاگرد

محدثنوریمعرفیمیکند.
ویبابیاناینکهکلاستفادهشیخ
عباسقمیازمحضرمحدثنوری3
نبوداست،تصریح بیشتر یا4سال
که بود آماده آنقدر کرد:شیخعباس

دراین4سال،بارعلمیخودرااز
برکتابهادر حیثحدیثواطالع
دیگر بیان به است؛ بسته زمینه این
بعدازمحدثنوریاگرایشاناستاد
به را خود بار نمیدید، را دیگری
این و بود بسته کاماًل علمی جهت
عظمتمحدثقمیرانشانمیدهد.
آیتاهللاستادیاقبالمردمبهآثار
توسل از ناشی را قمی عباس شیخ
بیان و دانست بیت)ع( اهل به وی
نوشتن مشغول سال 5۰ ایشان کرد:
بودهاست،اینمسألهناشیازعنایات
همانطور است؛ باریتعالی خداوند
کهخودشدربرخیازآثارخودنقل
میکند،علتاینامرکهتوانستهاست
به بیت)ع( اهل شود، آثار این منشأ

ایشانبودهاست.
ویبااشارهبهتصریحمحدثقمی

بهعنایتاهلبیت)ع(بهخویشعنوان
در 25۰ صفحه در مناسبتی به کرد:
الرضویة« »فواعد کتاب سابق چاپ
کهشرححالعلمااست،شرحمفصلی
ازمرحومسیدعبداهللعلویحسینی
نقلمیکند بهشبّر، موسوی،معروف
بیان را مطالبی خصوص این در و
تألیفات )شبّر( بزرگوار این میکند:»
مرحوم بحاراالنوار نظیر فراوانی
خصوص این در که دارد مجلسی
شیخعباسمینویسدکهاینبزرگوار
ائمهاطهار)ع(قرارگرفته موردلطف
وتوانستهاستاینهمهتألیفداشته

باشد«.
آیتاهللاستادیافزود:شیخعباس
قمیذیلاینمطلبمینویسد:»فقیر
سید که است همچنین امر گوید
این چنانچه است؛ فرموده بزرگوار
خود سادات به متوسل هرگاه بنده
میشود،توفیقعظیمدرخودمیبینم
وقلممجاریمیشود.درصورتیکه
گاهیشودکهماههابرمنبگذردکه
آنچه هر و نگاشت نتوان یکجزوه
نگاشتهام،ازبرکاتاهلبیتاطهار)ع(
است«.واقعااینچنیناستکهکسی
میتوانددرطول5۰سالاینچنین
کارهایبزرگیراانجامدادکهمورد

آيت اهلل رضا استادى:

محدث قمى در 
دفاع از مكتب 

اهل  بيت)ع( 
اهانتى به ديگر 
مذاهب نمى كرد
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استفادههمقراربگیرد.
امامجمعهقمدرمعرفیآثارشیخ
را وی آثار کرد: بیان قمی عباس
میتواندرچندگروهمجزاقرارداد.
قبلازآن،قابلیادآوریاستکهاز
به مطلبی چه که این و سلیقه حیث
دردمردمعامهمیخوردوچهچیزی
برایاهلعلمومنبریهامفیدباشد،
ایشان آثار از برخی است. کمنظیر
»جمال مثال عنوان به است؛ ترجمه
یک که طاووس بن سید االسوة«
کتاب همچنین و است دعا کتاب
دعای کتاب که المجتهد« »مصباح
بسیارمهمقدیمیاست.مقصودشیخ
عباسقمیازترجمهاینآثار،استفاده
فارسیزبانان برای آثار این از کردن
و نافع بسیار ترجمهها همین است،

سودمنداست.
از یکسری افزود: ادامه در وی
تألیفاتمحدثقمیتتمیمکاردیگران
است؛یعنیکارهاییراکهناقصمانده
بوده،ولیمفیدوارزشمندبودند،کامل
میکرد.نکتهقابلتوجهاینکهازجوانی
برای است؛ انجاممیداده را کار این
نمونهدرجوانیکتاب»نساب«)کتاب
لغتمنظوم(شروحیداشتهویکیاز
محدث اختیار در نیز آن شرحهای
قمیبودهاست.ویاینکتابناقص
راتتمیمکردهاست؛یعنیاینکتابدو

دیگری و اصلی یکی که دارد مؤلف
متتماستوکتابراکاملکردهاست.
نوری محدث الزائر« »تهیة دیگر اثر
کامل آنرا بازشیخعباس که است
صاحب از دیگری کتاب است. کرده
نویسنده که است الشعیة« »الوسائل
واجباتراآوردهاستومحدثقمی
کرده اضافه آن به را مستحبات هم
است.انتخابایشانانتخابیاستکه

بهدردکارمردمبخورد.
آیتاهللاستادیدرادامهبیانکرد:
بخشدیگریازتألیفاتمحدثقمی
که آثاری بود. دیگران آثار تلخیص
بهدردعامهمردممیخوردوویدر
به بودنآنکتابرا صورتطوالنی
با خود نوع در که میکرده تلخیص
ارزشهستند.بهعنواننمونه»معراج
»حلیة نراقی، مالاحمد السعادة«
المتقین«و»حقالیقین«عالمهمجلسی
وجلدغدیر»عقبات«راتلخیصکرده
است.اینکتاباثریبسیارعظیمدر
است امیرالمؤمنین)ع( جایگاه مورد
کهویبهنام»فیضالغدیر«تلخیص
کردهاست.تمامآثارمحدثقمیچه
که آثاری تلخیصوچه ترجمه،چه
آنهاراکاملکردهاست،همگیمفید
بودهوشاهدآنهماینکهبعدازچاپ

اولمکرراًتجدیدچاپشدهاند.
دسته کرد: اظهار استادی آیتاهلل
آخرمربوطبهتألیفاتیاستکهبهخط
در کتابها این است. نوشته خودش
سنبیستسالگیبهقلممحدثقمی
استودرنوعخودبینظیراست.به
عنوانمثالمیتواناز»منتهیاآلمال«،
»سفینةالبحار«،»کهلبصر«،»فواعد
نام .. االلقاب«، و »الکنی الرضویة«،

برد.کارمحدثقمییکقسمتشرح
حالوتراجماستویکقسمتهم

حدیثاست.
اینمحققبرجستهحوزهعلمیهدر
بیاننکاتاخالقیوعلمیظریفیاز
شیخعباسقمیگفت:مهمتریننکته
به که است این وی علمی شخصیت
تا دارد توجه است، شده گفته آنچه
بهگویندهآن؛بهعبارتدیگرایشان
که بود امیرالمومنین)ع( فرموده پیرو
فرمودند:»انظرالیماقالالتنظرمن
قال:بهسخنتوجهکنیدنهبهگوینده
آن«،عملمیکردند؛بهعبارتدیگر
را بلکهسخن منگر گویندهسخن به

نگرکهحالشچیست.
ویافزود:شیخعباسقمیبهآنچه
میخواندتوجهداشت،نهبهنویسنده
آنواینازامتیازاتایشاناست.به
نیست، شیعه از که کسی مثال عنوان
کرده استفاده آن از گفته، مطالبی اما
نقل در ایشان دیگر بهعبارت است؛
مطالبعلمیهیچگونهتعصبیلهویا

علیهکسینداشتهاست.
البحار«را آیتاهللاستادی»سفینة
بیان و دانست فرد به منحصر اثری
و ایشانیکطرف تألیفات کرد:کل
دیگر.سفینة البحاریکسمت سفینة
البحارکتاببسیارمهمیاستوآنقدر
اهمیتداردکهبرخیازمراجعتقلید
این و بود کرده جذب خودش به را

کتابهموارهدمدستآنهابود.
ویدرادامهتصریحکرد:بحاراالنوار
در11۰جلددر35هزارتا4۰هزار
قمی محدث حال شده. چاپ صفحه
نهتنهااینکتاب4۰هزارصفحهایرا
در4هزارصفحهخالصهکردهاست،
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کتاب این جاهای از برخی در بلکه
این است. افزوده را فراروانی مطالب
آن یعنی است؛ دریاها کشتی کتاب
است ائمه)ع( انوار دریای جلد 11۰
کهاینکشتیدرآنسیرمیکند.این
کتاببهروشینگاشتهشدهاستکه

بهآناعتراضینشدهاست.
حوزه عالی سطوح مدرس این
اثر این برعظمت تأکید علمیهضمن
عظیمی اثر البحار سفینة کتاب گفت:
استکهدرطول2۰سالنوشتهشده
علمای از خیابانی، کتاب در است.
»سالهای که: است آمده معاصر
نامهنگاری قمی محدث با بسیاری
قمی عباس شیخ خود از داشتیم،
2۰ تألیفش سفینةالبحار که شنیدم

سالطولکشیدهاست«.
عباس شیخ قم موقت جمعه امام
قمیراازمحبانخاصهاهلبیت)ع(
قمی، محدث کرد: اظهار و دانست
محبتخیلیباالییبهائمه)ع(داشتهو
درمنتهیاالمالوقتیمیخواهدنسبت
کند، بیان اهلبیت)ع( با را خودش
اشعاریرابیانمیکندکهدرصورت
شنیدنآنهاهمهمحباناهلبیت)ع(

منقلبمیشوند.
ویافزود:دراینکتابایشانوقتی
امام به را خویش ارادت میخواهند
صادق)ع(بیانکند،بابیانیظریفو
عاشقانهوازرویاخالصاینارادت
خوشرابیانمیکند؛اماباتمامعشق
داشته بیت)ع( اهل به که عالقهای و
دیگر به توهینی هیچگونه اما است،
فرقنداشتهاست،بهطوریکهمیتوان
گفتکهدرنوددرصدآثارایشاناین

مطلبرعایتشدهاست.

به منحصر ویژگیهای از استادی
دیگر به احترام را قمی محدث فرد
فرقدانستوتصریحکرد:شیخعباس
قمیدرعیناینکهنسبتبهائمه)ع(
بود اماهمیشهمواظب ارادتداشت،
کهبههیچفرقهدیگریتوهیننشود.
درکتاب»بیتاالحزان«کهمربوطهبه
مصائبفاطمهزهراء)س(است.ایشان
مطالبرابادقتیباالوباروشیبیان
میکندکهبههیچکساهانتینشود.

این در خاطرهای به اشاره با وی
علمای از یکی کرد: عنوان مورد
هاشمی اسماعیل سید برادر اصفهان،
کتابی رهبری، خبرگان نمایندگان از
نزدیکبه»منتهیاالمال«شیخعباس
توسط بعدها که بود نوشته قمی
که کتاب این هاشمی سیداسماعیل
و شد افست بود، برادرش خط به
اینکتابتاریخچهودلیل درمقدمه
نوشتنایناثرتوسطبرادرشرابیان

میکند.
آیتاهللرضااستادیافزود:ویدر
اینمقدمهنکاتیرادربارهشیخعباس
قمیوکتابمنتهیاآلمالمینویسد:
»حاجشیخعباسقمیزمانیکهاین
کتابرانوشتصالحندانستهکهاین
میداد احتمال چون شود، چاپ اثر
به زمان از برهه آن در مشکالتی
وجودبیاورد«.ایشانهمهایننکات

رارعایتمیکند.
هیچ نداشتن قم موقت جمعه امام
آثار این نشر برای مالی توقع گونه
دیگر یکی را عباس شیخ طرف از
کرد: بیان و دانست وی ازخصائص
محققخراسانیازمنبریهایمعروف
قمبودکهبندهپایمنبرایشانحضور

داشتم.دریکیازمنبرهایشنقلکرد
کهمحدثقمیوقتیسفینةالبحاررا
وی به جزء جزء میکرد، پاكنویس
خودم برای آن روی از که میداد
و مالی فکر که کسی برای بنویسم.
را خودش اثر باشد، داشته دنیایی
پیشازانتشاردراختیاردیگرانقرار
محقق پسر محقق، مهدی نمیدهد.
را خود پدر آثار اخیرا خراسانی،
منتشرکردکهدربینآنهایکجلد
محقق خط به سفینةالبحار کتاب از
خراسانیبودکهمؤیدمطلبباالاست

کهازمحققخراسانینقلکردم.
آیتاهللاستادیاینگونهاعمالرا
ناشیازاخالصمحدثقمیدانست
به نداشتن چشم این کرد: تصریح و
شیخ واالی اخالص از نشان دنیا
کتاب نمونه برای است. قمی عباس
نفسالمهمومبهخطخودمحدثقمی
از برخی کتابخانهمجلساستو در
آثارایشاندرکتابخانهمدرسهفیضیه
قدس آستان کتابخانه در برخی و
موجوداست.سراینمطلبایناست
کهایشانکتابهارادراختیاردیگران

قرارمیدادهاست.
قم علمیه حوزه عالی مدرس
دارای را قمی محدث کتابهای
ویژگیهایارزشمندیدانستواظهار
کرد:آثارشیخعباسقمیهمازحیث
سلیقهوهمازحیثانتخابخوبو
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هم و عام هم اینکه بود. ارزشمند
را استفادهمیکند آثار این از خاص
محدث آثار ماندگاری دلیل میتوان
همچنین دانست. شخصیتش و قمی
ماندگاری و آثار این اثربخشی دلیل
آنهابهخاطرهمینخلوصدرنیت

ودرعملایشانبودهاست.
خصوص در استادی آیتاهلل
جایگاهشیخعباسقمیدربیناهل
علمبیانکرد:جایگاهمحدثقمیدر
بیناهلعلمودینآنچنانرفیعبوده
روی بر زیادی بزرگان که هست و
کردهاند؛ کار ایشان شخصیت و آثار
براینمونهحجتاالسالمعلیدوانی
آثار معرفی و زندگینامه نوشتن با
و دین اهل و ایشان به قمی محدث

علمخدمتبزرگیکردهاست.
که داد:شرححالهایی ادامه وی
حجتاالسالمدوانیدرموردبزرگان
نوشتهشدهبود،درموردهرکداماز
علماتقریبًا5۰صفحهنوشتهبود،اما
12۰۰ قمی، عباس شیخ مورد در
صفحهنوشتهاستوبااینکارخدمت
بزرگیبهحوزه،علماوشخصمحدث
قمیکردهاست.ویبارفتنبهمنزل
آقازادههایشیخعباسقمی،توانسته
محدث دستنوشتهای اصل از بود
قمیبهرهببردواطالعاتفراوانیبه

دستآورد.
امامجمعهموقتقمدرادامهافزود:
مقدمهای در روزاتی احمد سیدمیرزا
کهبرسفینةالبحارچاپقدیم،نوشته
بود،شرححالکاملیازشیخعباس
قمینوشتهاستکهدراینشرححال
نکاتباارزشیوجودداردوبایداز
شود. استفاده هم ایشان نوشتههای

بندههم»نفسالمهموم«راتصحیحو
چاپکردهامکهدراینتصحیحتمام
کرمو استخراج را کتاب این مصادر
چاپکردم.مصادرایناثرنزدیکبه
2۰۰منبعاستکهاخیرااینکتابرا
دوبارهموردبررسیقراردادهامتابه

صورتبهتریآنراچاپکنم.
مدرسعالیحوزهعلمیهدرمورد
آثار برروی که افرادی و مؤسسات
تعدادی گفت: کردهاند، کار ایشان
مؤسسه در ایشان کتابهای از
بهترین از که شد چاپ حق راه در
جمله از که است، موجود چاپهای
میتوانبه»فیضالغدیر«،»ُدرالنظیم«،
درس »پنجاه و کلمه« »صد کتاب
»خالصه کتاب کرد. اشاره اخالق«
خرازی، آیتاهلل را معراجالسعادة«
تصحیحوچاپکردهاند.کتاب»منازل
اآلخرة«راآیتاهللمسعودیترجمهو
چاپکردهاند.کتاب»فصولالمهمة«
بیانفضائلامیرالمومنین)ع(است که
راسیدابولفضلموسویتصحیحودر
مؤسسهدرراهحقچاپکردهاست.
امامجمعهموقتقم،درادامهبیان
کرد:کتابهایشیخعباساگربهزبان
و شده ترجمه فارسی به بوده عربی
اگر»کحلالبصر«وآثاریبهفارسی
بازگردانده زبانعربی به نوشتهشده
به میتوان نمونه برای است؛ شده
»منتهی و االحباب« »هدیة کتاب
کلی، طور به کرد. اشاره اآلمال«
هستند. پربرکت و پربار ایشان آثار
عیسی)ع( قولحضرت از قرآنکریم
درآیه31سورهمریمفرمودهاستکه
»َوَجَعَلنِیُمبَاَرًکاأَیَْنَماُکنُت«کهاین
درموردمحدثقمیصادقاست.

جايگاه محدث قمى در بين اهل 
علم و دين آن چنان رفيع بوده 
و هست كه بزرگان زيادى بر 
روى آثار و شخصيت ايشان 

كار كرده اند؛ براى نمونه 
حجت االسالم على دوانى با 
نوشتن زندگى نامه و معرفى 
آثار محدث قمى به ايشان و 

اهل دين و علم خدمت بزرگى 
كرده است
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خصوص در استادی آیتاهلل
کارهایکهایشانبررویآثارشیخ
عباسانجامدادهاند،گفت:بندهکتاب
کردهام تلخیص را »منتهیاالمال«
خرده بنده به دوستان از برخی که
از قمی عباس شایدشیخ که گرفتند
اینکارراضینباشد.بندهدرجواب
گفتمکهخودشیخعباسآثارفراوانی
خود این که است کرده تلخیص را
آینده در و بنده برای است مجوزی
کتابنفسالمهمومراتلخیصمیکنم
کافی رفتن منبر روز ده برای که

باشد.
ویسادهزیستیوزندگیمحقرانه
دانست الگو یک را را عباس شیخ
مأونه با قمی محدث کرد: اظهار و
بسیار آثار زندگی، برای کم خیلی
این از که درسی کرد. ارائه بزرگی
است این گرفت، میتوان بزرگوار
و کم بیتالمال از برداشتمان که
و اسالم برای فوائدمان عوض در
باشد.محدث فراوان و کثیر مسلمین
یک مرعشی آیتاهلل کوچه در قمی
ساده خیلی زندگی و محقر خانه
زندگیش حال عین در اما داشتند،
پرباروپربرکتبود.نقلشدهاستکه
ازمحاسنانساناستکهمأونهاشکم
زیاد کمکش یعنی معونهاش؛ و باشد
علی)ع( امیرالمؤمنین حضرت باشد.
حسن المأونه، »خفیف میفرماید:
ادعا کم قمی، عباس شیخ المعونه«،
پربرکت عینحال در و هزینه کم و

بود.
آیتاهللاستادیدرتبییندیدگاه
دربارهشخصیترجالیشیخ خود
یک ما کرد: تصریح قمی عباس

علمتراجمداریمویکعلمرجال،
رجالی نمیتوان را عباس شیخ
قوی تراجم در وی بلکه دانست،

بودهاست.
درخصوصتراجمیبودنایشان
و اطالع ازحیثیت که میتوانگفت
اتقانواینکهچهچیزیرانقلکند
بینظیر نکند، نقل را چیزی چه و
بود.نبایدشیخعباسرایکرجالی
دانست؛زیراویدررجالراهخاصی
راپیشنکشیدهاستوصرفادارای
و علمی مطالب بیان در باالی ذوق
حدیثیداشت.بهعنوانمثالویدر
ابتدای در االلقاب« و »الکنی کتاب
ازتکرار بیانکردهکه کتابدهرمز
گونه این و کند جلوگیری مکررات
بوده کمنظیر زمان آن در روشها

است.
صرف قم علمیه حوزه مدرس
سوی از کامل سند نقل به اهتمام
رجالی بر دلیل را قمی عباس شیخ
بودنویندانستوبیانکرد:محدث
نبوده نویسی رجال صراط در قمی
استوبیشترینکارهایشدرزمینه
ذکر بود. اخالق و ترجمه حدیث،
احترام بر دلیل ایشان ازطرف سند
آن راویان و معصومین)ع( ائمه به
احادیثاست.همینخواندنحدیث
وسلسلهسندمردمرامنقلبمیکرده
ونقلشدهاستکهمنبرهایایشان
درمشهددوساعتطولمیکشیدو
عباس شیخ میکرد. منقلب را همه
یک نه است المحدثین خاتم قمی
رجالی؛برایاینکهوی5۰سالبا
داشته سرکار االنوار بحار و حدیث

است،اینلقبرابهاوبدهند.

از محاسن انسان است 
كه مأونه اش كم باشد و 
معونه اش؛ يعنى كمكش 

زياد باشد. حضرت 
اميرالمؤمنين على)ع( 

مى فرمايد: »خفيف المأونه، 
حسن المعونه«، شيخ عباس 
قمى، كم ادعا و كم هزينه و 

در عين حال پربركت بود
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افراد  معدودى  تعداد  علما  بين  در 
علما  ديگر  براى  ميزان  و  حجت 
حجت  قمى  عباس  شيخ  و  مى شوند 
در عصرهاى  و  خود  در عصر  كامله 
ديگر است و خداوند علما را به قلم، 
رفتار و اخالق شيخ عباس مى سنجد. 

 
آیتاهلل»محمدحسیناحمدیفقیه
حوزه عالی سطوح مدرس یزدی«،
علمیهقم،درنشستیباعنوان»بررسی
محدث حدیثی و قرآنی شخصیت
قمی«کهدربیتمعظملهبرگزارشد،
ضمنتأکیدبرجایگاهعلمیوعملی
گفتن سخن گفت: شخصیت، این
دربارهمحدثقمی،شخصیتیممتازو
نمونهکهدربینمحدثانتاریخاسالم
است؛ مشکل قدری است بینظیر
به منحصر خصوصیات و ویژگیها
است قدری به قمی فردشیخعباس
کهصحبتکردندربارههربخشاز
به جلسه چند آثارشان و شخصیت
طولمیانجامد،امادراینمجالسعی
میشودبیشترجایگاهعلمیایشانرا

مرورکنیم.
ویافزود:مرحومحاجشیخعباس
قمی،محدثبزرگوار،شخصیتیاست
کهتمامعمرشرادرمباحثیمرتبط
بیت)ع( اهل احادیث و روایت با
انطباق زمینه در خصوصًا و گذراند
روایاتیکهدرذیلآیاتشریفهقرآن
کریمآمدهاست،تالشوافریداشته

است.ایشانمحدثیاستکهسندیت
این و کرده اخذ قرآن از را روایات

کاریبسسترگاست.
این عمر قم علمیه حوزه مدرس
و دانست پربرکت را نامی محدث
تصریحکرد:ایشانازهماناوائلیکه
برنامههایعلمیخودراشروعکرد،
درمدتطوالنیکهدرنجفاشرف
مرحوم محضر از داشتند، اقامت
»محدثنوری«استفادههایبسیاری
علمی استفادههای مهمترین بردهاند.
»مستدرك درسصاحب و بحث از
الوسائل«مباحثمربوطبهحدیثو
از ناشی موضوع این و بود روایات
توجهخاصمحدثنوریبهروایات

بود.
استفاده همین اینکه بیان با وی
در نوری محدث محضر از اندك
اثر چنان قمی عباس شیخ زندگی
میگذاردکهایشانجزومحدثانطراز
اولمیشود،اظهارکرد:الزمبهذکر
استکهشیخعباسقمیدرچندین
نوبتدرنجفاشرفاقامتداشتاما
بیت)ع( اهل به وافر عالقه خاطر به
بهطورمکررمحلاسکانخودرابه
مقصدقم،مشهدونجفاشرفتغییر

میداد.
اینپژوهشگرقرآنیدرخصوص
کرد: بیان قمی عباس شیخ آثار
متوجه عباس شیخ آثار مطالعه با
وی بینظیر بلکه کمنظیر، تحقیقاتی

این که نشانمیدهد این و میشویم
به آثار این تألیف راه در بزرگوار
و بهجانخریده اندازهزحمات چه
مجاهدتداشتهاست.اینتالشوجهد
بهخاطرعالقهایشانبهقرآنواهل
بیت)ع(است؛بهخاطرعالقهزیادی
داشتند رضا)ع( امام حضرت به که
مدتزیادیازعمرپربرکتشانرا
درمشهدگذراندند.شیخعباسمدت
زیادیدرمدرسهمالجعفرمشهدکنار
مرقدامامرضا)ع(برایحدود1۰۰۰
تدریس به اول طراز طالب از نفر
تحلیلهای قدری به میپرداختند.
ایشانازروایاتواحادیثکهمنطبق

آيت اهلل محمدحسين 

احمدى فقيه يزدى:

قلم و اخالق 
شيخ عباس 
قمى شاخص و 
ميزان الهى در 
بين علماست
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باآیاتقرآنبود،جاذبهداشتهاست
کههممردمعادیوهممتخصصانو
اساتیدحوزهدراینجلساتحضور

پیدامیکردند.
خصوص در فقیه احمدی آیتاهلل
جایگاهعلمیایشاندربیناهلعلم
وحتیمردمعادیاظهارکرد:مدتی
به قم مردم بود، مشهد در ایشان که
خاطرقمیبودنبهنحویمیخواستند
محضر از تا بیاورند قم به را ایشان
ایشان اما کنند، استفاده بزرگوار این
درمدتیکهدرمشهدمقدساسکان
داشتند،وقتشانبراینوشتنکتبکم
بود؛لذابرایمنبررفتننذرکردهبودند

خودشان شخصی منزل در صرفًا که
سخنرانیهای خاطر به بروند. منبر
منبرها این ایشان، علمی و دقیق
به میکشید؛ طول ساعت چندین
همینخاطربودکهنذرکردبرایمنبر
خود شخصی منزل در جز بحث و

جایدیگرمنبرنرود.
عالقه از خاطرهای ادامه، در وی
قمی عباس شیخ منبرهای به مردم
بیانکردوگفت:یکیازبزرگانقم
برای قم در میکند دعوت ایشان از
عباس شیخ اما برود؛ منبر مردم
این بود، کرده که نذری به توجه با
دعوتراقبولنمیکند،اینمریداهل

بیت)ع(منزلیدرقمبرایشیخعباس
فراهممیکندتاشیخبههمراهخانواده
را خودش تحقیق و مطالعه کارهای
اینکه و مزاحمتی هیچگونه بدون
کسیباایشانمالقاتداشتهباشددر
اینمنزلانجامدهدوبیشترآثارشیخ
عباسدراینمدتصورتگرفت.

منبرهای فقیه احمدی آیتاهلل
تصریح و دانست پربرکت را ایشان
نظر از اینمکان اینکه از بعد کرد:
شرعیمنزلایشانمحسوبشد،شیخ
عباسقمیطبقیکبرنامهمشخص
منبرهایپرباریرارفتهواینمنبرها
تکان را قم که داشت برکات آنقدر
حدیث سمت به را قم طالب و داد
وبرنامههایحدیثیومباحثقرآنی
سوقداد.بهاینترتیبهممردمقمبه
وهمشیخ آرزویخودشانرسیدند
عباسقمیتحقیقوآثارخودشانرا

بهسرانجامرساندند.
گرانسنگ اثر خصوص در وی
گفت: »سفینةالبحار« ایشان علمی و
کتاب ایشان زیبای آثار از یکی
دقیق فنی، کتابی است؛ سفینةالبحار
فهرستبندهای و فصلبندیها با
علمیوزیباکههرفصلوعناوینی
کهبرایآنهاانتخابکردهاند،امروز
است. راهگشا ودقت اهلعلم برای
اسمایناثربسیارزیبااست:»کشتی
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بحاراالنوار ایشان حدیث«؛ دریای
مرحوممجلسیرادراینکشتیقرار
فصلبندیهای مالحظه با دادهاند.
کتابسفینةالبحارتبحرایشانبرهمه
روایاتدیدهمیشودواینکاردرآن
زمانکهابزارهایامروزیمثلرایانه
بیهمتا و شگرف بس کاری نبود،
استواینامرناشیازمراودهممتدو
پیدرپیایشانباحدیثوروایات

است.
در قم علیمه حوزه مدرس
به سنت اهل دادن اهمیت خصوص
مشهورترین کرد: بیان مفاتیحالجنان،

این است. مفاتیحالجنان ایشان کتاب
آن سرفصلهای جهت به هم کتاب
علمی نظر از هم و است زیبا بسیار
کسی اگر امروزه است. باارزش
هیچگونه کند رجوع آن به بخواهد
مشکلیندارد.اینکتابدرمنزلهر
شخصشیعهایکهقرآندرآنهست،
وجوددارد.بعضیازاهلسنتهمبه
اینکتابعالقهمندبودهوازدعاهای
آناستفادهمیکنندواهمیتاینکتاب
مهم بسیار آنها برای شیعه بین در

است.
اهل از یکی افزود: ادامه در وی

سنتبهبندهگفت»وقتیکهبهدعای
کمیلبرخوردکردموفرازهاییازاین
ذکر خود دینی برادران برای را دعا
و شده دعا این عاشق آنها کردم،
بودندوچندینجلد ایندعا پیگیر
اهل دوستان دیگر برای مفاتیح از
سنتخودخریداریکردهوبهآنها
عظمت صحبت این از بعد دادهام.«؛
بیش من برای عباس شیخ برکت و
ازپیششد.واینگونهشدن،جزدر
سایهایمانبهخداوتوسلبهائمه)ع(

حاصلنمیشود.
مهمترین فقیه احمدی آیتاهلل
ویژگیشخصیتیشیخعباسراتسلط
ایشانبهاحادیثوروایتدانستو
بیانکرد:یکیازخصوصیاتمشخصه
و روایات با آشنایی عباس شیخ
و صدر که ترتیبی به است احادیث
ذیلاحادیثوروایاترامحاسبهو
و احادیث ایشان میکردند. مقایسه
مجموعه یک صورت به را روایات
موردبررسیقرارمیداد.روندایشان
چنین روایت یا حدیث یک نقل در
را حدیث یک از قسمتی که نبود
انتخابکندوبقیهحدیثرارهاکند؛
وسائل مانند کتب از برخی در مثال
استداللها از برخی صرفا الشیعة
آوردهشدهاست،اماایشانفقطمبتنی
بلکه نبودند؛ خاص استدالل یک بر
یک با میکرد نقل را روایاتی اگر

مشهورترين كتاب ايشان 
مفاتيح الجنان است. اين كتاب 
هم به جهت سرفصل هاى آن 
بسيار زيبا است و هم از نظر 
علمى باارزش است. امروزه 

اگر كسى بخواهد به آن 
رجوع كند هيچ گونه مشكلى 
ندارد. بعضى از اهل سنت هم 
به اين كتاب عالقه مند بوده و 
از دعاهاى آن استفاده مى كنند
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محاسبهصحیحآنهارانقلمیکرد.
ویدرموردنقلحدیثازایشان
مورد در عباس شیخ کرد: اظهار
احادیثنقلشدهازخودشمیگفت:
و تتم بنده از شده نقل »احادیث
که است منتخبی این و نیست کمال
برگزیدهام.«همانطورکهخودمحدث
قمیاذعانکردهاند،بسیاریازدعاو
کهدر ادعیهوزیاراتخاصهست
کتبدیگرآمدهاست،اماشیخعباس

آنهاراذکرنکردهاست.
خصوص در فقیه احمدی آیتاهلل
اخالص از این کرد: اظهار باال بیان
وبزرگواریایشاناستکهباوجود
نقلدقیقحدیث،امااحادیثخودش
نقل در ایشان نمیدانستند. کامل را
به متناظر دائما روایات و احادیث
آیاتقرآنکریمآنهارانقلمیکرد
کهاینخودنشانازدقتواخالص
روایات و احادیث نقل در ایشان

است.
یک را منتهیاآلمال کتاب وی
ائمه)ع( خصوص در بینظیر کتاب
دانستوتصریحکرد:ایشاناحادیث
وروایاتیکهبرایچهاردهمعصوم)ع(
در و کرده احصاء را بود شده نقل
منتهیاآلمالآنهاراجمعکردهاست.
اینکتابیککتابفنیوزیبااست
کهتماماحادیثوروایاتیکهدراین
بررسی مورد دقیقا شده نقل کتاب

بودن معتبر قرارگرفتهودرصورت
دراینکتابآوردهشدهاست.

ادامه در فقیه احمدی آیتاهلل
افزود:اینکتاببهعنوانیککتاب
تاریخیبسیارمهمشناختهشدهاست
کهدرصورتمشاهدهایناثرمتوجه
میشویمکههمانحالوفضایزمان
خاصپیغمبر)ص(وائمه)ع(بیانشده
است.ایشانروایاترابهنحویبیان
پیغمبر)ص( زمان با دقیقًا که میکند
همخوانیداردوجریاناتتاریخیرا
بهقدریزیبابیانمیکندکهامروزدر
بینکسانیکهاهلمنبرواهلوعظ

احواالت پیگیر که کسانی یا هستند
را منتهیاآلمال یقینا هستند ائمه)ع(

تهیهمیکنند.
اخالص قم، علمیه حوزه مدرس
ایشان احادیثوروایاتدر نقل در
قمی محدث آثار به باعثرجوع را
دانستوبیانکرد:اینازاخالصو
نحوهخاصایشانبهحدیثاستکه
دربینهمهتواریخبهمارسیدهاست؛
کتابتاریخیمثلاینتاریخکهجمع
وجوروهمهجانبهباشدشایدمعادل
نداشتهباشد.ایشانهمچنینیکتتمه
انتهایاینکتابکهدررابطهاحواالت
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خلفابودهاست،نوشتهاند.
ویکتابتتمةالمنتهیراخواندنی
وپرمحتوادانستوگفت:اینکتاب
بسیاری و است مغز پر و خواندی
منبع رایک کتاب این تسنن اهل از
و مطالب و میدانند معتبر تاریخی
کتاب این اساس بر قولهایی نقل
ذکرمیکنند.همانطورکهگفتهشداین
کتابیکمرجعمعتبربرایاهلتسنن
و جاودانگی دلیل مهمترین که است
اهمیتایناثراخالصشیخعباسدر

نقلاحادیثوروایاتاست.
مهمترین فقیه احمدی آیتاهلل
ویژگیشیخعباسقمیراجلوههای
و دانست ایشان اخالقی پسندیده
ویژگیهای جمله از کرد: تصریح
شخصیتیشیخعباسمسائلاخالقی
جنبه در قمی محدث است. ایشان
عملیاخالقدربینهمهاساتیدنمونه
بودهاست.ایشانبسیارکمخوراكو
که بود نویس پر بسیار و کمخواب
تماموقتخودرابراینوشتنحدیث
این همه وی است. داشته مصروف
آثاررادرسهشهرقم،مشهدونجف
و متبسم انسانی ایشان است. نوشته
در و بود اخالق خوش و خندهرو
مسایلعلمیگرهایدرپیشانیایشان
دیدهنمیشدایشاندراینموردنقل
میکند:منبایکشخصیکهاطالع
کافیازاحادیثنداشتروبروشدم.
ویمطالبراازگوشهکنارشنیدهاما
تحقیقیدرموردآنهانکردهبوداما

درعینحالآنهاراذکرمیکرد.
دینی پژوهشگر و نویسنده این

در شخص همان کرد: بیان ادامه در
احوالمحدثقمیمینویسدکهمکرر
ایشان از تا رفتم ایشان خدمت به
بحث هرسری و بکنم علمی استفاد
بدون کردند ذکر من برای جدیدی
اینکهکوچکترینناراحتیدرایشان
علمی گذشته به اینکه بدون ببینیم.
بندهنگاهیداشتهباشدباتماموجود
وسعهصدرآنچهرادرشأنمنبود

بهبندهیادمیداد.
آیتاهللاحمدیفقیهمحدثقمیرا
بیان و دانست اخالق بیبدیل نمونه
درحوزه بیبدیلی نمونه ایشان کرد:
اخالقبود.اخالقهممیتواندجبنه
معنویرامحکمکندوهمشخصیت
انسانرادراجتماعاستحکامببخشد
درموردمحدثقمیهردوجهتبه
وقوعپیوست.ازجهتمعنوییاخالق
ورفتارایشانبهحدیاثرگذاربود
به خارجی بالد از مواقع گاهی که
کتابهای که مینوشتند نامه ایشان
را مفاتیحالجنان خصوص به ایشان

برایآنهابفرستند.
شیخ آثار بودن جهانشمول وی
ویژگیهای دیگر از را عباسقمی
دورترین در گفت: و دانست ایشان
مفاتیح کتاب اسالمی کشورهای
این و هست مردم دست در الجنان
اخالص و پسندیده خلق از ناشی
درعملایشاناست.چقدراخالقو
که گذاشته اثر ایشان اخالقی هویت
گستردگی این معنویی جهت از هم
راپیداکردهوهمازجهتاجتماعی؛
جایگاه ماست منظر از پنهان آنچه

ایشاندرآخرتاست،اماکسانیکه
درخوابهاایشانرادیدهاندجایگاه

ایشانرارفیعدیدهاند.
ادامه در فقیه احمدی آیتاهلل
بودکه افزود:خودشیخعباسگفته
و خدا رضای برای را مفاتیحالجنان
دیگراننوشتهاموخدابهمنکلیدها
ومفتاحهارامیدهد.واینهمنشان
که است مفاتیحالجنان عظمت از
بالد بین در عظمت همین خاطر به

اسالمیجایگاهیپیداکردهاست.
آیتاهللاحمدیفقیهکتاب»منازل
نمونهای را عباس شیخ اآلخرة«
قرآن آیات به وی توجه از بارز
منازل کرد: تصریح و دانست کریم
منحصر ویژگیهای با کتابی اآلخرة
به رسیدن مراحل که است فرد به
منزلآخرترابرایهرمؤمنوهر
مسلمانمشخصمیکند.دراینکتاب
کهاثریبسبزرگوارزندهوحاصل
انسباقرآنبود،نگاهشیخعباساز
منظرقرآنبهآخرتاست.اینکتاب
چهنامزیباییدارد:»منازلاآلخرة«،
یعنیانسانرامنزلبهمنزلبهآخرت
عالم به نسبت را ما و کرده رهنمود
این میکند. بیدار و متوجه آخرت
کتابدرحالیکهحجمکمیدارد،اما
ازنظرمحتواپرمغزوپرمعنااست.ما
بایدهمدیگررابهخواندناینکتاب

ترغیبکنیم.
عباس شیخ فقیه، احمدی آیتاهلل
دانست زمین برروی راحجتخدا
زندگی در مهم جنبه یک گفت: و
شیخعباسدعابودهوازخداتوفیق

داشت؛ را عالی مقامات به رسیدن
باشد؛ ایشانگوارا بر زندگانی چنین
»عاشسعیداوماتسعیدا«.بهحق
کهدرهردورهوزمانیخداوندکسانی
راحجتقرارمیدهدوشیخعباس

همحجتخدابررویزمینبود.
ویدرتبیینبیشتراینمسئلهاظهار
کرد:ایشانازاینعناوینیکهماامروز
بهآنهاتوجهداریمدوریمیکرد؛به
ما که القابی از ایشان دیگر، عبارت
اجتناب گرفتهایم خو آنها با امروز
و بود گذشته آنها کنار از و کرده
کههمحجت مقامعرفانیرسیده به
اسالموهمآیتخدابررویزمینو

دربینمردمبود.
اینمدرسعالیحوزهعلمیهقم،
تبیینمرادخودازحجتوآیت در
الهیبودن،گفت:خداوندروزقیامت
کسیرامالكهمهوحجتخودبر
رویزمینقرارمیدهد؛بهعنوانمثال
دربیناهلبازارکسیراحجتقرار
میدهندکهنهدروغگفتهونهحرام
حجت با خداوند لذا است. خورده
صنف هر از شخص هر دادن قرار
میخواهدکهبهکسیاجحافنشود؛

پسحجتبهمعنایمیزاناست.
بین کرد:در ادامهتصریح در وی
و حجت افراد معدودی تعداد علما
که میشوند علما دیگر برای میزان
میزان و حجت قمی عباس شیخ
یعنی است؛ علما مورد در خداوند
به را دیگران میخواهد خداوند
کند. مقایسه حجت این وسیله
این وسیله به را بندگانش خداوند

جهان شمول بودن آثار 
شيخ عباس  قمى را از 

ديگر ويژگى هاى ايشان 
است. در دورترين 
كشورهاى اسالمى 

كتاب مفاتيح الجنان در 
دست مردم هست و اين 
ناشى از خلق پسنديده و 
اخالص در عمل ايشان 

است
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خلفابودهاست،نوشتهاند.
ویکتابتتمةالمنتهیراخواندنی
وپرمحتوادانستوگفت:اینکتاب
بسیاری و است مغز پر و خواندی
منبع رایک کتاب این تسنن اهل از
و مطالب و میدانند معتبر تاریخی
کتاب این اساس بر قولهایی نقل
ذکرمیکنند.همانطورکهگفتهشداین
کتابیکمرجعمعتبربرایاهلتسنن
و جاودانگی دلیل مهمترین که است
اهمیتایناثراخالصشیخعباسدر

نقلاحادیثوروایاتاست.
مهمترین فقیه احمدی آیتاهلل
ویژگیشیخعباسقمیراجلوههای
و دانست ایشان اخالقی پسندیده
ویژگیهای جمله از کرد: تصریح
شخصیتیشیخعباسمسائلاخالقی
جنبه در قمی محدث است. ایشان
عملیاخالقدربینهمهاساتیدنمونه
بودهاست.ایشانبسیارکمخوراكو
که بود نویس پر بسیار و کمخواب
تماموقتخودرابراینوشتنحدیث
این همه وی است. داشته مصروف
آثاررادرسهشهرقم،مشهدونجف
و متبسم انسانی ایشان است. نوشته
در و بود اخالق خوش و خندهرو
مسایلعلمیگرهایدرپیشانیایشان
دیدهنمیشدایشاندراینموردنقل
میکند:منبایکشخصیکهاطالع
کافیازاحادیثنداشتروبروشدم.
ویمطالبراازگوشهکنارشنیدهاما
تحقیقیدرموردآنهانکردهبوداما

درعینحالآنهاراذکرمیکرد.
دینی پژوهشگر و نویسنده این

در شخص همان کرد: بیان ادامه در
احوالمحدثقمیمینویسدکهمکرر
ایشان از تا رفتم ایشان خدمت به
بحث هرسری و بکنم علمی استفاد
بدون کردند ذکر من برای جدیدی
اینکهکوچکترینناراحتیدرایشان
علمی گذشته به اینکه بدون ببینیم.
بندهنگاهیداشتهباشدباتماموجود
وسعهصدرآنچهرادرشأنمنبود

بهبندهیادمیداد.
آیتاهللاحمدیفقیهمحدثقمیرا
بیان و دانست اخالق بیبدیل نمونه
درحوزه بیبدیلی نمونه ایشان کرد:
اخالقبود.اخالقهممیتواندجبنه
معنویرامحکمکندوهمشخصیت
انسانرادراجتماعاستحکامببخشد
درموردمحدثقمیهردوجهتبه
وقوعپیوست.ازجهتمعنوییاخالق
ورفتارایشانبهحدیاثرگذاربود
به خارجی بالد از مواقع گاهی که
کتابهای که مینوشتند نامه ایشان
را مفاتیحالجنان خصوص به ایشان

برایآنهابفرستند.
شیخ آثار بودن جهانشمول وی
ویژگیهای دیگر از را عباسقمی
دورترین در گفت: و دانست ایشان
مفاتیح کتاب اسالمی کشورهای
این و هست مردم دست در الجنان
اخالص و پسندیده خلق از ناشی
درعملایشاناست.چقدراخالقو
که گذاشته اثر ایشان اخالقی هویت
گستردگی این معنویی جهت از هم
راپیداکردهوهمازجهتاجتماعی؛
جایگاه ماست منظر از پنهان آنچه

ایشاندرآخرتاست،اماکسانیکه
درخوابهاایشانرادیدهاندجایگاه

ایشانرارفیعدیدهاند.
ادامه در فقیه احمدی آیتاهلل
بودکه افزود:خودشیخعباسگفته
و خدا رضای برای را مفاتیحالجنان
دیگراننوشتهاموخدابهمنکلیدها
ومفتاحهارامیدهد.واینهمنشان
که است مفاتیحالجنان عظمت از
بالد بین در عظمت همین خاطر به

اسالمیجایگاهیپیداکردهاست.
آیتاهللاحمدیفقیهکتاب»منازل
نمونهای را عباس شیخ اآلخرة«
قرآن آیات به وی توجه از بارز
منازل کرد: تصریح و دانست کریم
منحصر ویژگیهای با کتابی اآلخرة
به رسیدن مراحل که است فرد به
منزلآخرترابرایهرمؤمنوهر
مسلمانمشخصمیکند.دراینکتاب
کهاثریبسبزرگوارزندهوحاصل
انسباقرآنبود،نگاهشیخعباساز
منظرقرآنبهآخرتاست.اینکتاب
چهنامزیباییدارد:»منازلاآلخرة«،
یعنیانسانرامنزلبهمنزلبهآخرت
عالم به نسبت را ما و کرده رهنمود
این میکند. بیدار و متوجه آخرت
کتابدرحالیکهحجمکمیدارد،اما
ازنظرمحتواپرمغزوپرمعنااست.ما
بایدهمدیگررابهخواندناینکتاب

ترغیبکنیم.
عباس شیخ فقیه، احمدی آیتاهلل
دانست زمین برروی راحجتخدا
زندگی در مهم جنبه یک گفت: و
شیخعباسدعابودهوازخداتوفیق

داشت؛ را عالی مقامات به رسیدن
باشد؛ ایشانگوارا بر زندگانی چنین
»عاشسعیداوماتسعیدا«.بهحق
کهدرهردورهوزمانیخداوندکسانی
راحجتقرارمیدهدوشیخعباس

همحجتخدابررویزمینبود.
ویدرتبیینبیشتراینمسئلهاظهار
کرد:ایشانازاینعناوینیکهماامروز
بهآنهاتوجهداریمدوریمیکرد؛به
ما که القابی از ایشان دیگر، عبارت
اجتناب گرفتهایم خو آنها با امروز
و بود گذشته آنها کنار از و کرده
کههمحجت مقامعرفانیرسیده به
اسالموهمآیتخدابررویزمینو

دربینمردمبود.
اینمدرسعالیحوزهعلمیهقم،
تبیینمرادخودازحجتوآیت در
الهیبودن،گفت:خداوندروزقیامت
کسیرامالكهمهوحجتخودبر
رویزمینقرارمیدهد؛بهعنوانمثال
دربیناهلبازارکسیراحجتقرار
میدهندکهنهدروغگفتهونهحرام
حجت با خداوند لذا است. خورده
صنف هر از شخص هر دادن قرار
میخواهدکهبهکسیاجحافنشود؛

پسحجتبهمعنایمیزاناست.
بین کرد:در ادامهتصریح در وی
و حجت افراد معدودی تعداد علما
که میشوند علما دیگر برای میزان
میزان و حجت قمی عباس شیخ
یعنی است؛ علما مورد در خداوند
به را دیگران میخواهد خداوند
کند. مقایسه حجت این وسیله
این وسیله به را بندگانش خداوند

در بين علما تعداد معدودى 
افراد حجت و ميزان براى 
ديگر علما مى شوند كه 
شيخ عباس حجت و 

ميزان خداوند در مورد 
علما است؛ يعنى خداوند 
مى خواهد ديگران را به 
وسيله اين حجت  مقايسه 

 كند
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خداوند مالك و حجتهامیسنجد
برایانتخاباینحجتهاایناست
کهچگونهزندگیکردهوچهخدمتی

بهاهلبیت)ع(واسالمداشتهاند.
بر تأکید با فقیه احمدی آیتاهلل
خداوند حجت قمی محدث اینکه
دربینعلماست،اظهارکرد:بهنظر
نهتنهاحجت بندهشیخعباسقمی
بلکهدر بود کاملهدرعصرخودش
عصرهایدیگرهمحجتتماماست.
و رفتار و قلم به را علما خداوند
پس میسنجد؛ عباس شیخ اخالق
قمی عباس شیخ است واجب ما بر
دیگران به و بشناسیم خوبی به را
نتیجههای همه این و بشناسانیم
بزرگدراینمدتعمرشصدوچند
سالههمهنشانبزرگیوحجتبودن

اودرزمیناست.
مورد در قرآنی پژوهشگر این
بیان خود، به ایشان خودآگاهی
کرد:محدثقمیمدتهادرمسجد
میخواند، جماعت نماز گوهرشاد
این به دیگر ایشان مدتی از بعد
مسجدبازنگشت؛بههمینخاطراز
ایشانگلهکردندکهچرادیگردراین
مسجدنمازجماعتبرگزارنمیکنید؟
ویدرپاسخگفت:»صداهاییااهلل
یااهللکهازدورمیخواستندبهنماز
احساس و میشنیدم را کنند اقتدا
نماز در خدایی جنبه که میکردم
منکمشدهونمیتوانمحریفنفس
خودمبشوم،بههمینخاطرنمیتوانم
از نشان مسئله این بیایم«. نماز به
عباس شیخ خودشناسی و بزرگی

قمیاست.
ویدرادامهافزود:کسیکهبتواند
حق به شود، مسلط خود نفس بر
حجتخداست،وچنیناعمالینظیر
کارامیرالمؤمنین)ع(درجنگخندق
نفس به تسلط برای ایشان که است
خودازادامهجنگباعمربنعبدود
مدتیدستمیکشدوبعدازگذشت

بههالکت اینشخصرا چندلحظه
میرساند.

اینپژوهشگرحوزهدرادامهگفت:
آنهاییکهازدنیاگریزانبودندودر
میرفتند جلو اخالص با کاری هر
اّمارهخودتسلطداشتند، وبرنفس
میتوانندهمچونامیرالمؤمنین)ع(بر
در باشند. داشته تسلط خود اعمال
امر این هم قمی عباس شیخ مورد
این که کسی بنابراین است؛ صادق
با همه این و بنویسد کتاب همه
هیچگونه بدون روایات و احادیث
غروریتسلطداشتهباشد،اینخود

یکهنراست.
خصوص در فقیه احمدی آیتاهلل
قمی عباس شیخ کار در ممارست
گفت:ممارستدراحادیثباعثشده
ویاحادیثراازهمدیگرتمیزدهد،
پسایشانبامطالعهمستمراحادیث،
غیرصحیح از را صحیح حدیثهای
دقت با را مختار رأی و کرده جدا
اینآثارحاصل بیانکردهاست.پس
ممارستبیشازحدیاستکهایشان

درحوزهحدیثداشتهاست.
از دعا ذکرچند با پایان در وی
برای را الهی مغفرت مفاتیحالجنان،
و شد خواستار باریتعالی از شیخ
گفت:مرحومشیخعباسدرمفاتیح
این که کسانی که داده تذکر الجنان
کتابراقرائتمیکننداورافراموش
نکردهوبرایاودعاکنند.پسبرای

اینبزرگواروهمدیگردعاکنیم.
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بررسى ابعاد
شخصيت علمى و 

عملى محدث قمى 
در گفت وگو با كارشناسان
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پيشرفت  علت  و  عامل  مهم ترين 
شيخ عباس قمى اخالص ايشان است 
اخالص  با  واقعًا  قمى  محدث  نام  و 
براى  است. وى  توأم و مالزم شده 
بود  دائم المراقبه  به اخالص،  رسيدن 
نفس  تذهيب  به  زيادى  اهتمام  و 

داشت.
 

حجتاالسالموالمسلمین»مهدی
محدثزاده«،نوادهحاجشیخعباس
شرح اهمیت بر تأکید ضمن قمی
اظهار علمی و دینی بزرگان حال
کرد:شرححالبزرگاناثراتبزرگی
داردوانسانخوابرفتهراازخواب
بیدارومتنبهميکند،راهرابهشخص
سرگرداننشانميدهد،فردبیکارو
تنآسارابهکاروفعالیتبرمیانگیزد
وبهشخصبیباك،زهدوتقواالقاء

ميکند.
بزرگان آثار مطالعه افزود: وی
وقتی کسی هر دارد. فراوانی آثار
در ميشنود را بزرگان حاالت
و میکند نورانیت احساس خودش
تنهاشنیدنمؤثرنیستوبایداینراه
بهآنهابرسد،سعی تا رادنبالکند

کندخودشرامتخلقبهاخالقآنها
بکند.

ماندگاری تبیین در محدثزاده
چطور کرد: اظهار قمی محدث آثار
شده نوشته کتاب همه این که شده
استاماکتبمحدثقمیاینچنین
ماندگارشدهاست؟اینهمهترجمهاز
مفاتیحشدهاست،بدوناینکهمؤلف
کتاب افرادی باشد. امر این پیگیر
ترجمه فرانسه به را نفسالمهموم
ایشان آثار دیگر برخی و ميکنند
اینها و کردهاند تصحیح چندبار را
این دنبال باید و دارد علت همهاش

علتهابود.
داد: ادامه قمی عباس شیخ نواده

محدثقمیچهرهفاخرشیعه،خاتم
محققین،شرححالی فخر و محدثین
داردکهدرکتابحجتاالسالمدوانی
و عامل مهمترین است. شده نقل
قمی عباس شیخ پیشرفت علت
محدث نام است. ایشان اخالص
مالزم و توأم اخالص با واقعا قمی
در نبوی روایت در است. شده
است: آمده مستدركالوسائل کتاب
»پروردگارمتعالمیفرماید:اخالص،
در من و است من اسرار از سّری
قلببندگانیکهدوستشاندارم،قرار
انسان در زمینههایی باید ميدهم«.
فراهمشودتاآنمحبوبیتالهیبرای
اوحاصلشودوخداوندآنسّررادر

مهدى محدث زاده:
نام 
محدث قمى 
با اخالص 
توأم و عجين 
شده است
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وجودقراردهد.
ویبابیاناینکهشیخعباسقمی
برایرسیدنبهاخالص،دائمالمراقبه
تذهیب به زیادی اهتمام و بود
در ایشان کرد: عنوان داشت، نفس
کتاب بود، مشهد در که ایامی آن
»فوائدالرضویة«رانوشت،درمسجد
میرزاجعفردرسميدادودرمسجد
و میکرد جماعت اقامه گوهرشاد
کار مهمترین ولی میرفت، هم منبر
ایشانهمانتألیفبودهاست.ایشان
درشبستانمرحومعلیاکبرنهاوندی
نمازجماعتميخواند،یکروزپس
ازخواندننمازظهربهحکیم»محمود
شهابی«ميگوید:دیگرنمیتوانمنماز

این در هم دیگر و بخوانم را عصر
پیگیری از بعد نخواند. نماز شبستان
کهدوستانداشتند،شیخعباسقمی
رکوع در وقتی ميگوید: آنها به
الصابرین« مع إناهلل »یااهلل، صدای
میآمد،مندردلمیکمقداراحساس
سرورکردمکهجمعیتنمازمنزیاد
شدهاست،ازاینجهتاحساسکردم
ندارم، امامت برای صالحیت من که
کسیکهاینجورمراقبخودشباشد،
قرار متعال خداوند لطف مورد قهرا

ميگیرد.
محدثزادهبااشارهبهاحترامشیخ
عباسقمینسبتبهوالدین،افزود:از
دیگرویژگیهایایشاناحترامبهپدر

ومادربود،روایاتیازپیامبر)ص(در
موردوالدینداریم،بهاینمضمونکه
والدین خشنودی در خدا خشنودی
استوخشمپروردگاردرناخشنودی
والدیناست.همچنینامامصادق)ع(
عاّق و نافرمان خداوند، میفرمایند:
والدینراهرروزبدبختقرارمیدهد
او از را سعادت به رسیدن توفیق و

ميگیرد.
والدین عاق کسی اگر افزود: وی
تمام و کند کوشش هرچه شود،
به بخواهند هم جهان اقتصاددانان
عباس شیخ نمیشود. کنند، کمک او
مادر و پدر به عجیبی احترام قمی
عباس شیخ حاج پدر میگذاشت،
قمی،محمدرضاقمیبودکهکاسببود
ودرکوچهحرمحضرتمعصومه)س(
پای  بعدازظهرها داشت، مغازهای
این مینشست، عبدالرزاق حاج منبر
کتاب موقع آن بود، ساله 9۰ واعظ
شده چاپ تازه »منازلاآلخرة«
کتاب این روی از واعظ این و بود
میخواندوهمهازاینمنبرخوششان
قمیروزی عباس پدرشیخ میآمد،
بهمنزلمیآیدوبهشیخعباسقمی
نوشتن مشغول عباس!چرا میگوید:
بیاپای هستیوکاغذسیاهمیکنی؟
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منبرآقایشیخاستفادهببروببینچه
مطالبخوبیرامیخواندواخیرااز
روییککتابیبرایمامیخواندکه
مطالبآنخیلیخوباست،شماهم
بیاواستفادهببرتااینچیزهارایاد

بگیریوبخوانی.
عباس داد:شیخ ادامه محدثزاده
قمیباوجوداینکهمیدانستهکهآن
چیزی اما است، برایخودش کتاب
و نمیگوید پدرش به مورد این در
فقطازپدرمیخواهدکهبرایایشان
دعاکندتاخداوندبهاوتوفیقبدهد.
جریان از قمی عباس شیخ خواهر
چرا میگوید: برادر به و بوده مطلع
بهپدرنگفتیکهکتاببرایشماست؟
شیخعباسقمیدرجوابخواهرش
میگوید:چرابگویمتاایشانشرمنده

وناراحتشود؟
داستانی به اشاره با ادامه در وی
منزل در هم مشهد در ایشان افزود:
مسجد در هم و قمی حسین سید
روز یک میرفت. منبر گوهرشاد
که بود نشسته منبر باالی در ایشان
دروسطصحبتایشانمتوجهورود
پدربهمسجدگوهرشادمیشودکهدر
عباس شیخ نشست، مستمعین جمع
دید را پدرش اینکه محض به قمی
منبر بقیه و آمد پائین منبر روی از
از بعد داد. ادامه زمین روی بر را
ایشانسؤالمیشودکهچراازروی
منبرپائینآمدیدوبررویزمینبقیه
صحبتهارابیانکردید؟شیخعباس
پدرم دیدم میگوید: جواب در قمی
و باشم باال من که نخواستم آمد،

ایشانپائینباشد.
اعمال این کرد: تأکید محدثزاده

و پدر دعاهای دارد. برکاتی و آثار
و میرساند عرش به را انسان مادر
واقعا اینجهت،شیخعباسقمی از
عمر سال 65 ایشان داشت. توفیق
2۰ از اینکه با و داشت بابرکت
سالگیمبتالبهسینهدردشدهبودو
برخیمواقعهمتنگینفسمیگرفت،
گوییدرحالتموتقرارمیگرفت.
سال 45 کسیکه کنید تصور حاال
امروزی امکانات و باشد مریض
حال عین در و است نداشته هم را
کتاب نوشتن برای سال بیستوچند
صرف را خود عمر »سفینةالبحار«
بحاراألنوار کل دوره سه ایشان کند.
رامطالعهکردهبودتاسفینةالبحاررا
بنویسد.سفینةالبحار،تنهافهرستیبر
بحاراالنوارنبود،شیخعباسقمییک
کشتیساختکهبهآنوسیلهُدرهای
ایندریاهاراکشفکند.لذااسماین
کتابرا»سفینةالبحارومدینةالحکم

واآلثار«گذاشت.
را سفینةالبحار کتاب اهمیت وی
حاج کرد: اظهار و دانست بینظیر
میرزاعلیآقافلسفیاولینکسیبود
ایشان به خویی العظمی آیتاهلل که
را داستانی ایشان داد، اجتهاد اجازه
العظمی آیتاهلل خدمت کند: می نقل
اگر گفتیم: ایشان به و بودیم خویی
زندانی را شما بخواهد ظالمی وقتی
کندواگرازکتابخانهخودتانفقط
بتوانییککتابرابرداری،شماکدام
کتابرابرمیداری؟ایشانفرمودند
کهمنسفینةالبحاررابرمیدارم؛چون

درآنهمهچیزهست.
تصریح قمی عباس شیخ نواده
کرد:واعظشهیرمرحومفلسفیواعظ

ايشان سه دوره كل 
بحاراألنوار را مطالعه 

كرده  بود تا سفينة البحار را 
بنويسد. سفينة البحار، تنها 
فهرستى بر بحاراالنوار 

نبود، شيخ عباس قمى يک 
كشتى ساخت كه به آن 
وسيله ُدرهاى اين دريا ها 

را كشف كند
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تبلیغی بیانکردکهمندرهیچسفر
نشدهکهسفینةالبحارراباخودهمراه
نداشتهباشم،وقتیسفینةراداشتمهمه
چیزراداشتم.داشتنچنینآثاریجز

توفیقالهیچیزدیگرینیست.
محدثزادهدرخصوصکسانیکه
بهشیخعباسقمیکمککردندکهاین
کتابراچاپکند،اظهارکرد:ایشان
زمستانها در و مشهد در تابستانها
درنجفبودواینکتابرادرنجف
تمامکرد.سفینةالبحاردرنجفتحت
نظرآیتاهللسیدمحمدهادیمیالنیو
باهزینهایشانچاپشد.شیخعباس
نوشتههای آن چاپ از قبل قمی
خودشرابههمراهآیتاهللمیالنیو
آقاسیدصدرالدینجزایریبازنگری
میکردند.چندنفربرایبازنویسیبه
شیخعباسقمیکمککردندکهاولین
لواسانی سیدعلی آیتاهلل آنها نفر

بود.
سیدعلی آیتاهلل داد: ادامه وی
به نقلمیکندکهیکمدتی لواسانی
شیخعباسقمیکمککردم،یکروز
درموردیکیازعلماحرفیزدمکه
عباس شیخ بود، عالم آن تنقیح در
قمییکدفعهعصبانیشدوگفت:آقا
سیداگرمیخواهیدترقیوتعالیپیدا
تقلید مراجع این به نسبت کنید،چرا
سیدعلی آیتاهلل میکني؟ جسارت
میدانستم من که گفت لواسانی
محدثقمیهیچگونهارتباطیبااین
مرجعنداشتوخالصهمریدآنآقا
نبودکهازمرادشدفاعکند؛خالصه
اینمطلبرابهدستآوردمکهایشان
بالفاصله میدیده، را خالفی یک تا

موضعمیگرفت.

کرد: اضافه ادامه در محدثزاده
بازنگری در که دیگری شخص
سفینةالبحاربهشیخعباسقمیکمک
العظمیبهجتبود. کردهبود،آیتاهلل
این از برخی که میکند نقل ایشان
اآلن که است بنده خط به کتابها
موجود مرعشی آیتاهلل کتابخانه در
به مطالب پاکنویس برای من است.
تا میکردم کمک قمی عباس شیخ

برایچاپآمادهشود.
نفری سومین کرد: تصریح وی
آقازاده میکرده، کمک ایشان به که
سید حجتاالسالم میالنی آیتاهلل
نورالدینمیالنیبود.ایشاننقلکرد:
به بهبودی برای و شدم مریض من
شیخ کردم، مراجعت همدان و ایران
تا آمد همدان به من با قمی عباس
پدرمآیتاهللمیالنیپیگیرچاپکتاب
سفینةالبحاردرنجفباشد.درهمدان
درمنزلسیدابوالقاسملواسانیبودیم.
ازمریدانایشانکهازتجاربودمارا
همدان اطراف در مزنیقه روستای به
تا صبح از قمی عباس شیخ بردند،
شبمشغولکارعلمیبودوشبها

درجلساتمنبرمیرفت.
سید آقا کرد: عنوان محدثزاده
نورالدینمیالنینقلمیکردکهمنبا
شیخعباسقمیحشرونشرزیادی
از که نشد مرتبه یک حتی داشتم،
ایشانبشنومکهیککلمهدرمذمت
کسیسخنبگوید.ایشاناینقدرمراقب
کالموسخنخودبودوهیچحرفی
ازکسینمیزد،مگراینکهبخواهداز
کسیتمجیدوتعریفیکند،اینمطلب
راکسیبیانمیکندکهشبوروزبا
شیخعباسقمیمحشوربودهاست.

شخص ديگرى كه در 
بازنگرى سفينة البحار به 
شيخ عباس قمى كمک 

كرده بود، آيت اهلل العظمى 
بهجت بود. ايشان نقل 

مى كند كه برخى از اين 
كتاب ها به خط بنده است 

كه اآلن در كتابخانه آيت اهلل 
مرعشى موجود است
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ویافزود:اینجلساتادامهداشت
تااینکهقضایایمسجدگوهرشاددر
که وقتی آمد، پیش رضاخان زمان
آمد، پیش گوهرشاد مسجد قضایای
همدان سابق( )کالنتری نظمیه از
قمی عباس شیخ دنبال به مأموری
بازخواست را ایشان که فرستادند
برپا شماشبها که جلساتی که کند
جلسات لذا چیست؟ برای میکنید،
تعطیلشدوشیخعباسقمیبهنجف

تبعیدشد.
از دیگر برخی بر تأکید با وی
عباس شیخ شخصیتی ویژگیهای
سادات به ایشان کرد: اظهار قمی
احترامفوقالعادهایمیگذاشت،حتی
بهاحترامکودکانسیدنیزتمامقامت
شیخ برای که جایی تا برمیخاست،
امکانداشتبدونوضو عباسقمی
نبود،ایشانشبهاکممیخوابید،وبه
بیدارمیشد، ازخواب اینکه محض
وضو آب استکان یک با سریعا

میگرفت.
محدثزادهتأکیدکرد:آقاسیدمحمد
نقل میالنی آیتاهلل فرزند میالنی،
نجف به قمی عباس شیخ که میکند
صبحها عاشورا دهه در و بود آمده
و میرفت منبر »هندی« مسجد در
برایآنمنبرهاخیلیمطالعهمیکرد،

تمام منبرش وقتی که نحوی به
دوباره که بعد روز صبح تا میشد،
وقت تمام برود، منبر میخواست
خودرابرایآنمنبرمطالعهمیکرد.
آقاسیدباقرخوانساریکهفرزندآیتاهلل
نقل بود، خوانساری سیدمحمدتقی
میکردکهروزیمابهمنزلسیدحسین
قمیرفتهبودیم،کسیکهقراربوددر
منزلایشانمنبربرود،نیامدهبود.در
آنجاشیخعباسقمیحضورداشتو
حاجحسینقمیبهشیخعباسقمی
پیشنهاددادکهایشانمنبربرود،شیخ
چون من که داد پاسخ قمی عباس
مطالعهنکردهام،نمیتوانممنبربروم.

ویتصریحکرد:شیخعباسقمی
احادیث و روایات در که بود کسی
مستغرقبوده،امابهدلیلاینکهبرای
و نرفت منبر بود، نکرده مطالعه منبر
ایننشاندهندهاهمیتیاستکهایشان
از قبل مطالعه وضرورت منبر برای

منبرقائلبودهاست.
کرد: عنوان قمی عباس شیخ نوه
خلخالی سیدمحسن حجتاالسالم
خلخالی، سیدمرتضی آیتاهلل فرزند
گفت:منوپدرمدرنجفپایمنبر
هندی مسجد در قمی عباس شیخ
ایشان روز یک میکردیم. شرکت
برایمنبرنیامدومابرایاینکهحال

ایشانراجویاشویم،بهمنزلایشان
رفتیم.ایشانگفت:مندیشبکسالت
چون و کنم مطالعه نتوانستم داشتم،
مطالعهنکردهبودم،برایمنبرنیامدم.
نقل عمهام کرد: تصریح وی
زندگی نجف در ما وقتی که میکرد
پاسی تا قمی عباس شیخ میکردیم،
بود کتابت و مطالعه مشغول شب از
ایشانمیگفتیمکه به ووقتیهمکه
اگر میداد: پاسخ نمیخوابی؟ چرا
کسی چه را مطالب این بخوابم من
اهتمام قمی عباس لذاشیخ بنویسد؟

ویژهایبهکتابتداشتهاست.
ویبابیاناینکهمراجعانبهشیخ
عباسقمیبرایمنبررفتنزیادبودند،
میخواست چون ایشان کرد: عنوان
بیشترمشغولکتابتباشد،نذرشرعی
برود منبر جایی اگر که بود کرده
فاصلهنجفتامکهراپیادهطیکندو
تنهامسجدهندی،منزلحاجحسین
قمیومنزلخودشانرااستثناءکرده
بودودراینسهمکانمنبرمیرفت.
در قمی عباس شیخ که ایامی آن
بلورفروش، علی آقاسید بود، مشهد
ماشین با فاطمیه ایام شروع از قبل
به را قمی شخصیخودشیخعباس
منزل به مشهد از خانوادهشان همراه
خوددرقممیآوردوبهشیخعباس
قمیمیگفت:مناینمنزلرابهشما
بخشیدمتاشمابتوانیددرایامفاطمیه
دراینجاکهدیگرمنزلخودتاناست،
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منافاتی هم نذرتان با تا بروید منبر
نداشتهباشد.

ایام در کرد: اظهار محدثزاده
اقامتشیخعباسقمیدرقم،روزی
عدهایازاهلقمنزدایشانآمدندو
نداریم، قبرستان ما که گفتند وی به
تنهایکقبرستانقدیمیهستکهاز
ابتدایمسجدامامحسنعسکری)ع(
تاجلویصحنبزرگحرمحضرت
خواب خودم من بوده. معصومه)ع(
که ارم خیابان قسمت آن که دیدم
معصومه)س( حضرت حرم مقابل
است،درآنجاقبرهاییهستکهبعداً
اینمطلبرابرایپدرممیرزامحسن
محدثزادهتعریفکردموایشانبه
منگفت:شمادرخوابدیدیوما
قبرستان آنجا که دیدیم بیداری در

بودهاست.
مرعشی آیتاهلل کرد: تأکید وی
از مالکلباسی وقتی میگفت: نجفی
میخواست و میآمد قم به اصفهان
حسن امام مسجد درب جلوی از
حضرت حرم به عسکری)ع(
معصومه)س(مشرفشود،کفشهایش
رادرمیآوردومیگفت:نمیخواهم
عبور کفش با محدثین قبر روی از
کنم.عکسقدیمیهمازآنقبرستان

وجوددارد.
داد: ادامه قمی عباس شیخ نوه
را قبرستان مسئله قمی عباس شیخ
رویمنبرمطرحمیکندوحاجعلی

اسکوییکهازتجارقمبوده،میگوید
طرف آن زمینی قطعه یک من که
رودخانهدارم،آنراوقفبرایدفن
امواتمیکنم.همینقبرستان»نو«که
اآلندرقمهست،همانقطعهزمینی
وقف اسکویی علی حاج که است

کردهبود.
ویبیانکرد:حاجمعتمدخراسانی
شاگردان از و تهران منبریهای از
میرزاعلیاکبرنوغانیبود،ایشاننقل
میکندکهدرروزهایپنجشنبهوجمعه
بهاتفاقدیگرشاگردانمیرزاعلیاکبر
نوغانیبهیکمحلهخوشآبوهوا
»باقرآباد« نام به مشهد اطراف در
میرفتیم.شیخعلیاکبرنهاوندی،شیخ
عباسقمی،آیتاهللمرواریدوبزرگان
عباس شیخ میآمدند. نیز دیگری
استراحت یک از بعد آنجا در قمی
میکرد پهن را خود کتابهای کوتاه
میکرد، نوشتن و مطالعه به وشروع
برای فرصت کوچکترین از ایشان

مطالعهوکتابتاستفادهمیکرد.
شیخ اینکه بیان با محدثزاده
رمضان مبارك ماه در قمی عباس
تبدیل اکنون که مالجعفر مدرسه در
رضوی اسالمی علوم دانشگاه به
شده،هرروزساعت3بعدازظهرمنبر
میرفت،گفت:دلیلاینکهساعت3

بعدازظهرراانتخابکردهبودند،این
بودکهمنبریها،منبرهایخودراتمام
کردهباشندوائمهجماعاتنیزنمازرا
بهاتمامرساندهباشندتامردممشتاق
کنند. استفاده ایشان منبر از بتوانند
اهلعلم،اخیاربازارومردممختلف
وقتی مینشستند. ایشان منبر پای
مبارك ماه شانزدهم یا پانزدهم روز
قمی عباس شیخ وقتی شد، رمضان
ازاینکهخطبه بعد باالیمنبررفت،
که افتاد منبر پای به نگاهش خواند،
از است، نشسته تربتی عباس شیخ
تربتی عباس شیخ و آمد پایین منبر
فرستاد منبر بهروی بهجایخود را
وبهاحترامایشانتاآخرماهمبارك

رمضاندیگرمنبرنرفت.
معتمد حاج اینکه بیان با وی
نقلمیکردکهشیخعباس خراسانی
در بود، مشهد ساکن که زمانی قمی
منزلحاجحسینقمیدرروزعاشورا
از قبل البته کرد: عنوان رفت، منبر
همچون بزرگانی روز آن در ایشان
سید حاج و خراسانی مهدی شیخ
یحیییزدیکهاعاظممنبربودند،منبر
منبر،منبرشیخ بودندوآخرین رفته
باالی وقتی ایشان بود. قمی عباس
به وقتی صحبت از بعد رفت، منبر
روضهخواندنرسید،گفت:امالسلمه
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حدیثینقلمیکندکهرسولخدا)ص(
بهمنخاکیدادندوفرمودند:هروقت
کهاینخاكتبدیلبهخونشد،بدان
کردهاند. شهید را من حسین)ع( که
وقتیروزعاشورافرارسید،امالسلمه
دیدکهآنخاكتبدیلبهخونشده،
خواب را خدا)ص( رسول شبش
است، کهسرووضعشانخاکی دید
امالسلمهازایشانپرسید:آقاازکجا
خدا)ص( رسول تشریفمیآورید؟
میآیم«. حسینم دفن »از فرمودند:
این قمی عباس شیخ اینکه از بعد
باید نیز ما کرد،گفت: نقل را مطلب
بهرسولخدا)ص(تأسیکنیم،سپس
خود جیب از تربت خاك مقداری
درآورد،عمامهراازسربرداشتوبه
سرشریخت،اینکارشیخعباسدر

آنمجلسغوغاییبهپاکرد.
داد: ادامه قمی عباس شیخ نواده
آیتاهللمرواریدنقلمیکردکهشخص
حاج نام به مشهد برنجفروشیدر
به عالقهمندان از حسینیان، میرزای
شیخعباسقمیبود،در»ازغد«که
یکیازروستاهایخوشآبوهوای
اطرافمشهدبود،شیخعباسقمیو
بعضیازآقایاندیگررادعوتکردتا
برایاستراحتورفعخستگیبهآنجا
من میگوید مروارید آیتاهلل بروند.
همباآنهابهازغدرفتم،طبقمعمول
استراحت از بعد قمی عباس شیخ
و پهن را خود کتابهای کوتاهی

شروعبهمطالعهونوشتنکرد.حاج
عباس شیخ پیش حسینیان میرزای
برای را شما من گفت: و آمد قمی
استراحتبهاینجادعوتکردهام،شیخ
عباسقمیبهاوفرمود:منچوننان
در باید میخورم، را زمان)عج( امام
مقابلآنخدمتبکنم.حاجمیرزابه
پولخودم از من گفت: عباس شیخ
میخواهمبهشماغذابدهمنهازسهم
لحظهای قمی عباس شیخ امام)ع(،
بیانصافی این آیا تأملکردوگفت:
امام نانخور عمر منیک که نیست
زمان)عج(بودهام،حاالکهمیخواهم
یکیدوروزسرسفرهآقاننشینم،برای
ایشانکارنکنم؟شیخعباسقمیاین
جملهراگفتودوبارهمشغولمطالعه

ونوشتنشد.
اینکه به اشاره با محدثزاده
شیخ که میکرد نقل مروارید آیتاهلل
عباسقمیدرسحرهاحاالتعجیبی
از یکی واقع در کرد: تأکید داشت،
تاشیخ بود کهسببشده علتهایی
عباسنزدخدایمتعالمحبوبباشد،
ایشان بود، شب نماز به ایشان تقید
دیروقت تا شبها بسیاری اینکه با
نوشتن و مطالعه مشغول و بود بیدار
بود،امانمازشبراتركنمیکرد.

قول از قمی عباس شیخ نواده
پدرش»حاجمیرزامحسنقمی«نقل
میکندیکشبشیخعباسقمیبعد
سوره خواندن مشغول شب نماز از

»یس«بود،وقتیبهآیه»َهِذِهَجَهنَُّم
ایناستجهنمی تُوَعُدوَن؛ ُکنتُْم َّتِي ال
چنان میشد« داده وعده شما به که
حالتیبهاودستدادکهپشتسرهم
میگفت:»اعوذباهللمنالنار؛ازآتش
آتش که گویی میبرم« پناه خدا به
خواندن نتوانست دیگر و میبیند، را

سورهیسراادامهبدهد.
علی)ع( امیرالمؤمنین افزود: وی
متقین اوصاف در همام خطبه در
ا، َکَمْنقَْدَراَََهَ ُ میفرمایند:»فَُهْمَوالَْجنَّْهْ

حاج ميرزاى حسينيان 
پيش شيخ عباس قمى آمد 
و گفت: من شما را براى 
استراحت به اينجا دعوت 
كرده ام، شيخ عباس قمى 
به او فرمود: من چون 
نان امام زمان)عج( را 

مى خورم، بايد در مقابل 
آن خدمت بكنم
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فَُهْمفِِیَهَاُمنَعَُّموَن،َوُهْمَوالنََّاُرَکَمْنقَْد
بُون؛آنهابهکسي ا،فَُهْمفیهاُمَعذَّ َراَََهَ
دیده چشم با را بهشت که ميمانند
همچون و غرقاند نعمتها آن در و
کسيهستندکهآتشدوزخراعیان

مشاهدهکرده،ودرآنمعّذبند«.
ویباتأکیدبراینکهشیخعباس
اظهار بود، مقید خیلی تهجد به قمی
میفرماید: که هست حدیثی کرد:
و ترقی وسیله که امری مهمترین
تعالیانساناست،تهجدوعبادتدر
البهیة« »انوار کتاب در است. سحر

شیخعباسقمیحدیثیازامامحسن
حضرت که میکند نقل عسکری)ع(
و عز اهلل الی الوصول »إّن فرمود:
اللیل؛ بامتطاء إال الیدَرك سفٌر جل
و عز خدای به رسیدن که بهدرستی
جلسفریاستکهجزباسوارشدن
برمرکبشب)تهجدوشبزندهداری(

نمیتوانبداندستیافت«.
آیتاهلل کرد: اظهار محدثزاده
نقلمیکردکهآقاسیدصدر مروارید
الدینصدربهشیخعباسقمیگفت:
حقی هم بچه و زن باالخره آقا

دارند،شماچراحقآنهارامراعات
نمیکنید؟اینباعثمیشودکهآنها
آقای شوند، بیدار خواب از سحرها
سحرها ایشان که میگفتند مروارید
گریه از داشتند خاصی حالت یک
ایشان به صدر آقای که زاری و
باعث این که بودند، کرده اعتراضی
میشودکهبچههابیدارشوند،غرض
اینکهایشانچنینحالتیدرسحرها
زمینهای یک واقعا هم این داشتند،

برایآنتکاملایشانبود.
مطلب کرد: اظهار محدثزاده
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زندگیشان در ایشان که دیگری
اهل به نسبت ایشان تواضع بوده،
بزرگان به نسبت هم است، بیت)ع(
وعلماواساتیدشانوهمنسبتبه
اهلبیت)ع(کهدربارهاهلبیت)ع(
غریبی و عجیب تواضع یک ایشان
منتهیاآلمالدر اگردر داشت،شما
را صادق)ع( حضرت حاالت آخر
ایشان را جریانی یک آنجا ببینید،
صادق)ع( حضرت که میکند نقل

که وقتی که داشتند غالمی یک
حضرتبرایدرسومسجدتشریف
میآوردهاند،اومرکبحضرت)ع(را
میکرد مراقبت و میکرده نگهداری
تاحضرتبیایند.یکمردخراسانی
میبیند، را اینوضع و آنجا میآید
بهآنغالممیگوید:مندرخراسان
وضع دارم، خوبی خیلی وضع یک
منالی و مال و است خوب مالیام
دارم،آیاحاضرهستیتمامآنمال
شما و بدهم شما به من را منال و
کنی؟ تفویض من به را سمت این
غالمخدمتحضرتصادق)ع(آمد،
خدا اگر جان، آقا داشت: عرضه
برساند، من به خیری یک بخواهد
برای را قضیه نمیشوید؟ مانع شما
او به حضرت کرد، تعریف امام)ع(
فرمودند:مانعیندارد،وقتیکهغالم
میخواستخداحافظیکندوبرود،
حضرت)ع(بهاوفرمودند:بیاتامن
قیامت فردای بگویم. تو به چیزی
وقتیکهمحشرمیشود،مامتمسک
بهرسولخدا)ص(هستیم،شیعیانما
بهماهستندوخالصه هممتمسک
اینکهتواگرپیشماباشی،آنجابه
آنمقاماتیکههست،خواهیرسید.
منصرف غالم امام)ع( سخن این با
که بهآنمردخراسانیگفت شدو
حاضرنیستمتااینسمترابامالو

منالتوعوضکنم.
قمی عباس شیخ داد: ادامه وی
مطلب این به حاشیهای یک آنجا

صادق)ع( امام به خطاب و میزند
عرضمیکند:منازوقتیکهخودم
بودهام، شما خانه درب شناختم، را
را من که میکنم تقاضا شما از من
طردنفرمایید.آنوقتاشعاریدارد
داشته سگی شما اگر میگوید: که

باشید،منآنسگهستم.
شیخ اینکه بیان با محدثزاده
بیت)ع( اهل به نسبت قمی عباس
امیرالمؤمنین)ع( به نسبت مخصوصا
داشت، غریبی و عجیب ارادت
نداشت امکان افزود:پدرممیگفت:
سر باالی از قمی عباس شیخ که
داخل کند، عبور امیرالمؤمنین)ع(
حرمکهاصالوابدا،البتهازدوجهت
احتراممیکردند،یکیازجهتخود
حضرت)ع(کهازباالسرنمیرفتند
یکی و ادبمیشود، اسائه مبادا تا
که بود این بر عقیدهاش ایشان هم
سیدالشهداء)ع( حضرت مطهر سر
که میدانید چون است. دفن آنجا
دفن محل درباره مختلفی اقوال
هست، سیدالشهداء)ع( حضرت
باال در که است این اقوال از یکی
سرامیرالمؤمنین)ع(دفناست.چون
قول این بر قمی عباس عقیدهشیخ
با من روز میگفت:یک پدرم بود،
شیخعباسقمیدرحرمبودم،وقتی
از ما که دری آن آمدیم بیرون که
بودند، بسته میشدیم، خارج آن
آن درب از برویم که نبود چارهای
از آنجا راه و شویم خارج طرف

شيخ عباس قمى آنجا يک 
حاشيه اى به اين مطلب 
مى زند و خطاب به امام 
صادق)ع( عرض مى كند: 
من از وقتى كه خودم را 
شناختم، درب خانه شما 
بوده ام، من از شما تقاضا 
مى كنم كه من را طرد 

نفرماييد
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اینجا میکرد؛ عبور باالسر قسمت
بودکهشیخعباسقمیکهحتیاز
نمیرفت، باالسر از هم حرم داخل
مجبورشدکهازقسمتباالسربرود،
شیخعباسقمیبهمنفرمود:وقتی
کفشت رسیدیم، باالسر قسمت به
کفشش هم ایشان خود دربیاور، را
رادرآوردوبااینکهضعفبدنیو
تنگینفسداشت،بهمنگفت:بدو
عبور باالسر قسمت از عجله با و

کردند.
محدثزادهعنوانکرد:وقتیشیخ
عباسقمیفوتکردند،یکیازعلما
اطالعنداشت،آنموقعهمکهوسایل
ارتباطجمعینبود،ایشانشبفوت
کردند،فرداصبحبدنمطهرایشانرا
تشییعکردند،پدرمگفتکهآنروز
تمام و بازار ایشان تشییع بهخاطر
نمازهاتعطیلشدوآنقدرشلوغبود
کهجنازهدیرحرکتدادهشد،آنعالم
خبرنداشت،خوابیدهبودهودرعالم
رؤیابهاوخبردادندکهشیخعباس
بود گفته بعد است. کرده قمیفوت
کهمندیدمجنازهراآوردندداخل
زیارت گذاشتند، ایوان در و صحن
داخل به دوباره و خواندند امیناهلل
بردهوطوافدادند،بعدآنعالمدیده
بودکهوقتیجنازهراگذاشتند،شیخ
عباسقمیازداخلتابوتبلندشد،
بوسیدودوباره را آمدعتبهمقدسه

درتابوتخوابید.
ادامه قمی عباس شیخ نواده

از دیگر یکی که دیگری قضیه داد:
علمادرخوابمیبیند،اینبودهکه
آوردند، حرم داخل را جنازه وقتی
ضریح باالی امیرالمؤمنین)ع( آقا
و دست مرتبه یک داشتند، تشریف
آغوشخودراگشودندوفرمودند:
الُْمْطَمئِنَُّة النَّْفُس َّتَُها أَی یَا ، إلیَّ ، »إلیَّ
مَّْرِضیًَّة َراِضیًَة َربِِّک إِلَی اْرِجِعي
فَاْدُخلِيفِيِعبَاِديَواْدُخلِيَجنَّتِي؛
اینفسمطمئنه،خشنودوخداپسند
در و بازگرد، پروردگارت سوی به
میانبندگانمندرآی،ودربهشت

منداخلشو«.
محدثزادهادامهداد:پدرمگفتکه
شیخعباسقمیدرآنآخرینروز
ذیالحجه 22 دوشنبه که عمرشان
بود،گوییازصبحآمادهمرگبود،
آنروزکهحالشانبسیاروخیمشده
میآمد، ما مادر که وقت هر بود،
میخواست قمی عباس شیخ چون
روی به نشود، ناراحت ایشان که
خودشاننمیآوردکهحالشخوب
نیست،ولیوقتیمادرمیرفت،یک
مطهر گنبد آنجا از که بود پنجرهای
پدرم به قمی عباس شیخ بود، پیدا
کند،چون باز را پنجره که میگفت
را پنجره بود، زمستان و سرد هوا
میبستند،وقتیکهپدرمپنجرهراباز
ازهمانجا میکرد،شیخعباسقمی
التماسبهامیرالمؤمنین)ع(میکردکه
آقاجانشماهممرادراینلحظات
آخرتنهانگذارید،آقاجانبهدادمن

برسید،پشتسرهمازآقاالتماسو
التجامیکرد،درهمینحالوقتیکه
بازهممادرمانباالمیآمد،بهروی
ایشان مبادا که نمیآورد خودش
ایشان اینکه خالصه شود، ناراحت
التجاء و التماس حال در همواره
این و بود امیرالمؤمنین)ع( آقا به
خیلی بیت)ع( اهل به توسل مسأله
همچنین ایشان و بوده فوقالعاده
نسبتبهحضرتصدیقطاهره)س(

نیزارادتخاصیداشت.

قضيه ديگرى كه يكى ديگر از 
علما در خواب مى بيند، اين بوده 

كه وقتى جنازه را داخل حرم 
آوردند، آقا اميرالمؤمنين)ع( 
باالى ضريح تشريف داشتند، 

يک مرتبه دست و آغوش خود 
 ، را گشودند و فرمودند: »إلىَّ
، َيا َأيَُّتَها النَّْفُس الُْمْطَمِئنَُّة  إلىَّ

ْرِضيًَّة  اْرِجِعي ِإلَى َربِِّک َراِضَيًة مَّ
َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي
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قمى  عباس  شيخ  اثر  مهم ترين 
آن 20  نوشتن  كه  است  سفينة البحار 
اثر  اين  لذا  است؛  كشيده  طول  سال 
كتاب عصر خاصى نيست، بلكه كتاب 
و  محققان  هميشه  براى  و  است  دهر 

علما از اين اثر بهره مند مى شوند.
 

معاون بیدَهندی«، باقری »ناصر
تاریخپژوهان علمی انجمن پژوهشی
حوزهعلمیهقم،دربارهتاریخوسیره
را وی قمی، محدث آثار در نویسی
یکیازعلمایبزرگشیعهقلمدادکرد
وگفت:یکیازعلمایوارستهشیعی
کهنقادانهبهبررسیوتحلیلروایات
بهویژهمتونتاریخیپرداختهاست،
شیخ شهیر، مورخ و خبیر محدث

عباسقمیاست.کسیکهدرآستانه
داریم. قرار ارتحالش سال هفتادمین
درابتدااززندگینامهایشانوسپس
بهمعرفیآثارویخواهمپرداختو
درادامهویژگیهایاخالقیشرابیان
تاریخنگاری شیوه به سپس و کرده

شیخعباسخواهیمپرداخت.
این زندگینامه خصوص در وی
قمی محدث کرد: اظهار دینی مورخ
در قم شهر در ق 1294 سال در
خانوادهایاصیلومذهبیمتولدشد.
واردحوزه نوجوانی ایشاندرهمان
خودش تحصیالت و قمشد علمیه
همچون برجستهای اساتید نزد
آیتاهلل ارباب، محمد میرزا آیتاهلل
از یکی که قمی کبیر ابوالقاسم حاج

حاج آیتاهلل و بوده اخالق بزرگان
سپس کرد. آغاز طباطبایی احمد
تکمیل منظور به ق 1316 سال در
اشرف نجف به خودش آموختههای

رهسپارشد.
علمی انجمن پژوهشی معاون
مدت در افزود: حوزه تاریخپژوهان
حضور اشرف نجف در که طوالنی
سیدمحمد آیتاهلل محضر از داشت،
کاظمیزدی،صاحب»عروةالوثقی«،
و اصفهانی نخودکی حسنعلی شیخ
دلیل به و برد استفاده نوری محدث
بیشترین حدیث، و رجال به عالقه
مدتتلمذشدرمحضراستادنوری
بود. ق( 132۰ )متوفی طبرسی
محدثقمیبعدازاینکهمبانیعلمی

ناصر باقرى بيدَهندى: 

»سفينة البحار« 
كتاب عصر نيست، 
بلكه براى هميشه 

دهر است
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خودشراتکمیلمیکند،بهایرانباز
میگردد.

سال دو کرد: اظهار ادامه در وی
میشود مشرف خدا خانه زیارت به
مقدس مشهد در مدت این در و
در اقامت مدت در میگزیند. سکنی
که است داشته اخالقی درس مشهد
شهابیدرخصوصایندرساخالق
الرضویة« »فوائد بر که مقدمهای در
داشته،اشارهایکردهمینویسد:»بیش
شیخ اخالق درس در نفر از1۰۰۰
عباسقمیشرکتمیکردندوگاهی
ایشان اخالق درس جلسات مواقع
بر کامال و سهساعتطولمیکشید

روحیاتحضارتأثیرگذاربود«.
باقریبیدهندی،محدثقمیرایکی
حوزه مجدد ایجاد در که افرادی از
کمک حائری آیتاهلل به قم علمیه
محدث مرحوم گفت: و دانست کرد،
قمیدرایامیکهدرقممیزیستهدر
حائری آیتاهلل به قم مجدد خیزش
کرد؛ فوقالعادهای کمک یزدی
نقش قم مجدد تأسیس در بنابراین
اساسیداشتهووزحماتبیشماری
همچنین وی است. شده متحمل را
درجریانحادثهمسجدگوهرشادو
فاجعهایکهرضاخانبهوجودآورده
بود،باتبعیتازآیتاهللحسینقمیبه
عتباتمیرودوبرایهمیشهدرنجف

اشرفماندگارمیشود.
محققومدرسعالیحوزهعلمیه

بهتألیفاتبیشمارشیخ بااشاره قم
عباسقمی،تصریحکرد:محدثقمی
که موفقشد بابرکتش عمر درطول
از ارزشمند و نفیس اثر از۸5 بیش
از بسیاری که بگذارد بهجا خودش
اینآثاردرایرانوعراقوکشورهای
مهمترین شود. چاپ بار دهها شیعی
که است البحار« »سفینة ایشان اثر
وقت اثر این روی سال 2۰ مدت
اثر این دلیل همین به است. گذاشته
دهر کتاب بلکه نیست، عصر کتاب
برایهمیشهمحققینوعلما و است
عباس شیخ میبرند. بهره اثر این از
قمیجدایازکتابسفینةالبحارآثار
فراوانیدرزمینهتاریخ،تراجم،رجال
وحدیثداشتهاستوحتیراجعبه

لغاتقرآن،اثرگرانسنگیاست.
معرفی ضمن بیدهندی باقری
بیان قمی عباس شیخ آثار برخی
میتوان ایشان آثار مورد در کرد:
این در آنها کردن لیست که گفت
اجمالی، طور به اما نمیگنجد، زمان
فهرستیازآثاریکهچاپشدهاندرا
الّرجبیّة« »فوائد کتاب میکنم: بیان
نخستیننوشتهایشاناستکهبهخط
به و است نگاشته عربی به و خود
فارسیهمترجمهشدهاست.ایناثر
شاملمطالبیدرموردوقایعروزهاو
آدابمستحبیواعمالماههایعربی
الیتیمة »الّدرة ایشان اثر دیگر است،
فیتتّماتالدّرةالثمینة«ایناثرشرح

تتمیم و الّصبیان« »نصاب فارسی
شرحنصابفاضلیزدیاست.

ویدرادامهافزود:»هدیّةالّزائرین
زیارت درباره النّاصرین«، بهجة و
قبورائمهاطهار)ع(وثوابآناست.
همچنیندرتعیینقبورعلماومؤمنین
مشاهد کنار در مدفون و مشهور
فارسی به که است امامان مشرفه
نگاشتهشدهاست.»الّلئالیالمنثورة«،
کتابمختصریاستدرمورددعاو
سایرمستحباتو»الفصولالعّلیةفی
قمی محدث که المرتضویة« المناقب
اخالقی مکارم و مناقب از تعدادی
حضرتعلی)ع(راگردآوریکردهو
بسیاریازآنهاراازکتابهایاهل

سنتنقلکردهاست.
اضافه همچنین بیدهندی باقری
الّرشاد« اثردیگرایشان»سبیل کرد:
جامعة«، کلمة مأة و بالغة »حکمة
کوتاه سخنان شامل کتاب این
اصول و عقاید در امیرالمؤمنین)ع(
شده نوشته فارسی به که است دین
منتخب فی االبرار »ذخیرة است.
»أنیس از خالصهای التّجار«، أنیس
به که است نراقی مالمهدی التّجار«
معامالت مورد در و فارسی زبان
ترجمة فی القصوی »غایة است؛
عروةالوثقی«ترجمهفارسی»العروة
سیدمحمد آیتاهلل مرحوم الوثقی«
احکام مورد در که است کاظمیزدی

فقهینگاشتهشدهاست.
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علمی انجمن پژوهشی معاون
در علمیه حوزه تاریخپژوهان
عباس، شیخ آثار معرفی ادامه
مفاتیحالجنانرااثرماندگاردانستو
بیانکرد:»مفاتیحالجنان«و»الباقیات
مشهوری کتاب همان الّصالحات«
و مشرفه مشاهد اکثر در که است
بیشترخانههایشیعیانمورداستفاده
بودهوبهعربینوشتهشدهوبهفارسی
همترجمهشدهاست.ایناثریکیاز
شیعه اهل کتابهای ماندگارترین
است؛»غایةالتّحفةالطوسیّةوالنّفخة
است مختصری نوشته القدسیّة«؛
رضا)ع( حضرت زیارت به مربوط
آستان به مربوط فوائد بعضی و
رساله همچنین و حضرتش مقّدس
دستورالعملحضرتسیدالشهداء)ع(.
ویکتاب»نفسالمهموم«رایکی
ازآثاربینظیردرحوزهمقتلنویسی
دانستوتصریحکرد:نفسالمهمومکه
بهزبانعربینوشتهشدهاست،بنابه
تصدیقاهلفن،بهترینومعتبرترین
در تحریر رشته به که است مقتلی
آمدهاست.اینکتابتاکنونچهاربار
بار آخرین و است شده تجدیدچاپ
نیزدرقمبهچاپرسیدهوامتیازات
»نفثة ایشان دیگر اثر دارد؛ مهمی
المصدور«،رسالهایاستدرتتمیمو

تکمیلنفسالمهمومکهقبالجداگانه
چاپشدهبودواخیراهمبهضمیمه

نفسالمهموممنتشرشدهاست.
باقریبیدهندیدرمعرفیدیگرآثار
»االنوار کرد: بیان قمی عباس شیخ
البهیّةفیتاریخالحججااللهیّة«کتابی
بهزبانعربیاستودرموردوالدت
نگاشته معصوم)ع( چهارده وفات و
گناهان در رسالهای که است شده
نیز اآلخرة« »منازل صغیره؛ و کبیره
چاپ مکرر که است نفیسی کتاب
آخرت سفر دشوار مراحل و شده
و کرده بررسی روایات اساس بر را
این یادآورشدهاست. را توشهالزم
اثربهزبانانگلیسیوترکیاستانبولی

ترجمهشدهاست.
مرحوم المتهجد« »مصباح ترجمه
چاپ حاشیه در که طوسی شیخ
اولمتنعربیبهچاپرسیدهاست،
کتابیشبیهمفاتیحالجناناستکهتا
کتاب این به طوسی شیخ که زمانی
عملنکردند،اجازهانتشارایناثررا
»معدن ترجمه النّواظر« »نزهة نداد؛
بن محمد بزرگوار دانشور الجواهر«
چاپ مکرر که است کراچکی علی
را تصحیح اثر این بنده و است شده

کردهام.
ویکتاب»منتهیاآلمالفیتاریخ

کتابی را اآلل)ع(« و النّبی)ص(
اظهار و دانست پرکاربرد و ارزشمند
کرد:»مقاماتعلیّه«،خالصه»معراج
الّسعادة«مرحوممالاحمدنراقیاست،
بن سیّد االسبوع« »جمال ترجمه
طاووس،»الباقیاتالّصالحات«کهدر
حاشیهمفاتیحالجنانچاپشدهاست
و»منتهیاآلمالفیتاریخالنّبی)ص(
واآلل)ع(«بهفارسینگاشتهشدهو
درموردزندگانیرسولاکرم)ص(و
زهراء)س(، حضرت گرامیش دختر
تاریخ و اطهار)ع( أئمه حضرات
ایشان دوران وقایع و وفات والدت،
همواره ارزشمند کتاب این  است.
قرار مبلغین و وعاظ استفاده مورد
گرفتهوبهطورمکررچاپشدهوبه

زباناردونیزترجمهشدهاست.
دوم مسلک ترجمه افزود: وی
»لهوف«سیدبنطاووسکهبهخط
از یکی حاشیه در است مؤلف خود
چاپهایآنمنتشرشدهاست؛کتاب
»تتمیمتحیّةالّزائر«محدثنوریکه
وشیخ بود مانده ناتمام بافوتوی
ازفوتاستادشآن بعد عباسقمی
رابهاتمامرساند؛»چهلحدیث«که
بهفارسینگاشتهشدهوبارهاچاپ
شدهاستو»الُکنیوااللقاب«درباره
زندگانیعلماءوشعراءوغیرهماست
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کهدرسهجلدمکرربهچاپرسیده
کتابهای از یکی کتاب این است،
فارسی به که است تراجم معتبرعلم

ترجمهشدهوچاپشدهاست.
بیدهندی»فواعدالرضویة«راکتابی
گرانقدردرحوزهمعرفیعلمایدین
االحباب »هدیّة کرد: بیان و دانست
االلقاب« و بالکنی المعروفین فی
االلقاب و الکنی کتاب از خالصهای
استکهعلمایودانشمندانمعروف
بهلقبوکنیهبهطوراختصاردرآن
»فواید کتاب است؛ شده جمعآوری
المذهب علماء احوال فی الّرضویّة
الجعفریِّه«درمشهدمقدسودرمدت
به آنجا در عباس شیخ حاج اقامت
رشتهتحریردرآمدهوازآثاربابرکت
جوار در قمی محدث اقامت دوران
جهان، شیعیان امام هشتمین بارگاه
امامرضا)ع(،استکهدرجایخود
و علما حال شرح در کتاب بهترین
بزرگاندیناستکهبهزبانفارسی

نگاشتهشدهاست.
ادامه در قم علمیه حوزه مدرس
فی »بیتاالحزان کتاب کرد: اضافه
درباره نیز النّسوان«، سیدة مصائب
حضرت واالمقام دختر رنجهای
رسولاکرم)ص(وزندگیوحوادث
دورانحیاتآنبانویبزرگنوشته

وقایع فی المنتهی »تتّمة  است. شده
نگاشته فارسی به نیز الخلفاء« ایام
است. مکررچاپشده و است شده
فی االحباب »تحفة کتاب همچنین
اصحاب درباره االصحاب«، تراجم
اطهار)ع( ائمه و محمد)ص( حضرت
استکهبهزبانفارسینوشتهشدهو

درتهرانچاپشدهاست.
وی»سفینةالبحار«رادربینآثار
و دانست بینظیر قمی عباس شیخ
مدینة و البحار »سفینة کرد: بیان
موضوعی فهرست اآلثار« و الحکم
و است مجلسی عالمه بحاراالنوار
پایانرسیده به بیستسال درمدت
است.محدثقمیخودمیگویدکه
اینکتاببهتریناثرباقیماندهازوی
استکهآنرادردوجلدتنظیمکرده
به مراجعه کردن آسان منظور به و

بحاراالنوارنوشتهاست.
باقریبیدهندیبااشارهبهصفات
فاضلهوملکاتواالیانسانیمحدث
این چگونه واقعًا کرد: اظهار عباس،
شریف عمر از توانست بزرگ مردم
خودبیشترینبهرهراببردوکارهایش
این دلیل باشد؟ پربرکت قدر این
در قمی محدث که است این مسأله
فاضله ملکات و حسنه اخالق همه
او سیمای از و بود برجسته انسانی

خداترسی و نجابت و صداقت آثار
هویدابود.

ویافزود:محدثقمیبیانیشاکر،
دلوزبانیذاکرداشتوبارفتارو
کردارشمروجدینحنیفبود.یکی
عالقه ایشان اخالقی ویژگیهای از
وافربهمطالعهبودولحظهایازعمر
خودرابهبطالتنگذراندودرتمام
عمرپربرکتخودجزمطالعهوتحقیق

کاریدیگریانجامنمیداد.
علمی انجمن پژوهشی معاون
از خاطرهای نقل با تاریخپژوهان
مورد در تهرانی بزرگ آقا شیخ
شیخ کرد: بیان قمی محدث پرکاری
شیخ همحجرهای تهرانی بزرگ آقا
عباسقمیبودکهیکاستادمشترك
بهناممحدثنوریداشتند.آقابزرگ
تهرانیدرموردشیخعباسمیگوید:
»اوپیوستهسرگرمکاربودوعشقبه
نوشتنوبحثوتألیفداشت.هیچ
چیزاوراازاینشوقمنصرفنمیکرد
ومانعیرادراینراهنمیشناخت«.
ویافزود:دراینزمینهداستانهای
زیادینقلشدهاست؛ازجملهمیزرا
ایشان، آقازاده محدثزاده، علی
میگوید:»دراوائلکودکیکهباپدر
بیرونازشهرمیرفتیم،ازاولصبحتا
بهشبمشغولنوشتنبودند.«یکیاز
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علمایقمنقلمیکندکهمحدثقمی
بودند رفته سوریه به تجار همراه به
که کردند ایشانمشاهده وهمسفران
هروقتازماشینپیادهمیشد،بقچه
مشغول و میکرد باز را کتابهایش
همه در  میشد. نوشتن و مطالعه به
عین در و بود مطالعه مشغول حال
حالبسیارخوشمشرببودوسعی
میکردبههمسفرانشخوشبگذرد.
ساده به اشاره با بیدهندی باقری
از کرد: تصریح قمی محدث زیستی
دیگرویژگیهایایشانسادهزیستی
وزهددرزندگیاستواینویژگی
راعلمابزرگدرزندگیخوددارند،
دراینزمینهداستانهایزیادیشنیده
شدهاست.ازجملهاینکهروزیدر
در که محترم زن دو اشرف نجف
حضور به داشتند، سکونت بمبئی
هر میکنند تقاضا و میرسند ایشان
تقدیم ایشان به روپیه ۷5 مبلغ ماه
کنندکهازلحاظزندگیدررفاهباشد.
درآنایاممخارجماهانهخانوادهوی
ازماهی5۰روپیهبیشترنبود.حاج
شیخعباسازپذیرفتنآنخودداری

میکند.
میرزا جریان این در افزود: وی
کوچک فرزند محدثزاده، محسن
آنمرحوماصرارمیکندتاقبولکند،

نمیکند قبول قمی عباس شیخ ولی
و میشوند ناامید زنان آن که این تا
فرزند آنها رفتن از پس  میروند.
از دیگر هم بنده میگوید: پدر به
روزانه مخارج برای بازار کسبه
قمی عباس شیخ  نمیکنم. قرض
من باش! »ساکت میدهد: پاسخ
همینمقدارهمکهاآلنخرجمیکنم،
نمیدانمفردایقیامتچگونهجواب
در بدهم! را زمان)عج( امام و خدا
جواباینمقدارمعطلهستم،چگونه

بارمراسنگینترکنم؟«.
مدرسحوزهعلمیهفروتنیوتواضع
محدثقمیراازویژگیهایاخالقی
از کرد: تصریح و دانست وی مهم
دیگرویژگیایشانفروتنیاست،در
عیناینکهیکمنبریبسیارمعروف
واستاداخالقبودوبااینکهآثارش
درخانههایشیعهبود،امافوقالعاده
وارد مجلسی به وقتی  بود. متواضع
نمینشست مجلس صدر در میشد،
مقدم دیگران بر را خودش هرگز و

نمیدانست.
نقل با ادامه در بیدهندی باقری
را او قمی عباس شیخ از داستانی
خودستایی از دور و خدایی انسانی
از قمی محدث گفت: و دانست
خودستاییوخودپسندیسختدوری
برای خود خاطرات در میگزید.
کتاب »وقتی است: آورده پسرش
چاپ به و نوشته را اآلخرة منازل

نام به بود شخصی قم در رساندم،
همیشه که مسألهگو« »عبدالرزاق
ازظهردرصحنمطهرحضرت قبل
برای را شرعی احکام معصومه)س(
مردممیگفت.مرحومپدرم»کربالیی
منبرشیخ ازعالقهمندان محمدرضا«
عبدالرزاقبودبهحدیکههرروزدر

مجلساوحاضرمیشد.
ویافزود:شیخعبدالرزاقمسألهگو
همبعدازبیانمسئلهای،کتابمنازل
برای آن از و میگشود مرا اآلخرة
و روایات از حاضران و شنوندگان
پدرم روزی میخواند. آن احادیث
گفت و زد صدا مرا و آمد خانه به
شیخعباس،ایکاشمثلعبدالرزاق
مسألهگومیشدیومیتوانستیمنبر
ما برای او که کتاب این از و بروی
میخواند،توهممیخواندی.چندبار
خواستمبگویمپدرجان!اینکتاباز
بار هر اما است من تألیفات و آثار
خودداریکردموچیزینگفتموفقط
خداوند بفرمائید! دعا کردم عرض

توفیقیمرحمتکند.
قمی عباس شیخ بیدهندی باقری
تأثیرگذار و نافذ کالمی دارای را
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قمی محدث کرد: اظهار و دانست
نفوذ منبر در هم و نوشتن در هم
زمینه این در شهابی داشت. کلمه
گفتارش و سخنان »چون مینویسد:
ازدلبرمیخواستوبهآنهامعتقد
هماهنگ کردارش با گفتارش و بود
تأثیر مخاطبین و شنوندگان در بود،
ژرفوپایدارداشت.کسانیکهپایه
درسهایاخالقایشاننشستهبودند،
مرحوم آن نافذ سخنان که معتقدند
را انسان هفته یک تا که بود چنان
ازسیئاتوگناهاندورمیکردوبه
خداوعبادتمتوجهمیکرد.همچنین
نقلشدهاستکهکسانیکهبددهان
قرار ایشان محضر در وقتی بودند،
میگرفتند،اینرذیلتاخالقیراترك

میکردند«.
از را شبزندهداری و تهجد وی
قمی عباس شیخ ویژگیهای دیگر
دانستوبیانکرد:محدثقمیفردی
متهجدوشبزندهداربودودرهمه
جالپایبندبهنمازشب،قرائتقرآن
کریموادعیهبود.یکیازآقازادههای
ایشاننقلکرده:»تاآنجاکهبهخاطر
دارمبیداریآخرشب،ازآنمرحوم

فوتنشد،حتیدرسفرها«.
و سادات به احترام همچنین وی
علویانراازدیگرویژگیهایمحدث
قمیدانستواظهارکرد:شیخعباس
سادات به فوقالعادهای احترام قمی،
فرموده اساس بر او داشت؛ مکرم
منرا »فرزندان که: اکرم)ص( پیامبر
تکریمکنید؛آنهاییکهبدهستندبه
خاطرمنوآنهاییکهخوبهستند
بهخاطرخوبیخودشان«،ایشاندر
را آنان شدت به سادات با برخورد

تکریمواحتراممیکرد.
علمی انجمن پژوهشی معاون
مقدمهای بیان در تاریخپژوهان
آغاز کرد: اظهار تاریخنگاری بر
است؛ تسمیهنویسی تاریخنگاری،
که افرادی نام تنها ابتدا در یعنی
بودند کرده شرکت بدر جنگ در
مینوشتندوبهذکراسمهاآنهاونام
کسی اولین میکردند. بسنده پدرش
کهتسمیهنویسیراآغازکرده،عبیداهلل
به را سیره امروزه است. ابیرافع بن
راهوروشزندگیائمهمعصومین)ع(
اطالقمیکنند،امادرگذشتهبهسیر

زندگیایشانعنوانمیشدهاست.
تاریخی رویکرد به اشاره با وی
از بعد وی کرد: اظهار قمی محدث
به مختلف مراحل پشتسرگذاشتن
تاریخینویسیمیپردازد.شیخعباس
قمیهمرجالبلداست،همبهتراجم
مسلطاستوهمیکمحدثبرجسته

مطالعه متمادی سالهای وی است.
کردوسپسدستاوردهایخودرابه
ترجمه و تألیف در درآورد. نگارش
ذوقخوبیداشتودارایقلمفارسی

وعربیقویوزیباییبود.
علمی انجمن پژوهشی معاون
تاریخنگاری شیوه تاریخپژوهان
و دانست نقلی شیوه را قمی محدث
ترتیب گزینش، در ایشان هنر گفت:
محدث است. مطالب اتقان و خوب
اهداف دنبال به تاریخ کنار در قمی
مورخ وی میگردد؛ نیز دیگری
نبودودرتاریخدنبالاخالق صرف
میگشتوهرجاکهمیتوانستیک
استفادهاخالقیببرد،ازاینامرغفلت
نمیکرد.نکتهدیگرتوجهمحدثقمی
بهمسائلفرهنگیجهاناسالماست.
وقتی منتهیاالمال در مثال عنوان به
از نامی میرسد، برجسته علمای به
آنهامیبردوتالشمیکندداستانی
ازآنهابیاوردتاازاینطریقفرهنگ

آنزمانرابیانکردهباشد.
سایر تبیین در بیدهندی، باقری
تاریخنویسیشیخعباس ویژگیهای
قمیاظهارکرد:درتاریخنویسیوی
ایننکتهقابلتأکیداستکهبینفعل
خوبوفاعلبدتفکیکقائلمیشد.
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اما نبوده، خوشنام فردی کسی اگر
نقل را آنها داشت، خوبی کارهای
عنوان به قمی عباس شیخ میکرد.
مورخدربیانیکحادثهویارویداد
حبوبغضخودرادخیلنمیکرد.

ائمه زندگی به ویژه توجه وی
ویژگیهای دیگر از را معصومین)ع(
تاریخنویسیشیخعباسقمیدانست
تمامی زندگی قمی محدث گفت: و
قرار بررسی مورد را اطهار)ع( ائمه
دادهوازطرفیدیگربهزندگیعلماو
خلفاپرداختهاست؛لذامیتوانگفت
مختلف گونههای قمی عباس شیخ
تاریخنگاریرامدنظرداشتهاست.

قمی، عباس شیخ آثار مصحح
نکات از را فریقین منابع به توجه
دانست تاریخنگاری در اهمیت قابل

این تأمل مورد نکته کرد: تصریح و
اتکایاصلیمحدث استکهاگرچه
قمیبهمنابعشیعیاست،اماازمنابع
غیرشیعیهمبهفراوانیاستفادهکرده
نام افراد این از احترام با و است
میبرد.محدثقمیبرخالفدیگران
کهخلفارامحورقرارمیدادند،ائمه
اطهار)ع(رامحورقراردادهودرکنار
دیگر مطالب به ائمه)ع( زندگی بیان

همپرداختهاست.
پیشنهاد ارائه با بیدهندی باقری
ویژه تاریخنگاری مکتب نامگذاری
همعصرانش، و قمی محدث برای
اظهارکرد:آیامحدثقمی،آقابزرگ
محدث شاگرد که دیگران و تهرانی
یک دارای میتوان را بودهاند نوری
مکتبتاریخنگاریخاصدانستیا
نه؟اگرجوابمثبتاست،برایمثال
این بر را سامرا مکتب اسم میتوان
مکتبتاریخنگاریبگذاریم.اینافراد
بودند کتابباز عامیانه اصطالح به
میکردند. مطالعه را مختلف متون و
مکتوب آثار درباره آنها اطالعات

جهاناسالمبینظیراست.
علمی انجمن پژوهشی معاون
دیگر از کرد: بیان تاریخپژوهان
ذکر قمی محدث مهم ویژگیهای
منابعومصادرآنمطالباست.ایشان
حتیازبرخیمتونفارسیکهشاید
باشند، نداشته باالی علمی جایگاه
مطلبیراآورده،حتمامنبعآنرابیان
ایشان مثال عنوان به است. میکرده
از»ناسخالتواریخ«آدرسمیدهدکه

اینمسئلهبرایمادرساست.
ویبااشارهبهحقیقتطلبیمحدث
قمی،بیانکرد:محدثقمیبهخاطر

در که منبعی هر از حقیقت به عشق
استفادهمیکرد،حتی دسترسداشت
از مثال برای سنت. اهل منابع از
که المناقب فضائل و طبری، تاریخ
کرده استفاده هستند سنت اهل کتب
میتواند علم اهل برای این و است
الگوباشد.محدثقمیدرنقلمطالب
دقت که مطالبی و دارد باالی دقت
نمیکرد. نقل را نیست باال آنها
ایشانبهواعظتوصیهمیکرد،مطالبی
کهدقیقنیسترانقلنکندوخودش
همبهایناصلهمپایبندبود؛بنابراین
بلکه نیست، صرف نقال یک ایشان
یکمحققاستکهدرآثارشتحقیق

مشهوداست.
خصوص در بیدهندی باقری
کرد: بیان قمی، محدث محققبودن
حاجشیخعباسقمی،درنقلحادثه
اآلمال منتهی در مسلم فرزندان
کشتهشدن جریان »این مینویسد:
تفسیر و کیفیت این با مسلم طفالن
نزدمنمستبعداست«؛یعنیایشانبه
طورمحترمانهاینقضیهراردمیکند.
را چیزی خودش از قمی محدث
نمینویسدوهرآنچهراکهازدیگران
ومستندباشدرانقلمیکندودرغیر

اینصورتآنراردمیکند.
مادر قضیه همچنین افزود: وی
حضرتعلیاکبر)ع(کهآیادرواقعه
کربالحضورداشتهیانه؟ایشاناین
موضوعرانمیپذیرددرنفسالمهموم
صفحه162مینویسد:»منبهمأخذی
دستنیافتمدالبرحضورمادرایشان
دقیق آنقدر ایشان باشد«. کربال در
از بعدی مورخان که میزند حرف
بهکراتاستفادهمیکنند. آثارایشان
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شیخعباسقمیقصهدامادیحضرت
قاسمراصادقنمیداند.

از کرد: تصریح بیدهندی باقری
ویژگیهایمحدثقمیایناستکه
غالبا داشت، تحقیق با همراه تتبعی
بالعکس. و نیستند محقق متتبع افراد
است. بیشتر تحقیقش از ایشان تتبع
برایمثالمیفهمدکهمقتلابیمخنف
همانمقتلمعروفنیستوایننشان
ازروحیهتحقیقیایشاندارد.محدث
اساس بر حوادث بازسازی در قمی
روایاتواردهتبحرفراوانیداشتکه
از المهموم«که اینمسئلهدر»نفس
بخش است. شده نوشته اثر چند از
اآلمال، منتهی کتاب حسین)ع( امام
چونمتأخرترازنفسالمهموماست،

تاریخیترنوشتهاست.
که مسئله این به اشاره با وی
محدثقمیازمنابعدستاولآدرس
میدهد،تصریحکرد:ایشاندرنفس
که میکند ذکر را منبع المهموم1۰۰
خودش است. اصلی آن منبع 1۸
میگوید: چنین کتاب این درباره
مطالب احقر این باشد معلوم »همانا
اکید بهکد اینکتابمقتلشریفرا
تواریخ و معتبر کتب از شعف به و
جمعکردودرسلکانتظامکشیدهام
ودرنهایتاتقاننگاشتهامچنانچهبر

اهلشپوشیدهنیست«.
علمی انجمن پژوهشی معاون
خصائص مورد در تاریخپژوهان
اخالقیمحدثقمیاظهارکرد:حاج
بود؛ مؤدب بسیار قمی عباس شیخ
حتیدرمقابلحرفهاوافرادمخالف
همادبرارعایتمیکرد.درکتاب
ابن الرضویةودرشرححال »فوائد

اهل را وی برخی قحطانیکه درید
باتندیدرمورد سنتمیدانستندو
اوسخنمیگفتند،ایشانبهاینگونه

برخوردهاخردمیگیرد.
ویافزود:محدثقمیدراینباره
مینویسد:»اوالقحطانیشیعهبودو
ثانیااینگونهصحبتکردندرمورد
تاریخنگاری و ادب از دور دیگران
استوشایستهاستهرکتابینوشته
رعایت ادب بیان، نقل در میشود
شود.«محدثقمیدرادامهمینویسد:
داشته خریدار حرفتان اینکه »برای

باشد،مؤدبانهسخنبگویید.«
ویژگی مهمترین بیدهندی باقری
بعد را قمی، محدث تاریخ آثار
حاج کرد: تصریح و دانست اخالقی
شیخعباسقمیدرتاریخهمبهدنبال
نکاتاخالقیاست،محدثقمیدر
تتمةالمنتهیوقتیبهکیفیتقتلامین
کسی سالم بن احمد از میپردازد،
کههمزندانیامیناستنقلمیکند:
دخمیهای در را ما که آخری »شب
که بودیم نگران بودند، کرده زندانی
اینهابیایندومارااعدامکنندودر
باشیم. نخوانده را نمازشب حالیکه
را نمازش و شد بلند سریع امین
اینجا به وقتی قمی محدث خواند«.
میکند اخالقی استفاده یک میرسد
ومینویسد:»غرضازنقلاحمدبن
سالمیکمطلببودوآنبیانآنکه
حاضرینبدانندکهسابقینچگونهبر

نمازشبخوداهمیتمیدادند«.
باآنکهظاهرا اینمرد افزود: وی
ازغالمانامیناستواززهادنبوده
استاماچگونهاهتمامبهتهجددارد
نمازشب اما کشتهشود، میترسد و

اوفوتشود.حالاگرکسیاینگونه
بهتاریخنگاهکندتاریخدیگرتاریک
حتی و میشود عبرتآموز و نیست
تاریخخلفاهمبرایاونهتنهاتاریک
زیبا و عبرتآموز بلکه نیست،

میشود.
این به پایان در بیدهندی باقری
بیشترآثارحاج نکتهاشارهکردکه
ترجمه فارسی به قمی عباس شیخ
است، شده چاپ بار چندین و
هر ایشان کتابهای کرد: تصریح
که دارد بسیاری ترجمههای کدام
ازجملهکحلالبصرومنتهیاآلمال
چندترجمهدارد.البتهبرخیازاین
ترجمه نیز دیگر زبانهای به آثار

شدهاند.
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آن قدر  جوانى  در  قمى  عباس  شيخ 
غرق در زبان عربى بود كه به ايشان 
از  نفر  دو  »فراء«،  و  »سيبويه«  لقب 
دانشمندان زبان عربى، داده بودند؛ اما 
وى به خاطر دغدغه دينى كه نسبت 
حيطه  اين  به  داشت  دينى  بحث  به 
ورود كرد و تسلط به زبان عربى را 

در خدمت دين قرار داد.
 

»باقرقربانیزرین«،عضوهیئتعلمی
تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه
خبرگزاری با گفتوگو در مرکزی،
به اشاره با )ایکنا(، ایران قرآنی
اقداماتیکهویبررویآثارمحدث
اظهار و پرداخت است، داشته قمی
کرد:درسال63بهبندهپیشنهادشد
کتاب»بیتاالحزان«شیخعباسقمی
راتصحیحکنم؛هرچندپیشازاین
اما بود، شده منتشر »بیتاالحزان«
کتاب این برازنده آن چاپ کیفیت
نبود.ایناثریکیازنوشتههایزیبا
ومستنددرموردحضرتزهرا)س(
عباس شیخ دستنوشتههای است.
قمیراتوسط»حسینمحدثزاده«،
نوهمحدثقمی،تهیهکردم؛لذاکتاب
دستنوشتههای اساس بر را حاضر
محدثقمی،تصحیحکردمومنابعو

مصادرآنرااحصاءوباذکرنامآنها
منتشرکردم.

استفادهشده منابع اینکه بیان با وی
درایناثررابالغبر114عنواناعالم
کردوگفت:محدثقمیبراینوشتن
استفاده منبع 114 از »بیتاالحزان«
ترتیب به را منابع این که بود کرده
حروفالفباذکرکردهوباافزودنیک
مقدمهبهآن،درسال1365چاپکردم.
انتشارکتاب»شرححکمنهجالبالغه«
تا زیرا بود؛ عجیب خودش نوع در
اثری بندهچنین ازجستجوهای قبل
جزءآثارشیخعباسقمینبود.در

در بیتاالحزان کتاب تصحیح اثنای
البهالیدستنوشتهایشیخعباس
آن تا که شدیم روبرو اثری با قمی

زمانمنتشرنشدهبود.
ویدرادامهافزود:پسازپیداشدن
به و کرده تصحیح آنرا بنده اثر این
در نهجالبالغه بنیاد انتشارات همت
سال۷6چاپکردم.اینکتابجزء
خصوص در که است فاخری آثار
کتاب راستای در و امیرالمؤمنین)ع(
کتاب است. شده نوشته نهجالبالغه
»علی حجتاالسالم اسالم« »مفاخر
و زندگینامه خصوص در دوانی«

قربانى زرين: 

دغدغه هاى 
دينى در آثار 
محدث قمى 
موج مى زند
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کامل بسیار قمی، عباس شیخ آثار
سال 5۰ دوانی حجتاالسالم است.
زندگینامه خصوص در کتابی پیش
جلد واقع در که نوشته قمی محدث
یازدهمکتابمفاخراسالماستکهبه
شخصیتمحدثقمیاختصاصداده

شدهاست.
در دوانی حجتاالسالم افزود: وی
از ارزشمندی داستانهای کتاب، این
شیخعباسقمینقلمیکند؛بهعنوان
قمی عباس شیخ مینویسد: نمونه
از میرفت، منبر مشهد در که زمانی
تهدید قتل به دمکرات حزب طرف
از نشان روایتخود این  بود. شده

روحیهسیاسیمحدثقمیدارد.از
زندگی مورد در داستانها قبیل این
شیخعباسقمیدراینکتابمطرح
شخصیت معرفی برای که است شده
ارزنده بسیار اثری بزرگوار، این

است.
در آزاد، دانشگاه علمی هیئت عضو
ادامهبهبحثازتاریخوسیرهنویسی
درآثارمحدثقمیپرداختواظهار
در باید را تاریخی بحثهای کرد:
تراجم، رجال، همچون عناوینی
دنبال سیره و تاریخ تذکره، انساب،
کتابهای باید دیگر عبارت به کرد؛
تراجموانسابرانوعیتاریخنویسی

بدانیم.همچنینیکسریازکتابها
بهنام»طبقات«نوشتهشدهاستکه

آنهانیزجزءمنابعتاریخیاند.
ویکتاب»سفینةالبحار«رامشتملبر
رویکردهاواطالعاتتاریخیدانست
در میتوان را البحار سفینة گفت: و
حوزهتاریخ،سیرهوتراجمقرارداد.
هرچنداینکتابفهرستبحاراالنوار
عالمهمجلسیاست،اماشرححالو
رجالشناسیهمدارد.بهعنواننمونه
نام که بزرگانی »حمد« واژه ذیل
آنهامحمدذکرکرده،شرححالیاز
آنهاآوردهاست.همچنینذیلواژه
سلمان باب در مهمی نکات »سلم«
خصوص در و میکند بیان فارسی
را ذیقیمتی مطالبی ایشان زندگی

میآورد.
قمی محدث کرد: اضافه وی
بار دو البحار، سفینة نوشتن برای
بحاراالنوارراخواندهبودواینخود
است. ستایش قابل و سترگ کاری
این در تاریخی بحثهای از برخی
لذا است؛ شده بیان خوبی به کتاب
سفینةالبحاربااینویژگیرامیتوان
مورد در مطرح کتابهای از یکی
رجالوتراجموتاریخنویسیدانست
وبرایمباحثمربوطبهتاریخبهآن
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رجوعکرد.
دارای را قمی محدث قربانیزرین
شیخ گفت: و دانست دینی دغدغه
غرق آنقدر جوانی در قمی عباس
ایشان به که بود عربی زبان در
از نفر دو »فراء«، و »سیبویه« لقب
بودند. داده عربی، زبان دانشمندان
را خودش قمی عباس شیخ اگر
صرفامحصوردرزبانعربیمیکرد،
بهوقوع آثاری آنوقتخلقچنین
نمیپیوست،امابهخاطردغدغهدینی
کهنسبتبهبحثدینیداشتبهاین
حیطهورودکردوتسلطبهزبانعربی

رادرخدمتدینقرارداد.
مصححکتاب»بیتاالحزان«فارسینویسی
شیخ ویژگیهای از دیگر یکی را
کرد: تصریح و دانست قمی عباس
عالمه از که دینی آثار فارسینویس
مجلسیشروعشدهبود،توسطشیخ
عباسقمیبهبلوغخودرسید.این
قمی محدث توسط فارسینویسی
جامعه نیاز به ایشان توجه از نشان
بود؛بهعبارتدیگرایشانباتوجهبه
شرایطآنزمانبیشترآثارخودرابه

فارسیمینوشت.
ویژگیهای از یکی افزود: وی

امانت تاریخنویس در قمی محدث
درنقلمطالببودوایندرحالیبود
کهعلمایسابقمنابعاستفادهشده
نمیکردند. ذکر را خودش آثار در
که مطالبی درصد 95 قمی محدث
همراه بود آورده خودشان آثار در
به باذکرمنابعآنهاراذکرمیکند.
االحزان بیت کتاب در مثال عنوان
کهدرسال65آنراتصحیحکردم،
کتاب این نوشتن برای که منابعی
میکرد. بیان را بودم کرده استفاده
شیوهمحدثقمینقلمطالبهمراه

بامنابعبودهاست.
در کرد: اضافه ادامه در قربانیزرین
فارسی منابع اآلمال منتهی کتاب
زیادیاستفادهشدهاستکهازجمله
میتوانبهکاملبهایی،ناسخالتواریخ،
مجالسالمؤمنین،کلمهطیبةوغیره.
کتابهایش از برخی در همچنین
اختصار با را شده استفاده منابع نام
مثال عنوان به است. میکرده ذکر
گذاشته رمز ایشان المهموم نفس در

استوبراینمونهحرف»دال«رمز
کتاب»ارشاد«شیخمفیداست،»ط«
غیره و است طبری تاریخ منظورش
وایننشاناستازامانتداریایشان

است.
در »بیتاالحزان« کتاب مصحح
تاریخی و تراجمی آثار خصوص
قمی عباس شیخ گفت: قمی محدث
که دارد تاریخ و تراجم در آثاری
»بیت اآلمال«، »منتهی به میتوان
»االنوار المهموم«، »نفس االحزان«،
االلهیّة«، الحجج تاریخ فی البهیّة
البشر« سیّد سیرة فی البصر »کحل
کهبهعنوانطوطیایچشمبهفارسی

ترجمهشدهاست،اشارهکرد.
ویدرادامهافزود:همچنین»الفصول
العلیّةفیالمناقبالمرتضویة«،»وقایع
ترمذی« شمائل »مختصر االیام«،
»حکایاتیدربارهصوفیان«،»طبقات
»مقتل ، شعرا« و علما صحابه
درباره »حکایاتی  زید«، ابن یحیی
صوفیان«،»منتخبیازناسخالتواریخ«
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و»مقتلیحییابنزید«ازدیگرآثار
تاریخنگاریمحدثقمیبود.

»تحفة داد: ادامه قربانیزرین
االحباب«،»فوائدالرضویه«،»الکنی
االلقاب«،»رسالهدرکنیهها«،»رساله
آبادی«، خاتون دودمان نسب در
»هدیةاالحباب«،»رسالهدررجال«
وغیرهازآثاریاستکهمحدثقمی
داشتهاند. نگاری تاریخ حوزه در
رسالهای  قمی عباس شیخ همچنین
به درتاریخحکماییونانیداردو
تاریخ زمینه در آثار همه این خاطر
نگاری،سزاواراستکهلقبمورخرا

بهایشاندادهشود.
ویانصافدرنقلمطالبراازدیگر
و دانست قمی محدث ویژگیهای
تتمة در قمی محدث کرد: تصریح
است خلفا ایام مورد در که المنتهی،
درعینکهشیفتهاهلبیتبودامادر
نقلحوادثتاریخیمنصفبودودر
ایامخلفامطالبی اینکتابدرمورد
نوشتهکهاهلسنتهمبهآنارجاع

جدای را قمی عباس شیخ دادهاند.
مورخ یک میتوان بودن محدث از
دانست.هرچندشهرتویبهحدیثی
بودنبیشتراست،امادرحوزهتاریخ
به مورخ یک میتوان را ایشان هم
نامدانست؛زیراحدیثابعادمختلفی
داردودرزمانگذشتگانتاریخهم

ذیلحدیثمیگنجید.
خصوصیت مهمترین قربانیزرین
اخالقمداری را ایشان تاریخنویسی
بحث در کرد: تصریح و دانست
تاریخیازهدفخودکهاخالقاست
خارجنمیشودوتذکراتتاریخیرا
دارد سعی و میکند مطرح جا همه
آثارشمفیدباشدباخواندآثارایشان
آن از میتوان مختلف جنبههای از

استفادهبرد.
مصححکتاب»بیتاالحزان«درمورد
ویژگیهایکتاببیتاالحزانگفت:
تاریخ، مباحث ذیل در قمی محدث
وی میکند. مطرح را روایی مباحث
بود حساس بسیار مطالب نقل در

خطایی هیچگونه که بود مواظب و
به نگیرد. صورت مطالب بیان در
نمونهدرموردوفاتحضرت عنوان
اقوال اینکه بر عالوه زهراء)س(
مختلفیرامطرحمیکندونظرمختار

راهممطرحمیکند.
ویدرموردتسلطشیخعباسقمی
بهادبیاتعربوفارسیاظهارکرد:
عربی شعر به عجیب تسلط ایشان
آن شاهد مثال داشت. فارسی و
اینکه وجود با است مفاتیحالجنان
بسیاری شعرهای اما دعاست کتاب
راآوردهاست.درکتابشرححکم
و سعدی شعرهای از نهجالبالغه
منظومهشیخبهاییآمدهاست.ویتا

آخرعمرذوقادبیداشتهاست.
سلیقه و ذوق پایان در قربانیزرین
آثار گزینش در قمی عباس شیخ
متقدمانرابینظیردانستوبیانکرد:
بخشیازکارهایمحدثقمیگزینش
باذوقو آثارپیشینیاناست.ایشان
سلیقهباالیکهداشت،آثارگذشتگان
این میکردند، گزینش خوبی به را
حسنگزینشتبحرخاصخودشرا

میطلبد.
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خوبى ها  بر  گاهى  شهرت  پرده 
سايه  بزرگان  برخى  زيبايى هاى  و 
چند  منشور  قمى  محدث  مى افكند؛ 
عرصه اى  هر  در  كه  است  وجهى 
شاهكارهاى  و  دارد  تازه اى  سخن 
وى در زمينه هاى چون تراجم، رجال، 
عقايد  و  اخالقيات  شرح حال نويسى، 

موجود است.
 

»عبدالحسینطالعی«،عضوهیئت
کتابداریواطالعرسانی علمیگروه
مهجور ابعاد به اشاره با قم، دانشگاه
قمی، عباس شیخ شخصیت مانده
اظهارکرد:سخنگفتندربارهمحدث
چون است؛ ممتنع و سهل قمی،
بامهجور بزرگان از برخی شخصیت
میماند. مخفی همچنان آنها بودن
بزرگان، از اماشخصیتبرخیدیگر

باشهرتآنهامخفیمیماند.
بر شهرت پرده وقتی افزود: وی
شخصیتچنینافرادیقرارمیگیرد،
خوبیهاوزیباییهایآنهادیدهنمیشود.
محدثقمیبهوسیلهمفاتیحالجنان
به شهرت البته  است. شده شناخته
حقیهمهستوشایدبتوانگفتکه
ایشانتمامهنر،مهارتها،تجربههاو
تمامعناصرمعنویتخودرادرتابلوی
مفاتیحالجنانبهنمایشگذاشتهاست.
آن ما که شود سبب مطلب این اگر
زمینههای در را او شاهکارهای همه
دیگرازجملهتراجم،رجال،شرححال

دیگر و عقاید اخالقیات، نویسی،
موجب مطلب این نبینیم، زمینهها
مخفیماندنشخصیتایشانمیشود.
دامن گمنامی این به مختلفی عوامل
ازاینعواملبیتوجهی میزند؛یکی
جامعهعلمیدانشگاهیوحوزویما

بهاینبزرگواروآثاراوست.
از یکی اینکه به اشاره با طالعی
بهانههاییکهموجببیتوجهیبهمقام
علمیمحدثقمیشدهاست،پرداختن
بهکتبدعاست،عنوانکرد:بعضیها
قمیشخصی کهمحدث بهانه این به
بودهکهکتابدعانوشتهاستوافراد
زیادیهمکتابدعانوشتهاند،بهمقام
ویبیتوجهیمیکنند؛اماازاینبهانه
کهبگذریم،بیتوجهیجامعهعلمیبه
توجیهپذیر هیچوجه به قمی محدث
نیست.بندهدرخاللچندماهتحقیق
در قمی محدث شخصیت درباره
راستایکنگرهبزرگداشتوی،تنهابه
برخورد ایشان درباره پایاننامه یک
کردمواینواقعاتأسفباراست.آیا
و عرصهها در که دانشمندی درباره
به نزدیک و کرده کار مختلف علوم
اثرداردکهحدود5۰موردش 1۰۰
چاپشدهاست،تنهابایدیکمورد

پایاننامهدربارهاشنوشتهشود؟!
قمی، محدث کرد: تأکید طالعی
هر در که است وجهی چند منشور
لذا دارد؛ تازهای سخن عرصهای
است. ویژهای بسیار توجه شایسته

نشست، این برگزارکنندگان از بنده
بهویژهازاصحابرسانه،دانشگاهیان،
کسانی تمام از همچنین و حوزویان
کهسخنمنبهآنهامیرسد،تقاضا
برای کنگره این برگزاری که میکنم
پایان قمی، عباس شیخ بزرگداشت
کاربرایشناختمقامعلمیوعملی

محدثقمینباشد.
باید کنگره این اینکه بیان با وی
باشخصیت بیشتر برآشنایی آغازی
کرد: تأکید باشد، قمی عباس شیخ
دین ادای نوعی فعالیتها این تمام
که است قصوری جبران و ایشان به
و است گرفته صورت ایشان درباره
اینکهبعدازگذشتسهدههازانقالب
اسالمی،بزرگداشتیبرایمحدثقمی

عبدالحسين طالعى:
محدث قمى 
منشور چند 
وجهى است 
كه در هر 
عرصه  سخنى 
تازه دارد 
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قصور این نشاندهنده میشود، برپا
استواکنونکهفضاهایفرهنگیو
باید است، کرده پیدا توسعه اسالمی

اینکوتاهیجبرانشود.
با قم دانشگاه علمی هیئت عضو
اشارهبهکتاب»مفاخراسالم«عنوان
حجتاالسالم توسط کتاب این کرد:
والمسلمین»علیدوانی«تألیفشده
درباره بینظیری کار آن، وجلد11
شخصیتمحدثقمیانجامدادهاست
ودرهربرنامهایکهبرایمحدثقمی
کتاب این به مراجعه میشود، انجام

ضروریاست.
طالعیروحبخشیآثارمحدثقمی
بهلطافتآبتشبیه؛وبیانکرد:آب

ازهمان
جا همه و است لطیف و پاك اولش
آبنمادپاکیولطافتاستواحیاگر
و است موجودات همه برای زندگی
همچنیننمادحیاتاست.اگربخواهم
دربابآثارشیخعباسقمیحرفی
آب مثل ایشان آثار میگویم بزنم،
است؛یعنیلطیفاستهمروحبخش
زندگیاستوهمخدمترساناست.
هرگاهبحثمحدثقمیمیشودفضا
1319 سال ایشان میشود. معنوی
شخصیت این و است رفته دنیار از
آنقدرلطیفاستکههرگاهازایشان
معنوي فضا میشود بحث آثارش و

میشود.

عرفانهای به اشاره با طالعی
نوظهوروراهحلاینمعضلگفت:یکی
ازراهحلهایمقابلهباعرفانهاینو
ظهوراحیایآثاریاستکهمطابقبا
قرآنوعترت)ع(نوشتهشدهاستو
آثارشیخعباسقمیهمازاینقبیل
آثاراستکهمطابقباقرآنوعترت
استوبااحیایاینآثارکهسرشار
اینپدیده ازمعنویتهستندمیتوان

راازبینبرد.
کتابداری گروه هیئتعلمی عضو
مهمترین قم، دانشگاه اطالعرسانی و
دلیلتوجهمحدثقمیرابهادعیهو
حدیثرامقابلهباتجددگراییدانست
واظهارکرد:یکیازدالیلیکهشیخ
عباسقمیبهدعاومعنویتاهمیت
دادهاند،مقابلهباتجددگراییاست.

ویافزود:محدثنوریوهمعصران
اوازجملهشیخجعفرشوشتری،دارای
به بودند. زمانشناسی ارزنده گوهر
ورود دوره دوره، آن که معنی این
در شبهتجدد دوره و غربی مفاهیم
اینکه جای به و بود عراق و ایران
محور باشد، دین و سنت محور
این در بود. غربی متجددان افکار
دورهعکسالعملهایبراینجریان
جعفر شیخ خصوصا میشود. دیده
شوشتریبااینمسائلمقابلهکرد.

آثار در کرد: تصریح طالعی
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محدثنوریهماینمقابلهباتجدد
دیدهمیشود.درکتاب»کلمةطیبة«
محدثنوریازمفاسدتشبهبهکفار
شکایت و مینالد آن منفی آثار و
محدث آثار در ماجرا این میکند،
قمیهمهویدااست.ایشانهمبرای
به امر و بزرگ منکر این از نهی
به بازگشت کههمان بزرگ معروف

معارفدینیاست،تالشمیکند.
ویاشاعهمعنویترادلیلاصلی
قمی محدث نزد در آثار گونه این
قمی محدث کرد: اظهار و دانست
درمواجههباغربزدگیآنروزگار
معنویترااشاعهدادوتنوعوتعدد
کتابهایایشانبههمینموضوعبر
میگردد،چهدرکتابهایفارسیو
نوشته عربی زبان به آثاری در چه
محدث زمانشناسی همین بودند.
استادش توجهات مدیون که قمی
این به را وی است، نوری محدث
زنده را معنویت که میبرد سمت
کندومحدثقمیباانتشارآثاردر
زمینهدعاواحادیثازمرگمعنویت

جلوگیریکرد.
عضوهیئتعلمیگروهکتابداری
افزود: قم، دانشگاه اطالعرسانی و
در چه مستند مطالب بیان در دقت

نوشتههایمحدثقمیوچهدرنقل
روایات،ازمحاسنبارزشیخعباس
بهفرزندش قمیاست.محدثقمی
اینباره در محدثزاده علی میرزا
گفتهبود:»واعظضامنعمرمستمع
مطالعه بدون واعظ اگر یعنی است«
منبربرود،ضامنوقتوعمرمستمع
استوبهضمانشرعیبایدپاسخگو
عمر ضامن مؤلف همچنین باشد.

خوانندگاناست.
نشان نکته این داد: ادامه وی
بیان به قمی محدث علمی دقت از
مطالبعلمیاستوازطرفینشان
ازتوجهبهحقوقمخاطباناست.به
قولسیدمهدیشجاعی:»نویسندهو
بایدآشپز هرکهکارفرهنگیمیکند
مردم طبیب باید بلکه نباشد، مردم
باشد«.محدثقمیبهحقطبیبدل
وجانمردمانبود؛یعنییککتاب
دعاراباادبیاتبیانمیکندکهاینها
آثار در همچنین میکند لطیف را
تاریخیراآنقدربانمکاخالقیات
معطرمیکندکهخوشهضممیشود
پیدا خواندن بار چند قابلیت و

میکند.
پرسش این به پاسخ در طالعی
عالمه از قمی محدث اثرپذیری که
گفت: است؟ بوده چگونه مجلسی
باره این در غفاری اکبر علی میرزا
میگوید:اساساایشان»سفینةالبحار«
رانوشتتااهلنظررابهبحاراالنوار

ارجاعدهدوهمچنینواعظخیابانی
که میکند نقل قمی عباس شیخ از
ایشانفرمودندکههمهآثارمنیک

طرف،سفینهالبحاریکطرف.
ویافزود:محدثقمیدرسفینة
البحارمطالبیرابیشترازبحاراالنوار
آوردهاستوایشانباتوجهبهتواضع
وارادتبهعالمهمجلسیکهداشته
استیافتههایخودشرازیرلوای
مطرح مجلسی عالمه بحاراالنوار
کردهاست.محدثقمیدرذیلواژه
»جلسه«وقتیبهمجلسیمیرسد5
و مینویسد ایشان مورد در صفحه
میگوید:آنچهنوشتمگوشهایاست
ازآنچهبرگردنمنحقداشتهاست.
»حقالیقین« همچنین قمی محدث
عالمهمجلسیراتلخیصمیکندو
باعنوان»علمالیقین«چاپمیکند.

داد پیشنهاد پایانچند طالعیدر
پایاننامههای است بهتر گفت: و
ببریم سمت این به را دانشجویی
قرار بررسی مورد را ایشان آثار که
محدث آثار دیگر طرف از دهند.
متنوع و بیشتر بازنویسی را قمی
داشتهباشیمکهبرکاتعلمیزیادی
رسانهها از داشت. خواهد خود با
زندگی و آثار به که میرود انتظار
و شود خاصی توجه قمی محدث
برای جلساتی برگزاری به همچنین
تبیینروششناسیآثارمحدثقمی

نیازمندیم.
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نثر فارسى شيوا و سرشار از نكات 
حكم  و  اشعار  امثال،  ادبى،  زيباى 
فارسى زبان  ميليون ها  توجه  موجب 
به آثار محدث قمى شده است و اين 
زبان  وى  كه  مى دهد  نشان  موضوع 
فارسى را ابزارى توانمند براى انتقال 

معارف اسالمى و شيعى مى دانست.
 

»حسینعلیزاده«،مدرسدانشگاه
تهراندرباره»زندگینامهوسیرهعلمی
وعملیمحدثقمی«اظهارکرد:شیخ
اهل و بزرگان بیشتر که قمی عباس
نظراوراباعنوان»محدثقمی«یاد
زیبنده که داشت جامعیتی میکنند،
عنوان این و است »عالمه« عنوان
عالمه عنوان خود، که بزرگانی را
به قمی عباس شیخ درباره داشتهاند،

کاربردندکهشیخآقابزرگتهرانیاز
آنجملهاست.

آقابزرگ شیخ کرد: تأکید علیزاده
مشهور تهرانی« »عالمه به که تهرانی
بود قمی محدث همدرسان از است،
کار به او برای را »عالمه« صفت و
میبرد.لقب»عالمه«رابزرگانمعموال
برایاستثنائاتیازعلمابهکارمیبرند.
محدثقمیضمنجامعیتیکهداشت،
ایشان آثار و بود زیادی عمق دارای

اینمطلبرانشانمیدهد.
که توفیقی با بنده داد: ادامه وی
حوزوی دروس برخی تدریس در
مراجعه ایشان آثار بعضی به داشتم،
تمام عمیق خواندن حقیقتا و کردهام
میطلبد، عمر یک قمی محدث آثار
اینهاهمهنشانهایناستکهمحدث

در که اندکی امکانات اینکه با قمی
آنزماندراختیارداشته،ولیتوانسته
درعلوممختلفتألیفاتداشتهباشدو

جامعیتیکسبکند.
اینکهمحدثقمی بیان با علیزاده
مطالب و قدیمی کتابهای برخی
گفت: است، کرده استنساخ را آنها
مطالب نقادی و ارزیابی جمعآوری،
مهم کارهای از یکی گذشتگان
محدثقمیاست؛لذامابایکعالم
جامعاالطرافروبروهستیموهرقدر
کهازاینگونهبرنامههاوبزرگداشتها
را نمیتوانیمحقی کنیم، برپا او برای

کهاوبرگردنمادارد،اداکنیم.
دلیل افزود: تهران دانشگاه مدرس
برای که است آن هم مطلب این
عباس شیخ علمی مقام بزرگداشت

حسين عليزاده:

نثر شيوا و سرشار از 
اشعار و ِحكم فارسى 
علت اقبال مردم به 
آثار محدث قمى است
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قمیبایدکارهابهصورتتخصصیو
تقسیمبندیشدهدرعلوموحیطههای
مختلفپیشبرودودرهربخشباید
بهجنبهایازشخصیتوآثاراینعالم
حال عین در البته بپردازیم، گرانقدر
نبایدازآننگاهجامعنگرغافلشویم.
و مناسب بسیار محمل فارسی زبان
ارزشمندیبرایبیانوانتقالمعارف
گاهی متأسفانه که است اسالمی
توجه  است. شده بیتوجهی آن به
یکی مسأله این به قمی محدث ویژه
شاید اگرچه اوست، دقتنظرهای از

دیگر علمای مانند هم، ایشان برای
بهزبانعربی،آسانتر نگارشکتاب
بوده،ولیبراساسآمارتقریبًادقیقی
بهآنرسیدهایم،محدث باتحقیق که
زبان به را آثارش درصد 6۰ قمی

فارسینوشتهاست.
ویادامهداد:اینآمارنشاندهندهاین
استکهمحدثقمیدرنگارشکتاب
قصد با و داشته عمد فارسی زبان به
خاصیبیشترآثارشرابهزبانفارسی
تألیفکردهاست.توجهبهزبانفارسی
فارسیزبان میلیونها که شده موجب
بهخصوصشیعیانوهمچنیناهلسنت
درکشورهایمختلفازجملهافغانستان،
تاجیکستانوبخشیازارمنستانبتوانند
بامعارفاسالمیآشناشدهوبهمطالعه

آنبپردازند.
درصد 4۰ اینکه بیان با علیزاده
فارسیروان به آثارمحدثقمی، از
ترجمهشدهاست،عنوانکرد:عالوهبر
ایرانیانداخلکشوراعمازفرهیختگان
ایرانیانخارج حوزویودانشگاهی،
ازکشورکهاهلفرهنگهستند،ازآثار
فارسیمحدثقمیاستفادهکردهاندو
ویژه توجه دلیل به برکات این همه
ایشاندرتألیفکتببهزبانفارسی
قمی عباس شیخ فارسی نثر است.
بسیار خود، عصر فارسی به نسبت
روانوشیواستودرجایجایآن
اشعارو امثال، ادبی، زیبای نکات از
حکماستفادهشدهاست.حتیاشعار
که شده یافت ایشان کتب در زیبایی
بعد نیستومحققان معلوم شاعرآن
بزرگ شاعران اشعار در جستجو از
ونیافتنآندردیوانشاعران،بهاین
سروده اشعار، آن که رسیدهاند نتیجه

خودشیخعباسقمیبودهاست.
کتاب در کرد:حتی تأکید علیزاده
مفاتیحالجناننیزمحدثقمیبهشعر
توجهکردهاست،اگرچهشایددرنظر
شعر جای دعا کتاب یک بعضیها
نیز آنجا در قمی محدث اما نباشد،
عنایتخاصیبهادبیاتوشعرداشته
کرده ذکر بسیاری فارسی اشعار و
است.اینمطلبنشانمیدهدکهدر
دیدگاهمحدثقمی،زبانفارسیابزار
بسیارمناسبوتوانمندیبرایانتقال
همچنین و شیعی و اسالمی معارف

فرهنگاهلبیت)ع(است.
عباس شیخ اینکه بیان با وی
بیت)ع( اهل معارف انتقال در قمی
بسیار مخاطبان به فارسی زبان با
اگرچه کرد: تأکید است، بوده موفق
دعاها را الجنان مفاتیح اعظم بخش
تشکیلداده،ولیمقدمههاومؤخرهها
وهمچنینتوضیحاتیکهدربارهبرخی
فارسی نثر به تمامًا بیانشده، دعاها
فارسی نثر با اگر و است درخشانی
قمی عباس شیخ همعصر علمای
مقایسهشود،سلیسوروانبودنآن

کاماًلمشهوداست.
به اشاره با تهران دانشگاه مدرس
فارسی نثر وشیرینیخاص حالوت
شیخعباسقمیاظهارکرد:نثرفارسی
کهدرعصروینوشتهمیشد،بسیار
عربیزدهوثقیلبودهوقابلاستفاده
نثر اما است، نبوده مردم عموم برای
فارسیکهشیخعباسقمیدرآثارش
بهکاربرده،جذابیتخاصیبهآنها
دادهوموجبشدهتامخاطبانبیشتری
بهآنکتابهاتوجهکنندوآنکتبرا
موردمطالعهقراردهند.مخاطبانهیچ

همه اين بركات به دليل 
توجه ويژه محدث قمى در 
تأليف كتب به زبان فارسى 

است. نثر فارسى شيخ 
عباس قمى نسبت به فارسى 
عصر خود، بسيار روان و 

شيواست و در جاى جاى آن 
از نكات زيباى ادبى، امثال، 

اشعار و حكم استفاده 
شده است
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دوران در حوزوی و دینی نویسنده
کتابهای مخاطبان سطح به معاصر
این و نمیرسد قمی عباس شیخ
مطلبازطریقآمارقابلاثباتاست.
هیچمؤسسهایوهیچناشرمشخصی
سرمایهگذاریخاصیرویآثارشیخ
عباسقمینکردهبود،ولیآثارایشان
مورد و شده چاپ بارها و بارها

استقبالعجیبیقرارگرفتهاست.
آثار شهرت کرد: تأکید علیزاده
مفاتیح بهویژه قمی عباس شیخ
الجنانیکپدیدهعجیبوقابلتأمل
با نفر یک که است چگونه  است.
و عسر نهایت در گاهی و خود قلم
حرج،مشکالت،محدودیتهاوموانع
توانستهاینهمهمخاطبجذبکند؟
ماازبسکهآثارشیخعباسقمیرا
درجاهایمختلفمیبینیموبرایمان
این عظمت متوجه است، شده عادی
مردبزرگوسترگیآثارشنمیشویم.
گاهیممکناستکسیکاغذیرازیر
شیشهمیزشبگذاردیابررویدیوار
مقابلشنصبکندتاهمیشهآنرابه
یادداشتهباشد،بهمرورزمانآنکاغذ
اوتکرارمیشودوگوییدیگر برای
اصاًلآنکاغذرانمیبیند.اینمسئله
ازدیدگاهروانشناختیاثباتشدهکه
گوییآنفرددیگرآنکاغذرانمیبیند

وآنرافراموشمیکند.
عباس شیخ اینکه بیان با علیزاده
پرتیراژی کتابهای داشتن با قمی
»منتهی و الجنان« »مفاتیح همچون
است، مانده مهجور متأسفانه اآلمال«
جناب منظومه در کرد: تصریح
مالهادیسبزواریآمدهاست:»یامن
هواختفیلفرطنوره؛ایکسیکهبه

است« شده مخفی نور، زیادی دلیل
را جمله این سبزواری جناب البته
دربارهخدایمتعالبیانکرده،ولیبا
درباره را اینجمله مسامحهمیتوان
شیخ جمله از خداوند بندگان بعضی

عباسقمینیزبهکاربرد.
ویافزود:بیشترینآثارشیخعباس
قمیباتوجهبهتخصصاودردرجه
اولمربوطبهاحادیثوروایاتاست
وایشانرأساحادیثراکهدعاست،
بیشترین است. داده قرار خود هدف
قمی محدث آثار به که هم اقبالی
مفاتیح کتاب به مربوط دارد، وجود
الجناناستکهحجمعظیمیازادعیه
جامعیت اگرچه میشود. شامل را
نباید را قمی شخصیتعلمیمحدث
ازنظردورداشت،امابایدبهتخصص
دعاست، و بهحدیث پرداختن که او

توجهبیشتریکرد.
داد: ادامه تهران دانشگاه مدرس
عباس شیخ که دعایی کتابهای
قمیتألیفکردهمتعدداستوحدود
آنها از برخی که میشود عنوان ده
هنوزچاپنشدهاست،اماهمانطور
کهمیدانید،مشهورترینآنهامفاتیح
الجناناستکهدرچندینبابتألیف
شدهوحسنگزینششیخعباسقمی
قابل و مهم بسیار الجنان مفاتیح در

توجهاست.
علیزادهبابیاناینکهمفاتیحالجنان
تقریبًاناسخکتبدعاییپیشازخود
الجنان مفاتیح البته افزود: شدهاست،
مقایسه نباید سجادیه صحیفه با را
توجه با سجادیه صحیفه چون کرد؛
از دارد، وجود که معتبری اسناد به
امامسجاد)ع(صادرشدهوبحثآن

با را الجنان مفاتیح ما لذا جداست؛
کتبدعاییهمگنآنمقایسهمیکنیم

وآنراازهمهجلوترمیدانیم.
به قمی محدث کرد: عنوان وی
الجنان مفاتیح در دعاها گزینش
را دعایی هر و داشته ویژهای توجه
ذکر که دعاهایی است. نکرده نقل
شدهضمناینکهسندآنهابیانشده،
توضیحاتیهمدربارهآنآمدهاست.
مفاتیح ادعیه درباره که دیگری نکته
دعای از اینکه دارد، وجود الجنان
بسیار دعاهای تا سطری یک کوتاه

كتاب هاى دعايى كه شيخ 
عباس قمى تأليف كرده متعدد 
است و حدود ده عنوان مى شود 
كه برخى از آن ها هنوز چاپ 
نشده است، اما همان  طور كه 
مى دانيد، مشهورترين آن ها 
مفاتيح الجنان است و حسن 
گزينش شيخ عباس قمى در 
مفاتيح الجنان بسيار مهم و 

قابل توجه است
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مفصلدرآنذکرشدهاست.
یک در کرد: تأکید علیزاده
خمینی)ره( امام از خاطرهای
میخواندمکهایشاندرحالخواندن
دعاییازکتابمفاتیحالجنانبودند،
درآنحالحاجاحمدآقابهامام)ره(
عرضمیکندکهسندایندعاخیلی
برافروخته امام)ره( نیست، معتبر
به عصبانیت لحن و تغیر با و شده
»تو میفرمایند: آقا احمد حاج
قمی، عباس شیخ که میکنی خیال
مطلبیرابیمبناوبدونحسابنقل

میکند؟«
ویبابیاناینکهدرکتابمفاتیح
جزء که آمده دعاهایی الجنان
کرد: عنوان است، اسالمی مسلمات
حتیاگرکسیبرایدعاییهمچون
ارائه هم سندی کبیر جوشن دعای
دعا این در الهی اسماء تمام نکند،
آمدهاستکهدرقرآنکریموروایات
معتبربهایناسماءتصریحشدهاست
این توحیددر اوجخداشناسیو و

دعایشریفدیدهمیشود.
اضافه تهران دانشگاه مدرس
از کاملی گلچین قمی محدث کرد:
ادعیه کتابهای در که را دعاهایی
پیشازمفاتیحالجنانبوده،نقلکرده
محدث خصلتهای از یکی است.
قمیاینبودهکهکتابهایبزرگو
ارزشمندرامطالعهمیکردهوعصاره
خود کتابهای در را آنها مطالب
نقلمیکردهاست.بسیاریازبزرگان
کتابمفاتیحالجنانرابهعنوانیک

کتابمعنویتوصیهکردهاند.
مفاتیح کتاب اینکه بیان با وی
دعایی المعارف دائرة یک الجنان
متأسفانه البته کرد: اظهار است،
درباره جزیینگر و آماری کارهای
باره این در باید که نشده انجام آن
تصور بگیرد. جدیصورت فعالیت
غلطیکهدربارهمفاتیحالجنانوجود
دارد،ایناستکهشیخعباسقمی
انجام کتاب این در که کاری تنها
حالی در دعاست، جمعآوری داده،

کهدقتهایعلمیخاصیدرمفاتیح
و استخراج که دارد وجود الجنان

تشریحآنهاامریضروریاست.
کتاب سه کرد: تأکید علیزاده
مفاتیحالجنان،منتهیاآلمالومنازل
اآلخرةپرتیراژترینآثارمحدثقمی
»سفینة کتاب که حالی در هستند،
تخصصی آثار از یکی نیز البحار«
زیادی عمر که است قمی محدث
همبرایتألیفآنصرفشدهاست؛
بحاراالنوار چکیده و گزیده چون
استودردهجلدچاپشدهاست،
البحاردرمجلداتکمتر البتهسفینة

نیزمنتشرشدهاست.
ویبابیاناینکهمحدثقمیرا
واقعی معنای به متخصص یک هم
گونه دایرةالمعارف عالم یک هم و
استاظهارکرد:عیبکارتخصصی
زمینههای از را انسان که است این
دیگردورمیکند؛امادرموردشیخ
نیست. صادق امر این قمی عباس
احادیث در تخصص ضمن ایشان
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در عجیب جامعیت یک دعاها، و
فقه و تراجم و تاریخ خصوص
داشتهاند.محدثقمییکجامعیت
بیشتر عجیبدایرةالمعارفگونهدر
زمینههاداشتودرعینحالیک
ندرت به بود. بیبدیل متخصص
این کسی دانش که میافتد اتفاق
همهگستردگیداشتهباشدودرعین

حالعمیقنیزباشد.
مدرسدانشگاهتهرانبااشارهبه
اینکهتواضعمحدثقمینبایدباعث
کوچکشمردنویشود،اظهارکرد:
به توجه بهخاطر قمی عباس شیخ
اخالقاسالمیبسیارمتواضعبودوبه
همینخاطربرخیایشانرابهغلط
کوچکشمردهاندوبرخیایشانرا
نه میدانستند نوری محدث خادم
شاگردمحدثنوریواینموضوع
غلطاستواینمسألهازتواضعو
رعایتاخالقایشاننشأتمیگیرد.
گفته ایشان به مواقع برخی حتی
میشودکهبرایفروشآثارتبهتر

استکسیشمارانشناسد.دلیلاین
مسئلهتواضعوسادهزیستیمحدث

قمیبود.
شدید عالقه به اشاره با علیزاده
محدثقمیبهمطالعهکتاب،تصریح
کرد:ویباپایپیادهبرایتهیهیک
کتابازتهرانبهقممیرفتهتاآنرا
توجه از نشان این و کند خریداری
ویژهمحدثقمیبهمطالعهوکتاب
است.محدثقمی،شیعیانومسلمان
ایشان آثار کرد. بیمه آثارش با را
برقراری با بودکه آنچنانخالصانه
بااینآثارانسانشیفتهاهل ارتباط
توفیقی کم این میشود. بیت)ع(
ماندگاری باعث امر همین و نیست

آنهاشدهاست.
ویدرموردجایگاهعلمیمحدث
قمیبیانکرد:بدیعالزمانفروزانفر،
ازسهعالمبزرگناممیبردکهآرزو
استفاده بیشتر آنان ازمحضر داشت
المحدثین ثقة آنها رأس در کند؛
نیز امینی عالمه است. قمی محدث

ازایشانبهنیکییادمیکند.محمد
مورد در شهیر واعظ فلسفی، تقی
آثارایشانمیگوید:»آقایانوعاظ
حتمًاکتابسفینةالبحارشیخعباس
هر چون و ببرند خود با را قمی
روزمیتوانندمطالبنوییرامطرح

کنند«.
علیزادهتصریحکرد:عالمهمرعشی
نجفیدرموردمحدثقمیمینویسد:
»عالمهبحاث،نقاد،مؤلفونویسنده
بلند و بزرگ دانشور بسیار، کتب
مرتبه،راهنمایآگاهدرعلمحدیث،
و بود« احادیث نقل در آگاه و دانا
اینگونهمطالبدرموردایشانگواه
حجتاالسالم است. ایشان بزرگی
عباس شیخ خصوص در دوانی
12۰۰صفحهنوشتهاستدرحالی
کهبرایبرخیازعلمایبزرگ5۰
صفحهنوشتهاست.اینگونهگفتهها
وآثارنشانمیدهدکهبایدبهطور
بررسی مورد را ایشان آثار دقیق

قرارداد.
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براى  كه  بود  كسى  قمى  محدث 
اعتالى  و  بيت)ع(  اهل  معارف  نشر 
مكتب و عالمان شيعه، رنج و مشقت 
مى كرد.  هموار  خود  بر  را  بسيارى 
نقل است كه ايشان آنقدر مى نوشت 

كه انگشتان دستش تاول مى زد.
 

»علی المسلمین و حجتاالسالم
هماندیشی مرکز رئیس فالحرفیع«،
دانشگاهی نخبگان و استادان
رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد
ویژگیهای درباره دانشگاهها، در
شخصیتیمحدثقمیاظهارکرد:شیخ
قمی، محدث به مشهور قمی عباس
صاحبنام برجسته، علمای از یکی
آثار که بود عصرمان کثیراآلثار و

عما از بسیاری رجوع مورد ایشان
دانشمندانهمعصرویوهمچنین و
علمایبعدازایشانبودهوهست.

قمی محدث که این بیان با وی
برجستهای شخصیتی ویژگیهای
خصوصیات این کرد: اظهار داشت،
جایگاه علما بین در قمی محدث به
آن از یکی  است. بخشیده ویژهای
ویژگیهاتتبعودقتایشاندرتألیف
تحقیق اهل ایشان است، بوده کتب
استواری و اتقان از او مطالب و بود
دوم ویژگی  است. برخوردار باالیی
بودن کثیرالتألیف قمی، عباس شیخ
است.محدثقمیدراکثرموضوعات
و حدیثی از اعم اسالمی معارف و
اخالقی، اعتقادی، تاریخی، روایی،

ائمه)ع(، تاریخ بهویژه و عرفانی
خلفا تاریخ و امامیه علمای تراجم
البته  تألیفاتزیادیدارد. وصحابه
تاریخی قمی محدث تألیفات بیشتر
است.ویژگیسومشیخعباسقمی،
بتوان شاید و است ایشان اخالص
همین وی ویژگی بارزترین که گفت

اخالصاست.
اخالص که این به اشاره با وی
محدثقمیموجبشدکهآثارایشان
درجامعهرواجپیداکند،عنوانکرد:
نوشتن در قمی عباس شیخ اخالص
کتاب»مفاتیحالجنان«موجبشدتا
اینکتابهموارهدرکنارقرآنکریم
بهعنوانمهمترینکتابدعاشناخته
شود.قبلازکتابمفاتیحالجناننیز

على فالح رفيع:

واليت مدارى و عشق وافر به اهل بيت)ع( ويژگى 
بارز شيخ عباس قمى بود 
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نیزدربابدعاو کتابهایدیگری
از هیچکدام اما است، بوده مناجات
وجود گذشته در که دعا کتابهای
جایگاه همچون جایگاهی داشت،
است، نداشته را الجنان مفاتیح کتاب
در قمی محدث اخالص بر عالوه
نگارشمفاتیحالجنان،کاملبودناین
یکی نیز ادعیه جمعآوری در کتاب

دیگرازوجوهشهرتآناست.
و استادان هماندیشی مرکز رئیس
نخبگاندانشگاهینهادنمایندگیمقام
تصریح دانشگاهها در رهبری معظم
کرد:چهارمینخصوصیتشیخعباس
قمی،عامالرجوعبودنتألیفاتایشان
است.تماماقشارمختلفمردمبهکتاب
مفاتیحالجنانایشانمراجعهمیکنند،
نیز طالب و فضال مراجع، همچنین
بهچنینکتابیوهمچنینکتبدیگر
کمتر و میکنند مراجعه قمی محدث
ویژگی این آثارش که هست عالمی

راداشتهباشد.
شیخ پنجم ویژگی کرد: تأکید وی
عباسقمی،والیتمداریوعشقوافر
ایشانبهاهلبیت)ع(است.ویژگی
برای که بود این قمی محدث ششم
اعتالی و بیت)ع( اهل معارف نشر
مکتبوعالمانشیعه،رنجومشقت
بسیاریرابرخودهموارمیکرد.نقل
که مینوشت آنقدر ایشان که است
انگشتاندستشتاولمیزد.ممّحض
بودندرکارعلمیبهویژهدرتألیف
محدث خصوصیات دیگر از کتب
کتاب وی آثار از یکی  است. قمی
»منتهیاآلمال«استکهدربارهتاریخ
نزدیک وصحابه معصوم)ع( چهارده
کتابهمچنین این در است، ائمه)ع(

بزرگ علمای و محدثان زندگینامه
آمده بودهاند، ائمه)ع( همعصر که

است.
و استادان هماندیشی مرکز رئیس
نخبگاندانشگاهینهادنمایندگیمقام
معظمرهبریبااشارهبهکتاب»سفینة
البحار«عنوانکرد:اینکتاببراساس
بحاراالنوارنگاشتهشدهوازآنجاکه
برخیازروایاتبحاراالنوارازحیث
سندیقابلبحثاست،محدثقمی
موضوعی فهرست آن، تنقیح ضمن
کرده تهیه بحاراالنوار برای الفبایی
استوخودشهممطالببسیاریبر
آنچهدراصلبحاراالنوارآمده،افزوده
یکی الرضویة« »فوائد کتاب است.
است قمی عباس شیخ آثار از دیگر
برجسته علمای زندگینامه کهشامل
است.همچنینکتاب»نفسالمهموم«
ازدیگرتألیفاتمحدثقمیاستکه
درواقعمقتلیبرایوقایععاشوراست
این در زیادی عربی اشعار شامل و

بابنیزهست.
نیاز به پاسخ که این بیان با وی
جامعهاسالمیبهویژهشیعیانیکی
شیخ آثار خصوصیات از دیگر
کرد: تصریح است، قمی عباس
محدثقمیحولمسائلیقلممیزد
میکرده برآورده را جامعه نیاز که
از اآلخرة« »منازل کتاب  است.
به که است قمی محدث آثار دیگر
شاملحکایات و میپردازد آخرت
مستندوجالبدربارهمرگوبرزخ
مسجد در ایشان که هنگامی است.
گوهرشادامامجماعتبود،جمعیت
میآمدند، نماز اقامه برای فراوانی
متوجه قمی محدث وقتی روز یک

اینکه خوف از میشود، جمعیت
نیت در نمازگزاران جمعیت زیادی
اوتأثیربگذاردونیتخالصانهاورا
خدشهدارکند،امامتجماعترابه

شخصدیگریواگذارکرد.
ویادامهداد:همچنیننقلشدهکه
روزیپدرمحدثقمیپایمنبریک
روحانیمطالبیدربارهمرگوبرزخ
نزدپسرشمیآید، وقتی بود، شنیده
را او و میکند نقل برایش را قضیه
توصیهمیکندکهاوهمدرمنبرهایش
با قمی محدث بگوید، مطالبی چنین
اینکهمتوجهشدهبودکهآنروحانی
منازلاآلخرة ازکتاب را آنمطالب
به را مطلب این اصال اما کرده، نقل
پدرشنمیگویداینمسئلهنیزنشانی
عباس شیخ باالی اخالص از دیگر

قمیاست.
فالحرفیعبابیاناینکهجامعهامروز
محدث آثار به گذشته از بیش باید
بسیار کرد: تأکید بورزد، اهتمام قمی
بهویژه ما جامعه که است شایسته
شیخ کتابهای مطالعه به جوانان
عباسقمیبپردازندوحتیشایدالزم
باشدکهبرخیآثارایشاندرمواردی
بتوانند خوانندگان تا شود بازنویسی
معارف آن مطالعه به روز زبان با

بپردازند.
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قمى  عباس  شيخ  كه  كارى 
بسيار  داده  انجام  سفينة البحار  در 
كار  اين  با  او  است،  گران سنگ 
يک  و  كرده  احياء  را  بحاراالنوار 
براى  موضوعى  و  تفصيلى  فهرست 
كرده  تهيه  روائى  عظيم  كتاب  اين 

است.
 

حجتاالسالموالمسلمین»سیدمحمد
فرهنگی مشاور منصوری«، سادات
شورایعالیانقالبفرهنگی،درباره
دستاوردهایعلمیشیخعباسقمی،
1294 سال در ایشان کرد: اظهار
در شمسی 1254 یا قمری هجری
سالگی 22 سن در و شد متولد قم
نجف در سال شش رفت، نجف به

بودودوبارهبهایرانآمدوسپسبه
تاآخرعمر بازگشتو نجفاشرف

درنجفاقامتداشت.
بنام محدثان از ایشان افزود: وی
وبسیارپرکاربودوزحماتزیادی
گردن بر بسیاری وحق شد متحمل
همهمادارد،محدثقمیدردورانی
آغاز با مصادف که میکرد زندگی
اواخر ایران، به غرب فرهنگ ورود
شیخ شهادت ایام و مشروطه دوران
یک در ایشان بود، نوری فضلاهلل

چنیندورانیزندگیمیکرد.
عالی شورای فرهنگی مشاور
انقالبفرهنگیبااشارهبهاینکهکار
شیخعباسقمی،بیانمعارفحقهاهل
بیت)ع(عصمتوطهارتبودهاست،

عنوانکرد:ازایشاننقلشدهکهدر
سخنانی،دفاعخوبیازشیخفضلاهلل
نوریمیکندوبهدعوتآیتاهللشیخ
عبدالکریمحائریبهقممیآید.وی
بنای تجدید و تأسیس جریان در
حوزهعلمیهقمازیاورانآیتاهللشیخ
عبدالکریمحائریبود.ازمحدثقمی
رشتههای در کتاب جلد 63 حدود
مختلفعلمیازجملهرجال،اخالق،
فقه،کالم،لغت،دعا،تاریخوبهویژه
حدیثباقیماندهوبهدستمارسیده
است.یکیازآثارمحدثقمیکتاب
»منتهیاآلمال«استکهدربارهتاریخ
نوشتهشدهاست، چهاردهمعصوم)ع(
که المهموم« »نفس کتاب همچنین
دربارهتاریخکربالستنیزیکیدیگر

سيدمحمد سادات منصورى:

شيخ عباس قمى 
احياگر بحاراالنوار 

در عصر حاضر
است
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ازآثارمحدثقمیاست.
با دانشگاه و حوزه مدرس این
البهیة« »االنوار کتاب اینکه بیان
یکیدیگرازآثارمحدثقمیاست،
درباره نیز کتاب این کرد: تصریح
تاریخچهــاردهمـــعصوم)ع(است.
دیگری کتاب همچنین قمی محدث
درباره که دارد »تتمةالمنتهی« نام با
از بعضی و راشدین خلفای تاریخ
خلفایعباسیوامویاست.محدث
کتاب جمله از دیگری آثار قمی
و رجال علم در »تحفةاالحباب«
کتاب»شرحالوجیزة«درعلمحدیث
نوشتهاست.کتاب»الُکنیوااللقاب«
آثارشیخعباسقمیدرعلم از نیز
از بسیاری سیرهاستکهزندگینامه
ادیبان شعرا، سنی، و شیعه علمای
ترجمه  است. آمده آن در عرفا و
یادگارهای از نیز المتهجد« »مصباح
محدثقمیاستکهبعضیازادعیه
است، کرده جمعآوری را منتخب
»سبیل کتاب قمی محدث همچنین
شیعه عقاید خصوص در را الرشاد«

دربارهمبدأومعادنگاشت.
این به اشاره با ساداتمنصوری
از نیز االبرار« »ذخیرة کتاب که
عنوان است، قمی آثارمحدث جمله
کرد:اینکتاب،خالصهکتاب»انیس
التجار«مرحوممالمهدینراقیاست
است توضیحالمسائل نوعی شبیه که

است. شده تألیف تاجران برای که
کتابمشهوردیگرشیخعباسقمی،
کتاب»منازلاآلخرة«استکهاگرچه
مختصراست،ولیتوشهراهیانابدیت
مرگ، منازل درباره و داده نشان را
قبروبرزخبراساسروایاتنگاشته
شدهاست.ازلحاظتوجهعموممردم
»مفاتیح کتاب قمی، محدث آثار به
ایشان آثار مشهورترین از الجنان«
استکهدردسترسعامهمردمقرار
داردوتقریبًاهرکسیکهشیعهاست،
صحیفه و نهجالبالغه قرآن، کنار در
قمی عباس شیخ کتاب این سجادیه
در و میکند نگهداری خود نزد را
مکانهایزیارتیکهمشرفمیشود،
الجنان مفاتیح کتاب دعاهای از

استفادهمیکند.
ویبااشارهبهاینکهکتبادعیه
زیادی افراد و دارد وجود زیادی
بودهاندکهدرطولسالیانمتمادیبه
جمعآوریادعیهمنقولازاهلبیت)ع(
گماشتهاند، همت طهارت و عصمت
عنوانکرد:امادرعصرحاضر،کتاب
الجنان«رونقبسیارعجیبی »مفاتیح
که عقیدهاند این بر همه و کرده پیدا
اینمسأله،مرهونمعنویتوخلوص
بیبدیلشیخعباسقمیاست.محدث
قمیبااخالصباالییکهداشت،کتاب
مفاتیحالجنانراتألیفکردوبههمین
دلیلمورداستفادههمگانقرارگرفته

كتاب مشهور ديگر 
شيخ عباس قمى، كتاب 
»منازل اآلخرة« است كه 

اگرچه مختصر است، 
ولى توشه راهيان ابديت 
را نشان داده و درباره 

منازل مرگ، قبر و برزخ 
بر اساس روايات نگاشته 

شده است
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این و عمل در اخالص  میگیرد. و
کهانسانبخواهدکاریرافقطبرای
خدایمتعالانجامبدهد،بهراحتیبه
دستنمیآید.انسانیبااخالصاست
کههمیشهفقطبهدنبالمحبوبخود

باشد.
مسئولمرکزمشاورهوپاسخگویی
انسان اینکه بیان با بهمسائلدینی
او از محبوبش ببیند باید اخالص با
چهمیخواهد،تصریحکرد:اگرانسان
همهکارهایشرابرایمحبوبخود،
به بدهد، انجام متعال، خدای یعنی

اخالصحقیقیخواهدرسید.
اگرمحبوبکسیدنیاباشد،انسان
انجام دنیا برای را کارهایش تمام
به را کار آن اگر حتی داد، خواهد
نامخداانجامدهد،ولیچوننهایت
وعاقبتکارآنشخصبرایامری
دنیاییاست،اخالصاوخدشهدارد
نگارش برای انسان نیست. کامل و
مختلفی انگیزههای میتواند کتاب
داشتهباشد،گاهیممکناستانسان
پیشخودبگویدکهدرستاستکه
مینویسم، خدا برای را کتاب فالن
این نوشتن با که است خوب ولی
کتاب،اسممنهمدرجامعهبهعنوان
یکنویسندهوعالممطرحمیشود،
برای انسان است ممکن اینکه یا
نوشتنکتاب،انگیزهمادیهمداشته

باشد.

اینمدرسحوزهودانشگاهبااشاره
بهاینکهتماماینشائبههااخالصرا
دچارخدشهونقصانمیکند،افزود:
داشته حقیقی اخالص میتواند کسی
بهرههایمادیوحتی باشدکهتمام
بهرههایمعنویراپشتسرگذاشته
وبهآنبیتوجهباشدوانگیزهاشاز
از اینباشدکهمعرفتی تألیفکتاب،
معارفاهلبیت)ع(عصمتوطهارت
به و برساند مردم عموم دست به را
اینکاربهعنوانیکتکلیفووظیفه
اینکه از بنده مراد البته کند. نگاه
انسانبرایرسیدنبهاخالصحقیقی
بیتوجه هم معنوی بهرههای به باید
باشد،ایناستکههدفانساننباید
بهرههایمعنویباشد،مرادایننیست
چون نبرد، معنوی بهره انسان که
به تقرب مسیر در که است طبیعی
پروردگارمتعال،بهرههایمعنویهم

عایدانسانمیشود.
نباید انسان هدف داد: ادامه وی
باشد، معنوی بهرههای به رسیدن
اگرانگیزهانساندرانجامکارهااین
شود مستجابالدعوة مثاًل که باشد
به یا برسد معنوی مقام فالن به یا
طیاالرض بتواند که برسد درجهای
نیست، مادی اگرچه بهرهها این کند،
این به رسیدن انسان هدف اگر ولی
بهرههای این باشد، معنوی بهرههای
معنوی-درمقایسهبادنیایمادیکه
در - است وحقیری کوچک دنیای
که است بزرگتری دنیای یک واقع
هدفکاذبیبرایانسانسالکایجاد
میکندوانسانراازاخالصحقیقی

بازمیدارد.
مسئولمرکزمشاورهوپاسخگویی
اگر که این بیان با دینی مسائل به
کسیبهدنبالبهرههایمعنویباشد،
یافت، نخواهد دست اخالص به
شخصی چنین دنیای کرد: تصریح
است، دور حقیقی معنویت دنیای از
و پول که است این نفر یک دنیای
ثروتبهدستبیاوردودنیایچنین
کارهای بتواند که است این شخصی
چشم مثال دهد؛ انجام خارقالعاده
برزخیپیداکند،اینهاازاخالصبه

دوراست.
قمی عباس شیخ کرد: عنوان وی
شخصیبودکهواقعابهشهرتبیتوجه
بود،اوبهاینکارینداشتکهکسی
خوشش و میکند قبول را او کار
تالش و نشسته او خیر؛ یا میآید
است. کشیده بیشائبهای زحمت و
انجام سفینةالبحار در وی که کاری
دادهدرواقعبااینکاربحاراالنواررا
فهرست است؛چونیک کرده احیاء
تفصیلیوموضوعیبرایبحاراالنوار
تهیهکردهاست. که11۰جلداست،
اکنونکهدرعصرارتباطاتهستیمو
امکاناتکامپیوتریزیادیهمداریم،
حوصله که میشود پیدا کسی کمتر
داشتهباشدتاچنینفهرستموضوعی
تفصیلیتهیهکند،ولیمحدثقمیبا
اختیار در هم امکاناتی هیچ اینکه
و کشیده زحمت بسیار اما نداشته،
بوده این مستلزم فهرستی تهیهچنین
کهتمام11۰جلدبحاراالنواررابارها

مطالعهکردهباشد.
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كتاب  روز   11 طول  در 
به  را  صفحه اى   350 »نفس المهموم« 
زبان فرانسوى ترجمه كردم و بعد از 
و  معنوى  بركات  كتاب  اين  ترجمه 
مادى بسيارى شامل بنده و خانواده ام 

شد.
 

مترجم دامغانی«، مهدوی »فریده
زبانهای به قمی محدث آثار برخی
به اشاره با فرانسوی، و انگلیسی
منحصربهفردبودنآثارشیخعباس
خود آشنایی طریقه تبیین در قمی،
در کرد: اظهار شخصیت، این آثار با
خصوصنحوهآشناییبندهبامحدث
قمیبهتراستنگاهیبهنسبتشیعیان
حضرتامیرالمؤمنین)ع(باشیخعباس
مسلمانی خانواده هیچ انداخت؛ قمی
خانواده در مفاتیحالجنان که نیست
معنوی ارتباط شیعه  نباشد. آنها
طریق از کریم قرآن از پس را خود

مفاتیحالجنانبهدستمیآورد.
ایران در که آنجا از افزود: وی
بزرگنشدم،بهیاددارم15سالهبودم
کهپدرمبهمکهمکرمهمشرفشدهبود
وپسازبازگشتازاینسفرمعنوی
برایمنکتابآبیرنگآوردهبود،که
هنوزهمآنرادارم.پدرمگفت:»حاال
کهنمازهایترابهموقعمیخوانی،بعد
که را کارهایی یکسری نمازهایت از
روی از بدهی انجام باید نماز بعد
نیست هم الزم بده، انجام کتاب این
کتاب بدهی، انجام ترتیب به آنرا که
رابازکنببینخداوندبرایشماچه
چیزیرارقممیزند،سپسآناعمال

وادعیهرابهجابیاور.«
مهدویبابیاناینکهآشناییبندهبا

محدثقمیباکتابمفاتیحالجنانبود،
سالگی 15 سن همان از کرد: اظهار
اینآشناییشروعشدواینکتاباز
مراحل تمامی در تاکنون زمان همان
زندگیامهمراهمبودهاستوازآنجا
کهعربینمیدانستمزیرنویسفارسی

رامیخواندم.
پاسخ در سجادیه صحیفه مترجم
قبال در ما وظیفه که پرسش این به
اظهارکرد: شیخعباسقمیچیست؟
ازیکسووظیفهداریمکهدردعاهای
که متبرکهای اماکن در و خودمان
قمی عباس شیخ از میشویم مشرف
همیشه خودم مورد در  کنیم. یادی
اینامرصادقبودهودرهرزمانیکه
بهایناماکنمیرفتم،بهخصوصدر

فريده مهدوى دامغانى:

ترجمه 
»نفس المهموم« به 
فرانسوى، زندگيم را 
تحت تأثير قرار داد



84 شيخ عباس قمي؛ محدث نامي

رایحـه
آذرماه1389

مدینهمنورهومکهمکرمه،همیشهاز
شیخعباسقمییادیکردهاموبرای

ایشاننمازمیخوانم.
ویافزود:ازسوییدیگربایدآثار
به احیاءکرد؛ ازپیش بیش را ایشان
همینخاطرازسال۸2تصمیمگرفته
بودمیکسریکارهایدینیراانجام
بدهم.اولینکارجدیومهمدینیکه
به ترجمهصحیفهسجادیه دادم انجام
زبانفرانسویبود.باتوجهبهعالقه
داشتم، دینی کارهای به که شدیدی
منتظربودمکهآثارنابدینیبهدستم

برسدوآنهاراترجمهکنم.
مهدویدرخصوصکارهاییکهبر
رویآثارشیخعباسقمیانجامداده
است،بیانکرد:باتوجهبهعدمتسلط
کافیبهزبانعربیمجبوربودممتونی
شده ترجمه دقیق فارسی به که را
انگلیسی و فرانسوی زبان به بودند،
اولین خاطر همین به و کنم ترجمه
دعاییکهترجمهکردمزیارتعاشورا
را ثمالی ابوحمزه دعای وسپس بود
ترجمهکردهوسپسخطبهفدکیةرابه
زبانهایفرانسویوانگلیسیترجمه

کردم.
اظهارکرد:دررجب ادامه ویدر
سال۸4بهمکهمشرفشدهبودمکه
مناسکحج انجام درآخرینمراحل
خواستم سجاد)ع( امام حضرت از
در کند؛ زبانمجاری بر را دعایی که
اینحین،ایندعابرزبانجاریشد:
هر که بده قوت من به »پروردگارا،

شیعه مخصوص زیارات و دعا چه
انگلیسی و فرانسه زبانهای به است،
ترجمهکنم«.آنزمانیادآثارشیخ
بهترجمه افتادموشروع عباسقمی

مفاتیحالجنانکردم.
مورد در المهموم« »نفس مترجم
چگونگیانتخاباینکتاباظهارکرد:
کهشبخواب بود ماهمحرم نزدیک
کتابی گفت من به عزیزی که دیدم
قرمزرنگکهدرکتابخانههست،بردار
همین اساس بر صبح  کن. ترجمه و
رفتم نظر کتابمورد دنبال به خواب
وبهخاطرزیادبودنتعدادکتابهای
قرمزرنگ،باتوسلبهائمهاطهار)ع(
ازآنهاخواستمبهمنعنایتیبکنند.
را دستم کرد: بیان ادامه در وی
طور به و کشیدم کتابها این روی
ناخودآگاهدستمرویکتابیکهعطف
آنسفیدبود،ایستاد.آنراکهبیرون
آوردمبااینکهعطفشسفیدبود،اما
جلدشقرمزرنگبود.بادقتکتاب
راموردبررسیقراردادمودیدمکتاب
ترجمه قمی عباس شیخ المهوم نفس

آیتاهللشعرانیاست.
کتاب شناسنامه در افزود: وی
نوشتهبود»مقتلسیدالشهداء)ع(نفس
را نامی چنین زمان آن تا المهموم«؛
نشنیدهبودمونکتهجالباینبودکه
اینکتابرابزرگواریازکربالبرای
همسرمهدیهآوردهبود.ازروزاول
ماهشروعکردمبهترجمهکتابودر
فرانسوی به را کتاب محرم 11 روز

ترجمهکردم.
و ترجمه کیفیت مورد در مهدوی
زمانترجمهآنگفت:اینکتابراکه
روز 11 در بود، صفحه 35۰ حدودا
بهزبانفرانسویترجمهکردم.هنوز

خودمنمیدانمچطوریاینقدرترا
پیداکردمکهروزی3۰تا4۰صفحه
راترجمهمیکردم.سرودههاییراکه
دراینکتاببودبهخوبیبرگرداندم.
و چاپ بازخوانی، مراحل تمام
یکسال اثر این چاپ تا حروفچینی
طولکشیدودرمحرمسالبعدشبه

بازارنشرآمد.
روز 11 آن طول در افزود: وی
بزرگ روح که داشتم را حس این
شیخعباسقمیبهمنتوجهداردکه
توانستماینکتابراترجمهکنم.بعد
و معنوی برکات کتاب این ازترجمه
مادیبسیاریشاملبندهوخانوادهام
شدکهبهجرأتمیتوانمبگویمفقط
قمی عباس شیخ دعاهای خاطر به

بود.
نقل با دینی محقق و مترجم این
داستانیازشیخعباسقمیدرمورد
عباس شیخ پسر گفت: ایشان برکات
از قبل سال 1۰ که میکند نقل قمی
اذیت را او چشمهایش پدر، وفات
که گفت خانه اهل به پدر میکرد،
بنده برای نبات با چای استکان یک
خود انگشت چهار ایشان  بیاورید.
پدر از ما که کردند فنجان آن در را

پرسیدیمکهشماچهکارمیکنید؟
گفت جواب در پدر افزود: وی
بااینانگشتانم که4۰سالاستمن
برایاهلبیت)ع(مینویسمحتمااین
دستهابهبرکتآبرویسیدالشهدا)ع(،
چشممراخوبمیکنند،ایشاندستش
رادرآننوشیدنیکردوسپسآنرا
خورد.پسرشنقلمیکندبعدازاین
خوب کاماًل ایشان چشمدرد واقعه،
ایشان که بعد سال 1۰ تا و میشود
فوتکردند،هرگزچشمدردنداشتند.
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كتاب »منازل اآلخرة« اگرچه حجم 
آن  تأثيرگذارى  ولى  دارد،  كمى 
بسيار باالست و با كتاب هاى ديگرى 
نگاشته شده،  آخرت  در موضوع  كه 
قابل مقايسه نيست؛ اين تأثيرگذارى 
از اخالص بى بديل شيخ عباس  قطعًا 

قمى نشئت مى گيرد.  
 

المسلمین و حجتاالسالم
هیئت عضو گرجیان«، »محمدمهدی
درباره باقرالعلوم)ع(، دانشگاه علمی
اظهار قمی، عباس شیخ شخصیت
که کسی عنوان به بنده نظر به کرد:
علمیه حوزه در که است سال سی
که ویژگی بزرگترین دارم، حضور
دیده قمی عباس شیخ شخصیت در
میشود،ایناستکهایشاناخالص

ویژهوعجیبیداشت.
درشرححالشیخمحدثقمی
از بنده بود: آورده وی که دیدم
بسیار سختی در اقتصادی لحاظ
زیادیبودموخواستمکتابیبنویسم
کهازلحاظمالیمراتأمینکند.به
همیندلیلکتاب»سفینةالبحار«را
اینکتاب اززمانیکه نوشتم،ولی
و نشده چاپ تاکنون نوشتم، را
کسینیزراضینشدهاستتاآنرا

بهچاپبرساند.
دانشگاه علمی هیئت عضو

قمی محدث داد: ادامه باقرالعلوم)ع(
مینویسد: نیز الجنان مفاتیح درباره
اینکتابراصرفًاجهتعملخودم
نوشتهبودم.هیچصفحهایازصفحات
مفاتیحالجنانراننوشتم،مگراینکه
اینکه با  کردم. عمل آن به خودم
کتابمفاتیحرابرایرفعحوائجمالی
به کتاب این اما بودم، ننوشته خود
از انتشارآن دلیل به که گونهایشد

لحاظمالیهمتأمینشدم.
کاری هر که این بیان با گرجیان
کهبرایخداانجامشود،تاایناندازه
البته کرد: عنوان میشود، تأثیرگذار
نمیگویمکهمحدثقمی،کتابسفینة
البحاررابرایخداننوشتهبود،ولیدر
عینحالبرایرفعنیازاقتصادیهم
مفاتیحالجنان نوشتن اما  است. بوده
چونبااخالصکاملوتنهاباهدف
محدث هم است، بوده الهی خالص
و کرد، تأمین مالی لحاظ از را قمی
مؤمنان میان در آن از استفاده هم

گسترشیافت.
که داریم روایت کرد: تأکید وی
من اجر فله حسنة سنة سّن »من
عملبها؛کسیکهسنتنیکوییرابنا
گذارد،دراجرکسانیکهبهآنعمل
میکنند،شریکاست«.نکتهدیگری
کهدربارهشخصیتمحدثقمیمطرح
است،مسألهصبرایشاناست.ایشان

این با و بود صبوری بسیار شخص
کهازسویبعضیهامورداذیتقرار
باآنها فراوان باصبر اما میگرفت،
برخوردمیکردوبههمیندلیلمورد

عنایتویژهحقتعالیبود.
جامعة علمی هیئت عضو
العالمیةعنوانکرد:از المصطفی)ص(
که شده نقل قمی عباس شیخ فرزند
میکردیم زندگی اتاق دو در تنها ما
ووقتیبهخانهمامهمانمیآمد،پدر
مارابهاتاقیکهدرقسمتپایینبود،
باال اتاق در را مهمان و میفرستاد
پذیراییمیکرد؛ایننشانمیدهدکه
محدثقمیوخانوادهاشبهسختیو

درمضیقهزندگیمیکردهاند.
»منازل کتاب به اشاره با وی
اگرچه کتاب این افزود: اآلخرة«
تأثیرگذاری ولی دارد، کمی حجم
با و دارد اهمیت ویژه طور به آن
موضوع در که دیگری کتابهای
مقایسه قابل شده، نگاشته آخرت
از قطعًا نیز تأثیرگذاری این  نیست.
قمی عباس شیخ بیبدیل اخالص
محدث که اخالصی میگیرد، نشأت
قرار سطحی در را او دارد، قمی
برخوردار آن از دیگران که میدهد
نیستندوایناخالصبهآثارمحدث
قمیعظمتیدادهکهبسیارقابلتوجه

است.

محمدمهدى گرجيان:

»منازل اآلخرة«؛ كتابى كم حجم 
اما بسيار اثربخش
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عباس  شيخ  دقت هاى  استخراج 
قمى در كتاب مفاتيح الجنان ضرورى 
كه  است  صورت  اين  در  و  است 
را درک  نوشتن  در  او  دقت  مى توان 
مجاهدتى  چه  او  كه  دريافت  و  كرد 
بيت)ع(  اهل  مدار  از  تا  است  داشته 

خارج نشود.
 

عضو روحانی«، فخر »محمدرضا
هیئتعلمیدانشگاهقم،درگفتوگو
)ایکنا( ایران قرآنی خبرگزاری با
قمی عباس شیخ شخصیت درباره
اظهارکرد:شیخعباسقمی،آمیزهای
ازدقتهایادبیوانگیزهباالیدینی
بود؛ پژوهشگری روح همچنین و
سلفی علمای از بارزی نمونه یعنی
بودکهدرتاریخنقلشدهواعمالو
رفتارآنهابرایمامانندیکاسطوره

است.
این نویسنده، یک برای افزود: وی
کتاب که است بزرگی معنوی توفیق
اوتمامکتابهایدعاییراکهتاکنون
نوشتهشده،کناربگذاردودرکنارقرآن
منازل و حسینیهها مساجد، در مجید
از مطلبحاکی این بگیرد. قرار مردم

روحاخالصایشانبودهاست.
قم دانشگاه علمی هیئت عضو
در که زیاراتی به وقتی داد: ادامه

حسین)ع( امام برای مفاتیحالجنان
آمده،دقتمیکنید،میبینیدکهایشان
زیارت فضیلت که »بدان مینویسد:
بیرون بیان حیطه از حسین)ع( امام
معادل اخبار، از بسیاری در و است
باالتردانستهشده بلکه حجوجهاد،

است«.
اگر اینکه بیان با فخرروحانی
کسیتاروایاتیراکهبهزیارتامام
نخواند میکنند، ترغیب حسین)ع(
نمیتواندعمقاینسخنشیخعباس
به انسانوقتی قمیرادریابد،گفت:
به که میشود نائل مطلب این درك
نوشته زمینه این در که کتابهایی
توجه »کاملالزیارات« مانند شده،
کند،آنوقتاستکهمتوجهمیشود
انسان چقدر قمی عباس شیخ که

دقیقیبودهاست.
قمی محدث کرد: عنوان وی
بسیار و عبارتها سادهترین با
حسابگرانهاینجمالترابیانکرده
امام ششم یا پنجم زیارت در است.
مطلقه زیارت همان که حسین)ع(
در قمی محدث است، حضرت)ع(
مفاتیحالجنانمینویسد:عمارساباطی
میرسد، صادق)ع( امام خدمت
وقتی میپرسند: او از حضرت)ع(
میروی حسین)ع( امام زیارت به

به ساباطی عمار و میگویی؟ چه
حضرت)ع(عرضمیکندکهچگونه
او به صادق)ع( امام میکند، زیارت

میفرمایند:بلیچنیناست.
عضوهیئتعلمیدانشگاهقمتأکید
کرد:محدثقمیوقتیاینروایترا
نقلمیکند،نمیگویدکهامامصادق)ع(
فرمودند، اینگونه را زیارت کیفیت
اینزیارت امام)ع( بلکهمیگویدکه
بیانشد، راکهتوسطعمارساباطی
تأییدفرمودهاندنهاینکهخودشانآن
حال، عین در باشند. کرده انشاء را
نقل را دیگری زیارت قمی محدث
است، امام)ع( خود انشاء که میکند
زمینه این در قمی عباس شیخ دقت

واقعاستودنیاست.
از اینکه بیان با روحانی فخر
قمی محدث که کتابهایی دیگر
و »هدیةالزائرین« کتاب دارد،
»بهجةالناظرین«است،عنوانکرد:این
دوکتاببهگونهایشبیهمفاتیحالجنان
در زیارتنامهها فقط اما هستند،
در اما است، آمده کتابها این
اعمال همچون مطالبی مفاتیحالجنان
آمده نیز دیگر دعاهای یا ماه اول

است.
نسخه در من کرد: تصریح وی
قمی عباس شیخ که عاشورا زیارت

محمدرضا فخر روحانى:

آثار محدث قمى آميزه اى از دقت هاى ادبى و علمى است
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آورده »هدیةالزائرین« کتاب در
که شدم متوجه و کردم دقت است،
درآنجادقتهاییوجودداردکهدر
مفاتیحالجناننیست؛مثالشیخعباس
قمیدر»هدیةالزائرین«مینویسدکه
عاشورا روز از غیر روزی در اگر
بهجای رامیخوانی، زیارتعاشورا
عبارت»اللهمانهذاالیوم«بگو»اللهم

انیومقتلالحسینعلیهالسالم«.
عضوهیئتعلمیدانشگاهقمادامه
داد:یعنیشیخعباسقمیدقتدارد
زیارت عاشورا روز در زائر اگر که
کیفیت یک به میخواند، را عاشورا
عاشورا روز غیر در اگر و بخواند

را آن دیگری کیفیت به میخواند،
که میدهد نشان همه اینها بخواند.
شیخعباسقمیبهلحاظعلمیبسیار

دقیقبودهاست.
در هنوز اینکه از انتقاد با وی
جایگاه دعا ما آکادمیک محافل
گفت: نکرده، پیدا را خود شایسته
استاد یک که ببینند اگر متأسفانه
کار زیارتنامهها روی بر دانشگاه
شک اصال بعضیها شاید میکند،
است استادی چگونه این که بکنند
کهبررویزیارتنامههاکارمیکند.
که نشدهایم متوجه ما هنوز لذا
بسیار میراث از بخشی زیارتنامهها

ارزشمندحدیثیورواییاستکهاز
ائمهاطهار)ع(بهمارسیدهاست.

به باید کرد: اضافه روحانی فخر
ائمه)ع( دستورالعملهای و احادیث
باید همچنین شود، ویژهای توجه
نیستند متونی زیارتنامهها که بدانیم
کهبخشیازتشریفاتدینیبهمنظور
حضوردرمکانمقدسخاصیباشند،
بلکهزیارتنامههادرسهاییهستند
عمیقا را درسها این باید ما که

فراگرفتهوبهآنهاعملکنیم.
ویباتأکیدبراینکهبایددقتکرد
معصوم)ع( کالم زیارتنامهها این که
این باآموزش هستندومعصومین)ع(
متونفرهنگسازیکردهاند،گفت:ای
متولی که بود نهادی یا مؤسسه کاش
این و میشد زیارتنامهها این تفسیر
به تفسیری بهشکل را زیارتنامهها
و ادعیه یعنی میداد؛ آموزش مردم
نه تفسیرکرد، باید را زیاراتنامهها
اینکهصرفابهخواندنآنهااکتفاکرد.
بیان با قم دانشگاه علمی هیئت عضو
در علی)ع( امیرالمؤمنین زیارت اینکه
که است زیارتنامهای رجب، 13 روز
غیر دیگری روزهای در میتوان را آن
از13رجبنیزخواند،گفت:منظورمن
اعتقادات از عمدهای بخش که است این
اسالمیدرادعیهوزیارتنامههابیانشده
جنبه ما زیارتنامههای و ادعیه و است
فرهنگسازیدارند؛لذانبایدقرائتآنها
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رادرزمانیامکانخاصیمنحصرکرد.
فخرروحانیعنوانکرد:غالمانی
کهدرخانهامامسجاد)ع(بودند،صرفا
برایخدمتکردنبهخانهحضرت)ع(
ادعیهای آن با آنها بلکه نمیرفتند،
کهامام)ع(بهآنهاآموزشمیدادند،
کالسدرسطیمیکردندوامام)ع(
فرمودهاند. فرهنگسازی کار این با
رسیده، ما دست به که ادعیهای این
از گرانبهاتر و ارزشمندتر مراتب به
چون است؛ نقره و طال و جواهرات

اینهاکالممعصوم)ع(است.
ویتأکیدکرد:درواقعبایدگفت
کهبعدازقرآنمجیدکهکالمخداست،
و است مطرح معصومان)ع( کالم
فرادینی نگاه با بخواهیم اگر حداقل
بهادعیهنگاهکنیم،بایدبگوییمکهاین
در ارزشمند بسیار آثار جزء ادعیه،
ردهآثارکالسیکدنیاقرارمیگیرد؛

چونکالممعصوم)ع(هستند.
فخرروحانیبابیاناینکهمحدث
قمیعمرخودراصرفکالممعصوم)ع(
بزرگیاست، توفیق واقعا این کردو
اظهارکرد:محدثقمیدرخصوص
کتاب حسین)ع( امام مقدس وجود
»نفسالمهموم«رانوشتهکهاصلآن
به مرتبه بهعربیاستوحداقلدو
آن ترجمه یک شده، ترجمه فارسی
کمرهای موسوی محمدباقر شیخ را
آیتاهللشعرانی را دیگرش ترجمه و
انجامدادهاندکهترجمهآیتاهللشعرانی

بسیارگرانسنگاست.
با قم دانشگاه علمی هیئت عضو
آیتاهلل هم بار یک اینکه بر تأکید
استادیبخشامامحسین)ع(ازکتاب
»منتهیاآلمال«راتلخیصوبهزبان
امروزیبازنویسیکردهاست،افزود:

قمی عباس شیخ آثار به که وقتی
روزگاری در میبینید میکنید، نگاه
اینترنتوایمیلو کهامکاناتیمانند
جستجوودیتابیسوسیدیوامثال
اینامکاناتنبوده،اینمردبزرگچه

خدماتعظیمیانجامدادهاست.
به وقتی من کرد: اضافه وی
میکنم، نگاه قمی محدث کتابهای
چه مرد این که میکنم تعجب واقعا
و بوده معارف از مواجی اقیانوس
است، داشته عمقی چه او اطالعات
عمقاطالعاتیکشخصرازمانی
در دیگران آثار که فهمید میتوان
همانموضوعراخواندوآنهارابا

یکدیگرمقایسهکرد.
اینکه بر تأکید با روحانی فخر
بالذاتگواه آثارمحدثقمیاوالو
بوده ایشان صداقت و نیت خلوص
بسیار علمی دقتهای ثانیا و است
عنوان دارد، وجود آنها در باالیی
نام با قمی محدث دیگر کتاب کرد:
»الدرالنظیمفیترجمة)لغات(القرآن
الکریم«یکواژهنامهقرآنیاستکه
دوترجمهبهفارسیدارد.اینواژهنامه
قرآنیواقعانشانمیدهدکهاینمرد
که وقتی و است داشته اشرافی چه
میخواهدمعناییککلمهرابیانکند
بیاورد،ازاشعارعرب یاشاهدمثال
جاهلیشاهدنمیآورد،بلکهازاقوال

معصومان)ع(مثالمیآورد.
عضوهیئتعلمیدانشگاهقماظهار
کرد:شیخعباسقمیدرزندگیاش،
قرآنوحدیثرامحورکارعلمیاش
خارج مسیر این از و بود داده قرار
نشدکهاینهمیکتوفیقبزرگالهی
قمی محدث که احترامی البته است،
معصوم)ع( کالم و کریم قرآن برای

وقتى به كتاب هاى محدث 
قمى نگاه مى كنم، واقعا 

تعجب مى كنم كه اين مرد 
چه اقيانوس مواجى از 

معارف بوده و اطالعات 
او چه عمقى داشته است، 

عمق اطالعات يک شخص 
را زمانى مى توان فهميد 
كه آثار ديگران در همان 

موضوع را خواند
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ایمان از حاکی صرفا است، قائل
و علمی نگاه بلکه نبوده، او مذهبی

آکادمیکهمداشتهاست.
قمی محدث اینکه بر تأکید با وی
برایحلمسائلومشکالتعلمیبه
قرآنوکالممعصوم)ع(توسلکردهو
گفت: است، ستودنی واقعا رویه این
بسیار النظیم الدر در قمی محدث کار
زیباستوبندهوقتیآنرابابعضیاز
امریکا انگلستان، در که واژهنامههایی
میکنم، مقایسه شده منتشر آلمان یا
اقیانوسمواجی النظیم الدر میبینمکه
استوکتابهایدیگرقابلمقایسهبا

اینکتابمحدثقمینیستند.
من البته داد: ادامه روحانی فخر
دیگر کتابهای علمی فضائل منکر
دیگر نویسندگان حال بههر نیستم،
همزحمتکشیدهاندواینطورنیست
کهبخواهمبگویمآنهاچونمسلمان
نیستندکاربیهودهایانجامدادهاند،اما
معنای میخواهد نویسنده یک وقتی
یککلمهقرآنیرابیانکندیاکاربرد
کالم از کند، بیان را آن از دیگری
نشان این میکند، استفاده معصوم)ع(
میدهدکهاونگاهمتفاوتیبهقرآنو

کالممعصومان)ع(داشتهاست.
ویبابیاناینکهمحدثقمیصرفا
بانگاهمذهبیبهاحادیثنگاهنکرده،
بهعنوان باروشتحقیقو او گفت:
معصومان)ع( کالم به دیتابیس یک
نگاهمیکند.ایکاشدردانشگاههای
مابهویژهدررشتههاییهمچونعلوم
احیاء دیدگاه این حدیث و قرآن
که هستیم این نیازمند ما و میشد

چنیندیدگاهیاحیاءشود.
اعتقاد کرد: اضافه فخرروحانی
کالمخداوند که است این من شخصی

راکسیجزمعصوم)ع(نمیفهمد،واگر
ناچاریم بفهمیم، را قرآن بخواهیم ما
قرآن برویم. بیت)ع( اهل سراغ به
اهل و شد نازل بیت)ع( اهل خانه در
بیت)ع(نزدیکترینافرادبهقرآنمجید
خواهد عبث و بیمعنا خیلی هستند.
کلمه یک معنای فهم برای ما اگر بود
دیگری شخص هر به بخواهیم قرآنی
به اگر کنیم. مراجعه معصوم)ع( جز
راحتترین، کنیم، مراجعه معصوم)ع(
خالصترینومطهرترینمعناراخواهیم
فهمیدواینکاررامحدثقمیدرالدر

النظیمانجامدادهاست.
ویاظهارکرد:سخنگفتنازشیخ
عباسقمیهمچونشناساییخورشید
شیخ است، کبریت روشنکردن با
علم، از مواجی اقیانوس قمی عباس
بنده بود، اخالقی فضائل و اخالص
خودرادراینحدنمیدانمکهراجع
بهایشاناظهارنظرکنم،فقطمیتوانم
به را ایشان کاش ای که کنم عرض
عنوانیکمدلوالگوقرارمیدادیم
از تناسب به درس کالسهای در و
ای و میکردیم تبلیغ ایشان کارهای
کاشکهاینمردبزرگراواقعاباآن
دقتهایعلمیاشمعرفیمیکردیم.
قم دانشگاه علمی هیئت عضو
الجنان مفاتیح به باید اینکه بیان با
کرد: تأکید داشت، علمی نگاهی
قمی عباس شیخ دقتهای استخراج
درکتابمفاتیحالجنانضروریاست
میتوان که است صورت این در و
و کرد درك را نوشتن در او دقت
که داشته حرصی چه او که دریافت
و نشود خارج بیت)ع( اهل مدار از
برای بزرگی بسیار درس مطلب این

ماست.

محدث قمى صرفا با نگاه 
مذهبى به احاديث نگاه 
نكرده و با روش تحقيق 
و به عنوان يک ديتابيس 

به كالم معصومان)ع( 
نگاه مى كند. اى كاش در 
دانشگاه هاى ما به ويژه در 
رشته هايى همچون علوم 

قرآن و حديث اين ديدگاه 
احياء مى شد
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ادعيه  به  از آنجا كه دسترسى 
از  معصومين)ع(  ائمه  زيارات  و 
براى  اماميه  معتبر  منابع  طريق 
و  جمع  بود،  سخت  مردم  عموم 
از  كتاب  يک  در  آن ها  تدوين 
بسيار  اقدام  قمى  محدث  سوى 
ارزشمندى در پيوند مردم با ادعيه 

ملكوتى اهل بيت)ع( بود. 
   

»منصورپهلوان«،استاددانشکده
الهیاتومعارفاسالمیدانشگاه
محدث شخصیت درباره تهران،
که قمی محدث کرد: اظهار قمی
سال در است، معاصر علمای از
1294هجریقمریبهدنیاآمدو
تحصیالتخودرادرنجفاشرف
نزدعلمایبزرگیهمچونمحدث
هجری 132۰ )متوفی نوری
قمری(ودیگرانبهپایانبرد.در
سال1332هجریقمریبهمشهد
کنار در و کرد مهاجرت مقدس

بارگاهرضویمجاورشد.
موفق روحانیون از او افزود: وی
دههاجلد تألیف با که بود ومؤیدی
به گرانبهایی کتابسودمندخدمات
عالماسالمومذهبتشیعکردهاست
هجری 1359 سال در سرانجام و
حیات بدرود اشرف نجف در قمری
گفتودرکنارمرقداستادشمحدث
به علوی بارگاه نزدیکی در و نوری

خاكسپردهشد.
بیان با تهران دانشگاه استاد
و بلندنظر عالمی قمی محدث اینکه
در کرد:وی تصریح بود عظیمالنفس
و مادی لذایذ از زندگی دوره تمام
و کرد نظر دنیویصرف خوشیهای
برای روز و تنگی،شب و باسختی
خدادرراهکسبونشرعلمکوشش
از تماممراحلعمرقدمی کردودر
ننهاد. کنار بر زهد و تقوی طریق
به قلم برایرضایخداوند تنها وی
دستگرفتودرمدتیکوتاهمتجاوز

همچون گرانبها تألیف پنجاه از
خود از مفاتیحالجنان و سفینةالبحار
یک بیشک او و گذاشت یادگار به

روحانیمؤیدبود.
مصححنهجالبالغهدرتبیینمقصود
خودازمؤیدبودنمحدثقمیعنوان
بود مؤید خداوند، جانب از او کرد:
تشیع بهجهان گستردهای وخدمات
کرد.ازتوفیقاتاویکیتألیفهمین
هر در که است مفاتیحالجنان کتاب
کریم قرآن کنار مسجدی و منزل
قرارداردودرشبانهروزصدهاهزار
یک حداقل و گشوده آنرا مسلمان

صفحهازآنرامیخوانند.
و قمی محدث کرد: تصریح وی
علمای از تهرانی آقابزرگ مرحوم
نامدارحوزهنجفاشرفوازشاگردان
خاتمالمحدثینحاجمیرزاحسیننوری
)متوفی132۰هجریقمری(صاحب
الوسائل« »مستدرك گرانقدر کتاب
از بسیاری اجازات سلسله و هستند

منصور پهلوان:

پيوند مردم با ادعيه 
معصومين)ع( هدف محدث قمى 
از تأليف كتب ادعيه بود
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علمایمعاصرایرانازطریقایندو
ازطریق بهمحدثنوریو بزرگوار
ائمه به سپس و طوسی شیخ به او

اطهار)ع(منتهیمیشود.
واژگان »فرهنگ کتاب نویسنده
از برخی به اشاره با نهجالبالغه«
محدث خواندن اخالق معلم دالیل
قمی،تأکیدکرد:اولیندلیلایناست
کهشیخعباسقمیتألیفاتچندیدر
علماخالقداردکههمهآنهامنتشر
شدهاست؛ازآنجملهمیتوانبهاین
موارداشارهکرد:»الکلماتالظریفة«
درمواعظواخالق،»األربعونحدیثا«
دراخالق،»مقاماتعلیّه«کهمختصر

»شرح است، نراقی السعادة معراج
ِحکمنهجالبالغه«.

و »مقاالت مجله سردبیر
اینکه دلیل دومین افزود: بررسیها«
قمی محدث اخالق و وعظ مجالس
زبانزدخاصوعامبودهاست.استاد
تهران، دانشگاه فقید و گرانمایه
مینویسد: اینباره در شهابی محمود
قمری هجری 1341 سال حدود در
خواهش ایشان از رفقا، از تن چند
جمعه و پنجشنبه شبهای تا کردیم
مشهد در میرزاجعفر مدرسه در را
برایطالب اخالق،درسی عنوان به
شروعکنند.قریبهزارتنازطالبو

علمایشهردرآنجاحضورمییافتند
وایشانبرمنبررفتهودرحدودسه
بحث اخالقی موضوعات در ساعت
بر شگفتی تأثیر درسها آن میکرد.
اهلعلمواطالع شنوندگانکههمه

بودند،میگذاشت.
اینکه بیان با نهجالبالغه مصحح
محدث واالی اخالص بر شواهدی
یکی کرد: عنوان دارد، وجود قمی
از بعضی به عموم اقبال دالیل از
مفاتیحالجنان، همچون ایشان، آثار
از دیگر یکی اوست، اخالص همین
آنشواهد،خاطرهایاستکهآنرا
استاد شأن در شهابی محمود استاد
خودبازگومیکند.ویمینویسد:»در
یکیازماههایرمضان،بههمراهچند
کردیم ایشانخواهش از رفقا از تن
کهدرمسجدگوهرشاداقامهجماعت
رابرمعتقدانوعالقهمندانمنتنهند،
بااصراروابراماینخواهشپذیرفته
در وعصر نمازظهر روز وچند شد



92 شيخ عباس قمي؛ محدث نامي

رایحـه
آذرماه1389

شد اقامه آنجا شبستانهای از یکی
وبرجمعیتاینجماعتروزبهروز
میافزود،هنوزبهدهروزنرسیدهبود
و یافتند اطالع زیادی اشخاص که
یک شد. زیاد فوقالعاده جمعیت
من به ظهر نماز اتمام از پس روز
کهنزدیکایشانبودم،گفتند:امروز
نمیتوانمنمازعصررابخوانم.رفتند
ودیگرآنسالرابراینمازجماعت

نیامدند«.
ویادامهداد:درموقعمالقاتو
استفسارازعلتتركنمازجماعت،
این »حقیقت گفت: قمی، محدث
چهارم رکعت رکوع در که است
کنندهای اقتدا متوجهشدمکهصدای
کهپشتسرممیگوید:»یااهللیااهللان
اهللمعالصابرین«ازمحلیبسیاردور
بهگوشمیرسد،اینتوجهکهمرابه
من در کرد، متوجه جمعیت زیادتی
شادیوفرحیتولیدکردوخالصه
خوشمآمدکهجمعیتایناندازهزیاد
است؛بنابراینمنبرایامامتاهلیت

ندارم!«.

نویسندهکتاب»پژوهشیدرزمینه
تأکیدکرد: کتابکافیومؤلفآن«
توجهبههمینماجرامیتواندمراتب
بزرگ مرد این خارقالعاده اخالص
رابهدرستینمایانسازدوتفاوتاو
رابابعضیازعالماندنیاطلبنشان

دهد.
العجاز »النکت کتاب مترجم
القرآن«بابیاناینکهمحدثقمیرا
یکعالم»رجالی«میدانند،درتبیین
تفاوتعلمرجالوتراجم،گفت:به
شرح در که رجال علم کلی طور
احوالوآثارعلماودانشمنداناست،
بهدوبخشتقسیممیشود:یکیبخش
مربوطبهراویاناحادیثواصحاب
کتابهایی و است طاهرین)ع( ائمه
شیخ »فهرست« و »رجال« همچون
به نجاشیعمدتا طوسیو»رجال«

اینبخشاختصاصدارد.
داد: ادامه »سفینه« مجله سردبیر
بخشدیگرمربوطبهشرحاحوالوآثار
علماودانشمندانپسازراویاناولیه
استوکتابهاییمانند»الفهرست«
افندیو ابنندیمو»ریاضالعلماء«
آن از خوانساری »روضاتالجنات«
جملهاست،بهاینبخشاخیر،علم

تراجمهممیگویند.
نویسندهکتاب»خورشیدمفسران«
چندین قمی محدث اینکه بیان با
کتابدرتراجمیاشرحاحوالوآثار
علمانگاشتهاست،افزود:ازآنجمله
میتوانبه»الکنیوااللقاب«درشرح
ـ اسالمی دانشمندان و علما احوال
اعمازعامهوخاصهـاشارهکردکه
درسهمجلدوبهزبانعربیدرنجف

اشرفنگاشتهشدهاست.

محدث آثار دیگر از افزود: وی
»الفوائد کتاب تراجم، در قمی
علمای احوال شرح در الرضویة«
به و مجلد یک در که است امامیه
زبانفارسیدرمشهدرضویتألیف
»هدیة کتاب همچنین است. شده
القاب به االحباب«درذکرمعروفین
اصحاب و فریقین علمای از کنی و
ائمههدی)ع(استکهدرسال1329
هجریقمریوبهزبانفارسینوشته

شدهاست.
استاددانشگاهتهراندربیانمعنای
اصطالح، در کرد: عنوان »محدث«،
محدثبهکسیگفتهمیشودکهتعداد
زیادیازروایاترادرحافظهداشته
احوال و راویان طبقات با و باشد
ضعف اسباب و باشد آشنا آنها
مجموعه مطالعه از بداند. را روایات
آثاروتألیفاتشیخعباسقمی،یقین

از ديگر آثار محدث قمى 
در تراجم، كتاب »الفوائد 
الرضوية« در شرح احوال 
علماى اماميه است كه در 

يک مجلد و به زبان فارسى 
در مشهد رضوى تأليف 
شده است. همچنين كتاب 
»هدية االحباب« در ذكر 

معروفين به القاب و كنى از 
علماى فريقين و اصحاب ائمه 

هدى)ع( است
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سهگانه شروط که میشود حاصل
فوقدراوجمعبودهومیتواناورا

محدثیواالقدرنامید.
ویتصریحکرد:شاهدبراینمدعا
کتاب این اوست، سفینةالبحار کتاب
گرانقدرکهبهمنزلهخالصهوفهرستی
از11۰جلدکتاببحاراالنوارعالمه
مجلسیاست،تألیفارزندهومستقلی
دراحادیثومعارفائمهطاهرین)ع(
عالیه مطالب از بسیاری و است
در الفبایی بهصورت را بحاراالنوار

»سفینةالبحار«میتوانیافت.
با کتاب»خورشیدری« نویسنده
بیاناینکهمحدثقمیدرزمینههای
است، تألیف صاحب نیز تاریخی
کتابهای بیشتر البته کرد: تصریح
تاریخیاومربوطبهزندگانیپیامبر
اکرم)ص(وائمهطاهرین)ع(استکه
»منتهی از: عبارتند آنها مهمترین

زبان کتاب معروفترین که اآلمال«
معصومین)ع( موضوع در فارسی
المنتهی«کهدرتاریخ استو»تتمة
خلفایبنیامیهوبنیعباساستکه

معاصرمعصومین)ع(بودهاند.
»کحل کتابهای داد: ادامه وی
»قرة البشر«، سید سیرة فی البصر
الطاهرة«، الحجج تاریخ فی الباصرة
الحسین مقتل فی المهوم »نفس
که المصدور« »نفثة المظلوم)ع(«،
»االنوار است، نفسالمهوم تکلمه
االلهیة« الحجج تواریخ فی البهیة
سیدة مصائب فی االحزان »بیت و
قمی محدث آثار دیگر از النسوان«

درموضوعاتتاریخیاست.
بغداد« »خورشید کتاب نویسنده
از دیگری بخش اینکه بیان با
کتابهایتاریخیمحدثقمیتحت
اظهار است، االیام« »وقایع عنوان
کرد:اینکتابهابهمناسبتسالروز
وقایع به توجه با و تاریخی وقایع
دینیوتاریخزندگانیپیشوایاندین
تألیفشدهاست.مهمترینکتابهای
محدثقمیدراینبابعبارتنداز:
»فیضالعالمدروقایعاالیام«،»وقایع
االیام«و»الفوائدالرجبیةفیمایتعلق
بالشهورالعربیة«کهمشتملبروقایع
ایاموجملهایازاعمالشهوراست.
واژگان »فرهنگ کتاب نویسنده
نهجالبالغه«تأکیدکرد:مسلماتدوین
یکی زیارات، و ادعیه مجموعههای
بوده قمی محدث اصلی اهداف از
ایجاد منظور به را کار این او است.
سهولتداعیانوزائراندردسترسی
بهمنابعمعتبرامامیهانجامدادهاست
ومیداندکهعموممردمبهکتابهای

بن سید طوسی، شیخ صدوق، شیخ
طاووس،کفعمیوعالمهمجلسیکمتر
دسترسیدارندواستخراجادعیهایام
وزیاراتائمهمعصومین)ع(وتدوین
آنهادریککتابتاچهاندازهبرای

عموممردممفیدخواهدبود.
به اشاره با تهران دانشگاه استاد
قمی محدث کتابهای از برخی
گفت: زیارت، و دعا موضوع در
کتابهایایشاندراینبابعبارتند
معروفترین که الجنان« »مفاتیح از:
امامیهدردعاوزیارتاست، کتاب
»اللئالیالمنثورةفیالعوذاتواالذکار
»هدیة فارسی، زبان به الماثورة«
الزائرین«و»بهجةالناظرین«بهزبان
المتهجد« »المصباح ترجمه فارسی،
»جمال ترجمه طوسی، شیخ تألیف
طاووس، بن سید تألیف االسبوع«
محدث تألیف الزائر« »تحیة تتمیم
الیوم فیعمل الفالح »مقالید نوری،

واللیلة«.
نویسندهکتاب»پژوهشیدرزمینه

از مطالعه مجموعه آثار و 
تأليفات شيخ عباس قمى، يقين 

حاصل مى شود كه شروط 
سه گانه فوق در او جمع بوده و 
مى توان او را محدثى واالقدر 
ناميد. شاهد بر اين مدعا كتاب 
سفينة البحار اوست، اين كتاب 
گرانقدر كه به منزله خالصه 
و فهرستى از 110 جلد كتاب 
بحاراالنوار عالمه مجلسى است
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کتابکافیومؤلفآن«عنوانکرد:
قمی محدث کتابها، این از غیر
کرده تألیف نیز دیگری کتابهای
اشاره آنها از برخی به که است
و مبدأ در الرشاد« »سبیل میشود:
ترجمه در القصوی« »الغایة معاد،
محمدکاظم تألیفسید الوثقی العروة
یزدی،»مختصراالبوابفیالسننو
اآلداب«،»منازلاآلخرة«کهدرباره
حساب، قیامت، برزخ، قبر، مرگ،

میزان،صراطوغیرهاست.
کتابهای همچنین افزود: وی
»الفصولالعلیةفیالمناقبالمرتضویة«
در الطوسیة« »التحفة فارسی، به
تاریخطوسوزیاراتامامرضا)ع(،
»الدرالنظیمفیلغاتالقرآنالعظیم«،
»فیض بهایی«، شیخ وجیزه »شرح
الغدیر« بحدیث یتعلق فیما القدیر
عبقات مجلدات از مختصری که
االنوارمیرحامدحسینهندیاستو
»رسالهدرگناهانکبیرهوصغیره«از

دیگرتألیفاتمحدثقمیاست.
تهرانتصریحکرد: دانشگاه استاد
بسیاریازکتابهایمحدثقمیبه
زبانفارسیاست.قصدوغرضاو
ازتألیفاینکتابهاخدمتبهعامه
فارسیزباناناستونهاظهارفضل.
این تألیفات از بسیاری همچنین
او خود که همچنان واالقدر محدث
جوانی سنین در است کرده تصریح
شده تألیف سالگی چهل از پیش و
برای میتواند موضوع این است،
بدانند و باشد درسآموز جوانان
مردان خطیر کارهای از بسیاری که

بزرگدردورانجوانیآنانبهانجام
رسیدهاست.

ویادامهاداد:ازآنجملهمیتوان
سفینةالبحار، همچون کتابهایی به
الکنی اآلمال، منتهی الجنان، مفاتیح
الفوائد االحباب، هدیة االلقاب، و
اآلخرة منازل سبیلالرشاد، الرضویة،
اشارهکردکههمه المنثورة اللئالی و
نوشته ایشان دورانجوانی در آنها

شدهاست.
اینکه بیان با نهجالبالغه مصحح
محدیثقمیازهمهاوقاتزندگانی
آثار تألیف و تحقیق مسیر در خود
سودمندبهنحوشایستهایبهرهجسته
به را خود شریف اوقات هیچگاه و
بطالتسپرینکردهاست،گفت:یکی
شیخ از سال 24 که بنده اساتید از
عباسقمیجوانتربود،میگفت:در
بودم او همراه که زیارتی سفر یک
فنی نقص دلیل به اتوبوس دقایقی
و شده پیاده مسافران داشت، توقف
مشغول قدمزدن و خستگی رفع به
شدند،اماشیخعباسقمیبالفاصله
گوشهاینشست،بقچهخودراگشود،
نوشتن به و برداشت قلم و کاغذ

مشغولشد.
شیخ کرد: تصریح پایان در وی
عباسقمیاینچنینازاوقاتخود
از متجاوز توانست تا کرد استفاده
پنجاهاثرنفیسوگرانبهاازخودبه
در را ایشان خداوند گذارد، یادگار
رحمتومغفرتواسعهخودمستغرق
ایشان راه گامگذار را ما و فرموده

قراردهد.

بسيارى از تأليفات اين 
محدث واالقدر همچنان كه 

خود او تصريح كرده است در 
سنين جوانى و پيش از چهل 
سالگى تأليف شده است، اين 
موضوع مى تواند براى جوانان 
درس آموز باشد و بدانند كه 
بسيارى از كارهاى خطير 

مردان بزرگ در دوران جوانى 
آنان به انجام رسيده است
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منتخب 
مقاالت ارسالى
بـه كنگـــره 

بزرگداشت محدث قمى
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آثار ماندگار مرحوم محدث قمى 
از جنبه هاى مختلف قابل تأمل، تدبر 
و بهره بردارى است. يكى از اين آثار 
جاودانه، »مفاتيح الجنان« است؛ يكى 
از ابعاد قابل تأمل در مفاتيح الجنان، 
جسمى  سالمت  با  مرتبط  موارد 
است. در اين مقاله پس از اشاره به 
گستره مفهوم سالمت و واژه شناسى 
اساس  بر  مفاتيح الجنان  در  سالمت 
قرار  بررسى  مورد  زير  موضوعات 

گرفته است:
   

صفاتالهیوسالمت،درخواست
سالمتبهطورعام:صحت،عافیت،
،... و عمر طول نشاط، قوت،
سالمت دوام و کسب راهنمای
»روشهای اساس بر )پیشگیری(
مستحبات و فرایض معنوی«:
عبادی،ادعیه،آیات،نمازهاواذکار،
در برنامهریزی مادی«: »روشهای
بهداشتی دستورات تغذیه، زندگی،
ونسخههایپیشگیرانه،»روشهای
درمانیمعنوی«:دعا،ذکروتعویذ،
سیدالشهداء)ع(، تربت نماز، قرآن،
آب مادی«: درمانی »روشهای
درمانی،لمس)عمدتًاتوأمباادعیه(،
موادگیاهیوحیوانیوسایرمواردی
بیمار، عیادت وراثت،خواب، چون
سهولتتکلیف،آثارجسمیگناهان

و...
امیداستباآشناییبیشتربااین

بهره ضمن ارزشمند معنوی گنجینه
برداریمعنویازآثارآندرسالمت

جسمنیزبهرهمندشویم.
شخصیت قمی محدث مرحوم
عظیمالشأنوچهرهماندگاریاست
عمیق معرفت بدون بسیاری که
به نسبت اندك شناخت وحتی
اینگوهرارزشمندبرسرسفرهاو
برده فراوان بهرههای و شده متنعم
منزل کمتر در امروزه چنانچه اند،
شریف کتاب که است مسکنی و
نباشدکه مفاتیحالجناندردسترس
خوانگستردهعواموخواصاست.
قمی محدث مرحوم آثار دیگر
وحکمت دانش و معرفت منبع نیز
و محدثان بویژه دانش طالبان

محققانحوزویاست.
آثارمرحوممحدثقمیازابعاد
بررسیوعالقهاست؛ قابل مختلف
موضوع به اجمال به مقاله این در
مفاتیحالجنان در جسمی سالمت
هر کتاب این است. شده پرداخته
کتاب نه دعاست کتاب اساسًا چند
نکات هم منظر این از اما طب
قابلمالحظهایداردکهبهاجمالبه

آنمیپردازیم؛
1-گسترهمفهومسالمت

مفاتیحالجنان، شریف کتاب در
سالمتباعباراتمختلفکهعمدتًا
درادعیهواردشدهازگسترهوشمول
سالمت که است برخوردار جامعی

روحوروانوجسمراشاملمیشود
ونهتنهارهاییانسانازبیماریهای
روحیچونحسد،کبر،غضبو...
راشاملمیشودکهبعضابهفراخور
مطلبواردشده،سالمتجسمینیز

مدنظرقرارگرفتهاست.
2-واژهشناسیسالمت

واژههای سالمت با ارتباط در
مختلفیدرمفاتیحالجنانقابلمشاهده
استازجمله:عافیت،سالمت،وجع
واوجاع)دردودردها(،سقم،قوت،
کوری،دیوانگی،جذام،پیسی،حفظ،
آفت، نشاط، ابتالء، شفا، مرض،
،خوره، تغذیه و دوا،غذا الم،ضّر،
تشنگی، بیداری، خواب، خرفتی،
سیرابی،حیات،موت،کرب،کاشف
الکروب،بلیهوبالیا،شدتورخاء،
پوست، بدنی، ضعف الغماء، مفرج
و بأساء یسر، و عسر استخوان،

ضراء،سوء،صحتو...
3-صفاتالهیوسالمت

گوناگون اذکار و ادعیه قالب در
ویاآیاتقرآنیصفاتیازخداوند
و سالمتی که است شده ذکر متعال
صحتباآنهادرارتباطاستنظیر:
یامناسمهدواءوذکرهشفاء،کاشف
معافی،  طهور، االلم،سالم، و الّضر
استشفاه، من شافی السقم، شافی
ال من طبیب یا الطبیب، نعم طبیب،
طبیبله.،یامنبدءخلقیوذکری

وتربیتیوبّریوتغذیتی

سالمت جسمى در مفاتيح الجنان
        دكتر محمد ربانى
عضو هيات علمى دانشگاه اصفهان
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4-درخواستسالمتبهطورعام
درمفاتیحالجناندرادعیهمختلف،
ازخداونددرخواستسالمتوعافیت
کهمی بطورعام اغلب که شدهاست
تواندشاملسالمتجسموروحباشد
ذکرشدهاست،نظیر:اللهمانیاسئلک

العفووالعافیهوالمعافاه..
همچنیندرخواستصحت،قوت،
نشاطوطولعمردرادعیهمختلفی

بیانشدهاست.
5-راههایکسبودوامسالمت

)پیشگیری(
گوناگونی اقدامات و روشها
قابل مفاتیحالجنان ارزنده کتاب از
پیشگیری درطب که است استنتاج
وتأمینسالمتانسانمؤثراستکه

اجمااًلذکرمیشود:
فرایض -1 معنوی: روشهای 
قالب در آنچه عبادی: مستحبات و
نظیر آنها مقدمات برخی و عبادات
از بدن بودن پاك وضو، و غسل
جسمی سالمت در آمده نجاسات

انساننیزتأثیربسزادارد.
2-ادعیهسالمتی:خواندنادعیه
توصیه الصحه حفظ برای متعددی

شدهاست.
3-آیاتقرآنی:صحتوسالمت
ازنتایجخواندنبرخیآیاتشمرده

شدهاست.
خواندن ثمرات از نمازها: -4
برخینمازهاسالمتجسمینیزذکر

شدهاست.
تأمین در اذکار برخی اذکار: -5

سالمتیانسانتاثیرگذارهستند.
-6صدقهواطعامفقرا:ازراههای
شمرده انسان سالمتی در موثر

شدهاند.
درکتابشریفمفاتیحالجنانهر
حفظ برای فوقالذکر موارد از یک
الصحهوتأمینسالمتانسانبهطور

جداگانهیاتوأمآمدهاست.
روشهایمادی:

براساسآنچهدرمفاتیحالجنانآمده
از میتوان را زیر روشهای است؛
مواردمؤثردرتأمینسالمتوبهعنوان

روشهایپیشگیرانهمطرحکرد:
زندگی در ریزی برنامه -1
آنچه به توجه با زمان(: )مدیریت
و شده ذکر مختلف اوقات برای
تأکید مربوطه اوقات در امور انجام
چون اوقاتی رعایت تذکر و شده
این به پایبند انسان بینالطلوعین،
مؤثردر برنامه از آن، نظیر و کتاب

سالمتهمبهرهمنداست.
غذایی مواد برخی تغذیه: -2
استفادهآنهاحداقلدراوقاتخاصی
است شده توصیه مفاتیحالجنان در

نظیرخوردنانار
انجام بهداشتی: دستورات -3
مواردیچوننظافت،گرفتنشارب
و میوه خریدن آن، دفن و ناخن و
مفاتیح توصیههای از تازه گوشت
پیشگیری در که است الجنان

بیماریهامؤثراست.
یکی پیشگیرانه: نسخههای -4
گل با سر شستشوی موارد این از

خطمیاست.
روشهایی  درمانی: روشهای
بیماریها این از برخی درمان برای
درمفاتیحالجنانآمدهاست.ازجمله
گوارشی، اختالالت بیماریها: این
چشم زانو، و ساق دردهای برص،

درد درد، دندان دماغ، خون درد،
و مار تنفسی، بیماریهای گوش،

عقربگزیدگیاست.
روشهایمعنوی:

و دعا اجابت تضمین -1
درخواستشفاازخداوندمتعال

2-استفادهازدعاوذکروتعویذ،
برای موارد این نماز: و قرآن آیات
شدهاند ذکر مختلفی بیماریهای
چنانچهدعابرایدفعزایماندشوار،
قرآنی برایتب،آیات تعویذ ذکرو

برایمواردیچونکوفتآمدهاند.
3-صدقه،4-دعایپدرومادر
روشهایمادی:هرچنددراغلب
اینمواردبصورتتوأمبادرمانهای
معنویآمدهانداماجداگانهنیزمیتوان
مدنظرقرارداد:آبدرمانی،لمسو
شکر، گیاهی: مواد مالیدن، دست
سیاهدانه،عسل،نمک،زعفران،کندر

و...،موادحیوانی،مثلشیر
دیگر مطالب برخی موارد: سایر
مرتبطباحفظالصحهدرمفاتیحالجنان
وراثت، ازجمله: است احصاء قابل
خواب،عیادتبیمار،سهولتتکلیف،

آثارجسمیگناهانو...
جمعبندی:باتوجهبهآنچهگذشت
که میشود روشن اجمال به حداقل
نه ارزشمند کتاب این از بهرهمندی
تنهاشفایروحانسانرادرپیدارد
را آدمی جسمی سالمت ارتقای که

نیزمیتواندبدنبالداشتهباشد.
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قمى  در زندگى شيخ عباس  آنچه 
بدون  وى  كه  است  اين  است  مهم 
آن كه وارد جدال مكتبى، درگيرى و 
معاندان  و  مهاجمان  با  رويارويى  يا 
دينى شود، با تبيين و تدوين معارف 
سيل  برابر  در  محكم  سدى  اسالمى، 
طورى  به  داد  قرار  بى دينى  بنيان كن 
شرايط  آن  در  و  زمان  آن  در  كه 
از  عظيم  مجموعه اى  توانست  سخت 
گردآورى  را  سازنده  و  دينى  كتب 
مسلمين  جامعه  اختيار  در  و  كرده 

ومشتاقان اين مكتب قرار دهد. 
   

ازمهمترینخصوصیاتزندگیاین
عالمبزرگسادهزیستی،قناعتوعدم
وی از که بود دنیوی امور به اهتمام
ازتجمالت دور به زاهد، عالم، فردی
از بعد زندگی در بود. ساخته و...
ائمه)ع(الگوقراردادنچنینبزرگانی
موفقیتعظیمیدرپیخواهدداشت
چراکهچنینکسانیباوجودزندگی
دشواروسختگیریهایدورانهرگز
همیشه و نگشودند شکوه به زبان
زندگی در سختی و مشکالت وجود
و میدانستند الهی الطاف از را دنیا
آنرامقدمهایبرایرسیدنبهآرزوی
رضای همان که همیشگی و واقعی
است بودن )ع( جوارائمه در و الهی

میدانند.
نوشتن و گفتن از زبان نهایت در

چنین شخصیت و زندگی درباره
از آنچه هر و است قاصر بزرگانی
خوبیواخالصدرسطوراینمقاله
ازشیخبیانشود،آنطورکهشایستهو
است عظیم شخصیت این با متناسب
محدث عظمت بیانگر کافی طور به
رسای در کتابها اگر و نبوده قمی
همسختیها باز نگاشتهشود، ایشان
وخدماتیکهایشانبهجامعهمسلمین
گنجایش کتب سطور در داشتهاند،
نخواهدداشتودرآخرشایستهاست
شیخراعارفواهلمعرفت،زاهدو
بدورازمقام،شهرتوثروت،عالمو
عامل،محققوپژوهشگرودرنهایت

مترجمومؤلفمعرفیکرد.


سلوک اجتماعى محدث قمى: 
دربررسيزمانهيزندگيشیخبین
نهضتتنباکوبهرهبريمرحوممیرزاي
شیرازيتانهضتعلمايخراسانبه
علیه قمي سیدحسین آیتاهلل رهبري
استبدادپهلويودینستیزيرضاخان

بهمواردذیلبرخوردميکنیم.
اسالم؛ علیه غرب فرهنگي تهاجم
ماسوني؛ تشکیالت شدن فعال
پدیدآمدنمذاهبساختگياستعماري
پاکستان؛ عراق، عربستان، ایران، در
پیدایشاحزابوجمعیتهايمختلف
غربي؛ ـ الحادي ایدئولوژيهاي با
ازسويشرق باستانگرایي نغمههاي

شناسانوایرانشناسانباطرحایران
منهاياسالم،نشرمطبوعاترنگارنگ
بااهدافانحرافيشان؛تأسیسمدارس
جدیدوتعطیلاجباريمدارسقدیم
ترجمه و نشر علمیه، حوزههاي و
تاریخ؛ در خاصه غربي کتابهاي
تشیع و اسالم ضد نوشتههاي چاپ
موارد این همه دیگر. مورد دهها و
محو و اسالمزدائي دینستیزي، در
داشتند. نظر اشتراك تشیع معنویت
ميبایست سرزمین این در آنچه
بود. الهي« »معارف ميشد کوبیده
حتيباتأسیسفرقدراویشمختلف،
دیني تعصب و تعهد بردن میان از به

همتگماشتند.


همكاري در تأسيس حوزه علميه 
قم:

مرحومحاجشیخعبدالکریمحائري
وقتيکهحوزهعلمیهقمراتأسیسکرد
وبهآنرونقبخشید،برايپربارکردن
بنیهيعلميوفکريطالب،ازعلما
همکاري به دعوت دیني بزرگان و
کرد.یکيازکسانيکهبیشازهمهبه
وجوداونیازداشتوبهعنوانبازوي
توانمنداومحسوبميشد،حاجشیخ
عباسقميبود.شیخآقابزرگتهراني
که »هنگامي ميفرماید: باره این در
عبدالکریمحائري،مؤسس حاجشیخ
حوزهعلمیه،واردقمشدوعلمايقم

زندگى و سيره اجتماعى 
محدث قمى

سعيده حزباوى
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ازایشاندرخواستکردنددرآنشهر
و بهحوزه وسروساماني کند اقامت
آنمرکزدینيبدهد،حاجشیخعباس
با بود. او یاوران و معاونان از یکي
زندگي مشهد در موقع آن اینکه
ميکرد،سهمزیاديدراینکارداشت
حاج مروجان بزرگترین از یکي و
شیخعبدالکریمبهشمارميرفتوبا

دستوزباناوراتأییدميکرد.


اُنس با كتاب
عالقه قمي محدث ویژگيهاي از
بود کتاب مطالعه و نوشتن به فراوان
بهطوريکهميتوانگفتاودرکتاب
یا محدث بود. شده خالصه قلم و
درکتابخانهبودیاباکتاب؛وکمتردیده
بررسي و مطالعه مشغول که ميشد
کتاب، به محدث عشق نباشد. کتابي
نورانیت حدیثي، کتابهاي هم آن
فرزند بود. بخشیده او به خاصي
ميگوید: اینباره در ایشان بزرگ
هر پدرم مرحوم با کودکي اول »در
وقتازشهربیرونميرفتم،اوازاول
و نوشتن به مرتب شام، به تا صبح
براي که زماني بود«. مشغول مطالعه
مسافرت دور کشورهاي به زیارت
ميکرداوقاتفراغتخودراباکتاب
به وعالقهوي ميکرد.عشق سپري
کتاببهاندازهايبودکهوقتيکمترین
پوليبهدستميآوردآنرادرخرید

از پیاده گاه و ميکرد صرف کتاب
ميرفت. آن استقبال به تهران به قم
در که »زماني ميگوید: قمي محدث
قمتحصیلميکردم،خیليتنگدست
بودم؛تاجایيکهیکقِرانودوقِران
جمعميکردمتااینکهمثاًلسهتومان
تهران تا قم از برداشته، آنرا ميشد.
خریده، کتاب آن با و ميرفتم پیاده
ادامه تحصیل به و برميگشتم قم به

ميدادم.


مهربان و خوش رفتار
از کتاب با اُنس و همنشیني
اّما بود. ویژگيهايشیخعباسقمي
اینعالقهواُنسباکتابهیچگاهمانع
شیخ دوستانه و محبّتآمیز رفتار از
باهمسفرانخودنميشد.اوبارویي
با وشوخطبعي لب بر لبخند گشاده،
همراهان،کمبودتفریحوگشتوگذار
مصداق او ميکرد. پر را دوستان با
که بود شریف روایت این روشن
حضرتعلي)ع(فرمود:»مؤمنکسي
استکهبادیگرمؤمنانانسميگیرد
وآنانهمبااوانسميگیرندونرمو
رفتاري دربارهخوش مهرباناست«.
اند: نوشته طبعيويچنین وخوش
همراهان حال رعایت سفر در »او
آنانفوقالعادهخوش با و راميکرد
و شوخطبع فردي و ميکرد رفتاري

خوشگفتارونیکورفتاربود.


مرد عمل

محدثقميآنچهميگفتباآنچه
عملميکردوآنچهمردمازرفتارو
بود. یکي ميکردند، درك کردارش
شنوندگان دل در سخنش رو این از
درس در که آناني داشت. اثرشگرف
اخالقونصایحاوشرکتميجستند
وگوشجانبهاینسروشاخالص
ميسپردند،نقلکردهاندکهسخناننافذ
اوچنانبودکهآدميراازگناهانو
پندارهايبددورميساختومتوّجه

خداوعبادتميکرد.


رفتار علوى 
شیخ حاج شریف عمر اواخر در
در همدان، از شخصی قمی، عباس
نجفاشرف،بهحضورویمشرفشد
وپسازبهرهگرفتنازوجودحاجشیخ
رفتن، هنگام در او، نصایح و عباس
ولی کرد، تقدیم ایشان به را مبلغی
حاجشیخعباسقمیعلیرغماصرار
زیاد،پولرانپذیرفت.پسازرفتنآن
شخص،فرزندحاجشیخعباسقمی
جواب و نپذیرفتی؟ چرا پدر! گفت:
شنید:گردنمنازكوبدنمضعیفاست،
طاقتجوابخدارادرقیامتندارم.
علی)ع( امیرالمؤمنان سخنان سپس
کرد بیان را رمضان نوزدهم شب در
دخترش به خطاب حضرت آن که
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در من برای دخترم! فرمود: امکلثوم
یکطبقدوخورشحاضرکردی؟...
دخترم!هرکسخوراكوپوشاكاو
دردنیانیکوترباشد،معطلشدناودر
روزقیامتنزدخدابیشترخواهدبود.
دخترم!درحاللدنیاحساباستو
درحرامآنعذاب.سپسحاجشیخ
اهل و گریست سخت قمی عباس

خانهراموعظهکرد.


با  مبارزه  و  ايمان  مرزبان 
هجوم دشمنان  

حضرتامامصادق)ع(دراینباره
میفرماید:عالمانپیروما،مرزبانانو
هجوم مراقب که هستند سنگردارانی
لشگرشیطانبرمرزهایایمانندوآنان
باز فکری مستضعفان بر تسلط از را
کسانی ما پیروان از بدانید! میدارند.
از خیزند بپا مهمی چنین برای که
کسانیکهدررومبرایگسترشاسالم
جهادمیکنند،هزارمرتبهبرترند،چرا
دفاع ما پیروان عقائد از ایشان که

میکنندوآنانازجسمآنان.
حق به قمی عباس شیخ حاج
دین عالمان بارز مصادیق از یکی
چرا بود؛ ایمان صدیق مرزبان باور
یکی شاهد خویش عصر در او که
ازدورانهایهجومفرهنگیدشمنان
بود. روحانیت و اسالم قلب به دین،
وقایع و برابرحوادث در همین برای
و کرده علم قد خویش زمان تلخ
را راستین،خود روحانی یک بعنوان
مقابله آماده فرهنگی و نظرعلمی از
باتوطئههایمخالفینکرد.اودرعصر
مشروطیتازسوئیقیاممردممسلمان

در آگاه، روحانیت رهبری به ایران
خونریزیهای و سمتگریها مقابل
ازسوی و میدید را ستمگر حاکمان
غربزده روشنفکران فعالیت دیگر
که میکرد مشاهده را اسالمستیز و
را معنویت فرهنگ و دین چگونه
غرب مبتذل فرهنگ و کرده کمرنگ
ارمغان به ایران بزرگوار ملت به را

میآورند.
درچنینشرایطیحاجشیخعباس
وارد متعهد عالم یک همچون قمی
صحنهشدومانندیکطبیبدورهگرد
بخشید شفا را مسلمین قلب و روح
»مفاتیح جاوید کتاب نگارش با او
مردم االخره« »منازل و الجنان«
دعوت معنویت و دعا سوی به را
و الرضویة« »فوائد  تألیف با و کرد
»تحفةاالحباب«و»الکنیوااللقاب«
و دین بزرگان االحباب«، »هدیة و
دانشمندانوارستهشیعیرابهجوانان
مسلمانمعرفیکرد.وبهعنوانالگو
شخصیتهای و کرد مطرح آنان به
کاذبغربوشرقرانفیکرد.ویبا
تنظیمکتاب»منتهیاآلمال«،شیعیانرا
باتاریخچهاردهمعصوم)ع(آشناکرده
ومردمخودباختهوبیگانهازفرهنگ
بارهبرانآسمانیخویش خودیرا،

پیوندداد.
اوهمچنینباترجمه»غایةالقصوی«
و احکام درس با را مؤمن جوانان
دستوراتشرعیمأنوسکرد،باألخره
تابناك ستارهای مانند: قمی محدث
عصری درخشید، تاریک عصری در
بر رضاخان خدایی ضد رژیم که
ستم تاریکی و بود حاکم ایران ملت

حاج شيخ عباس قمى 
همچون يک عالم متعهد 
وارد صحنه شد و مانند 

يک طبيب دوره گرد روح 
و قلب مسلمين را شفا 

بخشيد او با نگارش كتاب 
جاويد »مفاتيح الجنان« و 
»منازل االخره« مردم را 
به سوى دعا و معنويت 

دعوت كرد
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ارزشهای با مبارزه و بیدینی و
الهیهمهجارافراگرفتهبودوملت
و فساد گرداب در ایران مسلمان
بدبختیغوطهورشدهبودند،درحالی
حوزههای و روحانیت با مبارزه که
عمامه و حجاب با ضدیت علمیه،
ارزش یک عنوان به روضهخوانی و
از نجات، کشتی او میشد تلقی ملی
ملت به را فساد و هالکت گرداب
تدوین با یعنی کرد؛ عرضه مسلمان
کتابارزشمندسفینةالنجاة،مسلمانان
گرفتاردربندفرهنگبیدینیوبیبند
وباریرابهساحلنجاترهنمونشد.
آنانرابااحادیثنورانیاهلبیت)ع(
پیونددادوبهدریاینورمتصلکردو
دریککالمحاجشیخعباسقمیبا
تألیفکتابهایمتعدددرموضوعات
موردنیازجامعهآنروز،توانستدر
اسالم دشمنان فرهنگی هجوم مقابل
سدی اسالمی، و الهی ارزشهای به
نسل و جوانان به و بسازد پوالدین
ائمه اندیشههای و تفکرات جدید
در را آنان و کند سیراب اطهار)ع(

برابردینستیزان،بیمهکند.


عاشق اهل بيت)ع(
خاندان شیفته قمی عباس شیخ
مصایب بر او بود، اسالم)ص( پیامبر
میگریست رسولاهلّل)ص( بیت اهل
بر را قلبیاش اعتقاد که بود وچنان
ساخته منعکس کتاب صفحات روی
اشرف نجف در که هنگامی است.
اول دهه همهساله میکرد، زندگی
محرمرادرمسجدهندیمنبرمیرفت
و جالب سخنان از را مردم عموم و

میساخت. بهرهمند ثمربخشخویش
تنها پایان تا آغاز از عاشورا روز
مظلومیت در و میکرد مصیبت ذکر
بن حسین شهیدان ساالر مصیبت و
و علم اهل میگفت. سخن علی)ع(
طبقاتدیگردرپایمنبرایشانچنان

میگریستندکهقابلوصفنیست.


غناى قناعت
در قمی عباس شیخ مرحومحاج
نظراقتصادی از زندگی دوران تمامی
بههمراهخانوادهدرتنگدستیبهسر
در که نجف فضالی از یکی میبرد.
مدرسهمرحومآیتاهلّلسیدمحمدکاظم
یزدیتحصیلمیکردهاست،میگوید:
مرحومحاجآقاباقرطباطبایییزدی
روزی سید نوه و مدرسه این تولیت
ضمننصیحتبهطالبمیگفت:چرا
اتاقهای که میکنید اصرار همه این
خوبونورگیرداشتهباشیدوبههر
میدهند قرار اختیارتان در که اتاقی
عباس شیخ حاج شوید. نمی راضی
قمیدراتاقیبسیارکوچکوتاریک
اقامتداشتودرهمینجادوجلد

کتابغایةالقصویرانگاشت.
زندگی حد از مرحوم آن زندگی
بود. نازلتر هم عادی علم اهل یک
لباسشیکقبایکرباسبسیارنظیف
ومعطربودکهچندینسالمتوالیدر
فصولسردوگرمراباآنمیگذرانید.
خانهاش اهل و خود برای هیچگاه
تجمالتی امکانات تدارك فکر در
و مالحظه با نیز غذا نظر از نبود،
کسالت آنکه وجود با بود، محتاط
را غذایی هر نمیتوانست و داشت

حاج شيخ عباس قمى با 
تأليف كتاب هاى متعدد در 

موضوعات مورد نياز جامعه 
آن روز، توانست در مقابل 

هجوم فرهنگى دشمنان 
اسالم به ارزش هاى الهى 
و اسالمى، سدى پوالدين 
بسازد و به جوانان و نسل 

جديد تفكرات و انديشه هاى 
ائمه اطهار)ع( سيراب كند
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غذا هر از و نمیداد اهمیت بخورد،
بههرمقداریکهتوانداشتاستفاده
حضورش به زن دو روزی میکرد.
کند قبول میکنند تقاضا و میرسند
هرماهمبلغیرابهایشانتقدیمکنند
باشد، رفاه در زندگی لحاظ از تا
که اینوجه پذیرفتن از قمی محدث
امتناع بود او ماهانه مخارج از بیش
فرزند محدثزاده، میرزامحسن کرد.
قبول او که میکند اصرار کوچکش
بمبئی اهل که زنان آن اینکه تا کند
از ( کوچک آقا بستگان از و بودند

میرفتند، شمار به نجف( محترمین
از پس میروند. و میشوند ناامید
رفتنآنان،فرزندبهپدرمیگوید:من
برایمخارج بازار ازکسبه همدیگر
شیخ حاج نمیکنم! قرض روزانه
باش، ساکت میدهد: جواب عباس
همینمقداریهمکهخرجمیکنمنمی
دانمفردایقیامتچگونهجوابخدا
جواب در بدهم. را زمان)عج( وامام
اینمیزانهممعطلهستمچگونهبارم

راسنگینترکنم؟
محققمعاصرعلیدوانیمیگوید:
عباس شیخ حاج با که عالمی از
شنیدم داشت کامل آشنایی قمی
ریال یک عمرش تمام در وی که
اینکه با نکرده استفاده امام سهم از
ازآنراداشتو بهرهمندی صالحیت
بود. اسالم صدیق مبّلغ و خدمتگزار
فرزندشخاطرنشانکردهاستباپول
غیر که تومان پانزده ماهی مختصری
ازسهمامامبودزندگیسادهایداشت
کهازحدمتوسطهمکمتربود،وضع
یکسان فقیران زندگی با خانوادهاش
داشتیم مستمندی همسایه اگر و بود
شایدزندگیشازمابهتربود.البتهاین
یا و باشد نداشته پول که نبود گونه
نبود، برایش آن به دسترسی امکان
مبالغیقابلتوجهبهویمیدادندولی

تحویلنمیگرفت.
دریکیازسالها،مردنیکوکاری
ازمحدثقمیخواهشمیکندبپذیرد
اوبانیمجلسروضهویشودوتعهد
به پنجاهدینارعراقی میکندکهمبلغ
ایشانتقدیمکندـدرآنموقعهزینه
زندگیویماهیسهدیناربودمحدث

قمیمیگوید:منبرایامامحسین)ع(
گونه بدین و دیگری نه میروم منبر
آنوجهراقبولنکرد.مرحومآیتاهلّل
تصمیم وقتی گفت: می نقل حکیم
قمی عباس شیخ حاج برای گرفتیم
شهریهایدرستکنیمکهوضعزندگی
اووخانوادهاشبهبودیابدنمیپذیرفت
ومیگفت:هرهفتهازسویامامعصر

ارواحنالهالفداچیزیمیرسد.
حاجشیخعباسقمیاغلباوقات
کشک یا و پخته چغندر و نان از
روزانه غذای عنوان به شده ساییده
استفادهمیکردوروحیقناعتپیشه
وصرفهجوداشتوباکمترینخوراك
محقر خانهای در پوشاك نازلترین و
این وجود با و میگذرانید روزگار
زندگیسادهوهزینهاندك،کاریمهم
کرده نقل دوستانش از یکی میکرد.
است:درآنسالهاییکهشیخعباس
داشت اقامت مقدس مشهد در قمی
امور در و بود مناسب مشهد اوضاع
تغذیهونیازمندیهایزندگی،فراوانی
نسبیوجودداشت،دراینزمانحتی
نانواها که بود چنان نانواییها امور
بعدازپایانپختوپزروزانه،نانهای
عبور محل به را نامرغوب و اضافی
بهای با و میبردند مسافران مرور و
این وجود با میفروختند، کمتری
امکانات مناسب بهبودی و اوضاع
نهایت در قمی عباس شیخ زندگی،
قناعتزندگیمیکرد.روزیازروزها
بودند تردد در زوار که خیابانی از
عبورکردم،مشاهدهکردممحدثقمی
نانهایارزانتررامیخریدتادرامور

خانوادهصرفهجوییکند.
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همسرشنسبتبهاینزندگیتوأم
میکوشید و نبود معترض مشقت با
شوهرشرادرانتخابایننوعامرار
را فرزندان و برساند یاری معاش
داشتند که اندکی امکانات با متناسب
را آنان توقعات میزان و کند تربیت
نامالیمات به نسبت و بخشد اعتدال

ودشواریهاصبرپیشهکند.


برداشت كم، بازده زياد
همسرشعالوهبراینکهباقناعت
شیخعباسمیساختوهیچگاهزبان
خصوص در نمیگشود، شکوه به
علمی مطالعات و تحقیقی کارهای
محدثقمیبردبارینشاندادوفضای
خانهرابهنحویمساعدساختتااو
تدوین به افزونتر آرامش با بتواند
محدث زیرا بپردازد، خویش آثار
تألیف بهمطالعهو قمیعالقهوافری
داشتوازفرصتهاحداکثراستفاده
به مبتال اینکه وجود با و میکرد را
بیماریریویبودوفشارهایفکری
این روحی و بدنی خستگیهای و
ناراحتیاوراتشدیدمیکردشبانهروز
کارمیکرد،خوابواستراحتاندکی

داشت.
آن است: شده یادآور فرزندش
و سفر در و بود پرنویس مرحوم
حضرمینوشتوازهرفرصتیبرای
کتابتبهرهمیبرد.هروقتشببیدار
اتاقش چراغ که میدیدیم میشدیم
روشناستوپدرمدرحالنگارش
از نوشتن اثنای در گاهی میباشد.
فرطخستگیچرتشمیبردودوباره
بایک تنها باسرعت و میشد بیدار

استکانآبدوبارهوضومیساختو
فرزندمحدث میداد. ادامه نوشتن به
و بیست روز در را مطالب این قمی
اجتماعی در سال13۷4 مرداد هشتم
کهمقاممعظمرهبری،حضورداشتند
آب این با گفت چون و میکرد نقل
است میساخته وضو پدرش اندك
یکیازحاضرانپرسیدمگرمیشود؟!
اگر بلی. فرمودند: معظمرهبری مقام
آدمعوامنباشدمیتواندبایکاستکان
آبهموضوبگیرد.درادامهایشاناز
نقل مصطفوی، سیدجالل آقای قول
اثر در قمی کهمرحوممحدث کردند
نوشتن و متکا و میز به دادن تکیه
فراواندچاردردشکمشدهبود،یک
ایشانگفتند:قدریمراعات به وقتی
این و شود برطرف درد این تا کنید
قدراذیتنشوید،درجوابگفتهبود:
دردی کسی هر دنیا این در میبینم
داردومنهماینکسالترابهعنوان
کردهام انتخاب خود دائمی بیماری
واقع در گرفتهام. انس آن با دیگر و
عشقشدیدبهنگارشوتحقیقداشت
وهیچچیزاوراازاینشوقوعشق
راه این در مانعی و نمیکرد منصرف

نمیشناخت.


در اوج فروتنى
قمی عباس شیخ ویژگیهای از
که بود همهجانبهای و بسیار تواضع
خانه، در میداد. نشان خود از وی
که را کسی هر خیابان و مدرسه
بزرگ، چه و کوچک چه میدید،
احتراممیکرد.درنزدعلماوبهویژه
درحضورکسانیکهباحدیثواخبار

اوج داشتند، کار و سر بیت)ع( اهل
فروتنیرابهنمایشمیگذارد.هیچگاه
واردمیشددرصدر که درمجالسی
نمینشستوهرگزخودرابردیگران
مقدمنمیداشت.ویازخودستاییو
خودپسندیبهشدتاحترازمیکردو
بههیچوجهغرورنداشت.اینمحدث
که اطالعاتی همه با شیعه، گرانقدر
داشت، واحادیث اخبار و درتاریخ
بسیاراتفاقمیافتادکهکتابراهمراه
آن روی از و میبرد منبر به خود
برایشنوندگاننقلحدیثمیکرد،یا
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روضهمیخواند.


قلمماندگار
عالمان تبار از قمی محدث
اخالص با و پرکار و ژرفاندیش
و بیشترین قلم مسلسل با که بود
بهترینواژههایایمانیورحمانیرا
بهسویسپاهجهلوشركوهوس
شلیککرد.اوازافسرانپیروزجهاد
فرهنگیاست.حجمزیادآثار،دقت
گوناگونی و تنوع نوشتهها، فراوان
در ذوق و ابتکار قلم، قلمرو
فراوان تفاوت و زیبا نامگذاریهای
بزرگ، دانشور این آثار کیف و کم
نشانازآنداردکهاوقلمرابهعنوان
شخصیت ساختن خدمت در ابزاری
او نمیخواست. خویش از کاذب
مرکبمقدسقلمرادرپایدرخت
ابزار را قلم بلکه نمیریخت؛ »من«
نورآفرینیوروشنگریمیدانستو
ازاسالمو برایدفاع اسلحهرا این
و کفر با وجنگ پیامبر)ص( عترت
نفاقوگناهوپستیبهکارمیبرد.او
رجال، تاریخ، مختلف زمینههای در
تراجم،علومقرآن،اخالق،عقایدبه
همه از بیش ولی پرداخت؛ قلمزنی
رجال و تاریخ و حدیث علم در
بزرگ عالمان که تاآنجا درخشید؛
ازویبهنام»محدثقمی«وخاتم

المحدثینیادکردهاند.


نویدهاوامیدها:

مطابق .ق 1354ه سال در وی 
1314ه.شآیتاهلّلقمیبهتقاضای
میرود تهران به مشهد مجتهدین
لباس توطئه از را پهلوی رژیم تا
متحدالشکلپوشیدنوکشفحجاب
برحذردارد،اودرباغسراجالملک
روز چند اما میکند. اقامت شهرری
محاصره به وی سکونت محل بعد
نیروهایانتظامیرضاخاندرمیآید
بیاعتنایی نیز و مزبور خبر وقتی و
مرجع به نسبت حکومتی کارگزاران
تقلیدشیعیانبهمشهدمیرسدواقعه
به میدهد. روی گوهرشاد مسجد
دنبالاینقیامخونینخانوادهمرحوم
و قمی، آیتاهلّل داماد صدر، آیتاهلّل
عباس شیخ حاج مرحوم خانواده
در میآیند، تهران به مشهد از قمی
سیدصدرالدین آیتاهلّل زمان این
صدرومحدثقمیدرهمدانبهسر
میبردهاند،درتهرانهمسرحاجشیخ
عباسقمیکهدرصددبودهعمویش
آیتاهللقمیرازیارتکند،کسالت
در و میکند بهانه را عمویش دختر
باغسراجالملکقبلازمحاصرهباغ
بهدیدنعمومیرودویکشبانهروز

آنجامیماند.
قمی آیتاهلّل تبعید حکم سرانجام
تکلیف ایشان به و میگردد صادر

به و کرده ترك را ایران میکنند
همراه ناچار به هم او برود، عتبات
و مهدی آقا حاج فرزندش دو با
کشور غرب راه از حسن آقا حاج
عازمعراقمیگردد،آیتاهللقمیدر
همدانتوقفیکوتاهداشت؛حاجشیخ
سالهای روال طبق که قمی عباس
اقامتداشتهاست، اینشهر قبلدر
بهمالقاتایشانمیرود،آیتاهللقمی
خبر قمی محدث به دیدار این در
حاج همسر زاده، اخوی که میدهد
دیدم تهران در را قمی عباس شیخ
حالشخوباستواکنونبابچهها

درقمهستند.
محدثقمیازهمدانبهقممیرود
ودراینشهریکماهتوقفمیکند.
آنگاههمراههمسروچهارفرزندش
ونیزخواهروبرادرکوچکترشحاج

محدث قمى از تبار 
عالمان ژرف انديش و 

پركار و با اخالص بود كه 
با مسلسل قلم بيشترين و 
بهترين واژه هاى ايمانى و 
رحمانى را به سوى سپاه 
جهل و شرک و هوس 

شليک كرد



شيخ عباس قمي؛ محدث نامي105

رایحـه
آذرماه1389

محمدعازمعتباتعراقمیگرددو
محمدعلی مرحوم خانه به نجف در
ُجدیده محله در واقع اشکتانی
میرود،گرچهاینمردمتدینتمایل
در رایگان به را خود منزل داشته
ولی بگذارد عالممحدث این اختیار
حاجشیخآنرابهقصداقامتدائم
اتاق دو شامل خانه میکند. اجاره
یکیدرباالودیگریدرپایینبود،
کهاتاقفوقانیرامحدثقمیمحل
اتاقزیرین کارخودقرارمیدهدو
است. بوده خانوادهاش زندگی محل
فرشاینمنزلگلیمیسادهبودکهتا
آخرهمچیزیبهآناضافهنگردیدو
اینبانویفداکارباتمامسختیهاو
مشکالتخانهمزبورساخت.یکیاز
فرزندانشگفتهاست:مادرمادرتمام
عمرشبااینوضعپدرمانبهسربرد

مثاًل نداشتکه اعتراضی وسخنیو
اینچهزندگیاست.ازدختربزرگ
حاجشیخعباسقمینقلمیکنندکه
گفتهبود:مادرممیگفت:خدایامنبا
اینزندگیمیسازم،دیگرانسرداب
سهطبقهدارندوباوضعیبهترازما
این با من ولی میگذرانند روزگار
حالتمیسازموتودرآخرتعوض
اینرابهمنبدهوازوضعیکهداشت
هیچگالیهاینداشت.حاجمیرزاعلی
است: گفته آنمرحوم فرزند محدث

عمدهتوفیقاتپدرمامادرمابود.


بیانشیواونافذشیخ
اخالص آن با قمی عباس شیخ
نافذ و شیوا بیانی باطن، صفای و
داشت؛بهطوریکهاثرصحبتهای
شنوندگان کردار و رفتار در ایشان
اساتید از یکی بود. مشهود کاماًل
حاج کالم تأثیر زمینه در دانشگاه
شیخ حاج مرحوم مینویسد: شیخ
چنان خود بیمبالغه، قمی، عباس
و میخواست دیگران برای که بود
چنانعملمیکردکهبهدیگرانتعلیم
از اوچون مواعظ و میداد.سخنان
دلخارجمیشدوباعملتوأمبود،
الجرمبردلمینشستوشنوندهرا
بهعملوامیداشت.هرکساورابا
آنحالصفاوخلوصمیدید،عالم
عامی، یا بود عارف جاهل، یا بود

بازاریبودیااداری،فقیربودیاغنی،
وقتیسخنانسرتاپاحقیقتراازاو
میشنید،بیاختیارانقالبیدرحالوی
پدیدآمدوتحتتأثیربیاناتصادقانه
ونصایحمشفقانهاوواقعمیشدوبه

فکراصالححالخویشمیافتاد.


فهرست منابع: 
با دیدار خلیل، عبداهللزاده، .1
ابرار،ناشرامیرکبیر،چاپونشربین

الملل،13۸3
مشاهیر و رجال زندگینامه .2

ایران،ج5
3.مجلهشاهد،شماره3۰9

اسالم، مفاخر علی، دوانی، .4
اسالمی، انقالب اسناد مرکز ج11،

21دی13۸۸
محضر ،در محسن غرویان، .5

بزرگان،ناشریمین،13۸2
محسن، تهرانی،محمد بزرگ آقا .6
طبقاتاعالمالشیعه،جزءاول،قسمسوم
فرزانگان، ،سیمای رضا مختاری، .۷
ناشربوستانکتابقم،15بهمن13۸5
۸.چهرههاوقصهها،علیمعصومی
ماهنامه نویسندگان از 9.گروهی
زائر،29 ناشر ستارگانحرم، کوثر،

آبان13۸5
1۰.آقابزرگتهرانی،محمدمحسن،
نقباءالبشر،جاول،ناشرمجلسشورای

اسالمی،13مهر13۸۸

شيخ عباس قمى با آن 
اخالص و صفاى باطن، بيانى 
شيوا و نافذ داشت؛ به طورى 

كه اثر صحبت هاى ايشان 
در رفتار و كردار شنوندگان 
كاماًل مشهود بود. شيخ عباس 
قمى، بى مبالغه، خود چنان بود 
كه براى ديگران مى خواست 
و چنان عمل مى كرد كه به 

ديگران تعليم مى داد
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براى آشنايى با حقايق برين دينى  
جان  در  حقايق  آن  تحقق  سپس  و 
آدمى، ساحت ها و عرصه هاى مختلفى 
از ناحيه دين عرضه شده تا هر يک از 
و  شخصيتى  منش  اساس  بر  انسان ها 
گرايش فكرى خود راهى را برگزيند 
و با انس گرفتن با آن مسير، خود را 
الهى نزديک  به هدف دينى و مقصد 
علمى،  تجربه هاى  و  علم  راه  كند؛ 
گرايش هاى  و  استدالل  و  عقل  راه 
مشاهدات  و  قلب  راه  فلسفى،  فكرى 
درونى و. .. هر يک طريقى است كه 
با آشنايى و گام نهادن در آن، ضمن 
نياز درونى، جلوه هاى دينى  پاسخ به 

به آستانه نظر و شهود مى رسد. 
  

و عام ساحتهای حال عین در
فراشمولدیگریازمنظردیننمایان
شدهکههمهکسانیکهدرراهمزبور
گامنهادهاندازآنبینیازنبوده،بلکه
شکوفاییوبالندگیخودازیکسو
از راهها آن شفافی و روشنی نیز و
سویدیگر،وامدارایننوعازمیادین
وعرصههایعاماست،ازاینرهگذر
و داشته حضور آن در انسانها همه
خودرابهشدتبهآننیازمندمیبینند؛
ازاینروعارفوحکیم،متکلموفقیه،
مورخوحتیتودهمردمدرآنحضور
داشتهوبهنحویخودرابهآنپیوند

زندهومرتبطمیدانند.
زندهترین و عمدهترین جمله از

»دعا« شامل و عام ساحتهای آن
و»زیارت«است؛ازاینروشناخت
و تفسیر و فراگیر میادین گونه این
آن فراوان آثار و منافع برشماری
که گونهای به آن، به صحیح نگاه و
انحرافات و تحریفات خرافات، از
جلوگیریکند،بهویژهدردورانیکه
راهشهواتبازوبابشبهاتگشوده
قدمهای و روان تحریف قلمهای و
انحرافدواناست،سزاوارتراستکه
اینگونهمباحثضروریوهمگانی
بیشترموردتوجهواهتمامواقعشودو
تبوتاباینگونهازحقایقهمواره

درجامعهوجودداشتهباشد.


معناى دعا
فَِإنِّي َعنِّي ِعبَاِدي َسَألََک »َوإَِذا
َدَعاِن« إَِذا اِع الدَّ َدْعَوَة أُِجیُب قَِریٌب
مفهوم به لغت فرهنگ در »دعا«
خواندن،صدازدنوعبادتونیایش
است؛خواندن،گاهیتوأمباخواستن
و نیاز و راز بهشکل زمانی و است

تضرعوابتهالمیباشد.
)نیایش مینویسد: الهوری اقبال
خواهبهشکلفردیوخواهبهصورت
اجتماعی،تجلیاشتیاقدرونیانسان
برایدریافتجوابیدرسکوتاست(.
مبدأ به اعتقاد که کسانی نیستند کم
متعالندارند،لیکنبرایتسکیندردها
وآالمدرونی،حوایجقلبیخویشرا
در میسازند؛ مطرح دعا قالب در

خواندنی چنین اگرچه صورت، این
مدعوی نیست؛زیرا اصطالحی دعای
ضرورت بیانگر ولی نیست، میان در
اگر بنابراین، است. بشر برای دعا
دعا از تری جامع تعریف بخواهیم
تجلی دعا بگوئیم باید بدهیم، ارائه
و تکامل به نیل برای خدا به عشق
رفعنیازمندیهاست»الدعاءالرغبهالی
اهلل«نیایش،گرایشوکششبهسوی

خدااست
درخصوصدعاتعریفهایزیادی
ازآنهارا نمونههایی که شدهاست

میآوریم:
-دعامطالبهآنچیزهاییاستکه
انسانبهلیاقتوکارواندیشهبایدبه

دستآورد.
تغذیه عظیم کانون و منبع دعا -
که گونه همان است؛ انسانی روح
جسممرکزتغذیهنیازهایمادیبشر

میباشد.
-دعااحیایخواستهها،آرمانها

وایدهآلهایراستینانساناست.
باالخرهحقیقتدعاعشقبهخالق
زیباییها،عظمتها،جهشبهسوی
پرواز و مطلق علم و مطلق کمال
الیتناهی معبود و نهایت بی بسوی
و دعا کارل، دکتر عقیده به است.
ناله و تضرع از است عبارت نیایش
وطلبیاریواستعانتوگاهییک
حالتکشفوشهودروشنوآرامش
همه اقلیم از دورتر مستمر و درونی

فلسفه دعا و زيارت
 نرجس براهيمى
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محسوساتاست.


فلسفه دعا و نيايش
آنهاکهحقیقتوروحدعاواثرات
نشناختهاند را آن روانی و تربیتی
دعا مسأله به گوناگونی ایرادهای

دارند:
تخدیر عامل دعا میگویند: گاه
است؛چراکهمردمرابجایفعالیتو
ازوسائلپیشرفت کوششواستفاده
وپیروزی،بهسراغدعامیفرستد،و
بهآنهاتعلیممیدهدکهبجایهمهاین

تالشهادعاکنند!
وگاهمیگویند:اصوالآیادعاکردن
فضولیدرکارخدانیست؟!خداهر
چهرامصلحتبداندانجاممیدهد،او
بهتر را ما مصالح دارد، محبت ما به
هر ما چرا پس میداند، ما خود از
ساعتمطابقدلخواهخودازاوچیزی

بخواهیم؟!
اینها همه از میگویند: زمانی و
گذشتهآیادعامنافاتبامقامرضاو
تسلیمدربرابرارادهخداوندندارد؟

آنهاکهایرادهائیرامطرحمیکنند
و تربیتی و اجتماعی روانی، آثار از
زیرا غافلند؛ نیایش و دعا معنوی
برطرف و اراده تقویت برای انسان
کردنناراحتیهابهتکیهگاهیاحتیاج
انسان در را امید چراغ دعا دارد،

روشنمیسازد.
مردمیکهدعاونیایشرافراموش

نامطلوب العملهای عکس با کنند،
روانیواجتماعیمواجهخواهندشد.
روانشناسان از یکی تعبیر به و

معروف:
برابر نیایشدرمیانملتی »فقدان
باسقوطآنملتاست!اجتماعیکه
کشته خود در را نیایش به احتیاج
است،معموالازفسادوزوالمصون
مطلب این نباید البته  بود. نخواهد
نیایش تنهاصبح که کرد فراموش را
کردنوبقیهروزهمچونیکوحشی
نیایش باید بیهودهاست، بردن بهسر
راپیوستهانجامدادودرهمهحالبا
توجهبودتااثرعمیقخودرادرانسان

ازدستندهد«.
تخدیری اثر دعا برای که آنان
زیرا اند، نفهمیده را دعا معنی قائلند
و وسائل از که نیست این دعا معنی
عللطبیعیدستبکشیموبجایآن
دستبهدعابرداریم،بلکهمقصوداین
استبعدازآنکهنهایتکوششخود
رادراستفادهازهمهوسائلموجودبه
کاربستیم،آنجاکهدستماکوتاهشد
دعا سراغ به رسیدیم بست بن به و
خداوند بر تکیه و توجه با و برویم،
زنده درخود را وحرکت امید روح
کنیم،وازکمکهایبیدریغآنمبدأ

بزرگمددگیریم.
که ایراد این پاسخ گفتیم آنچه از
میگوینددعابرخالفرضاوتسلیم
استنیزروشنشد،زیرادعایکنوع

از زیادتر سهم تحصیل برای قابلیت
فیضبیپایانپروردگاراست.

وسیله به انسان دیگر، عبارت به
برای بیشتری دعاتوجهوشایستگی
دركفیضخداوندپیدامیکند،بدیهی
کسب و تکامل برای کوشش است
برابر در تسلیم عین بیشتر شایستگی
بر چیزی نه است، آفرینش قوانین

خالفآن.
در فضولی دعا میگویند: اینکه و
مصلحت هرچه وخدا کارخداست
که ندارد توجه میدهد، انجام باشد
استعدادها حسب بر الهی مواهب
قدر هر میشود، تقسیم لیاقتها و
استعدادوشایستگیبیشترباشد،سهم
انسان نصیب مواهب آن از بیشتری

میگردد.
لذامیبینیمامامصادق)ع(میفرمایند:
که است مقاماتی خداوند نزد در

بدوندعاکسیبهآننمیرسد.
نيازبه دعا از منظر عقل و دين
نیازبشربهدعاازجهاتمتعددی
قابلبررسیاستوآثارحیاتیمهمی
داردکهبعضیازآنهارامیآوریم:

اضافهضعفو به انسان ذاتی فقر
ناتوانیهمهجانبه،اورابهقدرتبی
نیازوالیزالمیکشاندوازخودخواهی
بازمیداردوانسانمیفهمدکهبدون
مشیتذاتاقدسمتعالکاریسامان
مجرد به انسان که چرا گیرد، نمی
قدرت کسب و ثروت تأمینصحت،
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و میکند طغیان و میشود مغرور
أن لیطغی االنسان »ان قرآن قول به
جز سرکشی نتیجه که استغنی«، رآه

خسرانچیزینیست.
انسان به را افعالی توحید دعا
مسبب و موثر عامل که میآموزد
در را او و میداند خدا را االسباب
میشمارد ناظر و حاضر جا همه
»وهومعکماءینماکنتم«و»انربک
لبالمرصاد«اوباوردارد»واهللخلقکم
تالش و عمل پـس تعملون«، ما و
انسانازدایرهمشیتبیروننمیباشد.
آنچه و کرده خلق را انسانها زیرا
فعل معنی، بهیک نیز میدهند انجام
خداست.نیازمندیوجودیانساندر
حدوثوبقاوبههنگامبالومصائب،
از گاهی انسان نیست. تردید جای
در و شده ناتوان مگسی و پشه دفع
تصادمات، تصادفات، بیماریها، برابر
و بیچاره میرها، و مرگ و سکتهها

مضطرشده،خدارامیخواند.
))ذكر  از مصاديق روشن  دعا 

اهلل(( است
و روح آرامش باعث خدا یاد
تطمئن اهلل بذکر »اال میباشد. روان
روح تکامل با آرامش این القلوب«،
موقت و کاذب آرامش و است قرین
نیست.اینآرامشباخیاالتشاعرانه
گردد. نمی تأمین موهوم تصورات و
طوفان، از پر است دریایی زندگی
دلهرهواضطراب؛تنهاامیدواتکادعا

آرام که است تعالی حق با نیایش و
بخشروحورواناست

دارد کار و سر دعا با که انسانی
غالب او بر ناامیدی و یأس هرگز
نمیشودوبادعاونیایشمشکالت
مادیومعنویخودراازاومیخواهد

واجابتراباوردارد.
روح تضرع و زارى

دعاوتضرعدرمقابلمعبودواقعی
انسانگذاشته فطرت و نهادجان در
شدهاست.انسانپیوستهمایلاستاز
گناهانتوبهکندوازقصوروتقصیرها
به اسالم در دعا نماید. عذرخواهی
منزلهاقناعروحوتضرعوزاریاست،
چنینفردیهرگزناامیدنمیشودوتا
آخریننفـسباامیدونشاطباخدا
دعا دیگر عبارت به میگوید؛ سخن
مبادلهعشقوپیاماست.اصوالبشر
میلشدیدیداردکهدربرابرمعبودش
بهرازونیازوعذرخواهیازتقصیر
بپردازدوحدیثدردفراقرابااودر
میانبگذارد،شکایتوگالیهکند،از
بیوفاییها،مکرهاوفریبهاسخن
بگویدوآالمدرونیخودرابدینسان

تسکیندهد.
و  مادى  دستاوردهاى  حفظ 

معنوى
موقعیت، انسان به متعال خداوند
و آبرو ها، دل بر حکومت نعمت،
و قدرت و ثروت سالمت، حیثیت،
دعا پیوسته باید میبخشد. معنویت
کندکهازوینعمتوثروتوحال

عبادتسلبنشود.
پیوسته دارد، مومنی نسل اگر
معنویت و ایمان بر بخواهد خدا از
و امنیت نعمت از اگر بیفزاید. آنان

که کند دعا است، برخوردار سالمت
در فقط نباید انسان بدارد. باقی خدا
خدا یاد به مصیبت و اضطرار حال
بیفتدودعاکند،بلکهدرحالصحت
ومرض،تنگدستیوتمکن،روزبی
باید همواره قدرت، و عزت و کسی

دستبهدعابردارد.
در فقط که را کسانی کریم قرآن
مواقعبدبختیدستبهدعابرمیدارند
توبیخکردهاست.»واذامـساالنسان
أوقائما« قاعدا أو لجنبه دعانا الضر

یونس/12
و  احتمالى  هاى  زيان  دفع 

حوادث غير مترقبه
معرض در پیوسته دنیا در انسان
حوادثقراردارد،سکتهها،تصادف
ها،زلزلهها،حوادثومصائبناگهانی
وغیرمترقبهوهمچنینبالهاییکهبه
نازل میخواهد قدر و قضا صورت

شود.
ازامامکاظم)ع(فرمودند:برشما
بادبهدعاکردنزیرادعابهدرگاهخدا
ومسألتکردنازاوبالییراکهقضا
وقدرالهیبهآنتعلقگرفتهوفقط
ماندهکهبهاجرادرآیددفعکند،پس
چونخدایعزوجلخواندهشودواز
اومسألتگرددبالراکامالبرگرداند.
)برایتمامخانوادهها/ص۷5۸(

رسولخدا)ص(نیزفرمودند:قضا
راچیزیجزدعابرنمیگرداند.

و  عنايت  جلب  براى  دعا 
رحمت الهى

میفرماید: باره دراین مجید قرآن
نبود، شما ابتهال و تضرع و دعا اگر
خداوندهیچعنایتیبهشمانداشت؛»قل

مایعبوبکمربیلوالدعائکم«
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انواعدعا:

دعانیزمثلعبادتوتسبیحوتنزیه
حقتعالیبردوقسماست:تشریعیو

تکوینی.
دعایتکوینی:یعنیهمهموجودات
بهزبانطبیعتوهستیخویشـکه
جزفقرذاتیچیزینیستـازخدای
هر میجویند؛ یاری بخش هستی
ظرفیت و استعداد میزان به موجودی
آیه که میکند طلب خدا از فیض،
»یسئلهمنفیالسمواتواالرضکل
یومهوفیشأن4«اشارهبدینحقیقت

است.
بهزبانحال،خدا تمامموجودات
رامیخوانند،بهویژهموجوداتزنده
دعا خود زبان به اضطرار حال در

میکنند.
دعایتشریعی)اختیاری(:ایندعا
مخصوصموجوداتمختاروبااراده
استکهطبقدرجهمعرفت،ازقدرت
مافوقمطالباتیدارندولیغالبابراثر
پیامبران، تعلیمات از گرفتن فاصله
بشربهغیرخداپناهمیبرداماهنگامی
کهبفهمدملکوقدرتوعزتوذلت
دستخداستبهقدرتفناناپذیرروی
میآوردایننوعدعادرتکاملانسان
آزادومختارتأثیربسزاییدارد.عالمه
طباطباییدرتفسیرالمیزانمینویسد:
گاهی جهان آفریدگار مورد در دعا
موجودی ایجاد یعنی است تکوینی
برایشیءدیگر،گوییخداوندمتعال

آنرابطرفآنشیءفرامیخواند.
در نیایش میگوید: کارل دکتر
مرحلهعالیترشازسطحدرخواست
وعرضحالباالترمیرود،انساندر

نشانمیدهد برابرخداوندگارهستی
او های نعمت دارد، دوست را او که
تا است آماده و میگذارد سپاس را
ـ باشد هرچه ـ را او های خواسته
انجامدهد.دراینجانیایشبهصورت
یکسیرروحانیومکاشفهدرونیدر
میآید.خداوندمتعالبرایرسیدنبه
اهدافمقطعیومادی،عللواسبابی
قراردادهاستکهبشرناگزیربایدآن
مقدماتراطیکندتابهنتیجهبرسد؛
بهعبارتدیگردنیادارعللواسباب

است.
امامعلی)ع(فرمودند:آنکسکه
بهشدتگرفتاردردیاستنیازشبه
از که تندرستی ازشخص بیشتر دعا

بالدراماناستنمیباشد.
در فرمودند: خدا)ص( رسول
فریاد فغانو نزدخدا نیازهایخود،
کنیدودربالهایشدیدبهاوپناهبرید

وتضرعکنید.
زیرادعا،مغزواصلبندگیاست
وهیچمؤمنیخدارانمیخواند،مگر
اینکهمستجابشود.واینقبولیدعا
یا و یادرآخرتاست و دنیا یادر
گناهان محو و پوشش موجب اینکه
از ای تازه گناه که زمانی تا است
نیازها تمام در باشد. نزده سر مومن
بایدبهخداپناهبرد.دعاازیکنظر
ترین گرانسنگ از و مستقل عملی
پرستشهاست،کهازآنبهمخالعباده
یعنیمغزعبادتوپرستشتعبیرشده

است.
آمدن بر وسیله دیگر، نظر از و
هدفها به رسیدن سبب ها، خواسته
ودارایآثاروثمراتونتایجفراواني

است.

دعاحالتانسوالفتروحودل
حصول و تعالی باری اقدس باذات
است؛ نفس برای سکون و آرامش
را خود دوست که مشتاقی همانند
از و خوشحال دیدارش از یافته،
سخنانشلذتمیبرد،مشکالتشرابا
کمالاحتیاطدرمیانگذارده،پردهاز
رازهایدلبرمیدارد،آرزوهایشرا
مطرحمیسازدوبرایانجامشازوی
یاریمیطلبد،ازدیدارشخوشوقت
وازگفتوگویشخرسندمیگردد.
زدوده، جسم چهره از غفلت غبار
حجابماومنراکنارمیزند،دیده
دلبهمحبوبومعشوقمیدوزدودر

انتظارمهروانعامشمینشیند.
انسان که میشود سبب دعا
عشق او به و ببیند او از را نعمتها
بورزدورابطهعاطفیاوازاینطریق
استوار و محکم مقدسش ساحت با
محتاج را خود انسان چون گردد؛
خدا های نعمت مرهون و نیازمند و
فرمانش اطاعت به موظف میبیند،
میشود،وچونمیدانداستجابتاین
نیست، شرط و قید بی و مطلق دعا
و دل صفای و نیت خلوص بلکه
خواسته برآوردن و گناه از دوری
آداب از مستمندان و نیازمندان های
وشرایطآناست،خودسازیمیکند
ودرطریقتربیتوآموزشخویشتن

گامبرمیدارد.
آور تحریک بخش، شجاعت دعا
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بهسویانقالب،عاملپیدایشدوستی
و خدا به نسبت دلها در محبت و
دوستاناووموجببهوجودآمدنو
کینهنسبتبهدشمنانخداومخالفان
راهحقیقتوجانبدارانباطلاست.


ندایانجوا؟

درآیه»اُدعواربکمتضرعًاوخفیة«
تضرعبهمعناینالهکردنوخفیةمخفی
است. بودن دیگران حضور از دور و
همه که علنی دعای در ذهنی حضور
حضوردارند،برایهمگانمیسرنیست.
انسان نیستکه درجمعدیگرانالزم
است منادات از اولی مناجات کند ندا

نجوافضیلتدیگریدارد.
پیامبراکرم)ص(درخطبهشعبانیه
فرمودند:هنگامنمازدستهارابهدعا
خدا که لحظاتی بهترین که کنید بلند
این مینگرد بندگانش به رحمت با
فاجوه« إذا »یجیبهم است لحظات
اگرکسیخدارامناجاتکرداوهم
جوابشرامیدهد»ویلبیهمإذانادوه
»واگربندهایاحساسدوریکردو
لبیکمیگوید. اورا نداداد،خداوند
گاهیبندهاحساسدوریمیکند،نظیر
آنچهدربارهحضرتیونسدرآیه۸۷
»وذالنون که: است آمده انبیاء سوره
إذذهبمغاضبافظنأنلننقدرعلیه

منادیفیالظلمات«
وقتیانساندستبهدعابرداشت،
)ع( معصومین سنت و روایات طبق

مستحباستآنرابرسروصورت
به خدا لطف اینکه برای بکشد؛ خود
ایندستپاسخدادهاست.دستیکه
خالی یقینا شود، دراز خدا سوی به
الهی عطای که دستی و گردد برنمی
رادریافتکرد،گرامیاست؛لذاخوب
استآنرابهصورتیابهسربکشد.
که چیزی سجاد)ع( امام گاهی
دست میفرمودند، مرحمت سائل به
این میگفت: و میبویید را مبارك
دستبهدستالهیرسیده؛چونخدا
و عباده عن التوبه یقبل »هو فرمود:

یأخذالصدقات«


هدیهعجزوحقارت
مرحومفاضلتونیدردرس،بیانی
راازمشایخعظامواساتیدخودنقل
میکردکهبندهبایدچیزیرابهعنوان
هدیهپیشمولیببرد،کهمولینداشته
باشد؛وگرنهاینهدیهارزشمندنیست.
انساننیزکهبندهخداست،بایدچیزی
ببرد،که بهعنوانهدیهپیشخدا را
خداوندنداشتهباشدوایننداشتنهم
کمالباشد.اگرکسیبگوید:خدایامن
خواندم درس کشیدم زحمت عمری
که علم تحصیل و خواندن ،درس
قابل اله اقدس ذات علم به نسبت
قیاسنیست:»والیحیطونبشیءمن
علمه«انسانچگونهآنرابهپیشگاه

عالممطلقهدیهببرد؟
زحماتی من بگوید: کسی اگر یا
این دادم، ارائه خدماتی کشیدم،
هیچ تالشها و قدرتها و خدمات
گاهدربرابرآنفیضهرروزخدای
سبحانقابلقیاسنیست.افزونبراین
کهخدماتاندكنیزفیضخوداوست،

پسانسانپیشخداچهچیزیببرد؟با
دستتهیهمبرودکهروانیست.بگوید:
منعلمآوردم،آنجاخزاینعظیمعلم
است.بگوید:قدرتوخدمتآوردم،
آنجاکههمهقدرتالیزالالهیاست.
به عبد شرفیابی در ببرد؟ چه پس
ضعف، مسکنت، از غیر مولی، حضور
عجز،ناله،ابتهالوتضرعچیزدیگری
وقتی انسان است سزاوار نیست. مطلوب
بهحضورخدایسبحانمیرودبگوید:من
این  نیاوردم. دیگری چیز بندگی از غیر
حالتعجزواظهارنداریهمکمالاست.
درهمینراستاحضرتامیرالمؤمنین)ع(
بیانیدارندوبهخداعرضمیکنند:

خدایابساستازنظرعزتبرای
منکهتوربوخدایمنباشیواین
افتخاربرایمنبس،کهمنبندهچون
و تو ربوبیت به من باشم. توخدایی

عبودیتخوداعترافمیکنم.
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