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 فہرست

  خيرمقدم
  قم کی تاريخ:

  صوبہ قم کا مختصرجغرابيائی خاکہ
  قم کے دستی صنعت اور سوغات

  قم کی فضيلت
  حضرت معصومہ کی زيارت کی فضيلت

  ٓاداب زيارت
  طريقہ زيارت کا

  حضرت معصومہ (س)کے مختصر حاالت
  ايران کی طرف روانگی
  قم کی طرف روانگی

  توفات حسرت ٓايا
  حرم حضرت معصومہ عليہا السالم

  حضرت معصومہ قم عليہا السالم کے معجزات
  حضرت فاطمہ معصومہ سالم هللا عليہا شعراء کی زبانی

  بارگاه فاطمی (س) پر ايک نگاه
  حرم مطہر کے ايوان  ٣

  صحن عتيق کے منارے 
  حرم مطہر کی مسجديں  ۶

  حرم کے ستارے
  نماز جماعت:

  حرم مطہر کے دفتری امور
  يلته سينٹر:۔
  ميوزيم:۔

  بين المللی دفتر۔
  کھيتی باڑی اور جانوروں نگہداری کا شعبہ۔

  حرم مطہر کے دفاتر کے فون نمبر:۔
  بعض قابل ديد اماکن کا تعارف

  بيت النور:۔
  منزل امام خمينی:۔
  مدرسہ فيضيہ :۔
  مسجد جامع:۔

  مسجد امام حسن عسکری (س):۔
  حرم مطہر کا ميوزيم:۔

  مسجد جمکران:۔
  م ميں مشہو ر امام زادهشہر ق

  حوزه علميہ کا اجمالی تعارف
  قم کے بعض تحقيقی و تعليمی مراکز

  حوزه کے مراکز
  ٓايات عظام کے دفاتر
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  دينی سوالوں کے جوابات کے دفاتر
  بعض اشاعتی مراکز

  قم کے رسالہ و مجالت
  عدالتی مراکز

  ضروری ٹيليفون نمبر،تين رقمی
  مختلف اہم مراکز کے ٹيليفون نمبر

  کقم کے مرکزی بين
  بيمہ کے مراکزی شعبے
  پارک اور کھيل کے ميدان

  سنيما حال
  سوينگ پولز
  ورزش گاہيں

  پارکنگ
  پيٹرول پمپ

  ٹيليفونی ٹيکسی
  ہوٹل ، ٓاپارٹمانی ہوٹل اور ريسٹورينٹ

  مسافروں کو سہولتيں پہنچانے والے دفاتر
  گلزار شہدا ء اور قبرستان

  ہسپتاليں
 طبی مراکز

 

 

  

  شہر مقدس قم کے بارے ميں مختصرمعلومات 
  ماخذ: الشيعہ ڈاٹ او آر جی 

  

  خيرمقدم
شہر مقدس قم ميں ٓاپ کی ٓامد پر ہم خوش ٓامديد کہتے ہيں۔ہماری سعی وکوشش ہے کہ ہم ٓاپ کی خدمت عاليہ ميں نفع 

  بخش معلومات پيش کرسکيں ۔
يہاں اس ملکوتی خاتو ن اور شفيعہ روز جزا کی ٓارامگاه ہے کہ ہمارے معصوم ائمہ عليہم السالم نے جس کی زيارت 

  کی جزا کو فردوس بريں قرار دياہے ،اور ان کی عالمگير شفاعت کی بشارت ديا ہے ۔
چين دلوں کی بوسہ گاه اس بارگاه مقدس کے سونے کا گنبد عاشقوں کے دلوں کا کعبہ ہے ، اس کی ضريح مطہر بے 

  ہے ،اس کے سونے کے ايوان اور ٓائينے خستہ دلوں کی منزل ہيں ۔
يہ وه جگہ ہے جہاں ملکٔہ عقيدت علم وفضيلت و معارف دينی کی ميزبانی فرماتی ہيں۔بيشک وه افراد خوش نصيب ہيں 

  ہيں۔جو معصومہ قم سالم هللا عليہا کے مقام و منزلت کی معرفت کے ساته زيارت کرتے 
ٓاپ کی منزلت و فضيلت کے لئے يہی کافی ہے کہ ٓاٹھويں امام عليہ لسالم نے ٓاپ کو معصومہ کا لقب ديا ہے ۔اور 

  فرمايا:
  جس نے قم ميں معصومہ کی زيارت کی گويا اس نے ميری زيارت کی۔” من زر المعصومہ بقم کمن زارنی”

اس مقدس جگہ سے اپنی دنيوی و اخروی مراديں اور خدا وند عالم سے دعا ہے کہ ٓاپ حضرات سالمتی کے ساته 

 
   

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved,  
renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.
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  معنوی تحفہ لے کر اپنے وطن واپس ہوں۔
  

  التماس دعا

 

 شہر مقدس قم کے بارے ميں مختصرمعلومات 

 

  

  قم کی تاريخ:
تاريخی شواہد کی روشنی ميں شہر قم اسالم سے پہلے ايران کے ٓاباد شہرونميں شمار کيا جاتاہے ۔اور اس شہرکی پہلی 

دی گئی ہے ۔ اور اسی کے مقابلے ميں بہت سے مٔورخين نے اس شہر کی طرف ” تہمورث پيشدادی “ بنيادکی نسبت بادشاه 
کو اول قرن ہجری کے شہروں ميں شمار کيا ہے۔ لٰہذا اس قول ميں کچه حقيقت پائی جاتی ہے۔ قم کا عالقہ چوں کہ ايک لق و

بان علم کا کہنا ہے دق بے ٓاب و گياه صحراء سے متصل ہے ،اس لئے اس شہر کی ٓاب و ہوا بہت اچھی نہيں ہے بعض صاح
کہ خداوند عالم نے اس مقدس شہر کو ظالم و جابر حکام سے محفوظ رکھنے کے لئے يہاں کی ٓاب و ہوا کو مرغوب نہيں 

  بنايا ۔ چنانچہ قم ميں کبھی کسی ظالم و جابر نے رہائش اختيار نہيں کی ہے ۔
کسی منصوبہ کی تحت نہيں بسا تھا بلکہ سر سبز عالقہ اور  موجوده قم ٓاج جہاں ٓاباد ہے ماضی بعيد ميں وہاں ٓاباد نہيں تھا

مجمع البحرين ہونے کی وجہ سے صحرانشين اور چرواہوں نے مستقل رہايش کے لئے گھر بنا لئے تھے ان گھروں کو 
 بن گيا ايک” قم “ ہوگيا پھر جب اسے معرب کےا گياتو ” کم“کثرت استعمال سے “ کہتے تھے ۔يہی لفظ کومہ ” کومہ “

شيعہ روايت ميں ہے کہ رسول خدا معراج پر تشريف لے گئے تو اس مقدس شہر کی سرزمين پر ابليس ملعون کو دوزانو اور
اے ملعون يہاں سے اٹه جا ۔ اس لئے اس شہر کو قم ” قم ياملعون “افسوس کی حالت ميں بيٹھے ہوئے ديکھاتوٓاپ نے فرما يا 

  کہا جانے لگا۔
وں ميں شمار کرتے ہيں اور اسے ٓاثار قديمہ ميں سے ايک قديم اثر سمجھتے ہيں نيز شواہد و بعض حضرات قم کو قديم شہر

قرائن کے ذريعہ استدالل بھی کرتے ہيں مثال قمی زعفران کا تذکره بعض ان کتابوں ميں ملتا ہے کہ جو عہد ساسانی سے 
“ بھی ہے ۔ اس کے عالوه يہ کہ قم اور ساوه بادشاه ء ه کے حوادث ميں قم کا ذکر  ٢٣مربوط ہيں ۔ نيز شاہنامہ فردوسی ميں 

  کے ہاتھوں بنا ہے ۔” تہمورث پيشدادی 
ليکن حقيقت تو يہ ہے کہ يہ تمام دليليں مدعا کو ثابت نہيں کرتيں کيونکہ عہد ساسانی ميں قم کی جغرافيائی و طبيعی حالت 

ہاتھوں بنا يا جا نا ايک قديم افسانہ ہے جس کی کوئی تاريخی ايسی نہ تھی کہ وہاں شہر بنايا جا تا بلکہ ايسا شہر تہمورث کے
ء ه کے حوادث ميں قم کا ذکر اس بات کی دليل نہيں ہے کہ اس دور ميں ٢٣اہميت نہيں ہے عالوه ازيں شاہنامہ فردوسی ميں 

مانے کے شہرت بھی يہ زمين اسی نام سے موسوم تھی کيونکہ فردوسی نے اپنے اشعار ميں محل فتوحات کے نام اس ز
يافتہ و معروف ناموں سے ياد کيا ہے نہ کہ وه نام کہ جو زمان فتوحات ميں موجود تھے ۔ اسناد تاريخ اور فتوحات ايران کہ 

ياد کيا گيا ہے ۔ اس بنا پر شہر قم بھی نجف ” شق ثميرة “ جو خليفہ مسلمين کے ہاتھوں ہوئی اس ميں سرزمين قم کو بنام 
مشہد مقدس کی طرح ان شہروں ميں شمار ہوتا ہے جو اسالم ميں ظاہر ہوئے ہيں ايسی صورت ميں اشرف ، کربالمعلی ، 

  اس کے اسباب وجود کو مذہبی و سياسی رخ سے ديکھنا ہوگا ۔
ئه ش شاه کے خالف قيام کرکے اس شہر کے لئے سند افتخار حاصل کيا  ١٣۵۶/دی ماه  ١٩زمانہ انقالب اہل قم نے 
جانباز وننے جنگ ميں شرکت کرکے  ٧۶٠٠شہيد ديئے ہيں اور تقريبا  ۵٢٠٠ميں اس شہر نے تقريبا ہے۔ايران عراق جنگ 

اس شہر کا سر بلندکر ديا ہے۔اور ٓاج بھی رہبر انقالب حضرت ٓايت هللا خامنہ ای اندرونی اور بيرونی دشمنوں کے مقابل ميں 
وند عالم کے لطف و کرم کے اميد وار ہيں کہ امام زمانہ  ايک سيسہ پالئی ہوئی ديوار کے مانند کھڑے ہوئے ہيں اور خدا

  کے ظہور کے لئے زمينہ ہموار ہو جائے انشاء هللا۔
  قم کے بارے ميں زياده معلومات حاصل کرنے کے لئے مندرجہ ذيل کتابوں کی طرف مراجعہ فرمائيں۔

  ۔تاريخ قم ۔ انتشارات زائر١
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  ۔ تربيت پاکان ۔ انتشارات زائر٢
  کوثر۔ انتشارات زائر ۔ فروغی از٣
  ۔ کريمہ اہلبيت ،انتشارات حاذق۴
  ۔تاريخ مذہبی قم ۔ انتشارات زائر۵
  ۔حضرت معصومہ فاطمہ دوم ۔ انتشارات عالمہ۶

  صوبہ قم کا مختصرجغرابيائی خاکہ
  کلو ميٹر مربع ہے ۔ يہ صوبہ ايران کے مرکز ميں واقع ہے ۔ ١١٢٣٨صوبہ قم کا رقبہ حدودا 

صوبہ تہران ، مشرق ميں صوبہ سمنان ، جنوب ميں صوبہ اصفہان اور مغرب ميں صوبہ مرکزی (اراک) اس کے شمال ميں
  واقع ہے۔

ميٹر ہے ۔ اس صوبہ کا بلند ترين نقطہ مناطق کوہستانی ہے (کوه وليجا)  ٩٢٨سمندر کی سطح سے اس شہر کا ارتفاع تقريبا 
  ميٹر نيچا ہے۔ ٧٠٠اچہ نمک ہے کہ حدودا ميٹر بلند ہے اور پست ترين نقطہ دري ٣٣٣٠کہ تقريبا 

 شہر قم کی ٓابادی تقريبا دس الکه ہے ۔

 

 شہر مقدس قم کے بارے ميں مختصرمعلومات 

 

  

  قم کے دستی صنعت اور سوغات
  

  فرش ابريشم

ہے۔اس کے رنگ ٓاميزی اور نقشہ کے اعتبارہاته کی بنی ہوئی قالين ابريشم ايران کے نفيس ترين صناع دستی ميں شمار ہوتا 
سے اصل ايرانی طرز پر ہوتا ہے اور کيفيت کے اعتبار سے درجہ يک شمار کيا جاتا ہے۔اس کے بنانے والی اکثر عورتيں 

  ہوتی ہيں۔ 

  مٹی کی بنی ہوئی اشيائ
لک اور بيرون ملک قم کی مٹی کے يہ دستی ہنر اباو اجداد سے چال ٓارہا ہے ، اس شہر کا يہ تاريخی پيشہ ہے ۔داخل م

  ظروف بھی بہت ہی مشہور ہيں اور اس کے خاص طرفدار ہيں۔ 

  کاشی کاری
يہ اسالمی ہنر بہت ہی زيبا و خوشنما ہيں ديکھنے والوں کو اپنی طرف جذب کر ليتے ہيں ۔ کاشی کاری کا کام بہت ہی 

ت انداز ميں خاک و گل کی صورت ميں لوگوں کے سامنے استادانہ کام ہے جس کو قم کے ہنر منداسالمی طرز پر خوبصور
  پيش کرتے ہيں۔ 

  لکڑی کے اشياء پر نقش و نگار
مختلف قسم کے ميز ،کرسی اور لکڑی کی دوسری چيزوں بہترين و خوبصورت نقش و نگار بنانا قم کے ماہرين استاد کے 

الک سے ٓارڈر پر بنايا جاتا ہے اس کے بعد اسپورٹ کيا جاتاذريعہ انجام پاتا ہے ۔اور يہ اشياء يورپ اور ايشيا کے مختلف مم
  ہے۔ 

  سوہان (سوہن حلوه(
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سوہان قم کی بہترين ميٹھائيوں ميں شمار کيا جاتا ہے ۔ اس مٹھائی کو دنيا کے تمام لوگ پسند کرتے ہيں ۔اس ميٹھائی کے 
  اجزا ميدا ، شکر ،روغن ،پستہ ،بادام اور زعفران ہے ۔ 

  تقم کی فضيل
ان لعلٰی قم ملکا يرفوف عليھا بجناحيہ ال يريد ھا جبار بسوء اال اذا بہ هللا کذوب ”امام جعفر صادق عليہ السالم کا ارشاد ہے: 

  “الملح فی الماء 
قم کے اوپر ايک فرشتہ اپنے پروں کا سايہ کئے ہوئے ہے جو جابر و ظالم بھی قم کے بارے ميں برا اراده کرتا ہے خدا 

  ٢١٧/ االنوار،ج/ ۶٠ی پگھال ديتا ہے جسے پانی ميں نمک گھل جاتا ہے ۔ (بحار )اسے ايسے ہ
اذا اصابتکم بلية وعناء فعليکم بقم فانھاماوی الفاطميين و مستراح المومنين و سياتی زمان ينفراولياء نا و محبونا عناويبعدون ”

م و اموالھم وما اراد احدبقم و اھلھا سو اال ٓالہ ّهللاٰ ابعده من منا و ذالک مصلحة لھم لکن ال يعرفوا بواليتنا يحقنوا بذالک وما لھ
جب تم پر کوئی مصيبت ٓائے تو قم پہچ جا و کيو نکہ وه فاطميونکے لئے پناه گاه اور مومنين کے لئے پر سکون  -“ رحمتہ

دور ہو جائينگے ، کہ اسی  ہے ۔ عنقريب ايسا زمانہ ٓانے واال ہے کہ ہمارے دوستدار ہم سے کناره کشی کرےں گے ۔ہم سے
ميں ان کی مصلحت ہے تاکہ وه ہماری واليت کے قائلےن کی حيثيت سے نہ پہچانے جائيں اور اس طرح وه اپنی جان و مال 

/ کرے گا اور اپنی ۶٠کی حفاظت کر سکيں ۔ اور جو بھی قم اور اس کے باشندوں کے لئے برا چاہے گا خدا اسے ذليل )
  ٢١۵(بحار االنوار،ج/ رحمت سے دور کر دے گا۔

  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے روايت ہے کہ ٓاپ نے فرمايا:
سالم هللا علٰی اھل قم سقی ّهللاٰ بالدھم الغيث وينزل عليھم البرکات ويبدل هللا سيئاتھم حسنات ھم اھل رکوع و سجود و قيام و ”

  “واية و حسن العبادةقعود، ھم الفقھاء العلماء الفھماء ھم اھل الدراية و الر
قم والوں پر خدا کا سالم ہو ، خدا وند عالم ان کے شہرونکو بارش سے سيراب کرتاہے اور ان پر برکات نازل کرتاہے اور ان
کی برائيوں کو حسنات سے بدلتا ہے يہ لوگ اہل رکوع وسجود وقعوداور قيام ہيں ۔يہ لوگ فقہا ،علماء اور بافہم ہيں ، يہ لوگ 

  ايق وروايت ہيں اور اچھی عبادت کرنے والے ہيں ۔صاحبان حق
  ٢١٧/ )بحار االنوار،ج/ ۶٠)

  امام موسٰی کاظم عليہ السالم کا ارشاد ہے:
رجل من اھل قم يدع الناس الٰی الحق يجتمع معہ قوم کزبر الحديد ال تزلھم الرياح العواصف وال يکلون من الحرب وال يجبنون ”

قم والوں ميں سے ايک شخص لوگوں کو حق کی طرف بالئے گا ايک گروه اس کے “ ”للمتقينو علی هللا يتوکلون والعاقبة 
پاس جمع ہو جائيں گے جو فوالد کی مانند ہوں گے انھيں تيز ہوائيں متزلزل نہيں کر سکے گا ، وه جنگ سے نہيں اکتائيں 

  گے ، وه صرف خداپر توکل کريں گے ،ٓاخر کار متقين کا مياب ہوں گے۔(
  ٢١۶ص/  ۶٠االنوار ج/  ) بحار

قم اور اہل قم کی فضيلت ميں رسول اکرم اور ائمہ معصومين (س) سے بہت سی روايات وارد ہوئی ہيں ۔ امام جعفر صادق 
اال ان ّهللاٰ حرما وھو مکة اال ان لرسول ّهللاٰ حرما وھو مدينة اال ان ال مير ”عليہ السالم سے روايت ہے کہ ٓاپ (س) نے فرمايا: 

نين حرما وھو الکوفة اال ان حرمی و حرم ولدی من بعدی قم اال ان قم کوفة صغيرة اال ان للجنہ ثمانية ابواب ثلثة منھا الٰی الموم
  “قم تقبض فيھا امراة ھی من ولدی و اسماھا فاطمة بنت موسٰی يدخل شفاعتھا شعتی الجنة باجمعھم

ل اسالم کا حرم مدينہ ہے اور حضرت علی کا حرم کوفہ (نجف) ٓاگاه ہو جاؤ خدا کا ايک حرم ہے اور وه ہے مکہ اور رسو
ہے ميرا اور ميری اوالد کا حرم قم ہے ۔قم چھوٹا کوفہ (نجف) ہے۔ جنت کے ٓاٹه دروازے ہيں جن ميں سے تين دروازے قم 

ی شفاعت سےطرف کھلتے ہيں ميری اوالد ميں سے ايک خاتون فاطمہ بنت موسٰی بن جعفر قم ميں وفات پائے گی کہ جس ک
  ميرے تمام شيعہ جنت ميں داخل ہوں گے۔

جب شہروں ميں ميں “ اذا عمت البلدان الفتن ولباليا فعليکم يقم وھو اليھا و نواحيھا فان لبالبامدفوع عنھا”ٓاپ کا ارشاد ہے: 
  ں ہوگا۔فتنے پھيل جائيں تو تم قم اور اس کے اطراف و اکناف ميں پناه لينا کيوں کہ قم سے بال کا گزر نہي

“ للجنة ثمانية ابواب فثلث منھا الٰی اھل قم فطوبٰی لھم ثم طوبٰی لھم”امام رضا عليہ السالم سے روايت ہے کہ ٓاپ نے فرمايا: 
  جنت کے ٓاٹه دروازے ہيں ان ميں سے تين اہل قم کی طرف کھلتے ہيں خوش نصيب ہيں وه درحقيقت وه خوش نصيب ہيں ۔

ہ ميں متواتر روايات وارد ہوئی ہيں چنانچہ قم کو عش و حرم اہل بيت سے تعبير کيا گيا ہے قم کی فضيلت و قداست کے سلسل
  ۔

  امام جعفر صادق عليہ السالم کا ارشاد ہے:
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تربة قم مقدسة واھلھا مناونحن منھم ۔ال يريد ھم جبارا ال عجلت عقوبة مالم يخونوا اخوانھم فاذا فعلوا ذالک سلط هللا عليھم ”
قم کی خاک مقدس و مطہر ہے اس کے باشندے ہم ميں سے ہيں جو ظالم و ١” # ا انھم انصار قائمنا و دعاة حقن جبابرة سوا م

جابر ان کی طرف بڑھنے کا اراده کرتا ہے اس کی گوش مالی ميں عجلت ہو جاتی ہے ۔ اس لئے ہو تا ہے کہ مومن اپنے 
تو خدا ان پر برے ظالموں کو مسلط کرے گا ۔ واضح رہے قم بھائيوں سے خيانت نہيں کرتے ہيں ۔ اور جب خيانت کريں گے

  والے ہمارے قائم کے ناصر و مددگار اور ہمارے حق کے مبلغ ہيں۔
ھم اعصمھم من کل فتنہ و بخھم من کل ھلکة”اس کے بعد ٓاسمان کی طرف رخ کرکے فرمايا:  اے هللا انھيں ہر فتنے سے “ اللّٰ

قم عش ٓال محمدوماسٰی شيعتھم ولکن سيھلک جماعة من شبابھم بمعصية ابائھم  ٢# محفوظ رکه اور ہر خطرے سے بچالے۔ 
قم ٓال محمد کا گھر ہے اور ان کی “ واال ستحقاف والسخية بکبرائھم و مشائخھم مع ذالک يدفع هللا عنھم الشراالعادی وکل سوء

انی ، مسخره بازی اور بزگوں کی تعظيم نہ پيروی کرنے وا لوں کی پناه گاه ہے ۔ليکن کچه جوان اپنے بزرگوں کی نافرم
کرنے کی پاداش ميں ہالک ہوں گے۔ اس کے باوجود خدا انھيں دشمنوں کے شر سے بچائے گا اور ان سے ہر برائی کو 

  #٣دوررکھے گا ۔ 
 --------------  

  ۴۴٧ص/ ٢، سفينة البحار ج/  ٢١٨ص/ ۶۔بحار االنوار ،ج/  ١
  ہ اہل بيت(س)منقول از کريم ٩٣۔ تاريخ قم ص/ ٢
  منقول از حضرت فاطمہ معصومہ قم  ٩٨،تاريخ قم ص/  ۴۴۶ص/ ٢۔سفينة البحار ج/  ٢١۴،ص/  ۶٠۔ بحار االنوار ج/ ٣

  ١”# اھل خراسان اعال منا واھل قم انصا رنا واھل الکوفہ اوتادنا واھل ھذا السوادمنا ونحن منھم ۔”ٓاپ (س)ہی کا ارشاد ہے: 
  ں ، قم والے ہمارے انصارومعين ہيں اور کوفہ والے ہمارے پشت پناه ہيں۔اہل خراسان ہمارے سرخيل ہي

 --------------  

  ٩٨۔ تاريخ قم ص/ ١
 

 شہر مقدس قم کے بارے ميں مختصرمعلومات 

 

  

  حضرت معصومہ کی زيارت کی فضيلت
حضرت معصومہ عليہا السالم کے سلسلہ ميں يہ بات قابل غور ہے کہ چوده معصومين عليہم السالم کی زيارت کے بعد جتنی

اتنی ترغيب کسی بھی نبی يا اوليا ء خدا کے سلسلے ميں نہيں ملتی ۔ تينترغيب ٓاپ کی زيارت کے سلسلہ ميں دالئی گئی ہے 
معصوم شخصيت نے ٓاپ کی زيارت کی تشويق دالئی ہے ۔ جن روايات ميں ٓاپ کی زيارت کی ترغيب دالئی گئی ہے ان ميں 

وضاحت کی ہے سے بعض ٓاپ کی والدت سے قبل معصوم سے صادر ہوئی تھيں ، بعض روايات ميں تو اس بات کی بھی 
  کہ اس وقت ٓاپ کے پدر بزرگوار حضرت امام موسٰی کاظم عليہ السالم کی بھی والدت نہيں ہوئی تھی۔

تين معصومين عليہم السالم کا ارشاد ہے کہ حضرت معصومہ کی زيارت کے ثواب ميں جنت نصيب ہوگی ۔ معصومين عليہم 
سلسلہ ميں چند حديثيں مالحظہ فرمائيں: شيخ صدوق نے السالم کی زبان سے حضرت معصومہ کی زيارت کی فضيلت کے 

  صحيح سند کے ساته حضرت امام رضا عليہ السالم سے روايت کی ہے کہ:
جو ان کی زيارت کرے گا اسے جنت نصيب ہوگی ۔ حضرت امام محمد تقی عليہ السالم کا ارشاد ہے: ١من زارہا فلہ الجنة # 

  ھی قم ميں ميری پھوپھی کی زيارت کی وه جنتی ہے ۔من زارعمتی بقم فلہ الجنة جس شخص نے ب
  حضرت امام صادق عليہ السالم کا ارشاد ہے : ان زيارتہا تعادل الجنة زيارت معصومہ جنت کے برابر ہے ۔

حضرت امام رضا عليہ السالم کا ارشاد ہے : يا سعد ! من زارہا فلہ الجنة او ہو من اہل الجنة اے سعد جو شخص بھی ان کی 
  رت کرے گا اسے جنت نصيب ہوگی يا وه اہل بہشت سے ہے ۔زيا

عالمہ مجلسی نے بحار االنوار ميں امام رضا عليہ السالم کے اصحاب کی کتابوں سے روايت کی ہے کہ امام رضا عليہ 
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نے سعد ” اے سعد تمھارے يہاں ہم ميں سے ايک کی قبر ہے ”السالم نے سعد بن سعد اشعری کو مخاطب کر کے فرمايا : 
کہا ميں نے عرض کيا : ميں قربان ! وه دختر امام موسی کاظم عليہ السالم حضرت فاطمہ (س)کی قبر ہے ؟ فرمايا : نعم من 
حة زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنة ، فاذا اتيت القبر فقم عند راسہا مستقبل القبلة کبرا ربعا و ثالثين تکبيرة و سبح ثالثا و ثالثين تسبي

  ثا و ثالثين تحميدة ثم قل : السالم علی ٓادم صفوة هللا الخو احمد هللا ثال
  ہانجس شخص نے ان کے حق کی معرفت کے ساته ان کی زيارت کی وه جنتی ہے ۔

 ٣٣مرتبہ سبحان هللا اور  ٣٣مرتبہ هللا اکبر  ٣۴جب تم قبر مطہر کے پاس جأو تو سر اقدس کے پاس قبلہ رخ کھڑے ہوکر 
  کے بعد اس طرح زيارت پڑھو :السالم علی ٓادم صفوة اللھالخ  مرتبہ الحمد  پڑھو اس

  ٓاداب زيارت
خاندان عصمت و طہارت کے زائرين کو چاہئے کہ اماکن مقدسہ اور روضات مشرفہ پر حاضری سے قبل مندرذيل آداب 

  زيارت کی رعايت کريں:
  قبول نہيں ہوتی ہے ۔۔ پورے سفر ميں گناه و لغزشوں سے اجتناب کريں کيونکہ اس سے زيارت ١
  ۔ اس سرزمين پر قدم رکھنے سے قبل غسل کريں ۔٢
  ۔ زيارت با وضو کريں ۔٣
  ۔ طاہر و پاک لباس پہنيں ۔۴
  ۔ خوشبو لگائيں۵
  ۔ زيارت سے قبل ايسی چيز نہ کھائيں جس سے دوسروں کو اذيت ہو ۔ ۶
  ۔ معصومين کے مرقدوں کی زيارت سے قبل رجاء غسل کريں ۔٧
  م حسين ميں زيارت وارث ، زيارت عاشورا ، جامعہ کبيره ، امين هللا و غيره پڑھيں ۔۔ روضہ اما٨
۔ جو شخص شب ميں غسل زيارت کرے وه غسل صبح تک اور جو شخص دن ميں غسل زيارت کرے وه شام تک کافی ہے٩

  ۔ ليکن بہتر يہ ہے کہ وضو کے باطل ہوجانے کے بعد دوباره غسل کرلے ۔
اخل ہوتے وقت اذن دخول پڑھے ۔ اگر پڑھنے والے کے دل پر رقت طاری ہوجائے اور اشک جاری ۔ حرم کے اندر د ١٠

  ہوجائيں تو اسے اذن دخول سمجھے ۔
۔ اس بات کے پيش نظر کہ حرم ، رسول کا دولت کده اور مالئکہ کا محل نزول ہے اس لئے خضوع و خشوع اور بھر  ١١

  ۔ پور توجہ کے ساته حرم ميں داخل ہونا چاہئے
  ۔رجحان قلبی اور خضوع کے ساته ظاہری ادب کی رعايت بھی ضروری ہے ۔ ١٢
  ۔ حرم ميں بلند ٓاواز سے گفتگو نہ کريں ۔ ١٣
  ۔ دوسرے زائرين کے لئے مشکل ايجاد نہ کريں ۔ ١۴
  ۔ اگر کوئی زائر کچه معلوم کرنا چاہتا ہے تو اس کی کامل راہنمائی کريں ۔ ١۵
  احترام کريں ۔ ۔ زائروں اور خادموں کا ١۶
  ۔ معصومين کے حرم ميں سامنے کھڑے ہو کر زيارت پڑھيں ۔ ١٧
  ۔ معصوم سے منقول زيارت کے متن کو کامل توجہ اور صحيح تلفظ کے ساته پڑھيں ۔ ١٨
  ۔ زيارت کے بعد مسجد باالئے سر يا کسی متصل مسجد ميں دو رکعت نماز زيارت ادا کريں ۔ ١٩
ے کہ پہلی رکعت ميں الحمد کے بعد سوره ٰيس اور دوسری رکعت ميں الحمد کے بعد سوره ۔ نماز زيارت ميں بہتر ہ ٢٠

  رحمن پڑھيں ۔
  ۔ نماز زيارت کے قنوت ميں خدا سے اپنی اور ديگر مومنين کی حاجتوں کو طلب کريں کہ يہاں دعا قبول ہوتی ہے ۔ ٢١
  عاليہ المضامين و غيره پڑھيں۔۔ نماز زيارت کے بعد معصومين سے ماثور ، دعا ، مکارم اخالق  ٢٢
  ۔ سب سے پہلے حضرت بقية هللا االعظم کے فرج کی دعا کريں ۔ ٢٣
۔ نماز زيارت اور دعا و نماز کے بعد ادب اور دوسروں کے حق کی رعايت کرتے ہوئے ضريح مقدس کے قريب جائيں  ٢۴

  اور بوسہ دے کر خدا سے راز و نياز کريں۔
۔والدين ،بہن ،بھائی ،احباب و اساتذه ، شيعيان امير  ٢۶بھی ادب کی رعايت ضروری ہے ۔ ۔ دور سے زيارت پڑھنے مين ٢۵

  المومنين اور ان لوگوں کی طرف
  سے زيارت پڑھيں جنھوں نے پڑھنے کی درخواست کی ہو۔



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  کريں۔ ۔ حرم مطہر اور اولياء هللا کے مرقد ميں پورے غور و خوض کے ساته قرٓان پڑھيں اور صاحب مرقد کو ہديہ ٢٧
۔ اگر نماز زيارت کے دوران نماز  ٢٩۔ معصومين عليہم السالم سے ٓاگے بڑه کر واجب و مستحب نماز نہ پڑھيں۔  ٢٨

  جماعت شروع ہو جائے تو نماز زيارت کو ترک کرکے نماز جماعت بجا الئيں۔
  ۔ حرم سے نکلتے وقت ضريح کی طرف پشت نہ کريں ۔ ٣٠
  خشوع کا دامن ہاته سے نہ جانے ديں۔۔ جب تک حرم ميں رہيں خضوع و  ٣١
  ۔ اماکن مقدسہ ميں گزشتہ گناہوں پر پشيمانی اور توبہ کے ساته مستقبل ميں مرتکب نہ ہونے کا قصد کريں۔ ٣٢
۔ حرم سے رخصت ہوتے وقت زيارت و دعائے وداع پڑھيں اور خدا سے دعا کريں کہ ہمارے لئے يہ زيارت ٓاخری نہ  ٣٣
  ہو۔
  د زيارت کے نور کو اپنی پيشانی پر باقی رکھيں يعنی گناه کے مرتکب نہ ہوں۔۔ لوٹنے کے بع ٣۴

مذکوره ٓاداب تمام اماکن مقدسہ کے لئے ہيں ليکن حرم معصومہ کے زائرين کو مذکوره نکات کی رعايت کے عالوه اس بات 
ہے لٰہذا جہاں تک ہو سکے تمام پر بھی توجہ رکھنا چاہئے کہ قم خاندان عصمت و طہارت اہل بيت عليہم السالم کا حرم 

معصومين عليہم السالم کو ياد رکھيں اور کم از کم سب پر سالم و درود بھيجيں مفاتيح الجنان ميں محدث قمی نے صلٰوت بر 
  حجج طاہره کے عنوان سے نقل کی ہے ۔

ارت سے بھی غفلت نہ معصومہ کے پہلو ميں خاندان عصمت و طہارت کی کچه اور بی بياں بھی مدفون ہيں ۔ ان کی زي
َ◌الَُم َعلَيْکُ◌نَّ ٰای بَنَاِت َرُسوِل هللاّٰ َو َرحْمَ◌ةُ هللاِّٰ َو بََرَکاتُہ”کريں ۔ کم از کم زيارت کی نيت سے اتنا ضرور پڑھيں:    “ اَلْسّ

  زيارت کا طريقہ
کی ہے اس حديث شريف اس سے قبل ہم وه حديث نقل کر چکے ہيں جو عالمہ مجلسی نے امام رضا عليہ السالم سے نقل 

ميں امام ( ع ) نے معصومہ (س) کی زيارت کی فضيلت و کيفيت بيان کی ہے ۔ زيارت کا طريقہ يہ ہے کہ قبر مطہر کے 
مرتبہ سبحان  ٣٣مرتبہ هللا اکبر ،  ٣۴پاس پہنچ کر ٓاپ (س) کے سر اقدس کے نزديک رو بہ قبلہ کھڑے ہو ں ۔ اس کے بعد 

   بڑھيں پھر اس طرح زيارت شروع کريں:مرتبہ الحمد  ٣٣هللا اور 
۔ ۔ اَلسَّالَُم  اَلسَّالَُم َعلَی ٓاَدَم َصفْوَ◌ِة هللاِّٰ ۔ اَلسَّالَُم َعلَی نُوْحِ◌ نَبِیِّ هللاِّٰ ۔ اَلسَّالَُم َعلَی ابراہيم خليل هللاّٰ اَلسَّالَُم َعلَی ِعيْسَ◌ی ُروْحِ◌ هللاّٰ

۔ اَلسَّالَ  َد بْنَ◌ َعلَيْکَ◌ ٰای َرُسوْلُ◌ هللاّٰ ۔ اَلسَّالَُم َعلَيْکَ◌ ٰای َصفِیَّ هللاِّٰ ۔ اَلسَّالَُم َعلَيْکَ◌ ٰای ُمَحمَّ ُم َعلَيْکَ◌ ٰای َخيْرَ◌ َخلْقِ◌ هللاِّٰ
هللاِّٰ ۔ اَلسَّالَُم َعلَيْکِ◌ ٰای   َرُسوْل◌ِ َعبْدِ◌ هللاِّٰ َخاتََم النَّبِيِّيْنَ◌ ۔ اَلسَّالَُم َعلَيْکَ◌ ٰای ٔاَِميْرَ◌ الْمُ◌ٔوْمِ◌نِيْنَ◌ َعلِیِّ بْنَ◌ ٔاَبِيْطَ◌الِب َوِصیَّ 
حْمَ◌ِة َو َسيَِّدی َشبَاِب ٔاَہ ْلِ◌ الْجَ◌نَِّة ۔ اَلسَّالَُم َعلَيْکَ◌ ٰای فَاِطَمةُ َسيَِّدةَ نَِساِء الْعَ◌الَِميْنَ◌ ۔ اَلسَّالَُم َعلَيْکُ◌َما ٰای ِسبْطَ◌ی نَبِیِّ الرَّ

َد بْنَ◌ َعلِیٍّ بَاقَِر الْعِ◌لْمِ◌ بَعْدَ◌ النَّبِی ۔ َعلِیِّ بْنِ◌ الْحُ◌َسيْنِ◌ َسيَِّد الْعَ◌ابِِديْنَ◌ َو قُ  ةَ َعيْنِ◌ النَّاِظِريْنَ◌ ۔ اَلسَّالَُم َعلَيْکَ◌ ٰای ُمَحمَّ رَّ
اِدِق الْبَ◌ارِّ ااْلََٔميْنِ◌ ۔ اَلسَّالَُم َعلَيْکَ◌ ٰای ُموْسَ◌ ٰی بْنَ◌  ٍد الصَّ َر الطُّہْرِ◌ َجعْفَ◌ٍر الطَّاہِ اَلسَّالَُم َعلَيْکَ◌ ٰای َجعْفَ◌َر بْنَ◌ ُمَحمَّ

د بْنَ◌ َعلِیٍّ التَّ  َضا الْمُ◌رْتَ◌ض ٰی ۔ اَلسَّالَُم َعلَيْکَ◌ ٰای ُمَحمَّ قِی ۔ اَلسَّالَُم َعلَيْکَ◌ ۔ اَلسَّالَُم َعلَيْکَ◌ ٰای َعلِیِّ بْنَ◌ ُموْسَ◌ ٰی الرِّ
ٍد النَّقِیَّ النَّاِصَح ااْلَِٔميْنَ◌ ۔ اَلسَّالَُم َعلَيْکَ◌ ٰای مَّ َصلِّ  ٰای َعلِیَّ بْنَ◌ ُمَحمَّ َحَسَن بْنَ◌ َعلِیٍّ ۔ اَلسَّالَُم َعلَی الْوَ◌ِصیِّ ِمن بَعْدِ◌ِه ۔ اللہُّٰ

تَِک َعلَی َخلْقِ◌َک ۔   َعلَی نُوْرِ◌َک َو ِسَراِجَک َو َولِیِّ َولِيَِّک َو َوِصیِّ َوِصيَِّکَ◌ َو ُحجَّ
ٰای بِنْتَ◌ فَاِطَمةَ َو َخِديْجَ◌ةَ ۔ اَلسَّالَُم َعلَيْکِ◌ِ◌ ٰای بِنْتَ◌ ٔاَِميْرِ◌  اَلسَّالَُم َعلَيْکِ◌ ٰای بِنْتَ◌ َرُسوْلِ◌ هللاّٰ ۔ اَلسَّالَُم َعلَيْکِ◌◌ِ 

 ۔ اَلسَّالَُم َعلَيْکِ◌ِ◌ ٰای الْمُ◌ٔوْمِ◌نِيْنَ◌ ۔ اَلسَّالَُم َعلَيْکِ◌ِ◌ ٰای بِنْتَ◌ الْحَ◌َسِن َو الْحُ◌َسيْنِ◌ ۔ اَلسَّالَُم َعلَيْکِ◌ِ◌ ٰای بِنْتَ◌ َولِیِّ هللاِّٰ 
ةُ هللاِّٰ َو  ۔ اَلسَّالَُم َعلَيْکِ◌ِ◌ ٰای َعمَّةَ َولِیِّ هللاِّٰ ۔ اَلسَّالَُم َعلَيْکِ◌ِ◌ ٰای بِنْتَ◌ ُموْسَ◌ی ۔ بْنِ◌ َجعْفَ◌ٍر َو َرحْم◌َ ٔاُخْتَ◌ َولِیِّ هللاِّٰ 

  بََرَکاتُہ
َف هللاُّٰ بَيْنَ◌نَا َو بَيْنَ◌ُکم فِی الْجَ◌نَِّة َو َحَشرْنَ◌ا ِفی ُزمْرَ◌تُِکم وَ  ٔاَوْرَ◌َدنَا َحوْضَ◌ نَبِيُِّکم َو َسقَانَا بَِکأِْس  اَلسَّالَُم َعلَيْکِ◌ِ◌ َعرَّ

ُکم ِمن يَِّد َعلِی بْنِ◌ ٔاَبِيْطَ◌الِب َصلََواُت هللاِّٰ َعلَيْکُ◌م ٔاَسأَُْل هللاِّٰ ٔاَن يُِّريَنَا فِيْکُ◌ُم ۔ َو ٔاَن ُروْرَ◌ َو الْفَ◌َرَج َو ٔاَن  َجدِّ ال يَسْلُ◌بَنَا السُّ
ُب اِلَی هللاِّٰ بُِحبُِّکم َو البْ يَّجْمَ◌َعنَا َو اِيَّاُکم فِ  َد َصلَّی هللاُّٰ َعلَيْہِ◌ َو ٓالِہ َولِیٌّ قَِديْرٌ◌ ٔاَتَقَرَّ ُکم ُمَحمَّ َ◌َرائَِة ِمن ٔاَعْدَ◌ائُِکم َو ی ُزمْرَ◌ِة َجدِّ

ٌد َو بِہ َغيْرَ◌ ُمنْکِ◌ٍر َو اٰل ُمسْتَ◌کْبِ◌ٍر َو التَّسْلِ◌يْمِ◌ اِلَی هللاِّٰ َراِضياً َمعْرِ◌فَتُِکم اِنَّہ َراٍض نَّطْلُ◌ُب بَِذالَِک َوجْہِ◌َک يَا ُمحَ  مَّ
اَر ااْلِٓخَرةَ ٰای فَاِطَمةُ اشْفَ◌ِعی لِی فِی الجْ  مَّ َو ِرَضاَک َو الدَّ َن َعلَی يَقِيْنِ◌ َما ٔاَتَی بِہ بِہ َسيِِّدی ۔ اللہُّٰ َ◌نَِّة ۔ فَاِنَّ لَِک ِعنْدَ◌ هللاِّٰ َشٔاْناً مِّ

مَّ اِ  ٔاْنِ◌ ۔ اللہُّٰ ةَ ااِل بِ الشَّ َعاَدِة َف اٰل تَسْلُ◌ب ِمنِّی َما ٔاَنَا فِيْہِ◌ َو اٰل َحوْلَ◌ َو اٰل قُوَّ ِّٰ الْعَ◌لِیِّ نِّی ٔاَسْئَ◌لَُک ٔاَن تَخْتِ◌َم لِی بِالسَّ ا
تَِک َو بَِرحْمَ◌ِتَک َو َعافِيَتَِک وَ  مَّ اسْتَ◌ِجب لَنَا َو تَقَبَّلْہُ◌ بَِکَرِمَک َو ِعزَّ ٍد َو ٓالِِہ ٔاَجْمَ◌ِعيْنَ◌ َو  الْعَ◌ِظيْمِ◌ اللہُّٰ َصلَّی هللاُّٰ َعلَی ُمَحمَّ

اِحِميْنَ◌ ۔   َسلََّم تَسْلِ◌يْماً ٰای ٔاَرْحَ◌َم الرَّ
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 شہر مقدس قم کے بارے ميں مختصرمعلومات 

 

  

  حضرت معصومہ (س)کے مختصر حاالت
  

  تاريخ والدت

کہ حضرت فاطمہ بنت امام موسٰی حضرت معصومہ (س) کی تاريخ والدت کے سلسلہ ميں کئی اقوال ہيں بعض نے لکھاہے 
  هء ميں مدينہ منوره ميں والدت پائی۔ ١٨٣ابن جعفر (س) ابتدائے ذيقعده الحرام 

۔  ١صاحب مستدرک سفينہ لکھتے ہيں کہ حضرت فاطمہ بنت موسٰی بن جعفر (س)نے يکم ذيقعده الحرام کو والدت پائی # 
پر لکھا ہے کہ يکم ذيقعده کو والدت پائی ،ليکن والدت کے سال والدت کے سلسلہ ميں تو بعض صاحبان قلم نے قطعی طور 

هء کو سنٔہ والدت تحرير کيا ہے ليکن ٓاخری قول کا  ١٨٣هء اور بعض نے  ١٧٣ميں علماء تاريخ متردد ہيں ۔ بعض نے 
ر سال قيد بطالن بديہی ہے کيوں کہ اس سال حضرت موسٰی بن جعفر (س) نے شہادت پائی اور شہادت سے قبل آپ نے چا

  ٣ئه ميں گرفتار کيا گيا ہے ۔ #  ١٧٩اس کی تصريح موجود ہے کہ ٓاپ کو  ٢خانہ ميں گزارے ۔ # 
دوسرے يہ بھی مسلم ہے کہ حضرت موسٰی بن جعفر (س) کی چار بيٹياں تھيں اور سب کے نام فاطمہ سے مرکب تھے 

  معصومہ قم ۔ قم ميں مدفون ہيں۔ ۔ فاطمہ کبرٰی ،ملقب بہ١چنانچہ بعض مورخين نے تحرير کيا ہے کہ: 
 --------------  

  ۔مستدرک سفينہ منقول از کريمہ اہل بيت١
  ٣١٢ص/ ١۔ اصول کافی / ٢
  ٣٩٧ص/ ١۔ اصول کافی / ٣

  ۔ فاطمہ صغرٰی ،ملقب بہ بی بی ہيبت ۔ روس ميں ٓاذربائيجان کے شہر باکو ميں مدفون ہيں۔٢
۔ فاطمہ اخرٰی ، معروف بہ خواہر امام (س) ۔ايران ۴ ١ان ميں مدفون ہيں۔ # ۔ فاطمہ وسطٰی ، ملقب بہ ستی فاطمہ ۔ اصفہ٣

کے شہر رشت ميں مدفون ہيں ۔ اس لحاظ سے معصومۂ قم (س) اپنی چار بہنوں ميں سب سے بڑی ہيں چنانچہ يقينا آپ (س) 
  سکتا۔  هء ٓاپ کا سنہء والدت نہيں ہو ١٨٣هء سے چند سال قبل والدت پائی ہوگی لٰہذا  ١٧٩نے 

  اسماء و القاب
شريعت اسالميہ ميں نام گزاری کو بہت اہميت دی گئی ہے ۔بہت سی روايت ميں وارد ہوا ہے کہ والدين پر اوالد کا ايک حق 

  ٢يہ بھی ہے کہ وه ان کےلئے نام کا انتخاب کريں۔ # 
نے ان لوگوں کو نام تبديل کرنے کی تاکيد  نيک نام کے انتخاب کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اسالم صلى هللا عليه وسلم

اسی طرح يعقوب سراج سے امام حضرت موسٰی بن جعفر (س) نے فرمايا تھا کہ  ٣کی تھی جن کانام شائستہ نہيں تھا ۔ # 
  ۴جاؤ اپنی لڑکی کے اس نام کو بدل دو جو تم نے کل رکھا تھا کيوں کہ اس نام کو خدا پسند نہيں کرتا ہے ۔ # 

رکھا تھا لٰہذا اپنے موال کے حکم سے اپنی بيٹی کا نام ” حميراء“ کہتے ہيں کہ ميں نے اپنی نوزاد لڑکی کا نام  يعقوب سراج
  ۵بدل ديا ۔ # 

اس بات کی بھی تاکيد کی گئی ہے کہ اپنے بيٹوں کے لئے انبياء و ائمہ کا نام انتخاب کرو خصوصا محمد وعلی نام رکھو اور
اور چوں کہ ائمہ حضرت صديقہ طاہره سالم هللا عليہا کی عظمت و منزلت کو  ۶فاطمہ ہے ۔ # بيٹيوں کے لئے بہترين نام 

جانتے اور سمجھتے تھے لٰہذا نام فاطمہ (س) کا بے حد احترام کرتے تھے ۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق (س) کو جب 
ے ،تو فرمايا: ٓاه ٓاه اس کے بعد فرمايا: تم نے نے اپنی بيٹی کا نام فاطمہ رکھا ہ” سکونی“ يہ خبر ملی کہ ٓاپ کے صحابی 

چنانچہ ائمہ  ٧اپنی بيٹی کا فاطمہ نام رکھا ہے لٰہذا اسے گالی نہ دينا ،اس کو طمانچہ نہ مارنا اور برا بھال نہ کہنا ۔ # 
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زوجہ کا  معصومين (س) نے اپنی ايک يا سب بيٹيوں کا نام فاطمہ ضرور رکھا ہے ۔ حضرت علی (س) نے جن کی ماں اور
  ٨نام فاطمہ تھا ،اپنی ايک بيٹی کا نام فاطمہ رکھا تھا۔# 

 --------------  

  ٢٨۶ص/  ۴٨۔ بحار االنوار ج/ ١
  ١٨ص/  ۶۔فروع کافی ،ج ٢
  ۶٨ص/ ٢۔ناسخ التواريخ ،ج/ ٣
  ۴٣٧ص/ ٧۔تہذيب ،ج/  ١٨ص/  ۶۔فروع کافی ،ج ٢۔ ۴
  ٣٩٠ص/  ٢١۔ وسائل الشيعہ ،ج/ ۵
  ١٩ص/  ۶۔فروع کافی ،ج ۶
  ۴٣٨۔ فروع کافی ،ص/ ٧
  ٣۵۵ص/ ١۔ارشاد مفيد ،ج/ ٨

اہل سنت کے مشہور عالم سبط بن جوزی نے اپنی کتاب تذکرة الخواص ميں امام موسٰی بن جعفر (س) کی اوالد کے نام 
  تحرير کئے ہيں اور ٓاپ کی چار بيٹيوں کے نام اس طرح تحرير کئے ہيں۔

   ١فاطمہ اخرٰی # ( ۴طٰی (فاطمہ وس ٣(فاطمہ صغرٰی  ٢(فاطمہ کبرٰی  ١

  لقب معصومہ
صاحب ناسخ التواريخ تحريرفرماتے ہيں کہ معصومہ کا لقب ٓاپ کو حضرت امام رضا عليہ السالم نے ديا تھا۔ اس سلسلہ ميں 

  ٓاپ کا ارشاد ہے:
  ٢”# من زار المعصومة بقم کمن زارنی”

ميں ” دارالسالم “ ميرزا نوری نے اپنی کتاب  جس نے قم ميں معصومہ کی زيارت کی گويا اس نے ميری زيارت کی۔
  رويائے صادقہ نقل کيا ہے کہ جس کو صحيح تسليم کيا ہے جس کو ہم ٓائنده بيان کريں گے۔

 --------------  

  ٣١۵۔ تذکرة الخواص ،ص/ ١
  ۶٨۔ناسخ التواريخ ،ص/ ٢

ے قبل مقدمہ کے طور پر ہم چند چيزيں کيا لقب معصومہ ٓاپ کی عصمت پر داللت کرتا ہے ؟ اس سوال کا جواب لکھنے س
  سپر د قلم کرتے ہيں ۔

۔ اس بات پر شيعوں کا اجماع ہے کہ انبياء ومالئکہ سب معصوم ہيں ۔ ان سے ہرگز کوئی گناه کبيره و صغيره سرزد نہيں ١
عد نہ عمدا نہ سہواً # ہوتا ہے ۔ نہ قبل از بعثت نہ بعد از بعثت نہ امامت سے پہلے نہ امامت کے منصب پر فائز ہونے کے ب

١  
۔ حضرت رسول خدا صلى هللا عليه وسلم ،حضرت فاطمہ زہرا (س) اور ائمہ عليہم السالم عصمت کے ٓاخری و اعلٰی درجہ ٢

پر فائز ہيں ۔ مذکوره حضرات سے نہ صرف پوری زندگی ميں کوئی گناه کبيره و صغيره سرزد نہيں ہوا بلکہ ترک اولٰی بھی
  ترک اولٰی عصمت کے منافی نہيں ہے ۔ اسی لئے انھيں چوده معصوم کے نام سے ياد کيا جاتا ہے ۔ نہيں ہوا ہے جب کہ

بنا بر ايں عصمت ان ہی چوده اشخاص ميں منحصر نہيں ہے بلکہ ان کے عالوه بھی معصوم ہيں ، جيسا کہ ہم نے مقدمہ کی 
  صمت پر علماء اماميہ کا اجماع ہے ۔پہلی شق ميں بيان کيا ہے کہ انبياء ، ائمہ اور تمام فرشتوں کی ع

۔ اسی لحاظ سے عصمت کے مدارج و مراتب اور اس کے اعلٰی ترين مرتبہ پر چوده معصوم فائز ہيں اور اس کے بعد ٣
۔ علماء اسالم ميں سے کسی نے اس بات کا دعوٰی نہيں کيا ہے کہ معصوم صرف ۴والے درجہ پر انبياء و فرشتے فائز ہيں۔ 

  ہيں ۔ چوده اشخاص ہی
۔ اور کسی دانشور نے حضرت ابوالفضل العباس (س)و حضرت علی (س)اکبر ،حضرت زينب (س) اورحضرت معصومہ ۵

کے بارے ميں يہ دعوٰی نہيں کيا ہے کہ وه معصوم نہيں تھے بلکہ بعض نماياں شخصيتوں نے ان کی عصمت کو ثابت کيا 
  ٢ہے ۔ # 
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 --------------  

  ١۶۴و  ١۴٢،نہج الحق ، عالمہ حلی ،ص/  ١٠۵۔ اعتقادات ،شيخ صدوق ،ص/ ١
  ٧۵۔ اتقان المقال،/ ٢

علی “ ميں حضرت ابو الفضل العباس عليہ السال کی عصمت کی دليليں اور ” العباس“ ۔ عبد الرزاق مرحوم نے اپنی کتاب ۶
ايت هللا شيخ محمد اور اس سلسلہ مين ٢ميں حضرت علی اکبر عليہ السالم کی عصمت کے دالئل پيش کئے ہيں # ” االکبر 

  ٣حسين اصفحانی اورعالمہ ميرزا محمد علی اردو بادی کے نظريات سے استفاده کيا ہے ۔# 
ميں اسی موضوع کو ثابت کيا اگرچہ حضرت زينب(س) کی عصمت کا ” زينب الکبرٰی “۔ نقدی مرحوم نے اپنی کتاب ٧

  ۴دعوی نہيں کيا ہے ۔ # 
کا دعوی کر تاہے تو وه کو ئی بے جابات نہيں کہتاہے ۔ واضح ہے کہ حضرت ۔ اس بناپر اگر کوئی معصومہ کی عصمت ٨

معصومہ کا نام فاطمہ ہے ،اوردوران حيات ٓاپ کو معصومہ کا لقب نہيں مال تھا ، بلکہ معصومہ ٓاپ کے اوصاف کے لحاظ 
  سے کہا گيا ہے بنا براين حديث کے يہ معنی ہوں گے :

کرے گويا اس نے ميری زيارت کی کيونکہ وه معصومہ ہيں ۔ا س حديث کی بنا جوشخص بھی قم ميں معصومہ کی زيارت 
پر معصومہ کی عصمت ميں کوئی شک باقی نہيں رہتاہے ۔ ٓاپ کی عصمت پر ايک دليل يہ بھی ہے ک ٓاپ کی تجہيز وتشييع

م ہی غسل وکفن دے مينامام رضا وامام جواد عليہما السالم شريک تھے ۔اور شيعہ اعتقاد کی روسے معصوم کو معصو
  ۵سکتاہے اور دفن کرسکتا ہے ۔ # 

 --------------  

  ۴٣۔ علی االکبر /  ١٣٣و  ١٢٩۔ العباس / ٢
  ٢۵٣و  ٢۴٨۔ سردار کربال / ٣
  ٣۶و  ٣٣۔ زينب کبرٰی / ۴

   ٢١٩ص/  ۶٠وج/  ٢٩٠ص/  ۴٨بحار االنوار ،ج/ 

  کريمۂ  اہل بيت (س)

ديم سے ٓاج تک نظم و نثر ميں کريمہ اہل بيت (س) کہتے چلے ٓارہے ہيں حضرت معصومہ (س) کے عقيدت مند شيعہ عہد ق
  ،ليکن ايک بزرگ کے رويائے صادقہ کی رو سے يہ لقب معصومين عليہم السالم سے ٓاپ کو مال ہے۔

 هء حضرت صديقہ طاہره کی قبر کا سراغ لگانے کے سلسلہ ١٢٢٨نساب عالی قدر ٓايت هللا سيد محمود مرعشی نجفی متوفی 
ميں بہت ہی کوشانتھے ،اس مقصد ميں کاميابی کے لئے انھوں نے چاليس شبوں کا ايک چلہ کيا ۔ چاليس شب ميں وظيفہ ختم 
کرنے اور بے پناه دعا مانگنے کے بعد جب سو گئے تو امام محمد باقر عليہ السالم و امام جعفر صادق عليہ السالم کو خواب 

تم کريمہ اہلبيت (س) سے توسل کرو،انھوں نے يہ سوچ کر کہ ” ک بکريمٔہ اھل بيت علي“ ميں ديکھا امام (س) نے فرمايا: 
کريمٔہ اہل بيت سے حضرت زہرا سالم هللا عليہا مرادہيں عرض کی : يہ چلہ ميں نے ان ہی کی قبر مبارک معلوم کرنے کے 

ف ہو سکوں ۔امام (س) نے فرمايا: لئے کيا ہے تاکہ قبر کا صحيح نشان معلوم ہو جائے ،جس سے ميں زيارت قبر سے مشر
ميری مراد قم ميں حضرت معصومہ کی قبر ہے ۔ اس کے بعداضافہ فرمايا: کہ خدا وند عالم نے مصلحت کی بنا پر حضرت 

  زہرا (س) کی قبر کو مخفی رکھا ہے اور اس کی جلوه گاه حضرت معصومہ (س) کی قبر کو قرار ديا ہے ۔
  ضرت معصومہ کی زيارت کے لئے ايران کی طرف روانہ ہو گئے ۔ مرعشی مرحوم بيدار ہوئے تو وه ح

  عالمٔہ ٓال عبائ
نجف اشرف ميں شوشتريوں کے کتب خانہ ميں ايک قلمی نسخہ ميں يہ حديث ديکھی گئی تھی کہ ايک مرتبہ کچه شيعيان 

شرعی مسائل دريافت کرنے کے امير المومنين حضرت امام موسٰی کاظم عليہ السالم کے زمانہ ميں مدينہ ٓائے اور اپنے 
سلسلہ ميں امام کے در دولت پر پہنچے ۔ جب انھيں يہ معلوم ہو ا کہ امام موسٰی کاظم عليہ السالم مدينہ ميں تشريف فرما نہيں

ہيں تو انھوں نے چند روز اور مدينہ ميں قيام کرنے کا اراده کر ليا ،ليکن امام اس مدت ميں تشريف نہيں الئے ۔ جب وه 
ت کے لئے امام کے در دولت پر گئے تو حضرت معصومہ نے فرمايا: اگر کوئی شرعی مسئلہ دريافت کرنا چاہتے ہو رخص
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تو پوچه سکتے ہو ۔ انھوں نے مسائل لکه کر پيش کئے تھوڑی دير بعد معصومہ نے اس کے مسائل کا جواب بھيج ديا۔ قافلہ 
ام موسٰی کاظم عليہ السالم سے ان کی مالقات ہوئی ۔ مدينہ ٓانے والے شکريہ ادا کرکے چلے گئے مدينہ سے نکلتے وقت ام

   ١” # فداھا ابوھا فداھا ابوھا“ کی وجہ بيان کی جب امام نے مسائل کا جواب ديکھا تو تائيد فرمائی اور فرمايا:

  محدثہ ٓال محمد
زہرا(س) اور ازواج نبی ہيں ۔ چنانچہ طبقات رواة ميں بہت سی عورتيں بھی شامل ہيں جن ميں سر فہرست حضرت فاطمہ 

صاحب اسنی المطالب نے مناقب علی بن ابی طالب (س) کے سلسلے ميں ايک حديث نقل کی ہے کہ جس کے سلسلہ سند ميں 
  حضرت معصومہ قم ہيں سلسلہ يہ ہے ۔

ں نے ابو مظفر محمد بن ابو بکر بن عبدهللا بن محب مقدسی نے ام محمد ،زينب دختر احمد بن عبد الرحيم مقدسی سے انھو
فتيان بن مسينی سے انھوں نے ابو موسٰی بن ابی بکر حافظ سے انھوں نے قاضی ابو القاسم عبد الواحد بن محمد بن عبد 

الواحد مدينی سے انھوں نے ظفر بن داعی علوی سے انھوں نے اپنے والد داعی بن مہدی اور ابو احمد بن مطرف مطرفی 
سعيد ادريسی سے انھوں نے ابو العباس محمد بن محمد بن حسن رشيدی سے انھوں نے ابو الحسن سے اور ان دونوں نے ابو 

محمد بن جعفر حلوانی سے انھوں نے علی بن محمد بن جعفر اہوازی سے انھوں نے بکر بن احمد قصری سے انھوں نے 
بن جعفر سے ۔ انھوں نے فاطمہ بنت  دختر علی بن موسٰی الرضا فاطمہ سے انھوں نے فاطمہ زينب و ام کلثوم بنت موسیٰ 

جعفر صادق سے انھوں نے فاطمہ زينب و ام کلثوم بنت موسٰی بن جعفر سے ۔ انھوں نے فاطمہ بنت جعفر صادق سے انھوں 
نے فاطمہ بنت محمد باقر سے انھوں نے فاطمہ بنت علی بن الحسين بن ابی طالب سے انھوں نے فاطمہ بنت الحسين بن علی 

ب سے انھوں نے ام کلثوم بنت فاطمہ بنت رسول اکرم صلى هللا عليه وسلم سے انھوں نے فاطمہ بنت رسول سے ابن ابی طال
  روايت کی ہے کہ ٓاپ نے فرمايا:

ٔا نسيتم قول رسول ّهللاٰ صلی ّهللاٰ عليہ و ٓالہ و سلم يوم غدير خم ، من کنت مواله فعلی مواله وقولہ انت منی منزلة ھارون من ”
  “موسیٰ 

يا تم لوگ رسول کی اس قول کو بھول گئے جو غدير خم کے روز فرمايا تھا کہ : جس کا ميں موالہوں اس کے علی (س) ک
  موال ہيں اور ٓاپ کی حديث اے علی (س) تم ميرے لئے ايسے ہی ہو جيسے موسٰی کے لئے ہارون تھے ۔

 --------------  

  پر نقل کيا ہے۔ ۶٢ہ اہل بيت نے بھی ص/ ۔ يہ واقعہ انصاری قمی نے بيان کيا ہے ۔ صاحب کريم١

  ٓاپ کے ديگر القاب

  (طاہره  ١
  (حميده  ٢
  (رشيده ٣
  تقييہ( ۴
  رضيہ( ۵
  نقية( ۶
  (مرضيہ ٧
  (سيده  ٨
  (اخت الرضا(س)٩

هء  ١٣٢٧يہ القاب اس زيارت نامہ ميں مندرج ہيں جس کو شيخ محمد علی نے انوار المشعشعيں ميں نقل کيا ہے ۔ يہ کتاب 
طبع ہو چکی ہے حيدر خوانساری نے اپنی کتاب زبدة التصانيف ميں ايک اور زيارت نامہ نقل کيا ہے اور اس ميں ٓاپ ميں 

 کے ديگر لقب صديقہ اور سيدة نساء العالمين بھی تحرير کئے ہيں۔ 
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 شہر مقدس قم کے بارے ميں مختصرمعلومات 

 

  

  ايران کی طرف روانگی
ابھی ٓاپ کی عمر دس سال ہی تھی کہ ٓاپ کے والد ماجد کو ہارون رشيد نے قيد خانہ ميں زہر جفا سے شہيد کر ديا اور 

عليہ السالم ہی سے ٓاپ کو سہارا تھا کےونکہ امام رضا معصومہ کے قلب پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ۔ صرف امام رضا 
اور پدر بزرگوار کی شہادت کے بعد حجت  ١(س) ہی ٓاپ (س)کے حقيقی (يعنی دونوں ايک ماناور باپ سے ) بھائی تھے # 

کے  خدا ،امت کے مددگار اور مظلوم کے حامی تھے ليکن ان پر بھی ہارو ن رشيد کی نگرانی تھی۔ ہارون رشيد کی موت
بعد اس کے بيٹے مامون نے بھی وہی راستہ اختيار کيا جو کہ اس کے باپ تھا ۔ چنانچہ اس نے ٓاٹھويں امام کو اہل بيت سے 
جدا کيا ظاہرا احترام کے ساته خراسان بالليا۔حضرت معصومہ(س) نے تقريبا ايک سال تک داغ جدائی برداشت کيا ۔اس کے 

کی طرف روانہ ہوئيں ۔ظا ہر ہے کہ جس با فضيلت ”مرو “القات کی غرض سے بعد صبر نہ ہو سکا لٰہذا بھائی سے م
ٓاغوش عصمت ميں اس خاتون نے تربيت پا ئی تھی اور جس کی تربيت امام موسی کاظم (س)و امام رضا (س)عليہ السالم 

ئی بھتيجے سب ہی کا قصد نہيں کر سکتی تھيں ۔ٓاپ کے بھا”مرو“نے کی تھی وه دين وار ساتھيوں کے بغير مدينہ سے 
ايران کے سفر کے لئے تيار تھے ۔ان کی ہمراہی ميں ٓاپ نے اپنے بھائی سے مالقات کی خاطر پر خطر سفر کا اراده کر ليا 

  ۔
اس سفر ميں حضرت معصومہ (س)کے پانچ بھائی :فضل ،جعفر ،ہادی ،قاسم ،زيد اور کچه غالم اور کنيزيں ٓاپ کے ہمراه 

  پہنچيں ۔”ساوه“ی دشواريوں کو برداشت کرتے ہوئے ٓاپ تھيں ۔اس زمانہ کے سفر ک
ٓاج تو شہر ساوه کے باشندے سب ہی شيعہ اور خاندان عصمت و طہارت کے شيدا ئی ہيں ليکن اس زمانہ ميں سخت ترين 

وئی نے ان پر حملہ کرديا اور شديد جنگ ہ”اہل ساوه“پہنچا تو ”ساوه “دشمن تھے ۔لٰہذا جب حضرت معصومہ (س)کا قافلہ 
بھائی بھتيجوں کو خون ميں غرق  ٣٢۔اور ٓاپ کے بھائی بھتيجے سب ہی شہيد ہو گئے ۔حضرت معصومہ (س) نے اپنے 

  ٢ديکھا تو اس غم ميں عليل ہو گئيں ۔ # 
 --------------  

  ٣٠٩۔ دالئل االماميہ ،ص/ ١
   ١٧۵منقول از کريمہ اہل بيت ،ص/  ١۶٠۔رياض االنسان ،ص/ ٢

  قم کی طرف روانگی

اہل قم ہميشہ خاندان عصمت و طہارت کے دوستدار و محب رہے ہيں ۔انھوں نے واليت امير المومنين عليہ السالم کے ساته 
اسالم قبول کيا تھا اور فدک غصب کرنے والوں کی کبھی اطاعت نہيں کی تھی ۔ان لوگوں نے جب اس دل خراش فاجعہ کی 

هء کو  ٢٠١/ربيع االول  ٢٣کو بڑے احترام کے ساته قم لے ٓائے  گئے اور حضرت معصومہ (س)” ساوه“خبر سنی تو وه 
  ٓاپ قم ميں وارد ہوئيں۔

موسٰی بن خزرج قم ميں خاندان اشعری کے سردار ، خود ناقہ کی مہار تھامے ہوئے تھے اور بہت سے لوگ کجاوه کے ارد 
ر کہا جاتا ہے اور موسٰی بن خزرج کو ٓاپ گرد چل رہے تھے ۔ يہاں تک کہ ٓاپ کی سواری اس جگہ بيٹه گئی جسے ميدان مي

  کی ستره دن کی ميزبانی کا شرف حاصل ہوا۔
قم کی عورتيں جوق در جوق ٓاپ کی زيارت کے لئے جاتی اور ٓاپ کو ٓاپ کے بھائيوں کا پر سہ ديتی تھيں ۔ موسٰی بن خزرج

کے نام سے موسوم ہوا ” مدرسہ سيده “کہ  کے گھر کو ٓاپ کی ستره روزه مہمانی کے احترام ميں مدرسہ بنا ديا گيا جو
  ۔مدرسہ کے داخل ہونے والے دروازه کے پاس ہی ٓاپ کی محراب عبادت ہے جس کو ٓاج تک بيت النور کہا جاتا ہے۔ 

  وفات حسرت ٓايات
 ربيع الثانی ١٠روز عبادت کی اور  ١٧حضرت معصومہ نے غم اور بيماری کی حالت ميں موسٰی بن خزرج کے گھرميں 

هء کو بھائی کی مالقات کی مشتاق بہن نے بھائی کی مالقات سے اپنی ٓانکھوں کو ٹھنڈاکيئے بغير عالم غربت ميں  ١ ٢٠
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  وفات پائی ٓاپ کے وفات سے قم ماتم کده بن گيا ۔
خاک  اہل قم نے آپ کے مقدس جنازه کہ تشييع ميں شرکت کی اور شہر سے باہر اس جگہ کہ جہاں ٓاج حرم ہے ٓاپ کو سپرد

کرنے کے لئے لے گئے ۔جب قبر تيار ہوگئی تو لوگوں ميں اس بات پر بحث ہونے لگی کہ ٓاپ کو قبر ميں کون اتارے 
نام کے ايک شخص پر سب متفق ہوگئے ۔کسی کو بھيجا کے ان کو بابالن سے لے ٓائے ۔ ”قادر“ضعيف العمر اور پرہيزگار 

روں کو بھيج ديا، ان ميں سے ايک قبر ميں داخل ہوااور دوسرے نے قادر کے پہنچنے سے قبل خدا نے دو نقاب پوش سوا
جنازه اٹھاکر ديا۔وه دونوں دفن کے مراسم بعد کسی کسی سے گفتگو کئے بغير اپنے گھوڑں پر سوار ہوئے اور ٓانکھو ں سے

عليہ السالم اور ٓاپ  سيرت ائمہ کا قاری اچھی طرح جانتا ہے کہ وه دو نقاب پوس حضرت امام علی رضا ١اوجھل ہوگئے # 
کے فرزند امام محمد تقی عليہ السالم تھے جو کہ معصومہ (س) کے کفن و دفن ميں شرکت کے لئے با عجاز خراسان سے 

  قم تشريف الئے تھے ۔ 

  حرم حضرت معصومہ عليہا السالم
د زينب بنت امام محمد تقی عليہ دفن کے بعد ٓاپ کی قبر پر موسٰی بن خزرج نے چٹائی کا ايک سائبان ڈال ديا ۔ اس کے بع

هء ميں ۵٩٢هء ميں نيا گنبد بنايا ،  ۵٢٩هء ميں حرم مطہر پر کاشی کا نفيس رنگ کيا گيا ۔  ۴١٣السالم نے پختہ گنبد بنواديا ۔ 
 ١٢٧۵اينٹيں لگيں ۔  ١٢٠٠٠هء ميں گنبد پر سونے کا غالف چڑھايا گيا کہ جس ميں سونے کی  ١٢١٨گنبد کی تجديد ہوئی ۔ 

 هء ميں نيا صحن بنايا گيا۔  ١٢٠٣ئه ميں چاندی کی ضريح بنائی گئی ۔ 

 

 شہر مقدس قم کے بارے ميں مختصرمعلومات 

 

  

  حضرت معصومہ قم عليہا السالم کے معجزات
تھا کہ ہم اس کا عالج نہيں ۔ رقيہ امان پور پر تين ماه سے فالج کے مرض مبتال تھی ۔ ڈاکٹروں نے اسے جواب دے ديا ١

کرسکتے ۔ رقيہ کا تعلق ماکو شہر سے ہے جو کہ ٓاذر بايجان کے مغرب ميں ترکی کی سرحد پر واقع ہے يہ نيک بخت 
  ء ه ميں دو مہلک امراض ميں مبتال ہوئی ۔ ١۴١۴شعبان  ٢٨لڑکی 

کا شديد حملہ ہوا جس سے سانس لينا بھی  ۔ کھانسی٢۔ پيروں پر فالج گرا اور چلنے اور کھڑے ہونے سے معذور ہوگئی ۔ ١
دشوار ہو گيا۔ والدين خوئی شہر کے اسپيشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس لے گئے ۔ بہت سے ٹسٹ ہوئے ميں مبتال ہے ۔ مگرہم 

M.I.A  ہوا اور ڈاکٹروں نے يہ تشخيص ديا کہ لڑکیC.T.SCAN  تبريز ميں عالج سے قاصر ہيں شوط شہر کے ايک موالنا
شيخ احمد اسد نژاد ، جو کہ حوزه علميہ قم ميں مقيم تھے ، ان کے بھتيجے بھی ايسی ہی بيماری ميں مبتال  حجة االسالم

ہوچکے تھے جنھيں تہران کے ڈاکٹروں اور اطباء کے پاس لے جايا گيا تھا اور ڈاکٹروں نے ايک حد تک مرض کی 
  تشخيص کر دی تھی ۔

کہا کہ رقيہ کو قم لے ٓأو وہاں سے ڈاکٹر سمعی کے پاس تہران لے جائيں  انھوں نے رقيہ کے چچا سے رابطہ قائم کيا اور
  گے ۔ اس زمانے ميں رقيہ کے والدين فريضہ حج کی ادائےگی کے سلسلے ميں مکہ معظمہ گئے ہوئے تھے ۔

ہ ميں رقيہ / ذی الحجہ روز جمعہ مقرر ہوا تا کہ سنيچر کی صبح کو تہران پہنچ جائيں ۔ شب جمع٢قم کی روانگی کے لئے 
اس خواب نے ہميشہ کے لئے اسے ڈاکٹر سے بے نياز ” سفر کا راستہ بدل دو ۔ “ نے ايک سعادت ٓافرين خواب ديکھا کہ : 

  کرديا ۔خواب کا مختصر قصہ خود رقيہ اس طرح بيان کرتی ہے ۔
وڑوں پر چند سفيد پوش جس جمعہ کی صبح کو قم کی طرف سفر کرنے کا پروگرام تھا اسی شب ميں نے خواب ميں سفيد گھ

خواتين کو اپنے گھر کی طرف سے گزر تے ہوئے ديکھا ان ميں سے ايک خاتون ميری جانب متوجہ ہوئيں اور فرمايا: 
بيٹی ميں معصومہ ہوں ،تمھارے مرض کا عالج ميرے پاس ہے ضروری نہيں ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ ۔ کل تم قم ٓاؤ ”

  و جاؤگی ۔ اگر ڈاکٹر کے پاس ہی جانا چاہتی ہو تو بعد ميں چلی جانا۔گی ۔ميرے پاس ٓاجانا ۔شفاياب ہ
جب رقيہ خواب سے بيدار ہوئی تو اس کی ٓانکھوں ميں اميد کی کرن صاف عيان تھی خوشی سے سفر کے لئے تيار ہوگئی 
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الحجہ کی شب  اس نے اپنے چچا و چچی سے خواب بيان کيا اور قم پہنچنے کے لئے لمحے شمار کرنے لگی ۔ دوسری ذی
سے قم کی طرف ” شوط“--جمعہ رات ساڑھے تين بجے وه اپنے چچا اور چچی اور موالنا اسد نژاد کے بھائی کے ہمراه 

روانہ ہوئی اور ساڑھے سات بجے شام کو قم پہنچ گئی۔ محلہ نيروگاه ميں جناب اسد نژاد کے گھر اپنے پہنچنے کی اطالع 
کے گھر چلی گئی ۔ نماز ظہر و عصر پھوپھی کے گھر پر پڑھی ۔ مختصر عصرانہ  کرادی اور اپنی پھوپھی ، ہاشم نژاد

کرنے کے بعد چچا چچی کے ساته ،حرم مطہر ( روضہ حضرت معصومہ) کی زيارت کے لئے گھر سے نکلنے سے قبل 
ھوڑ ديا اور چچا ،چچی پھوپھی نے يہ کہاتھا کہ اس کی بيساکھيوں کو حرم ميں نہ لے جانا لٰہذا بيساکھيوں کو کار ہی ميں چ

کے کندھوں پر سہارا دے کر رقيہ حرم ميں وارد ہوئی ۔ رقيہ زيارت پڑھنے لگی اور پوری توجہ سے زيارت پڑھتی رہی 
يہ معصومہ قم  ---چچا اور چچی اس کے ہمراه رہے ۔ زيارت پڑھنے کے دوران رقيہ کو ايک جانی پہچانی ٓاوازسنائی دی 

رقيہ کہتی ہے : ابھی ميں نے آدھا زيارت نامہ ہی ختم کيا تھا کہ  ----خواب ميں سنی تھی کی ٓاواز تھی جو کہ اس نے 
  اٹھو ! ميں نے تمھيں شفاء دی ۔“ ميرے کان ميں وہی ٓاواز ٓائی جو کہ ميں نے گزشتہ شب سنی تھی ۔ مجه سے کہا : 

رقيہ نے پورا زيارت نامہ ختم کيا ۔تيسری بار  ميں نے زيارت پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا کہ دو باره وہی ٓاواز سنائی دی
پھر وہی دلنواز ٓاواز ميرے کانوں ميں ٓائی ۔اٹھو! ميں نے تمھيں شفا دے دی ہے ۔ رقيہ کی چچی نماز ميں مشغول تھيں ۔لٰہذا 

تاکہ ہم دونوں  اپنی پھوپھی سے کہا: ميں کھڑی ہونا چاہتی ہوں ۔ نہ بيٹی !گر پڑو گی تمھاری چچی نماز سے فارغ ہو جائيں
کے سہارے کھڑی ہو۔رقيہ اٹھتی ہے اور اپنے پيرونپر گھڑے ہوکر تيز ی سے ضريح مقدس کی طرف بڑھتی ہے اور 

اشک مسرت کے ساته خاتون دوسرا کا شکريہ ادا کرتی ہے ۔ جن زائرين نے رقيہ کو تھوڑی دير پہلے معذور ديکھا تھا 
چاروں طرف حلقہ کر ليا ايک ازدحام ہو گياچنانچہ رقيہ کی پھوپھی اور  انھوں نے جب اس کی يہ حالت ديکھی تو اس کے

  چچا و چچی نے بڑی جانفشانی سے اسے ازدحام سے رہائی دالئی اور مسجد باال سر ميں لے گئے ۔
سے يہ پر مسرت واقعہ حرم معصومہ ميں رات کے ساٹھے نوبجے رو نما ہوا ۔ چنانچہ زائروں اور باشندوننے اپنی آنکھوں 

ديکھا کہ اب اس سعادت مند و نيک بخت کو بيساکھيوں کی ضرورت نہيں رہی اب وه اپنے پيروں پر کھڑی ہے ۔ اس وقت 
حرم کے نقاره بجانے والے موجود نہيں تھے لٰہذا نقاره کی کيسٹ الؤڈاسپيکر پر لگا ديا گياپھر دوسرے روز رسمی طور پر 

  نقارے بجائے گئے ۔
ی کے گھر لے گئے اور عطر و گالب اس کے چہرے پر مال تو معلوم ہوا کہ وه کھانسی بھی ختم جب رقيہ کو ان کی پھوپھ

ہو گئی ہے ،۔ رقيہ کو پہلے نسخوں کے ساته تہران ميں ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو اس نے بتايا کہ اب رقيہ کو عالج کی 
بہت سے ڈاکٹروں سے عالج کرايا ليکن ۔ پروين محمدی ،تشنج اعصاب کے مرض ميں مبتال ہوئی ۔٢ضرورت نہيں ہے ۔ 

فائده نہ ہوا ۔اہل خانہ کی زندگی بھی دوبھر ہو گئی ۔ ڈاکٹروں کے عالج سے مايوس ہو کر ،کرمانشاه سے امام رضا عليہ 
السالم کی زيارت کومشہد مقدس کی جانب روانہ ہوئے جب رات دو بجے کے بعد قم پہنچے ايک مسافر خانہ ميں رات بسر 

بجے حرم معصومہ کی زيارت سے شرف ياب ہوئے ۔ اس کی چادر کے ايک گوشے کو ضريح سے بانده ديا ٩ کی صبح کو
اوردعائے توسل پڑھنے لگے ضريح کے کنارے اس مريضہ کو نيندٓاگئی ۔ چوں کہ پروين کو ايک مدت سے نيند نہيں ٓائی 

ی اور اشک مسرت و خلوص کے ساته دعا تھی ، اس لئے اس کی ماں نے بيٹی کو سوتے ہوئے ديکھا تو بہت خوش ہوئ
  کرنے لگيں دل کی گہرائی سے کريمہ اہل بيت سے توسل کيا ۔

اچانک پروين کی ماں نے محسوس کيا کہ پورا حرم ايک غير معمولی عطر کی بو سے معطر ہو گيا ہے اور پروين کی 
نے ٓانکھيں کھول ديں اور اپنی ماں سے کہا:  چادر کا ضريح سے بندھا ہوا گوشہ کھل گيا ہے اس عطر ٓاگين فضا ميں پروين

اماں ! ميں بھوکی ہوں ۔ اس کی ماں حيرت زده ضريح مقدس سے لپٹ گئی اور کريمہ اہل بيت کا شکريہ ادا کرنے کے بعد 
  حرم مطہر سے شادمان باہر نکلی ۔

مہ کے ذريعہ اپنی شفا يابی ۔ ابو فضل امير کوہی صوبہ صوبہ ساری مازندران کے باشندے ہيں انھوں نے حضرت معصو٣
کا معجزه اس طرح بيان کيا ہے ۔ ميں تين سال قبل کمر درد اور فالج ميں مبتال ہوگيا تھا ۔ اپنے عالج ميں تمام پونجی خرچ 
ا کردی تھی ليکن کوئی فائده نہيں ہوا تھا ۔ بالکل زمين گير ہوگيا تھا ۔ قم مشہد اور تہران کے ہسپتالوں ميں مہينوں ايڈمٹ رہ

مگر کوئی نتيجہ حاصل نہ ہوا ۔ ہر جگہ سے مايوس ہوگيا تو ثامن الحجج حضرت امام رضا عليہ السالم کے روضہ ميں پناه 
  لی اور امام سے شفا مانگی ليکن نصيب نہ ہوئی ۔

اور / شعبان کو سارے شيعہ خوشياں منا رہے تھے ٣حضرت امام حسين عليہ السالم کی والدت باسعادت کے موقع پر يعنی 
ميرے خاندان والے رنجيده و محزون تھے ، ميں بھی اپنے اہل خانہ کے ساته روضہ امام رضا عليہ السالم ميں داخل ہوا 

مگر صابر امام نے صبر سے کام ليا ۔ جب حرم سے باہر نکال تو موال کو مخاطب کر کے عرض کی موال ٓاپ تو غير 
اه پر کيوں لطف نہيں فرماتے ؟ ميں تو ٓاپ کا شيعہ اور ٓاپ کا ہمسايہ مسلموں کو بھی محروم نہيں کرتے ہيں ۔ مجه رو سي
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شعبان/ ۴ہوں ۔ تہی دست اپنے گھر پلٹ ٓايا اور حضرت معصومہ سالم هللا عليہا کی خدمت ميں شرفيابی کا قصد کيا ۔ چنانچہ 
ليہا کو خواب ميں ديکھا کہ المعظم شب والدت حضرت ابولفضل عليہ السالم ميں ۔ ميں نے حضرت معصومہ سالم هللا ع

بيدار ہونے کے بعد ” قم ٓاجأو ميں تمھيں شفا دونگی “ ہمارے غريب خانہ پر تشريف الئی ہيں ۔ ميں نے شفا مانگی تو فرمايا 
ميں نے اپنے خاندان والوں سے خواب بيان کيا ، ليکن کمزوری اور ناداری کی وجہ سے قم جانا ٓاسان نہيں تھا اسی طرح 

قم کيوں نہيں “ گزر گئے تو پھر ايک مرتبہ حضرت معصومہ سالم هللا عليہا کو خواب ميں ديکھا کہ فرماتی ہيں : کئی دن 
بيدار ہونے” تم ٓأو “ ميں نے عرض کی اس حالت ميں کيوں کر قم پہنچوں ؟ مجھے يہيں شفا عطا کرديجئے ۔ فرمايا : ” ٓاتے 

م جأوں گا اگر چہ تين سال کی طويل عاللت کے سلسلے ميں گھر کا سارا کے بعد ميں نے يہ طے کيا جس طرح بھی ہوگا ق
اثاثہ بک چکا تھا اب قابل فروخت کوئی چيز باقی نہ تھی۔ کوکاکوال کی کچه شيشياں تھيں انھيں فروخت کرکے بيٹے نے 

ميں قم پہنچ کر حرم ء ه ق کو دوشنبہ کی صبح  ١۴١۵شعبان /  ١۴اسباب سفر فراہم کئے اپنے خسر معظم کی معيت ميں 
  معصومہ سالم هللا عليہا ميں شرف ياب ہوا ۔

ضريح مقدس کے کنارے مجھے جگہ دی گئی اور ضريح سے بانده ديا گيا تضرع و زاری ، راز و نياز ، اور کمزوری کی 
ميں ديکھا کہ  وجہ سے مجھے نيند ٓاگئی تو سبز نقاب اور سياه چادر ميں ملبوس حضرت معصومہ سالم هللا عليہا کو خواب

ٓاپ (س) نے مجھے ايک پيالی چائے عنايت کی ہے اور فرماتی ہيں اسے پيو اور اٹھو تم بيمار نہيں ہو ۔ بيدار ہونے کے بعد 
معصومہ (س) نے “ ميں نے محسوس کيا کہ اب ميں بيمار نہيں ہوں ۔ ميں ضريح مقدس سے لپٹ گيا اور بہ ٓاواز بلند کہا : 

  “مجھے شفا عطا کی ہے 
۔ روس ميں کميونزم کی شکست و ريخت کے بعد روس کے عالقہ ٓاذربائيجان کے باشندوں کے لئے ايران کا راستہ کھول ۴

ديا گيا ۔ اسالمی علوم کے فروغ اور اس کی نشر و اشاعت کے پيش نظر حوزه علميہ قم کے کچه ذمہ دار ٓاذربائيجان گئے تا 
زه علميہ قم الئيں اور انھيں معارف اسالمی کی مناسب تعليم دے کر ان کہ وہاں سے مستعد جوانوں کو منتخب کر کے حو

کے وطن واپس کرديں تا کہ وه شيعہ تذہيب و ثقافت کے اس خالء کو پر کر سکيں جو کميونسٹ کے تسلط کے زمانہ ميں 
  واقع ہوگيا تھا۔

س کا داخلہ لينے سے اس لئے عذر نخجوان سے ايک نوجواں ، حمزه قم ٓاتا ہے ليکن حوزه علميہ کے ذمہ داروں نے ا
خواہی کی کہ اس کی ايک ٓانکه خراب تھی ۔ ظاہر ہے کہ ايسے مقرر و خطيب کی بات مٔوثر ثابت نہيں ہوتی ہے ۔ حمزه نے 

اصرار کيا کہ استعداد و لياقت کے باوجود مجھے اس سعادت سے کيوں محروم کيا جارہا ہے ؟ ذمہ داران نے انسانی 
داخلہ کے شرائط کے بر خالف سيکڑوں طلبہ کے ساته اس کا بھی انتخاب کر ليا ۔ تہران ميں ان عواطف کی بنا پر 

ٓاذربائيجانی طلبہ کا پرتپاک استقبال کيا گيا ۔ اس پروگرام ميں ٹی وی کے افراد اس منظر کو فلمانے کے لئے ٓائے تھے ۔ 
ابھری ہوئی ٓانکه کی طرف رکھا ۔ جب حوزه علميہ قم  تصوير لينے والے نے کيمره کا رخ زياده تر حمزه کی حد سے زياده

ميں ان ٓاذربائيجانی طلبہ کو ايک مدرسہ ميں جگہ دے دی گئی تو س پروگرام کی کيسٹ مدرسہ کے سرپرست کو دے دی 
گئی وه محفوظ رکھے ۔ مدرسہ کے سرپرست نے ايک دن وه کيسٹ مدرسہ ميں دکھائی کہ جس ميں حمزه کی ابھری ہوئی 

  نکه کا مضحکہ خيز منظر ديکه کر طلبہ کو بے ساختہ ہنسی آگئی ۔ايک آ 
اس ويدؤ کيسٹ کے ديکھنے کے بعد حمزه کو اپنے کمتروری کامزيد احساس ہوا زندگی تلخ ہوگئی ۔حوزه علميہ چھوڑ نے 

اور حرم کی اور وطن لوٹنے کا عزم بالجزم کر ليا ، شکستہ دل اور اشکبار ٓانکھوں سے معصومہ قم سے رخصت ہونے 
اے باب الحوائج کی بيٹی : ميں سيکڑوں فرسخ کی مسافت طے کرکے اس لئے “ ٓاخری زيارت کے لئے گيا ۔ عرض کی : 

يہاں ٓايا تھا کہ ٓاپ کے زير سايہ تعليم حاصل کروں اور مذہبی مبلغ بنوں ليکن ميناس حقارت کو برداشت نہيں کرسکتا لٰہذا 
۔ حمزه نے اپنادرد دل حضرت معصومہ سالم هللا عليہا ” ئيگی سے محروم ہونا نا گزير ہے ميرا وطن پلٹنا اور ٓاپ کا ہمسا

کی خدمت ميں بيان کيا اور ہميشہ کے لئے خدا حافظ کہہ کر چل ديا ۔ جب حرم سے باہر نکال تو اس کی مالقات اپنے ايک ہم
جواب ديا ۔ حمزه نے جب اس طالب علم کا نام  کالس سے ہوئی ۔ حمزه نے اسے سالم کيا ۔ اس نے اجنبی کی طرح سالم کا

  لے کر ٓاواز دی تو واپس ٓايا اور تعجب سے کہنے لگا حمزه ٓاپ ہيں !!!؟
حمزه کہتا ہے : جی ہاں ميں ہوں ! طالب علم کہتا ہے : تمھاری ٓانکه کا کيا ہو ا؟! اب حمزه متوجہ ہوا کہ معصومہ کے لطف 

وه ٓاذر بائيجان جائے گا تو اس کے ساته معصومہ کا معجزه بھی ساته ہوگا ۔ فی  سے اس کی ٓانکه صحيح ہو گئی ہے ۔ جب
الحال حمزه حوزه علميہ کا طالب علم ہے اور فراخ دلی سے محافل و مجالس ميں شريک ہوتا ہے معيوب ٓانکه کے ثبوت کے

  لئے اس کے ہم کالس طلبہ کے پاس ويڈيو کيسٹ اب بھی موجود ہے ۔
احمد شيريں کالم نے حرم معصومہ ميں شفا پائی تھی ۔ احمد شيريں کالم نے اپنے بھائی عباس شيريں  ۔ چاليس سال قبل۵

  کالم کو نظم و نثر ميں اپنی بيماری کی اطالع دی تھی جس کا خالصہ يہ ہے ، عباس کہتا ہے :
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ا تو ديکھا کہ اس کی حا لت بہت ء ه ش ميں ميرے بھائی احمد شيريں کالم بيمار ہوگئے ۔ دوسرے دن ميں تہران پہنچ ٣٣٢ ١
نازک ہے ۔ عزيز و اقارب جمع ہيں ايک سيد دعا کر رہے ہيں ۔ چمچے سے پانی پاليا جا رہا ہے دوماه کی مدت ميں ايک 

سے ايک ڈاکٹر و طبيب کا عالج کرايا ليکن حالت روز بروز بگڑتی گئی ۔ اعزاو اقارب اس سے نا اميد ہوگئے اور تجہيز و 
باب فراہم کرنے لگے ۔ ميں نے انھيں قم لے جانے کا اراده کرليا کار ميں لٹا کر کريمہ اہل بيت کی بارگاه کی تدفين کے اس

  طرف چل دئيے ۔ تقريباً نماز مغرب کے وقت قم پہنچے او راس شب توسل کيا ۔
مودت نے قصيده خوانی کیروز تک ہم نے انھيں قم ہی ميں رکھا جشن مسرت منعقد کيا اور شاعران  ١٨شفائے کامل پائی ۔ 

  روز بعد اپنے پيروں سے چل کر وه صحيح و سالم تہران گئے ۔ ١٨
چونکہ وه خود کو معصومہ کا ر ہين منت سمجھتے تھے اس لئے انھوں نے تہران ميں قيام مناسب نہ سمجھا اور قم ميں 

  اقامت گزيں ہوگئے ۔
  نقل کی ہے اور ان کی توثيق کی ہے ۔ داستان يہ ہے:۔ جناب حاج شيخ اسماعيل سے ابطحی صاحب نے ايک داستان ۶

شيخ اسماعيل کہتے ہيں جنگ کے زمانے ميں وطن ميں رہنا ميرے لئے مشکل ہو گيا ، قم ٓايا ، ٓايت هللا العظمٰی گلپايگانی کی 
جناب معصومہ  خدمت ميں پہنچا ۔ انھوں نے پوچھا قيام کے قصد سے ٓائے ہو ؟ يا واپسی کا اراده ہے ؟ ميں نے عرض کی

کے جوار ميں رہنے کے قصد سے ٓايا ہوں ليکن سر چھپانے کو گھر تو مل جائے تا کہ اہل و عيال کے لئے مشکل پيش نہ 
  ٓائے دوسری طرف ميرے پاس پيسہ بھی نہيں ہے ۔ البتہ حضرت بقية هللا االعظم عجل هللا تعالٰی سے توسل کيا ہے ۔

حضرت بقية هللا االعظم ( ارواحنا فداه ) حجت خدا ہيں ۔ سارا عالم ان کے زير فرمان :“ايا ٓايت هللا العظمٰی گلپايگانی نے فرم
ہے ليکن يہاں حضرت معصومہ کی حکومت ہے ۔ تم کريمہ اہل بيت کی خدمت ميں ٓائے ہو ، حرم جأو ۔ وہی سر چھپانے کی

  جگہ مرحمت کريں گی ۔
۔ معصومہ سے سر چھپانے کی جگہ طلب کی ۔ حرم سے باہر نکال تو جناب شيخ اسماعيل کہتے ہيں : ميں حرم مطہر گيا 

ايک شخص سے مالقات ہوئی جس نے مجھے مناسب گھر کا سراغ بتايا ، ايک الکه چاليس ہزار تومان ميں گھر کی بات 
  ہوگئی ۔

عنايت کئے اور کہا کہ کسی اورٓايت هللا العظمٰی گلپايگانی کی خدمت ميں پہنچا اور واقعہ سنايا تو انھوں نے تيس ہزار تومان 
سے قرض لے لو ۔ ميں دوباره حضرت معصومہ کی خدمت ميں شرفياب ہوا اور عرض کی : بی بی ! کسی ايسے شخص 
کی طرف ميری راہنمائی کرديجئے جو مجھے قرض ديدے ! اس درخواست کے بعد ميں حرم سے باہر ٓايا تو وسط صحن 

انھوں نے پوچھا خيريت تو ہے ۔ نصيب دشمنان ميں ٓاپ کو محزون ديکه رہا ہوں ميں ميں ميری مالقات ايک ٓاشنا سے ہوئی 
نے واقعہ سنايا ۔ انھوں نے کہا کہ ميں ٓاپ کو قرض ديتا ہوں اسی دن پيسہ کا انتظام ہوگيا ۔ اس نے مجھے قرض دےدےا ۔ 

ٓاگيا اور ميری جيب ميں پيسہ نہيں تھا ۔ ميں ميں نے گھر لے ليا ۔ جس دن ميں نے قرض ادا کرنے کا وعده کيا تھا وه دن بھی
پھر حضرت معصومہ کی خدمت ميں شرفياب ہوا اور عرض کی اے خاتون ! دوسری بار ميں يہاں خود نہيں ٓايا ہوں ، 
  مجھے بھيجا گيا ہے ۔ ٓاج قرض کی ادائےگی کا دن ہے ۔ کسی ايسے ٓادمی کو بھيج ديجئے جو مجھے پيسہ ہبہ کردے ۔

ے باہر ٓايا تو صحن ميں ايک جانے پہچانے ٓادمی سے مالقات ہوئی اس نے بھی يہی کہا خيريت تو ہے ۔ ميں ٓاپ ميں حرم س
کو رنجيده و محزون ديکه رہا ہوں ميں نے واقعہ کی تفصيل بتائی تو انھوں نے پوچھا ٓاپ کو کتنا پيسہ چاہئے ميں نے کہا 

مجھے ہبہ کرديئے ۔ ميں نے وعده کے مطابق قرض ادا کيا اور ہميشہ کے ہزار تومان ۔ اس نے نوے ہزار تومان  ٩٠تقريباً 
  لئے ٓارام ہوگيا ۔

۔ کريمہ اہل بيت کے مٔولف نے اپنے ايک معتبر و معتمد دوست سے نقل کيا ہے کہ انھوں نے کہا : ميری طالب علمی کا ٧
متعدد بار اسے اوالد عطا کی ليکن سب مرگئے ۔  ميں ساکن تھی خدا نے” خرم دره “ابتدائی زمانہ تھا ۔ ميری چچا زاد بہن 

کوئی باقی نہ بچا ۔ معصومہ قم کی زيارت کے لئے قم ٓائی ميں اس زمانے ميں دارالشفاء ميں رہتا تھا ۔ ميری چچا زاد بہن 
اور يہی نے اپنی آپ بيتی مجه سے بيان کی اور بہت روئی ميں نے کہا : آپ اس وقت قم ميں ہيں ۔ يہ حرم اہل بيت ہے 

  کريمہ اہل بيت ہيں ۔ باب الحوائج کی لخت جگر ہيں ان ہی سے اوالد زنده رہنے کی دعا کيجئے ۔
انھوں نے پوچھا : ميں معصومہ سے کس طرح توسل کروں ؟ چونکہ ميری طالب علمی کا ابتدائی زمانہ تھا ، ميری سمجه 

اور افطار کئے بغير حرم معصومہ ميں جا کر دعا کريں ۔  ميں کوئی بات نہيں ٓائی ۔ ميں نے کہا ٓاپ ايک دن روزه رکھيں
چنانچہ انھوں نے روزه رکھا اور افطار کئے بغير حرم ميں پہنچيں اور دختر باب الحوائج سے اپنی حاجت طلب کی اور رات

گئی تھيں اس بھر وہيں دعا اور راز و نياز ميں مشغول رہيں ۔چوں کہ روزه رکھا تھا اور گريہ و زاری کی وجہ سے تھک 
لئے نيند ٓاگئی تو خواب ميں ايک معظمہ کو ديکھا کہ تشريف الئی ہيں اور کپڑے ميں لپيٹ کر لڑکا مجھے ديا ہے ۔ خواب 
سے بيدار ہوئی تو خوشی خوشی گھر ٓائی اور وطن چلی گئی ۔ اس توسل کے بعد خدا نے انھيں تين بيٹے عطا کئے ۔ تينوں 
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  ميں زندگی بسر کر رہی ہيں ۔” خرم دره “ خود ميری چچا زاد بہن بھی زنده ہيں  زنده ہيں اور بڑے ہوگئے ہيں ۔
۔ ايک مداح اہل بيت بيان کرتا ہے : اہل قم ميں سے ايک ديندار حضرت معصومہ (س)کی زيارت کے لئے ٓارہے تھے ان ٨

ری فالں حاجت روائی کے ايک دوست نے کہا : حضرت معصومہ (س) کی خدمت ميں ميرا سالم عرض کيجئے گا اور مي
کے لئے دعا کيجئے وه مٔومن حرم ٓايا ، زيارت پڑھی ۔ اپنے دوست کی طرف سے سالم عرض کی اور خاتون دوسرا کی 

خدمت ميں اس کی حاجت بھی پيش کی ۔ جب يہ مٔومن رات کو سوگيا تو خواب ميں حضرت معصومہ کو ديکھا کہ فرما رہی 
  وری کردی ہے ليکن وه چاليس دن سے ہمارے يہاں نہيں ٓايا ہے ۔ہيں : ہم نے تمھارے دوست کی حاجت پ

۔ حرم مطہر کے ايک معتبر خادم سيد محمد رضوی مرحوم سے متواتر سند کے ساته منقول ہے کہ : ميں نے ايک شب ٩
نے خواب ميں حضرت معصومہ کو ديکھا کہ ٓاپ فرمارہی ہيں : اٹھو گلدستوں اور مناروں کے چراغ روشن کرو ۔ ميں 

گھنٹے باقی ہيں ۔ ميں دوباره سوگيا ۔ پھر ميں نے وہی خواب ديکھا کہ ٓاپ  ۴گھڑی ديکھی تو ديکھا کہ صبح کی اذان ميں 
فرمارہی ہيں : کيا ميں نے چراغ روشن کرنے کے لئے نہيں کہا تھا؟ اٹھو ! گلدستوں کے چراغ روشن کرو ۔ ميں اپنی جگہ 

ئی ہے ۔ ساری فضا سفيد پوش تھی ۔ شديد سردی ہو رہی تھی ۔ جب کہ پہلے دن مطلعسے اٹھا ، ديکھا کہ شديد برف باری ہو
بالکل صاف تھا ۔ ميں صحن حرم ميں کھڑا تھا ۔ ميں نے زائروں کی ايک جماعت ديکھی جو يہ گفتگو کررہے تھے 

سردی سے ہالک ہوجاتے ۔  معصومہ کا ہم جتنا بھی شکريہ ادا کريں کم ہے ۔ اگر تھوڑی دير اور چراغ روشن نہ ہوتے ہم“
بعد ميں معلوم ہوا کہ وه لوگ شديد برف باری کی بناء پر راستہ سے بھٹک گئے تھے اور بيابان ميں يہ نہيں سمجه پا رہے 

تھے کہ کيا کريں جب حرم کے چراغ روشن ہوئے تو شہر کی سمت کا علم ہوا اور وه لوگ شہر پہنچے اور شديد سردی 
  سے رہائی پائے ۔

يخ حاج حسن علی تہرانی مرحوم کے سلسلے ميں رونما ہونے واال معجزه شيخ / علی مرحوم ٓايت هللا مرواريد کے پر ۔ ش ١٠
ء ه کو ہم امام رضا عليہ السالم کی زيارت کے لئے  ١۴١۴ذيقعده  ٢٣نا نا ہيں لٰہذا بہتر ہے کہ ان ہی کی زبانی سنا جائے ۔ 

 مرواريد کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور داستان کو ان سے سنا ۔ داستان کچه شرف ياب ہوئے کچه لوگوں کے ہمراه ٓايت هللا
  اس طرح ہے :

حاج حسن علی تہرانی بن حاج محمود تاجر تبريزی اپنے زمانہ کے عالم ، ميرزا شيرازی کے شاگرد اور اس عہد کے نماياں
جماعت بھی کراتے تھے اور متقی و نيکو کار و استاد تھے ۔ جب ميرزا نماز جماعت کے لئے نہيں ٓاتے تھے تو وہی نماز 

پرہيزگار لوگ ان کی اقتداء کرتے تھے ۔ ميرزا ئے شيرازی کے انتقال کے دوسال بعد وه تہران لوٹ آئے ۔ کچه دنوں کے 
 بعد مشہد تشريف لے گئے ۔ مسجد گوہر شاد ميں نماز جماعت پڑھانے لگے ۔ جو شخص کسی کی اقتداء ميں نماز نہيں پڑھتا

ء ه  ١٣٢۵رمضان /  ١۴تھا وه ان کی اقتداء ميں نماز پڑھنے لگا ۔ بہت سے فضالء ٓاپ کے درس ميں شريک ہوتے تھے ۔ 
  کو مشہد ميں وفات پائی ۔

ٓاپ کے بھائی ميرزا حاج حسين علی ناصر الدين شاه کے دربار ميں تھے ۔ شاه کے لباس ان ہی کی نگرانی ميں سلتے تھے ۔ 
مرحوم زيارت امام رضا عليہ السالم پڑھنے ميں مشغول تھے کہ لوگوں نے ٓاپ کو بھائی کے انتقال ايک روز حاج حسين 

کی خبر دی ۔ ٓاپ نے بہت گريہ کيا اور امام رضا عليہ السالم سے دعا کی ۔ ميرے بھائی دربار ميں تھے يقينا ان کی گردن 
  ۔پر بہت سے حقوق و مظالم ہوں گے ٓاپ ان کی شفاعت فرما ديجئے 

صحن حرم -تہران سے بڑی شان و شوکت کے ساته ان کا جنازه قم اليا گيا اور ضريح معصومہ کا طواف کرانے کے بعد 
ميں سپرد خاک کر ديا گيا۔ اسی شب ايک متقی عالم دين نے خواب ميں ديکھا کہ لوگ تہران سے قم کی طرف ايک جنازه ال 

ب کر رہے ہيں ۔جب جنازه صحن مطہر ميں پہنچا تو عذاب کے رہے ہيں اور عذاب کے فرشتے راستہ ميں اس پر عذا
فرشتے دروازه حرم پر ہی ٹھہر گئے اور معصومہ کے احترام ميں صحن مطہر ميں داخل نہ ہوئے اس وقت حرم مطہر سے

ايک معظمہ نکلی اور عذاب کے فرشتوں سے فرمايا: ان کے بھائی نے ميرے بھائی سے ان کی شفاعت طلب کی ہے اور 
  ھائی نے مجھے سے ان کی شفاعت کی ہے ۔ب

  لٰہذا تم پلٹ جاؤ ۔ اور وه اطاعتکرتے ہوئے پلٹ گئے ۔
واضح رہے معصومہ کے اتنے ہی معجزات نہيں ہيں بلکہ ہم نے بے شمار معجزات ميں سے دس ہی منتخب کئے ہيں تاکہ 

  کتاب کا حجم زياده نہ ہو جائے ۔ 

  شعراء کی زبانیحضرت فاطمہ معصومہ سالم هللا عليہا 
تاريخ کی ره گزر ميں مکتب امامت و واليت کی ترويج اور فضائل و مناقب اہلبيت عصمت و طہارت کے نشر ميں اسالمی 

شاعروں کا ايک اچھا کردار رہا ہے ۔ جن کے حکمت ٓاموز اشعار نے ہميشہ عاشقان خاندان نبوت و رسالت کے قلوب کو 
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د کی حيثيت سے مکتب اللہ زار علوی اور بے کراں دريائے فضائل اہلبيت عليہم جال بخشی ہے اور ايک زنده جاويد سن
  السالم کو اجاگر کر کے دنيا کے سامنے پيش کيا ہے ۔

اسی ره گزر ميں کريمہ اہل بيت عليہم السالم کی عظمت نے ان مناديا ن حق شعراء کو بارگاه ملکوتی حضرت معصومہ 
پر مجبور کرديا اور اس طرح وه پر معنٰی اشعار و قصائد کہنے کے لئے ٓاماده  عليہا السالم ميں عرض ادب پيش کرنے

  ہوگئے ۔
زبان فارسی ميں تو ان اشعار کی تعداد بے حد و حساب ہے ہے کہ اگر بطور مستقل اس پر کام کيا جائے تو ايک ديوان 

  ہے اور اسے ايک فصل قرار ديا ہے ۔ ہوجائے گا ۔ ليکن مولف محترم نے چند برگزيده اشعار کو کتاب ميں جمع فرمايا
واضح ہے کے اردو داں افراد کے لئے يہ شعری مجموعہ سود مند نہ ہوگا لٰہذا يہ طے پايا کہ ان اشعار کی جگہ اردو زبان 
کے شعراء کے اشعار پيش کئے جائيں ۔ ليکن افسوس ہے کہ اس سلسلے ميں ہميں قديم شعراء کے اشعار دستياب نہ ہو سکے

 ہاں تک حقير کی معلومات ہے ہمارے قديم مشعراء نے اس موضوع پر طبع ٓازمائی نہيں فرمائی ہے ۔ بلکہ ج

 

 شہر مقدس قم کے بارے ميں مختصرمعلومات 

 

  

  بارگاه فاطمی (س) پر ايک نگاه
  

  حرم مطہر کا گنبد :

معصومہ سالم هللا عليہا کی تربت موسی بن الخزرج کے ايک حصيری سائبان بنانے کے بعد جو سب سے پہال گنبد فاطمہ 
پاک پر برافراشتہ ہوا وه برجی شکل کا ايک قبہ تھا کہ جو حضرت زينب بنت امام جواد عليہ السالم کے ہاتھوں اينٹ و پتھر 

اور چونے کے ذريعہ اواسط قرن سوم ميں بنايا گيا ۔ زمانے کے گذر نے اور حضرت معصومہ عليہا سالم کے جوار ميں 
واتين کے دفن ہونے کے بعد اس گنبد کے پاس دوسرے دو گنبد بنائے گئے ۔ جس ميں تيسرا گنبد مدفن حضرت کچه علوی خ

هء تک باقی تھے ۔ اسی سال مير ابولفضل عراقی ( وزير  ۴۴٧زينب بنت امام محمد تقی عليہ السالم قرار پايا ۔ يہ تين گنبد 
گنبدوں کے بجائے ايک بلند و باال گنبد بنايا جس کا داخلی قطر طغرل کبير ) نے شيخ طوسی کے تشويق دالنے پر ان تين 

ميٹر تھی ۔ اس گنبد کو نگين نقش و نگار اور کاشی کاری کرکے بنايا تھا جس ميں ايوان اور  ١۴اور اونچائی  ١١تقريبا 
  حجرے نہ تھے يہ گنبد تمام سادات کے قبور پر محيط تھا ۔

ماعيل کی ہمتوں سے اسی گنبد کی تجديد بنا ہوئی جس ميں معرق کاشی استعمال ہوا ھئميں شاه بيگی بيگم دختر شاه اس ٩٢۵
  اس ميں ايوان اور دو منارے نيز صحن ( عتيق ) بنايا گيا ۔ گنبد کی خارجی سطح معرق کاشی سے ٓاراستہ ہوئی ۔

يں استعمال کی گئيں ۔ اس گنبد کی / ہزار سنہری اينٹ ١٢ه ء ميں زر نگار اينٹوں سے مزين کيا گيا ۔ جس ميں  ١٢١٨يہ گنبد 
ميٹر تھی ۔  ١۶/  ۶۶، اور اندر سے  ٣۵ميٹر /  ١٢۔ اور اس کا قطر  ٢٨اور چھت کی سطح سے  ٣٢بلندی سطح زمين سے 
  ميٹر تھی ۔ ۶اور اس کی لمبائی ( لمبی گردن کی طرح )  ۶اس کا محيط باہر سے 

ے ہوئے اينٹوں سے اور اس کے اوپر ايک ميٹر خشتی سينٹی ميٹر تک تراش ٩٠چھت کی سطح سے نچال حصہ نوے 
فيروزه والی کاشی اس کے اوپر ( تمام ديوار ) سنہری اينٹوں سے مزين ہے گنبد کے نچلے حصے پر ايک کتبہ جو فتح علی

  ١خان صبا کے اشعار ہيں جو خط نستعليق ميں لکھے ہيں ۔ # 
يہ ايک تاريخی خاکہ تھا جو شروع سے لے کر ٓاج تک اسالمی ہنر اور  بارگاه ملکوتی کريمہ اہل بيت عليہا سالم کے گنبد کا

  معماری کا شاہکار ہے نيز عتبات عاليات کی عمارتوں ميں کم نظير ہے 

  ( حضرت کا مرقد : ( ٢

 ميٹر ہے ۔ جو بہترين نفيس و ١حضرت معصومہ سالم هللا عليہا کا مرقد ( بقعہ مبارکہ کے در ميان ) بلندی کے اعتبار 
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  ٓاغاز قرن ہفتم ) کاشيوں سے مزين ہے ۔ ٢٠سے /  ٩۵اور طول و عرض  ١١/  ٢٠در  ٢خوبصورت زرفام ( / 
ء ه ميں بنايا گيا ہے  ٩۵٠ ٨٠/ مرقد منور کے ارد گرد دو ميٹر ديوار اور طول و عرض تقريبا  ۴٠در  ۴ميٹر ہے ۔ جو /  ۴

ار ايسی ضريح ہے جس ميں چاندی پوش چھوٹی چھوٹی کھڑکياں اور يہ مرقد معرق کاشی سے ٓاراستہ ہے ۔ اس وقت يہ ديو
  ٢ہيں ۔ # 
ئه ميں امير مظفر احمد بن اسماعيل خاندان مظفر کے مورث اعلٰی اس زمانے کے بزرگ ترين استاد کاشی نے محمد  ۶٠۵

سال تک اس کام ميں  بن ابو طاہر کاشی قمی کو مرقد مطہر پر رنگا رنگ کاشيوں کے لگانے پر بر انگيختہ کيا ۔ وه ٓاٹه
ئه ميں شاه طہماسب صفوی نے سابق مرقد کے ارد گرد  ٩۶۵ئه ميں کاشی کاری تمام ہوئی  ۶١٣مشغول رہے ۔ ٓاخر کار 

اينٹوں کی ايک ضريح بنوائی جو ہفت رنگ کاشيوں سے ٓاراستہ تھی جس ميں نقش و نگار کے ساته ساته معرق کتبے بھی 
بھی کھولے گئے تھے تا کہ مرقد کی زيارت بھی ہو سکے اور زائرين اپنی نذريں بھیتھے نيز اس کے اطراف ميں دريچے 

اس کے بعد مذکوره شاه کے حکم سے سفيد و شفاف فوالد سے اسی اينٹوں والی ضريح کے  ٣مرقد کے اندر ڈال سکيں ۔ # 
مضلع  ٢٠ ١٠۵جس کی لمبائی  / ضريح بنائی گئی ٧٣،اور چوڑائی  ٢۵/  ٢،اور بلندی ۴تھی ۔ جس ميں /  ١٠ٓاگے ايک 

ہجری ميں فتح علی شاه نے اس ضريح کو نقره پوش کر ديا تھا جو طول زمان سے فرسوده ہو گئی تھی ١٢٣٠کھڑکياں تھيں 
ہجری ميں اس زمانے کے متولی کے حکم سے ضريح کی شکل بدل دی گئی اور موجوده ضريح کو ( مخصوص ١٢٨٠لٰہذا 

ه ) اس کی جگہ پر نصب کيا گيا جو ٓاج تک حضرت فاطمہ معصومہ عليہا السالم کی نورانی ہنری ظرائف و شاہکار کے سات
  ۴تربت پر جلوه فگن ہے ۔ # 

 --------------  

  مٔولف مدرس طباطبائی ۵٠وص/  ۵۶ص/ ١۔تربت پاکان ج/ ١
  ۴١۶ص/ ١۔گنجينہ ٓاثار قم ج/ ٢
   ۴٧۵۔ مدرک سابق ص/  ۴

  (حرم مطہر کے ايوان ( ٣

  

 ٩٢۵ئی ايوان طالء اور اس کے بغل ميں دو چھوٹے چھوٹے ايوان روضہ مقدسہ کے شمال ميں واقع ہيں ۔ جنھيں ايوان طال
ميٹر اور / اسماعيل صفوی کے زمانے مينبناياگيا۔ ٩٨هء ميں گنبد کی تجديد بنا صحن عتيق اور گلدستون کے بناتے وقت شاه 

بلندی کے لحاظ سے چوده ميٹر ہے ۔ ديوار کا نچال حصہ ( تين ميٹر کی /  ١ ٧٠يہ ايوان طول وعرض کے اعتبار سے 
بلندی تک ٓاٹه گوشہ فيروزے والے کاشی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے ٓاراستہ ہے اس کے درميان  ٨٠طرف سے ) 

کتھئی رنگ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہيں جو کاشی کے حاشئے کو ( الجوردی نقش و نگار ) چاروں طرف سے گھيرے 
ے اوپر ايک کتبہ ہے جس کا ايک سوم سفيد الجوردی زمين ميں ايوان کے کے ارد گرد دکھائی ديتا ہے جس کا متن ہيں ان ک

  تا ٓاخر حديث ۔” اال و من مات علی حب ٓال محمد مات شہيدا “ نورانی حديث 
غاز کا شاہکار ہے ۔ اس کتبے کے بعد ايوان کادو ميٹر کے بلندی تک معرق کاشيوں سے ٓاراستہ ہے جو عہد صفوی کے آ 

   ٢اس کے بعد ہر طرف کتبہ دکھائی ديتا ہے اور اس کے اوپر ايوان کی چھت زرفام اينٹوں سے مزين ہے ۔ # 

  دوسرے دو ايوان

ايوان طال کے دونوں طرف ايوان ہيں ۔ جن کی بلندی دس اور چوڑائی دو اور دو نوں طرف کا فاصلہ پانچ ميٹر ہے ۔ يہ 
  ہيں اس کا سارا جسم ايوان طال کی طرح معرق کاشيوں سے ٓاراستہ ہے ۔  صفوی دور کی عمارتيں

  ايوان ٓائينہ

ميٹر ہے ٓائينہ کاری کی وجہ  ٨٧رواق مطہر کے شرقی جانب بھی ايوان طال کی طرح ايک بلند و باال ايوان ہے جس کی 
ايک ميٹر کی بلندی تک سنگ مرمر ہے  ديوار کے نيچے ٩، لمبائی چوڑائی  ٧سے ايوان ٓائينہ کے نام سے مشہور ہے ۔ /

  جس کا ہر حصہ پتھر کے ايک ٹکڑے سے ٓاراستہ ہے اور اس کے اوپر سارے حصے ميں چھت تک ٓائينہ کاری ہے ۔
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ً هللا نور “ سينٹی ميٹر ہے جس پر ٓايہ شريفہ  ٣٠ايوان کے بيچ ميں ايک سنگ مرمر کا کتبہ ہے جس کی چوڑائی تقريبا
منقوش ہے ۔ شرقی رواق کے در ميان ايک چھوٹا سا ايوان ہے جو اصلی ايوان کی طرح مزين ہے ”  السموات و االرض ۔۔۔

کالے حروف سے خط نستعليق ميں ديکھی ” من زار قبر عمتی بقم فلہ الجنة “ جس کے صدر دروازے پر حديث شريف 
  جاسکتی ہے ۔

ر ہے ۔ ( جو استاد حسن معمار قمی کے ہاتھوں تشکيل يہ شگفت انگيز ہنری مجموعہ قاجاری دور کے ارزشمند ہنر کا شاہکا
  ٣پايا تھا ) جو صحن نو کے ساته ميرزا علی اصغر خان صدر اعظم کے دستور پر بنا تھا ۔ # 

 --------------  

  ۶٢، ص /  ١۔ تربت پاکان ج / ٢
  ٢٩، ص /  ١۔ تربت پاکان ج /  ٣

  

  صحن عتيق کے منارے ((  ۴

ہے ۔ منارے کی کاشی پيچ و خم  ١ ۴٠از ايوان طال دو رفيع و بلند منارے ہيں جن کی بلندی / صحن عتيق ميں بر فر ١٧) 
بخوبی ” علی ” “ محمد ” “ هللا “ جس کے در ميان اسماء مبارک  ۵٠کے ساته مزين ہے / چھت کی سطح سے ) اور قطر 

نيچے بخط سفيد کتبہ ہے جس پر ٓايہ پھڑے جاسکتے ہيں منارے کے باالئی حصے کو تين رديف ميں رکھا گيا ہے جس کے 
شرقی ” ( يا ايھا الذين آمنو صلوا عليہ و سلمو تسليما “ غربی منارے ميں ) ” ( ان ّهللاٰ و مالئکتہ يصلون علی النبی “ شريفہ 

  منارے ميں ) مرقوم ہے ۔
ء ہجری  ١٣٠١ہے جس کا قبہ ء ه ميں بنايا گيا  ١٢٨۵يہ مناره محمد حسين خان شاہسون شہاب ملک حاکم قم کے حکم سے 

  ميں طال کاری کيا گيا ہے ۔ 

  ايوان ٓائينہ کے منارے

ميٹر ہے يہ ٓاستانے کی بلند  ٣، ميٹر اور  ٢٨بر فراز پايہ ايوان دو منارے ہيں جن ميں سے ہر ايک چھت کی سطح سے 
ٹه متساوی االضالع پھر ٓادھا ميٹر تزئين ميٹر تک / اور آ  ٢ ٣٠ترين عمارت ہے ۔ يہ مناره سطح بام سے تين ميٹر / گھرائی 

باره برجستہ گوشے ہيں اور تمام کے بعد ( لکڑی کے منارے کے نيچے ) ايک  ۵پھر ايک ميٹر لمبا ہے ۔ اس کے بعد 
“ استوانہ ہے جس پر ايک کتبہ ہے اس کی چوڑائی تقريباً ايک ميٹر ہے ان مناروں ميں سے ايک کے کتبے کا متن يہ ہے : 

ہے ۔ پھر ايک” سبحان هللا و الحمد  و ال الہ اال هللا و هللا اکبر “ ۔ اور دوسری طرف : ” وال قوة اال با العلی العظيم ال حول 
بلند عمارت ہے جس کی چوڑائی تقريبا ايک ميٹر ہے اس کے اوپر ايک چوبی مناره ہے جس کا قبہ موجود ہے دونوں 

  ١مزين ہيں جن کے در ميان خداوند عالم کے نام ديکھے جاسکتے ہيں ۔ # منارے اوپر سے نيچے تک گرہی کاشی سے 
 --------------  

  ۔ ٓاية هللا العظمٰی فاضل لنکرانی ١

  حرم مطہر کی مسجديں ((  ۶

  

  مسجد باالسر

مجلسيں ، نماز جماعت بر قرار ہوتی ہےمسجد باال سر حرم مطہر کے وسيعترين عالقوں ميں شمار ہوتی ہے ۔ جہاں عمومی 
، ميٹر ٓاستانہ کے مہمانسرا ميں شمار ہوتا تھا ۔ قاجاری دور  ٣۵، اور لمبائی ميں  ۶صفوی دور ميں يہ عالقہ چوڑائی ميں 

ميں تقی خان حسام الملک فرزند فتح شاه کی طرف سے اس عمارت کی نو سازی ہوئی اور بصورت مسجد اس ميں دو گنبد 
  گئے جس کا شمار ٓاستانے کے بزرگترين عالقوں ميں ہوا ۔ بنائے
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ميٹر ہوگئی جو  ۴٨در  ١۴ء ه ميں جو مسجد کے غربی حصے ميں زمين تھی اس کو مالنے سے اس کی مساحت  ١٣٣٨
  ميٹر ستون پر استوار ہے ۔ ٢در  ٣تين محکم اينٹوں کے 

عظم ايک خاص وسعت و زيبائی کے ساته بنائی گئی تو يہ بنائے مقدس اپنی جگہ اسی طرح برقرار تھی ليکن جب مسجد ا
چونکہ مسجد باال سر کی قديمی عمارت مسجد اعظم اور حرم مطہر کے درميان خوشنما نہيں تھی لٰہذا متولی وقت ٓاقائے سيد 

جگہ پر ايک ابو الفضل توليت نے اس کے نو سازی کا اقدام کيا ۔ قديم عمارت کو زمين کی سطح سے ہٹا ديا گيا اور اس کی 
ميٹر ( بدون ستون ) معماری کی بے شمار خصوصيات کے ساته بنائی گئی جو ٓاج حرم مطہر  ۴٨در  ١۴بلند و باال عمارت 

  کی خوبصورت و عمده عمارت ميں شمار ہوتی ہے ۔ 

  مسجد طباطبائی

وبی حصے ميں بنائی مسجد طباطبائی کی گنبد پچاس ستونی ہے جو قديم زمانے ميں صحن کی جگہ روضہ مطہر کے جن
ميٹر ہے ۔ جس کی مساحت ميں اضافہ  ١٧، اور بلندی کے لحاظ سے  ١٧گئی ہے يہ گنبد بيچ ميں چوڑائی کے اعتبار سے 

 ٣ ٨٠/ اطراف  ٢٠در  ٢۴ميٹر ہے ۔ اس مسجد ميں بشکل مثلث رواق ہيں جس کے نچلے /  ٢۴ہونے کی وجہ سے اس کے 
بلندی ميں بنايا گيا ہے ۔ پھر  ٣٠، ميٹر کے قطر  ٢در  ٢کو اينٹوں کی بنياد پر  ميٹر ہےں ۔ اس کے گنبد/ ١۵کی / حصے 

تمام بنيادوں کو نيچے سے تراشا گيا اور ستونوں کے چاروں گوشے سے ايک ستون ( بہت اچھے مسالے کی مدد سے جس 
ونوں کو يکجا کر ديا گيا ۔ اور اس ميں سيمنٹ ، چھڑ ، لوہا و غيره مخلوط تھا ) اوپر اليا گيا پھر اندر سے ان چاروں ست

۔ ستونوں پر بر قرار ہوا ان ستونوں کے اوپر جن پر سيمنٹ تھی مشينوں سے تراشے ہوئے  ۴٠سے  ٣٢طرح يہ عظيم گنبد 
سنگ مر مر چوڑائی ميں دس اور بلندی ميں پچاس سينٹی ميٹر تک مزين کئے گئے ۔ اس طرح سب کے سب ستون سنگ مر

ہو گئے اور اس گنبد کے ستونوں کے نيچے مدرجی شکل ميں بُُرنز ( ايک فلز جو سونے کی طرح  مر کے لباس سے مزين
ہوتا ہے ) سے صيقل کرکے اس کی زيبائی ميں ايسا اضافہ کيا گيا کہ اس ميں چار چاند لگ گئے ۔ اس بلند گنبد کے ستونوں 

چتی ہے ۔ اس بلند و باال اور با عظمت مسجد کے کی تعداد رواق اور اطراف کے ستونوں کو مال کر پچاس ستونوں تک پہن
  سال صرف ہوئے ۔ ( ١٠بانی حجة االسالم جناب محمد طباطبائی فرزند ٓاية هللا حسين قمی ہيں ۔ اس عمارت ميں تقريباً 

ء ه تک ( اس مکان مقدس کے شمال غربی عالقے ميں بزرگ علماء و شہدا کی قبريں ہيں  ١٣٧٠ء ه سے لے کر  ١٣۶٠
ٓاية هللا ربانی شيرازی ، شہيد ربانی املشی ، شہيد محمد منتظری ، شہيد ٓاية هللا قدوسی ، شہيد محالتی جس نے اس مکان مثال 

  مقدس کی معنويات ميں اور اضافہ کرديا ۔ 

  مسجد اعظم

اعظم ہے جو عالم با عظمت دينی ٓاثار ميں سے ايک عظيم اثر مسجد“ لمسجد اسس علی التقوی من اول يوم احق ان تقوم فيہ ”
تشيع علی االطالق مرجع تقليد ٓاية هللا العظمٰی بروجردی قدس سره کی بلند ہمتی کا ثمره ہے ۔ يہ مسجد حضرت فاطمہ 

معصومہ سالم هللا عليہا کے حرم کے نزديک زائروں کی ٓاسانی کے لئے بنائی گئی ہے ۔ يہ بلند و باال عمارت ٓاستانہ رفيع 
  رد فريد مسجد ہے ۔فاطمی کے کنارے ايک ف

 --------------  

  ۔ ٓاية هللا العظمٰی فاضل لنکرانی  ١

ء ہجری روز والدت با سعادت حضرت علی بن موسٰی الرضا عليہما السالم کو ايک خاص جاه و حشم  ١٣٧٣/ ذيقعده  ١١
  کے ساته اس مسجد کی بنياد رکھی گئی ۔ 

  مسجد کا معماری خاکہ :

مربع ميٹر ہے ۔ پوری عمارت محکم مسالوں ( جس ميں سيمنٹ چھوٹے چھوٹے  ١٢٠٠با مسجد کی مجموعی مساحت تقري
پتھر ، لوہے کے چھڑ و غيره استعمال کئے گئے ہيں ) سے بنائی گئی لٰہذايہ مسجد از نظر استحکام اسالمی عمارتوں ميں کم 

مربع ميٹر  ۴٠الے شبستان کی مساحت نظير شمار ہوتی ہے ۔ مسجد مينچار شبستان ( حال ) ہيں جس ميں گنبد کے نيچے و
مربع ميٹر ہے ۔ نيز مسجد کے شمالی حصے ميں گھڑی کے نيچے  ٩٠اور اس کے دونوں طرف ہر شبستان کی مساحت 
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 ١٠مربع ميٹر ہے ۔ تمام شبستانوں کی چھتوں کی بلندی اس کی سطح سے تقريبا  ٣٠٠ايک شبستان ہے جس کی مساحت 
“ ميں بيت الخالء اور مسجد کا وضو خانہ ہے نيز خادموں کے لئے ايک حال بنام ميٹر ہے ۔ مسجد کے غربی حصے 

ہے ۔ اسی طرح مسجد کے غربی حصے ميں ايک الئبريری بنائی گئی ہے ۔ جس ميں دو حال ہيں ۔ ايک مطالعہ ” ٓاسائشگاه 
عظم ميں داخل ہونے والی راہرو کے لئے اور دوسرا حال کتابوں کا مخزن ہے ۔ الئبريری ميں داخل ہونے کا راستہ مسجد ا

  سے ہے ۔
اس مسجد ميں ايک بڑا سا صحن ہے جس ميں وارد ہو نے کے متعدد دروازے ہيں ۔ صحن ميں ايک خوبصورت حوض ہے 

  جس نے اس مکان مقدس کو خوش منظر بنا ديا ہے ۔ مسجد اسالمی معماری کی روش پر بنی ہے ۔
مربع ميٹر ہے اور شبستان سے  ١۵مربع ميٹر اور بلندی سطح بام سے  ٣٠ اس مسجد ميں ايک بڑا سا گنبد ہے جس کا قطر

مربع ميٹر  ۴۵مربع ميٹر اور سطح زمين سے  ٢۵مربع ميٹر ہے اس کے بلند وباال گلدستے سطح بام سے  ٣۵اس کی بلندی 
ی ديتا ہے يہ ہيں اسی طرح گھنٹی بجنے والی خوبصورت گھڑی پر ايک چھوٹا سے گنبد ہے جو چاروں طرف سے دکھائ
  مسجد تزين اور کاشی کاری کے اعتبار سے ٓاخری صدی ميں اسالمی ہنر کا ايک عظيم نمونہ شمار ہوتی ہے۔

اب يہ مقدس مکان محققين کی تحصيل کے لئے ايک مناسب ترين مکان ہوگيا ہے کيونکہ ايام تحصيلی ميں اکثر و بيشتر 
ر طالب و فضالء کی کثير تعداد ان کے علمی فيوض سے بہره مند ہوتی مراجع تقليد اسی مقدس مکان ميں درس ديتے ہيں او

  ہيں ۔ اسی طرح مختلف مذہبی پروگرام جو مسجد کی شان ہے بڑی شان و شوکت کے ساته برپا ہوتے ہيں ۔ 

  ( حرم مطہر کے صحن نو ( اتابکی ( ( ٧

ت کے ذريعہ بارگاه فاطمی کی جاللت و صحن نو ايک وسيع و خوش منظر و قابل ديد بنا ہے جس نے اپنی خاص معنوي
عظمت ميں اضافہ کرديا ہے يہ خوبصورت صحن چار ايوانوں شمالی جنوبی شرقی غربی پر مشتمل ہے ۔ اس کا شمالی 

ايوان ٓاستانے کے ميدان کی طرف سے وارد ہونے کا راستہ ہے ۔ اور جنوبی ايوان خيابان موزه ( ميوزيم روڈ ) سے وارد 
ہے ۔ اور شرقی ايوان خيابان ارم ( ارم روڈ ) سے وارد ہونے کا راستہ ہے ۔ ان تمام ايوانوں ميں ہنری و ہونے کا راستہ 

  معماری کے ظريف ٓاثار ہر فنکار وہنر شناس کی نگاہوں کو اپنی طرف کھينچ ليتے ہيں۔
جاللت ايوانوں ( خصوصا وہيں غربی ايوان طال ہے جو صحن نو سے روضہ مقدسہ ميں داخل ہونے کا راستہ ہے ۔ ان با 

ايوان ٓائينہ ) کے وجود اور صحن مطہر کے وسط ميں بيضوی شکل کے حوض ( جس کی اپنی خاص خصوصيت ہے ) نے 
  اس مقدس مکان کی زيبائی ميں چار چاند لگا ديا ۔

چال۔ ( / سال کے طويل عرصے تک ٨يہ صحن مرزا علی اصغر خان صدر اعظم کے ٓاثار ميں ہے ۔ جس کا تعميری کام 
ه ) اس صحن ميں بہت سارے علماء کی قبريں ہيں ۔ مثال مشروطيت کے زمانے ميں شہيد ہونے والے  ١٣٠٣ه سے  ١٢٩۵

بزرگوار ٓاية هللا شيخ فضل هللا نور شہيد ٓاية هللا مفتح ، بزرگ عالم شيعہ قطب الدين راوندی ۔ حضرت فاطمہ معصومہ سالم هللا
ہے کہ ان راه امامت و واليت کے فداکاروں کی زيارت سے مشرف ہوں اوران کی  عليہا کے زائروں کے لئے سزاوار

  زيارت سے کبھی غافل نہ ہوں ۔ 

  صحن عتيق ( صحن قديم(

  صحن عتيق جو روضہ مبارکہ کے شمال ميں واقع ہے وه ايک سب سے پہلی عمارت ہے جو قبہ مبارکہ پر بنائی گئی ہے۔
گھيرے ميں لئے ہوئے ہيں ايک وه با عظمت ايوان جو جنوب ميں واقع ہے جو وہیاس صحن کو تين خوبصورت ايوان اپنے 

ايوان طال ہے جو روضہ مطہر سے صحن ميں وارد ہونے کا راستہ ہے ۔ ايوان غربی جو صحن سے مسجد اعظم ميں وارد 
چھوٹا ہونے کے  ہونے کا راستہ ہے ۔ مشرقی داالن صحن عتيق سے صحن نو ميں وارد ہونے کا راستہ ہے ، يہ صحن

باوجود باجاللت ايوانوں اور متعدد حجروں کی وجہ سے ايک خاص خوبصورتی کا حامل ہے ۔ اس صحن اور اس کے 
  هء ميں بنوايا تھا۔ ٩٢۵اطراف کے ايوانوں کو شاه بيگی بيگم دختر شاه اسماعيل صفوی نے 
ر کا ايک مختصر خاکہ تھا ۔ اسالمی ہنری مندوں کے يہ ٓاستانہ مقدسہ حضرت معصومہ عليہا السالم کے ہنری و معماری ٓاثا

لئے مناسب ہے کہ اس بلند و باال عمارت کو جس ميں ہنرکے خزانے پوشيده ہيں نزديک سے ديکھيں اور اس کے موجد وں 
 کو داد وتحسين سے نوازيں۔ 
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 شہر مقدس قم کے بارے ميں مختصرمعلومات 

 

  

   حرم کے ستارے
  بعض مشہور شخصيتيں جو حرم مطہر ميں دفن ہيں: 

  مسجد اعظم
  ٓايت هللا العظمٰی سيد حسين طبا طبائی بروجردی

  
  مسجد باال سر

  ٓايت هللا العظمٰی شيخ عبد الکريم حائری يزدی حجة االسالم حکيم
  ٓايت هللا العظمٰی سيد محمد تقی خوانساری عالمہ طباطبائی

  ٓايت هللا العظمٰی سيد صدر الدين صدر ٓايت هللا ميرزا ہاشم ٓاملی
  ٓايت هللا العظمٰی سيد محمد رضا گلپائگانی ٓايت هللا محمد تقی بافقی

  ٓايت هللا العظمٰی شيخ محمد علی اراکی ٓايت هللا شہيد مطہری
  مٰی سيد محمد علی بہاء الدينی ٓايت هللا عبد النبی عراقیٓايت هللا العظ

  ٓايت هللا العظمٰی سيد احمد خوانساری ٓايت هللا پسنديده
  ٓايت هللا مرتضٰی حائری ٓايت هللا شيخ ابوالقاسم قمی

  ٓايت هللا سيد مصطفی خوانساری ٓايت هللا سيد محمد انگجی
   سيد عباس مہریٓايت هللا حاج ٓاقا روح هللا کمالوند ٓايت هللا

  حجة االسالم و المسلمين اشراقی 
  

  مسجد طباطبائی
  حجة االسالم موالئی ( سابق متولی حرم ) شہيد ٓايت هللا ربانی شيرازی

  شہيد ٓايت هللا ربانی املشی شہيد حجة االسالم محمد منتظری
  شہيد حجة االسالم فضل هللا محالتی ٓايت هللا وجدانی

  وی دامغانی شہيد ٓايت هللا قدسیشہيد حجة االسالم موس
  شہيد حجة االسالم عباس شيرازی

  
  صحن بزرگ ( اتابکی(

  ۴١) ٓايت هللا محقق داماد ( حجره ،  ۴١) ٓايت هللا شيخ فضل هللا نوری ( حجره ، 
  ۴٣) حجة االسالم کوثری ( حجره ،  ۴٣) شہيد حاج مہدی عراقی )حجره ، 
  ٣١ٓايت هللا سيد رضا صدر ( حجره ، )  ٣٧) شہيد سر لشکر قرنی ( حجره ، 

  ٢۴) شہيد ٓايت هللا مفتح ( حجره ،  ٣١) ٓايت هللا سيد احمد زنجانی )حجره ، 
  قطب راوندی( صحن اتابکی()  ٢۴شہيد محمد جواد يالمہ ( حجره ، 

  ١) شاعر پروين اعتصامی( حجره ، ٣) حجة االسالم شيخ حسن نوری( حجره ، 
  ١۴طباطبائی ( حجره ، ) حجة االسالم سيد عزيز 

  
  صحن عتيق

  ١١و ١) ٓايت هللا فيض قمی( ايوان طال) مقبره خدام ٓاستانہ مقدس ( حجره ، 
  ٢) عارف فرزانہ حاج اسماعيل دوالبی( حجره ، 

  نوٹ: جن بزرگوں کے نام يہاں پر ذکر کئے گئے ہيں ان کے عالوه اور بھی شخصيتيں ہيں
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  الم ميں دفن ہيں ۔جو حرم مطہر حضرت معصومہ عليہا الس
  حرم مطہر ميں منعقد ہونے والے پروگرام

   نماز جماعت:
  پہلی جماعت ۔ ٓاية هللا صلواتی دامت برکاتہ کی اقتدا ميں نماز صبح :۔

  دوسری جماعت ۔ ٓاية هللا شبيری زنجانی دامت برکاتہ کی اقتدا ميں
  

  نماز ظہر و عصر:۔
  تدا ميںحرم مطہرم ميں ٓاية هللا اشتہاردی کی اق

  مسجد اعظم ميں ٓاية هللا سبحانی دامت برکاتہ کی اقتدا ميں
  

  مغرب عشاء:۔
  حرم مطہرميں ٓاية هللا شبيری زنجانی دامت برکاتہ کی اقتدا ميں

  مسجد اعظم ميں ٓاية هللا امينی دامت برکاتہ کی اقتدا ميں
  

  دوسرے پروگرام
  سے پہلےاحکام شرعی کا بيان:۔ہر روز ٓادھا گھنٹہ نماز مغرب 

  ختم قرٓان :۔ہر روز نماز ظہر و عصر کے بعد
  پيام حرم :۔ہر پنجشنبہ و جمعہ کو شعراء سے شروع ہو کر خطبا ء پر ختم ہو تا ہے ۔

  دعائے توسل:۔ہر چہار شنبہ کی شب ميں نماز مغرب و عشاء کے فوراًبعد۔
  ربين کے فوراًبعد ۔شبی با قرٓان :۔ہر چہار شنبہ ميں مختلف قّرا کی موجودگی ميں نماز مغ

  دعائے کميل :۔ہر شب جمعہ بعد از نماز مغربين۔
  دعائے ندبہ :۔ہر روز جمعہ ہنگام طلوع ٓافتاب
  زيارت جامعہ کبيره :۔ہر شب جمعہ دس بجے

  /بجے اپنا٧ان کے عالوه حرم مطہر کے خّدام کا ہرروز صبح ساڑھے سات بجے وشام 
  ہوتا ہے ۔ مخصوص پروگرام ضريح مطہر کے سامنے منعقد 

  حرم مطہر کے دفتری امور
هء)سے ٓاج تک  ٢٠١کی ملکوتی بارگاه ٓاپ کے دفن ہونے کے دن (دس ربيع الثانی ”سالم هللا عليہا“حضرت فاطمہ معصومہ 

ائمہ اطہار و بزرگان دين و تمام مواليان اہلبيت (س) کے لئے مرکز احترام ٹھہری ہے ،اس بارگاه کی ہر طرح کی خدمت 
ے لئے ايک فخر کی بات ہے ۔ حرم مطہر کے دفتری امور ہر زمانے ميں اسی وقت کے متولی کی مصلحت انديشی خدام ک

  کے مطابق مختلف رہے ہيں ۔
ليکن ان امور ميں جس قدر ترقی حضرت ٓاية هللا حاج شيخ علی اکبر مسعودی خمينی کے متولی ہو نے کے بعد جنھيں رہبر 

  کيا ديکھنے ميں ٓائيں وه واقعاًقابل داد و تحسين ہيں ۔ معظم نے اس عہده کے لئے انتخاب
  لٰہذا اس مقام پر ہم چاہتے ہيں کہ قارئين کی خدمت ميں ان دفتری امور کا ايک مختصر خاکہ پيش کريں ۔ 

  مال و متاع سے متعلق دفتر:۔
  ں انجام ديئے جاتے ہيں۔ اس ادارے کی ذمہ دارياں کا فی اہم ہيں ہر طرح کے مالی امور کے فرائض اسی دفتر مي

  حساب و کتاب کا دفتر:۔
) ٣)دستا ويز کے تحقيقی امور کا انجام دينا( ٢) دستاويز کا جاری کرنا( ١اس ادارے کا کام چار حصوں پر مشتمل ہے ۔( 

  کرنا، انھيں ايک خاص روش پر منظم کرنا اور انھيں نئے حساب وکتاب کے ٓاالت سے منظم )۴انھيں رکارڈ ميں رکھنا ( 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  جمع اور خرچ کا دفتر:۔
) واحد بودجہ و ٣) دايره وصول ( ٢(ہدايا ونذورات ( ١يہ اداره چار شعبوں پر مشتمل ہے جن کے اسماء اس طرح ہيں۔ 

  واحد در ٓامد۔ ( ) ۴اعتبارات ( 

  سرمايہ کی حفاظت کا دفتر:۔
علق تمام عمارتوں اور اسٹور ميں رکھی تمام اشياء اس اداره پر تمام اموال کی حفاظت کی ذمہ داری ہے جيسے حرم سے مت

پر دقيق نظارت ۔ حرم کے تمام متاع کو ٓائين نامہ کے مطابق تدوين کرنا اور ان اشيا ء سے مربوط دفاتر ميں رجسٹر ڈ کرانا 
  ۔اشياء پر ان کا کوڈ لکه کر حرم مطہر کے دفتر اموال کے سپرد کرنا۔ 

  خادموں سے متعلق دفتر:۔
اره حر م مطہرکی ايک خاص خدمت کرتا ہے جيسے حرم کی مخصوص ضرورتوں کو مہيا کرنا خّدام کی تنخواه مقرر يہ اد

کرنا انہيں انعامات سے نوازنا۔ ان سے متعلق امور کی چھان بين کرنا خدام کی مشکالت کو حل کرنا ،تمام چيزوں کو حرم 
  ا ۔ کے مخصوص قانون اور ملک کے عمومی قانون کے مطابق کرن

  تعميری امور سے متعلق اداره :۔
  يہ اداره حرم کے اندر تمام چھوٹے بڑے تعميری کام کو انجام ديتا ہے ۔

بعض وه امور جنھيں ادارے نے گزشتہ قريب مينانجام ديا ہے مندرجہ ذيل ہيں: صحن بزرگ کے تعميری کام ،تمام ايوانوں 
  اندرونی حصوں اور چھتوں کی مرمت ،مقبروں کی مرمت ۔ کی مرمت خاص کر ايوان ٓائينہ ،صحن عتيق،حجروں کے

اسی طرح ضريح بنوانا روشن دانوں کی مرمت ،گنبد کے سونے کی تبديلی اس ادارے کی نا قابل فراموش کار کردگياں ہيں ۔ 

  مشينری دفتر :۔
ے سپرد ہيں حرم کے تمام يہ اداره مختلف شعبوں پر مشتمل ہے حرم کے تمام برقی امور کی ذمہ دارياں اسی ادارے ک

سردی و گرمی کے سيسٹم اسی ادارے کے سپرد ہيں صاف پانی کا تہيہ کرنا اور اس طرح کے تمام امور اس ادارے کے 
  ذّمہ ہيں ،برق چلے جانے کے بعد جنليٹر کے ذريعے بجلی کی سپالئی اسی ادارے کی ذمہ داری ہے ۔ 

  سکريٹری:۔
  باب اور دستاويز کو ضبط و ثبت کرتا ہے اور انھيں نئے ٓاالت ميں ريکارڈ کرتا ہے۔ يہ اداره حرم کے تمام دفتری مکتو

  حرم کے وسائل سے متعلق اداره:۔
اس اداره کی ذمہ دارياں ہر ان چيزوں کو مہيہ کرنا جن کی ضرورت حرم کے مہمان سرا اور دوسرے شعبوں کو ہے ، حرم

ا حل بھی يہی اداره کرتا ہے مخصوص افراد کو تحائف سے نوازنا قرض مطہر ميں خدمت کرنے والے افراد کی مشکالت ک
  الحسنہ دينا اور اسی طرح کی دوسری امداد اور کھانے کے ٹوکن کی تقيم کرنا۔ 

  تمام امالک کی نظارت کا دفتر:۔
انجام دہی شہری ملکيت ،زراعتی يہ اداره مختلف شعبوں پر تقسيم ہوتا ہے موقافات کے سلسلے کے ضروری امور کی 

  ملکيت ميں ضروری اقدامات اٹھانا۔ 

  ہيلته سينٹر:۔
اس ادارے کے تحت نظر مختلف ہسپتال ہيں جن ميں ايک ہسپتال شہر جعفريہ ميں واقع ہے اور ايک کلينک حضرت 

اسی ادارے معصومہ کے نام سے منصوب ہے جو حرم ہی سے متصل ہے۔صحت و سالمتی کے ضروری دستورات بھی 
  کی ذمہ دارياں ہيں ۔ 

  نشر و اشاعت کا دفترة۔
تمام تبليغی اور تحقيقی امور اسی ادارے کی ذمہ داری ہے کتب خانوں کی تاسيس اور کتابوں کی نشر و اشاعت بھی اسی 
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  ادارے کی ذمہ داری ہے ۔حرم کے زائرين کے لئے ہرطرح کی شہولت فراہم کرتا ہے۔
ئه ش ميں معاونت فرہنگی نامی اداره کی تاسيس ١٣٨۵نگی نامی اداره قائم ہوا ہے اس کے بعد ئه ش سے شورای فرہ ١٣٨۴
  ہوئی ۔ 

  ٓارٹ سے متعلق دفتر:۔
  ان تمام امور کی نگہداری اور انھيں ان کی اور انھيں اپنی حالت پر باقی رکھنا اس ادارے کی ذمہ دارياں ہيں۔ 

  ميوزيم:۔
  ديمہ کی حفاظت کی جاتی ہے جو چند شعبوں پر مشتمل ہے ۔اس ميوزيم ميں تمام ٓاثار ق

  خطی قرٓان ، ظروف سفال (مٹی کا ايک قسم کا برتن) کاشی کاری ، قيمتی اشياء کی حفظ و نگہداری ۔ 

  بين المللی دفتر۔
ی اور ارتبابات ، دور دراز سے ٓائے ہوئے زائرين کا استقبال ان کی رہنمائی کرنا اس ادارے کی ذمہ داری ۔ تمام مکتوبات

ملک سے باہر کتاب کا بھيجنا اور حرم سے مخصوص سائٹ کی تنظيم کرنا اس ادارے کی اہم ذمہ داريوں ميں سے ايک ہے
  سائٹ کا ايڈريس  www.masoumeh.com۔ : ((

  حرم مطہر کا مرکزی دفتر:۔
وں ( جوتا چپل رکھنے کی جگہ) کے سلسلے اس ادارے کی مختلف ذمہ دارياں ہيں ہر طرح کا نظم برقرار کرنا ۔ کفش داري

ميں ضروری اقدامات اٹھانا ، امانت کے طور پر رکھے گئے سامان کے رکھنے کی جگہ کے سلسلے ميں کوشاں رہنا ۔اسی 
  حرم کے تمام دفاتر سے مربوط رہنا اس ادارے کی ذمہ دارياں ہيں۔ 

  اقتصاديات کا دفتر:۔
جو مجموعا پانچ شعبوں پر مشتمل ہے: زراعت کے امور، بنجر زمينوں کے سلسلے  يہ اداره اقتصادی امور کا نگراں ہے

ميں خصوصی اقدامات اٹھانا۔ نشر و اشاعت کے امور اسی طرح کے تعميری امور اس ادارے کے ذمہ ہيں۔جن کا مختصر 
  خاکہ قارئين کی خدمت ميں پيش کرتے ہيں: 

  کھيتی باڑی اور جانوروں نگہداری کا شعبہ۔
تی باڑی کے مخصوص اصول اور اس فن کے ماہرين سے بنجر زمينوں کے احياء کے لئے مدد حاصل کرنا اسی طرح کھي

فصل کی زيادتی کے سلسلے ميں ضروری اقدامات اٹھانا جو ملکيت جعفر ٓاباد ، مزرعہ عصمتيہ ، واليجرد، شريف ٓاباد ، 
  علی ٓابادسراجہ اور چہار دانگہ سيرو ميں واقع ہے۔ 

  ر ٓاباد کی زمين :۔جعف
يہ ملکيت موسسہ زائر کے تحت نظر زمينوں ميں ايک وسيع زمين ہے ،جگہ کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز ہے کيونکہ کھيتی

  باڑی اور جانوروں کی نگہداری کے لئے کا فی مناسب ہے۔
کار کردگی ہو يا وہاں  /کسا ئی کی ۵٢اداره ہر طرح سے نظارت کے فرائض انجام ديتا ہے چاہے وہاں کام کرنے والے 

  ضرورت کی چيزوں کو وقت پر مہيہ کرنا ہو ۔
اس کے عالوه بھی اداره کی کار کردگی نا قابل فراموش ہے جيسے پستہ انگور وانار کے باغات لگانا اور ان کی بہتری کے 

  لئے ہر طرح کی جديد معلومات حاصل کرنا ۔
پ کو بہ خوبی احساس ہو گا کہ يہاں پر اداره نے تمام ان چيزوں کی اگر ٓاپ اس زمين کو غائرانہ نظر سے ديکھيں تو آ 

  رعايت کی ہے جسے اس فن کی ماہرين نے بتايا ہے ۔
  /ھيکٹر زمين کو پانی فراہم کرتے ہيں ۔  ١١٠اس زمين پر چار گہرے کنوئيں اور ايک دوز نالی ہے جو اس 

  مزرعہ عصمتيہ :۔
ی باڑی ،جانوروں کی نگہداری اور صنعتی امور کے لئے کافی ناسب ہے ليکن پانی بہترين استعداد کی حامل يہ زمين کھيت
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  کی کمی کی وجہ سے اس جگہ کھيتی کرنا کافی سخت ہے ۔
ان تمام مشکالت کے باوجود قابل دادو تحسين ہيں مزرعہ عصمتيہ کے عہديداران جن کی غير معمولی سعی وکوشش کے 

  ت ہوئی ۔ نتيجے ميں يہ زمين کافی نفع بخش ثاب

  اہم کار کردگی :۔
 ١٠٠٠/ہزار گوسفند اور  ۵٠٠٠۔ ٣۔مختلف قسم کی اناج اور دوسرے اشياء کی زراعت ٢۔پستہ و انگور کے باغ لگانا ١

  /گائے کی نگہداری 

  موقوفہ واليجرد :۔
کے ٹيوب ويل (جس ميں  /ھيکٹر زمين اور دو قسم ١٢٠اس منطقہ کا شمار قم کے قناتی عالقے ميں ہوتا تھا يہ پورا وقف 

ايک اليکٹريک اور دوسرا ڈيزل سے چلتا ہے )پر مشتمل ہے: يہاں پر بھی ايک بيس ھيکٹر کا باغ لگايا گيا اور مختلف اقسام 
  کی زراعت ہو تی ہے ۔ 

  موقوفہ شريف ٓاباد :۔
پر بھی پستہ کا ايک وسيع باغ لگايا / ہيکٹر ہے۔ اس جگہ  ٢۵٠يہ وقف کی زمين قم کے شمال ميں واقع ہے اس کی مساحت 

  /ہيکٹر ہے دوسرے اوقاف کی طرح يہاں پر بھی مختلف انواع و اقسام کی زراعت ہوتی ہے۔  ٧٢گيا ہے جس کی مساحت 

  علی ٓاباد سراجہ
/ہيکٹر ہے جس ميں تين گہرے کنويں ہيں شہر قم کے جنوب ميں پچيس کلوميٹر پر واقع ہے  ٢٧٠اس زمين کی مساحت 

ين کے زمين کے نمکذار اور بلندی کی وجہ سے يہاں کی زراعت کافی متٔاثر ہے اسی وجہ سے يہاں زراعت کے امور زم
/ہيکٹر ہے ۔ مختلف انواع  ١٠٠تدريجا انجام ديئے جاتے ہيں ۔ اس جگہ پر بھی ايک پستہ کا باغ لگايا ہے جس کی مساحت 

  کی زراعت بھی يہاں ہوتی ہے۔ 

  چہار دانگہ سيرو
/ہيکٹر پر مشتمل يہ نا ہموار زمين قم کے جنوب ميں واقع ہے يہاں پر پستہ و زرد ٓالو و بادام اور انگور کے باغات  ۵٠

  /ہيکٹر ہے۔  ۵٠لگائے گئے ہيں جس کی مساحت 

  بخش فنی و عمرانی
ه وه دوسرے تمام امور اس ادارے کی ذمہ دارياں حرم سے باہر ،حرم کی تمام ملکيت کا تعميری کام کرانا اور اس کے عالو

  کو انجام دينا جو ضروری ہيں۔ 

  بخش فرہنگی و انتشاراتی
  ۔ کتاب کی نشر و اشاعت١يہ شعبہ چاپ و نشر کے فرائض انجام ديتا ہے۔ اس شعبہ کی اہم کارکرگی ذيل ہيں۔ 

  ۔ صحافت٢
  ۔ کتابوں کے اسٹال٣
  

  بخش بازرگانی
  جانب سے ہوتی ہيں انھيں فروخت کرتا ہے ۔  يہ شعبہ کتابوں اور دوسری اشياء جو حرم کی

  امور شرکت ھا
چوں کہ بعض کمپنيوں ميں حرم مطہربھی شريک (سہم رکھتا) ہے اسی وجہ سے يہ شعبہ وجود ميں ٓايا تاکہ اس سلسلے کے

 تمام امور اچھے طريقہ سے انجام پا سکے ۔ 
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 شہر مقدس قم کے بارے ميں مختصرمعلومات 

 

  

  حرم مطہر کے دفاتر کے فون نمبر:۔
  ٧٧۴١۴٣۴۔ ۶دفتر متولی محترم : 

  ٧٧۴١۴٣۵نمابر ٓاستانہ: 
  ٧٧١۴٣٧دفتر معاون محترم : 

  ٧٧۴١۴۴١امور بين الملل : 
  ٧٧۴٣٠۵٧مديريت حرم: 

  ٧٧۴١۴٨٧دفتر انتظامات صحن حرم : 
  ٧٧۵۵٨٨٠مسجد اعظم: 

  ٧٧۴١۴٣٩دفتر مدير نظافت: 
  ٧٧۴١۴٩١ميوزيم: 

  ٧٧۴١۴۴٠کتب خانہ: 
  ٢٩٢۴۴۴٨پيام ٓاستانہ: 

  ٧٧٣۵۴٧٨دفترمجلہ کوثر: 
  ٩٣٧٣١۶۔  ٢٠مٔوسسہ زائر: 
  ٧٧۴٢۵١٩کتاب فروشی: 

  ٧٧١٩٨٠٨۔  ١۵ہوٹل قم: 
  ٧٧۴١۴٨٩اداره امالک: 

  ٧٧٣۵٢٢۵معاونت فرہنگی: 

  ا تعارفبعض قابل ديد اماکن ک
  

  بيت النور:۔

ميتری عمار ياسر) ميں ايک عزاخانہ اور مدرسہ ستيہ نامی واقع ہے جو حضرت فاطمہ معصومہ کی حيات  ۴۵ميدان مير ( 
طيبہ ميں موسی بن خزرج کا مکان تھا ۔حضرت معصومہ نے اسی جگہ اپنی زندگی کے باقی پر برکت دن ياد خدا ميں بسر 

  کيا۔ 

  منزل امام خمينی:۔
يہ قابل ديد جگہ محلہ يخچال قاضی خيابان معلم قم ميں واقع ہے ،يہ دو منزلہ عمارت تہہ خانہ پر مشتمل ہے عمارت کے 

جنوبی حصہ ميں صحن واقع ہے مکان کا نقشہ اس طرح ہے کہ وہاں واقع دو سيڑھيوں نے مکان کو دو اندرونی و بيرونی 
موجوده کمره مراجع کرام و امام خمينی کے مخصوص جلسوں کے کام حصوں ميں تقسيم کر ديا ہے ۔ عمارت کے شرق ميں

ٓاتا تھا ۔ عمارت کی ظاہری حالت ديکه کر اس بات کا اندازه بآاسانی لگايا جا سکتا ہے کہ اس کی تعمير اس قرن کے اوائل 
  ميں ہوئی تھی۔

ہ گھر تھا ليکن پہلوی حکومت نے جس ئه ش تک ٓاپ کا ي ١٣۴۵ء ه ش ميں خرادا اور  ١٣٣۵اس گھر کو امام خمينی نے 
  وقت ٓاپ کو در بدر کيا يہ گھر دفتر بن گيا۔

ٓاج بھی يہ جگہ ٓاپ کی ياد ميں باقی رکھی گئی ہے جہاں روز ٓانہ بہت سے لوگ دور دور سے اس کو ديکھنے کے لئے ٓاتے 
  ہيں۔ 
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  مدرسہ فيضيہ :۔
رن کے نصف اول ميں يہ مبارک مدرسہ مدرسہ ٓاستانہ کا جاگزيں مدارس کی دنيا کا ايک مشہور ترين مدرسہ ہے تيرھويں ق

  بنا۔
معتبر متون تاريخی کے مطابق يہ مدرسہ چھٹے قرن (ہجری قمری) کے اواسط ميں موجود تھا ، دو طبقوں پر مشتمل يہ 

ھويں مدرسہ جس کے نيچے کے چاليس کمرے عصر قاچار سے تعلق رکھتے ہيں ۔ اوپری چاليس کمروں کی تعمير چود
قرن (ہجری قمری) ميں حضرت ٓاية هللا العظمٰی شيخ عبد الکريم حائری کی انتھک کوششوں کا نتيجہ ہے۔ مدرسہ کا سب 

ئه ق خوبصورت کاشی کاری سے مزين تھے ۔مدرسہ حرم سے اتنا قريب  ٩٢٩پرانہ حصہ مدرسہ کے جنوبی ايوان ميں جو 
  ضيہ کی جانب سے ہے۔ ہے کہ حرم مطہر کے صحن عتيق کا دروازه مدرسہ في

  مسجد جامع:۔
شہر قم کی دو ايوانی مساجد ميں سے ايک ہے جو بشکل مربع و مستطيل تعمير ہوئی ہے اس کے گنبد خانوں کا باہم متوازن 

  اتصال چھٹے قرن (ہجری قمری) سے تعلق رکھتا ہے۔
يخی کے مطابق اس کے گنبد کی تعمير مسجد امام حسن عسکری کے بعد يہ مسجد قم کی سب سے قديمی مسجد ہے متون تار

  هء ق ميں ہوئی جو فتح علی شاه کا زمانہ تھا ۔ اس بات کی تصديق مسجد کے کتيبوں سے ہوتی ہے ۔ ۵٢٩
ليکن مسجد کا جنوبی ايوان اور گنبد کی رنگ کاری کا تعلق صفوی دور سے ہے ۔ مسجد کا شمالی ايوان اور شرق و غرب 

  کے شاہکار ہيں ۔ ميں واقع شبستان عصر قاچار 

  مسجد امام حسن عسکری (س):۔
مرکز شہر ميں حرم کے ابتدائی سڑک رودخانہ کے پہلو ميں واقع ہے مسجد کافی وسيع ہے يہ مسجد امام حسن عسکری 

عليہ السالم سے منسوب ہے ۔ تيسرے قرن ہجری ميں امام حسن عسکری (س) کے وکيل نے امام کے حکم سے اس مسجد 
ائی ، يہ مسجد عظيم خصوصيات کی حامل ہے اس مسجد ميں ٓاية هللا محمد تقی خوانساری کا درس بھی ہوتا تھاکی تعمير کرو

  ، جس درس ميں امام خمينی و ٓاية هللا اراکی جيسی شخصيت شرکت فرماتی تھيں۔
ئه ش سے اس مسجد ميں  ١٣٧٧ٓاج بھی اس عظيم الشان مسجد ميں مستقل نماز جماعت اور مذہبی پروگرام منعقد ہوتے ہيں ۔ 

پھر سے تعميری کام شروع کيا گيا ہے دوسری زمين کا بھی مسجد ميں اضافہ کيا گيا ہے ۔ جس کی وجہ سے اب ہزاروں 
  افراد ايک وقت ميں مسجد سے شرفياب ہو سکتے ہيں۔ 

  حرم مطہر کا ميوزيم:۔
پہلے وقف و ہدئے کی چيزوں کی خزانہ نامی يہ ميوزيم روئے زمين کے عظيم خزانوں پر مشتمل ہے ميوزيم بننے سے 

  جگہ پررکھی جاتی تھيں ليکن اشياء کی حفاظت نے متولی حضرات کی نظر ميوزيم کی طرف مبزول کرائی۔
ئه شمسی تک باقی رہا اس کے بعد ان تمام ١٣۴٣ئه ش ميں ميوزيم بناياگيا جو  ١٣١۴اسی وجہ سے ٓابان ماه (شمسی مہينہ ) 

ئه ش ميں ايک  ١٣٧٠ثارکی حرم ہی سے ملحق ايک عمارت ميں نمائش لگائی گئی يہاں تک کہ اس ناياب کم نظير آ 
 ١٣٧٢/تير  ١٩مخصوص عمارت ميوزيم کے لئے ٓاماده کی گئی اس عمارت کے بعد ميوزيم کو ايک حيات نو حاصل ہو ئی 

يک ہزار ميٹر بشکل مربع ہے دو طبقہ اس ئه ش سے اعلٰی پيمانے پر ميوزيم کا ٓاغاز ہوا اس جديد يہ عمارت کی مساحت ا
عمارت کو چند شعبوں ميں تقسيم کيا گيا ہے ايک شعبہ نمائش کا ہے ايک شعبہ کا تعلق ميوزيم کے دفتری امور سے ہے 

اسی عمارت ميں ايک شعبہ بنايا گيا ہے جس کا کام ميوزيم کی موجوده اشياء کی ہر طرح سے حفاظت ہے يہ عمارت حرم 
  حق ايک وسيع ميدان ميں واقع ہے جسے ميدان ٓاستانہ کہا جاتا ہے۔ مطہر سے مل

  مسجد جمکران:۔
هء ٓادھی رات گزر چکی تھی ميں اپنے غريب  ٢٩٣/رمضان المبارک  ١٧حسن بن مثلہ بيان کرتے ہيں : سہ شنبہ بتاريخ 

امام زمانہ نے ياد کيا ہے۔ ميں خو کو  خانہ ميں محو خواب تھا اسی اثنا مجھے ايک جماعت نے يہ کہہ کر اٹھايا کہ تمھيں
ٓاماده کرکے دروازه پر پہنچا اور ان نورانی ہستيوں کو سالم کيا ان لوگوں نے ميرے سالم کا جواب ديا پھر ميں ان کے ہمراه

  اس جگہ پر پہنچا جہاں ٓاج مسجد جمکران واقع ہے۔
تھا اور اس پر دو نورانی شخصيت تشريف فرما تھيں۔ جن ميری نظر ايک تخت پر پہنچی جس پر نہايت نفيس قالين بچھا ہوا 
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ميں ايک کی عمر مبارک تيس سال رہی ہوگی تکيہ سے ٹيک لگائے بيٹھے ہوئے تھے ، اسی پرنور شخصيت کے قريب ہی 
/سال رہا ہوگا ان بزرگ کے ہاتھوں ميں  ۶٠ايک سن رسيده نورانی شخصيت بھی تشريف فرما تھی جن کا سن مبارک تقريبا 

ايک کتاب تھی جسے وه اس جوان کے سامنے پڑه رہے تھے۔ تخت کے اطراف ميں پروانوں کی طرح لوگوں کی ايک 
جماعت تھی جن کی تعداد ساٹه کے قريب رہی ہوگی۔ان ميں سے بعض سفيد اور بعض سبز لباس ميں ياد خدا ميں مصروف 

  تھے۔
خضر (س) نے مجھے بيٹھنے کے لئے کہا اور پھر امام ان نورانی شخصيتوں ميں سے جن کا سن زياده تھا يعنی حضرت 

وقت نے مجھے ميرے نام سے مخاطب کيا اور فرمايا: جاؤ اور حسن مسلم سے کہو کہ تم اس زمين پر جو بھی کام کرتے ہو
 وه صحيح نہيں ہوتا اس کی وجہ يہ ہے کہ اس زمين پر کسی طرح کا کام کرنے کی اجازت نہيں ہے کيوں کہ اس زمين کو

  خدا وند عالم نے دوسری زمينوں پر فضيلت دی ہے۔
اس جگہ پر ايک مسجد بنائی جائے،حسن مسلم سے کہو کہ اگر ہمارے حکم کی تعميل نہ کی تو جس طرح دو جوان بيٹوں کا 

  غم ديکھا ہے اسی طرح پھر مشکالت کے ذريعہ خدا وند عالم انھيں ٓاگاه کرے گا۔
ض کيا موال کتنا اچھا ہوتا اگر ميری بات پر ٓاپ کی جانب سے کوئی تائيد ہوتی تاکہ حسن بن مثلہ کہتے ہيں : ميں نے عر

اسے سچ ہونے کا يقين ہو جائے ۔ امام عليہ السالم نے فرمايا: تم سيد ابو الحسن الرضا ( يہ شہر قم کی بزرگ شخصيت ميں 
م سے ہمارا حق لے کر ايک مسجد بناؤ ۔پھر سے تھے ) کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وه تمھارے ہمراه جائيں۔ حسن مسل

امام نے فرمايا: لوگوں سے کہو اس جگہ کا احترام کريں اور جب يہاں ٓائيں تو چار رکعت نماز مذکوره طريقہ پر پڑھيں۔ دو 
قل “ کے بعد سات مرتبہ سوره ” حمد“رکعت نماز احترام مسجد مثل نماز صبح بجا الئيں جس کی ہر دو رکعت ميں سوره 

  پڑھيں اور رکوع و سجود ميں ذکر رکوع اور سجود بھی سات مرتبہ پڑھيناس کے نماز تمام کريں۔” وهللا احدھ
”اِيَّاَک نَعْبُ◌ُد َو اِيَّاَک نَسْتَ◌ِعيْن◌ُ “پھر دو رکعت نماز صاحب الزمان (س) پڑھےں ،او رجب سورئہ حمد پڑه رہے ہوں اور

پڑھيں۔ ” قل ھو ّهللاٰ احد“ورئہ حمد مکمل کرےں اور اس کے بعدسوره /مرتبہ پڑھيناس کے بعد س ١٠٠پر پہنچےنتو اسے 
دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھےں اور ہر رکوع و سجده ميں اس کا ذکر سا ت مرتبہ پڑھےں اور جب نماز تمام ہو 
ں جائے حمد پروردگار کرےں اور حضرت فاطمہ زہرا (س)کی تسبيح پڑھےں اور تسبيح پڑھنے کے بعد سر سجده مي

  /مرتبہ محمد وآل محمد پر صلوات بھيجيں۔ ١٠٠رکھےں اور 
جس نے بھی يہ دو رکعت “َ فََمن َصالّ ٰھا فََکٔاَ نَّما َصلٰیّ فِی الْبَ◌يْتِ◌ الْعَ◌تِيق“اور اس وقت حضرت نے اس طرح فرمايا : 

بيان ختم ہو اتو مجه سے فرمايا:  نماز پڑھی گويا اس نے خانہ کعبہ ميں نماز پڑھی ہے۔ حسن بن مثلہ کہتے ہيں : جب امام کا
اب جاؤ ابھی ميں ٓاپ کی خدمت سے رخصت ہو رہا تھا کہ مجھے پھر صدا دی اور کہا: ايک بکری جس کی نشانياں يہ ہيں 

/رمضان ہے اسے اسی مکان پر الکر ذبح کرنا ۔ اس کا گوشت  ١٨اسے جعفر کاشانی کے گلہ سے خريد نا اور کل شب جو 
  ن تقسيم کرنا تاکہ خدا وند عالم انھيں شفا عطا فرمائے۔بيماروں کے درميا

  امام (س) کا بيان سننے کے بعد جيوں ہی ميں چال امام نے پھر فرمايا:ميں سات ( يا ستّردن) اسی جگہ ہوں۔
کے ” علی المنذر “ گھر لوٹنے کے بعد صبح کے انتظار نے مجھے سونے نہ ديا ، صبح کے پہلے ہی پہر ميں اپنے دوست 

ھر پہنچا اور اسے پورے واقعہ سے ٓاگاه کيا پھر اپنے دوست کے ہمراه اسی جگہ پر پہنچا جہاں کل رات مجھے لے جايا گ
گيا تھا ۔ خدا کی قسم جس طرح سے امام نے گزشتہ رات فرمايا تھا ، اس زمين کے چاروں طرف زنجير اور کيلونلگا ہوا 

  ديکھا۔
لحسن الرضا کے گھر کی طرف چل پڑا ان کے دولت کدے پر پہنچ کر دروازے پر ميں بہت تيزی کے ساته شہر قم سيد ابو ا

موجود افراد سے ميننے اپنا تعارف کرايا تو ان لوگوں نے کہا تمھارا انتظار تو سيد ابو الحسن الرضا صبح سے کر رہے ہيں 
ہانہ استقبال کيا اور اس سے پہلے کہ ميں۔ گھر ميں داخل ہونے کے بعد ميں نے سالم کيا ۔ سيد ابو الحسن الرضا نے ميرا وال

کچه عرض کروں وه گويا ہوئے حسن مثلہ ميں نے کل رات ميں خواب ميں ديکھا کہ کوئی مجه سے کہہ رہا ہے حسن بن 
مثلہ نامی ايک شخص جمکران سے تمھارے پاس ٓائے گا اس کی بات پر بھروسہ کرنا کيوں کہ وه جو کچه کہے گا وه ميری 

  ی باتوں کو نظر انداز نہ کرنا۔بات ہے اس ک
بتاؤ بات کيا ہے ۔ حسن بن مثلہ کہتے ہيں ميں نے پورا واقعہ تفصيل کے ساته ان کی خدمت ميں بيان کيا واقعہ تمام ہونے 

کے بعد بالفاصلہ گھوڑے ٓاماده کئے گئے اور ہم دونوں جمکران کی طرف نکل پڑے وہاں پہنچے تو جعفر کاشانی نامی گلہ 
ہی سے موجود تھا ہم اس بکری کی طرف لپکے جس کی نشاندہی امام (س) نے کی تھی اسے پکڑنے کے بعد  بان پہلے

جعفر کاشانی کے پاس ٓائے اس نے بکری ديکه کر کہا کہ اس سے پہلے ميں نے اس بکری کو کبھی نہيں ديکھا صبح سے 
  پ حضرات نے اسے بآسانی پکڑ ليا۔ميں اسے پکڑنا چاه رہا تھا ليکن يہ ميری گرفت ميں نہ ٓاسکی جب کہ آ 
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حسن بن مثلہ کہتے ہيں کہ بکری لے کر ميں اسی جگہ پر پہنچے جہاں کل رات بتايا گيا تھا اسے اسی جگہ ذبح کيا اور اس 
کے گوشت کو مريضوں کے درميان تقسيم کيا پھر اس جگہ پر لکڑی کی ايک مسجد بنائی ۔ سيد ابو الحسن الرضا نے 

کيا اور اسے اپنے گھر لے جا کر ايک صندوق ميں بند کر ديا ۔ جس کسی مريض نے اپنے کو اس زنجير  زنجيروں کو جمع
سے مس کيا خدا وند عالم نے اسے شفا عطا فرمائی ۔ سيد ابو الحسن الرضا کی وفات کے بعد جب اس صندوق کا قفل کھوال 

ب( اس عظيم الشان مسجد ميں ٓاج ہزاروں عقيدت مند سر نياز گيا تو وہاں کيلوں اور زنجيروں کا نشان تک نہ مال۔( نجم الثاق
  خم کرکے کاسہ گدائی پر کرتے ہيں۔

مسجد کی عمارت گزشتہ کئی صديوں سے بدلتی رہی اور ٓاج اس مسجد کا شمار ايران کی بڑی مساجد ميں ہوتا ہے ۔ شمع 
  ہيں۔واليت کے پروانے ہر ہفتہ جمع ہو کر شمع حيات کے ظہور کی دعا مانگتے 

ئه ش مينآية هللا وافی، رہبر معظم  ١٣٧٩مسجد جمکران دو بہاڑيوں کے درميان قم و کاشان کے راستے ميں واقع ہے ۔ 
 انقالب اسالمی کے حکم سے مسجد کے اولين متولی اور نگراں بنائے گئے۔ 

 

 شہر مقدس قم کے بارے ميں مختصرمعلومات 

 

  

  شہر قم ميں مشہو ر امام زاده
شہر قم يوں تو ہميشہ سے شيعوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے ليکن حضرت فاطمہ معصومہ (س) کی وفات کے بعد ائمہ 

کی اوالد اور بزرگان دين کے حضور نے اس ٓاسمان واليت پر طاہرين عليہم السالم کے چاہنے ولوں کا وطن بن گيا ۔ ائمہ 
چار چاند لگا ديا ہے اس بات کا اندازه ائمہ کی کثير تعداد اوالد جو چار سو چوليس تک پہنچتی ہے بہتر طور پر لگايا جا 

  سکتا ہے۔
اجمالی خاکہ قارئين کی  اس مقام پر ہم بہتر سمجھتے ہيں کہ ان ميں سے بعض مشہور ہستيوں کی زيارت گاہوں کا ايک

  خرداد پر واقع ہے۔/ ١۵۔ امام زاده احمد بن محمد حنفيہ کا مقبره ،بلوار ١خدمت ميں پيش کريں۔ 
  خرداد،ميدان شہيد صادقی پر واقع ہے۔/ ١۵۔ امام زاده شاه سيد علی کی زيارت گاه ،بلوار ٢
  اور محسن ) ايک ساته ۔ چارامام زا دوں کا مقبره ( حسين اور ان کے فرزند حسن ، محمد٣

  /متری حائری پر واقع ہے۔ ٢٠خرداد / ١۵بلوار 
  ۔ امام زاده شاه احمد بن قاسم کی زيارت گاه، خيابان سميہ ميدان معلم پر واقع ہے۔۴
  ۔ امام زاده حمزه کا مقبره، خيابان ٓاية هللا طالقانی ميدان کہنہ کے روبرو واقع ہے۔۵
  بان ٓاية هللا طالقانی پر واقع ہے۔۔ امام زادگان چہل اختران ، خيا۶
  ۔ امام زاده موسٰی مبرقع کا مقبره ، خيابان طالقانی ،چہل اختران ہی ميں واقع ہے۔٧
  ۔ امام زاده علی موسٰی الرضا کی زيارت گاه نکوئی ہسپتال کے سامنے خيابان ٓايہ هللا طالقانی پر واقع ہے۔٨
  گاه خيابان ٓاية هللا طالقانی پر واقع ہے۔ ۔ امام زاده سيد سر بخش (اسماعيل) کی زيارت٩
  ۔ امام زاده ناصر الدين کا مقبره ،چہار راه بازار،مسجد امام حسن عسکری کے سامنے واقع ہے۔ ١٠
  ۔ امام زاده جمال و جعفر غريب کے مقبرے ،کاشان روڈ پر قبرستان بقيع سے پہلے واقع ہے۔ ١١
  گاه خيابان انقالب مسجد چہار مرداں کے سامنے واقع ہے۔۔ امام زاده سلطان محمد شريف کی زيارت  ١٢
  ۔ امام زاده علی ابن جعفر کا مقبره خيابان انقالب ميدان امام حسين (س)،گلزار شہدا پر واقع ہے۔ ١٣
  ۔ امام زاده ابراہيم اور ان کے والد محترم محمد کا مقبره خيابان نيروی ہوائی(شاه ابراہيم) پر واقع ہے ۔ ١۴
  ام زاده شاه جعفر کی زيارت گاه خيابان نيروی ہوائی (شاه ابراہيم ) پر واقع ہے۔۔ ام ١۵
  ۔ امام زاده سيد معصوم کی زيارت گاه نيروگاه کے ٓاخر ميں پٹرول پمپ سے پہلے واقع ہے۔ ١۶
  ہائی وے روڈ“۔ امام زاده سيد عبد هللا ابيض ( قلعہ صدری ) کا مقبره خيابان نيروی ہوائی  ١٧

  واقع ہے۔ ”کے بعد
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  ۔ امام زاده سيد جمال الدين (شاه جمال) کا مقبره خيابان اراک پر چيک پوسٹ سے پہلے واقع ہے۔ ١٨
  ۔ امام زاده احمد اور ان کے فرزند کا مقبره خيابان امام موسٰی صدر ميدان الہادی پر واقع ہے۔ ١٩
  واقع ہے۔ ۔ امام زاده صفورا کی زيارت گاه خيابان خاکفرج فلکہ الہادی پر  ٢٠

  حوزه علميہ کا اجمالی تعارف
گزشتہ کئی سالوں سے شہر قم دنيائے شيعيت کا علمی و ادبی مرکز بنا ہوا ہے ،قم کی يہ مرکزی حيثيت مراجع تقليد و علماء 

  دين و سطوع عاليہ کی طالب علموں کی وجہ سے ہے۔
  ل رہتے ہيں ۔يہ طالب ، طالب علمی کے زمانے سے ہی سے تاليف و تحقيق ميں مشغو

يہی چيزيں سبب بنی کی سطح کے طالب دين کا اس شہر ميں ہجوم ہے۔ اس عظيم الشان حوزه علميہ کے سلسلے ميں ائمہ 
(س) کے نورانی کالم ملتے ہيں ،مصحف ناطق حضرت امام صادق (س) فرماتے ہيں : ايک زمانہ ٓائے گا جب قم سے علوم 

ب کو شامل ہوں گی ۔يہاں تک کہ دوسرے شہروں کے لئے ايک نمونہ بن جائےو ادب کی کرنيں پھوٹيں گی جو مشرق ومغر
گا اور اس روئے زمين پر ايسا کوئی نہ ہوگا جس تک قم کے علمی و دينی فيوض نہ پہنچ سکے وه وقت خدا کی حجت اور 

  ٢١٣ص/  ۶٠ہمارے قائم کے ظہور کا ہوگا۔ (بحار االنوار ) ،ج/ 
قم کا ذکر سبب بنا کہ ہم اپنی اس کتاب ميں اس حوزه کی تاريخ کا اجمالی خاکہ قارئين کی معصوم کے قول ميں حوزه علميہ 

خدمت ميں پيش کريں۔ شہر مقدس قم کی مذہبی و علمی کاوش اشعريوں کے زمانے کی طرف پلٹتا ہے يہ ستم ديده افراد 
  عراق کی ظالم و جابر حکومت سے پريشان ہو کر عش ٓال محمد ميں ٓاگئے ۔

ہر ميں ہجرت کے بعد ان افراد نے يہاں تعميری کام کے عالوه مذہب حقہ کی ترويج ميں بھی پيش قدم رہے مذہبی اس ش
کارواں کے مير کارواں عالم ، محدث عبد هللا بن سعد اشعری تھے جنھوں نے اس شہر کو ٓاباد کرنے کے عالوه اس زمين پر

ے والے افراد جيسے زکريا بن ٓادم ، احمد بن اسحق قمی ، ابراہيم بن ہاشم علمی و مذہبی مسائل کے پودا بھی لگايا۔ اس کے ٓان
، علی بن بابويہ (شيخ صدوق) وغيره نے اس پودے کے رشد و نمو کے لئے انتھک سعی و کوشش کيں يہاں تک کہ يہ ننہا 

روع کيا گيا تھا کہ يہ بات مشہورسا پودا توانا درخت ہو گيا ۔ اب نقل روايات کا سلسلہ چل نکال اس خلوص کے ساته يہ کام ش
  ہو گئی کہ شہر قم کے رجال حديث مورد اطمينان ہيں۔

نقل حديث کوئی آسان کام نہيں ہے اسی لئے علماء قم نے اس وادی ميں احتياط کا دامن نہيں چھوڑا بغير فحص و جستجو کے
جو لوگ اس مورد ميں ساده لوح يا سست  کسی کی تائيد نہيں فرماتے تھے يہ لوگ اس سلسلے ميں اس قدر سخت تھے کہ

عقيده تھے انھيں اس شہر سے باہر کر ديا کرتے تھے ۔ دوسری طرف مرحوم مالصدرا جيسے نادر الزمن فلسفی اور حکيم 
کی اصفہان سے قم کی طرف ہجرت کی ۔ قم کی علم و حکمت کا يہ دوسرا صفحہ ہے ۔ ان واليت کے پروانوں کا اس شہر 

  گرے جمع ہونا جيسے حکيم فيض کاشانی کا ٓانا اس شہر کے حسن کو دوباال کرتا ہے۔ميں يکے بعد دي
ان بزرگ ہستيوں کے ٓانے کے بعد اس شہر ميں باب العلم کی بيٹی کی چوکھٹ پر فيضيہ نامی ايک مدرسہ کی سنگ بنياد 

کے بعدظاہر ہے کہ علم کے رکھی گئی جس کے سبب قم کے شہريوں ميں فکری رشد و نمو ہوا شمع علم کے روشن ہونے 
پروانوں کو کون روک سکتا ہے ہر طرف سے علم کے دوست افراد پروانہ وار اس شہر کی طرف بڑھنے لگے۔ انصاف نہ 
ہوگا اگر ہم اس جگہ ميرزا قمی جيسے نادرالرمن کا ذکر نہ کريں ٓاپ کی انتھک کوششوں نے علمی مناروں کو کافی بلند کيا۔

اس شہر پر خاص توجہ رہی ہے ۔( يہ ايک ترک قبيلہ کا نام ہے جس نے ايران ميں قاچاری  قاچاريہ حکومت کی بھی
حکومت قائم کی تھی) قاچاريہ حکومت کے ٓاخری دور اور پہلوی حکومت کے ابتدائی دور ميں حوزه علميہ نجف اشرف 

ن گيا۔اب علم دوست حضرات کی تمام اپنی ديرينہ اور طوالنی تاريخ کے ساته علم دين کے عاشقوں کے اجتماعی کا مرکز ب
توجہ اس مقدس شہر کی جانب مبذول ہو گئی ۔ حوزه علميہ قم ميں ايک خاموشی سی چھا گئی تھی ۔ ليکن اس شہر ميں مقيم 
علماء طالب وطالب کرام مرکز علم سے کافی دور ہونے کے بعد بھی بزرگوں کی اس ياد کو مٹنے نہ ديا درس و تدريس 

م و فضيلت کے چراغوں کو روشن رکھا۔يہ ادا خالق اکبر کو اس قدر پسند ٓائی کہ اس نے اراک سے کے جلسوں سے عل
ئه ميں بھيج ديا ۔ ٓاپ کے علمی  ١٣٠٠طلوع ہونے والے ايک ٓافتاب علم يعنی ٓاية هللا العظمٰی حاج شيخ عبد الکريم حائری کو 

وں اور دانش مندوں کے جسموں ميں ايک تازه روح بھونگ جلسوں نے شہر قم کو ايک بار پھر چراغاں کر ديا طالب علم
  دی۔

ٓاپ نے ايک اساسی قدم اٹھايا اور يہ کہ مدرسہ فيضيہ کے بالکل بغل ميں مدرسہ دارالشفا کی بنياد رکھی يہ اس دور کے 
زه علميہ نجف جوان طالب کرام کی خوش نصيبی کی ايک واضح نشانی ہے۔ انھيں چند سالوں ميں حوزه علميہ قم کا نام حو

  اشرف کے برابر لکھا جانے لگا۔
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ٓاية هللا العظمٰی شيخ عبد الکريم حائری کی وفات کے بعد اس حوزه کا دور زرين ختم ہوتا نظر ٓانے لگا کيوں کہ ظلم و جور 
کے بادل پہلوی حکومت کی شکل ميں اس حوزه کے سر پر منڈالنے لگے ليکن بہت جلد حضرت معصومہ کے طفيل علماء 

الث مرحوم ٓاية هللا حجت ،مرحوم ٓاية هللا سيد محمد تقی خوانساری اور مرحوم ٓاية هللا صدرکی شکل ميں ايک تيز ٓاندھی نے ث
  ان بادلوں کو چھانٹ ديا۔

ئه ميں حضرت ٓاية هللا حاج ٓاقای حسين طباطبائی بروجردی کی ہجرت اور ٓاپ کے عميق دروس اور اس دور کے  ١٣٢٢
تہذيب کے سلسلے ميں کئے جانے والے اساسی کام قم حوزه کی طاقت ميں اضافہ تھا ، دوسری طرف فضال کے تمدن و 

مرحوم ٓاية هللا العظمٰی حاج سيد ابوالحسن اصفہانی کی وفات ( شہر نجف اشرف ميں) کے بعد عالم تشيع کا مرجع قم بن گيا 
علوم دينيہ کا رخ نجف سے قم کی جانب ہوا ٓاپ کے بابرکت کيوں کہ ٓاية هللا بروجردی قم ہی ميں مقيم تھے لٰہذا اب طالب 

نے حوزه علميہ قم کو حوزه نجف اشرف کے ہم رديف کر ديا ، گرچہ ٓاپ کی وفات کے بعد حوزه علميہ قم ميں کافی نشيب و
يں کافی فراز ٓائے اور طالب دين ايک مرتبہ پھر نجف اشرف کی جانب ہجرت کرنے لگے مگر اب حوزه علميہ قم کی جڑ 

  مضبوط ہو چکی تھيں لٰہذا کوئی خاص اثر نہ پڑا۔
هء ش ميں طالب اور عام لوگوں کا قتل عام حکومت  ١٣۴١خرداد ، / ١۵پہلوی حکومت کے خالف امام خمينی کے قيام اور 

ے کی طرف سے حوزه پر اثر انداز ہوا۔علم دوست حضرات اس پرٓاشوب ماحول ميں بھی اپنے ہدف سے دور نہ ہوئے تھ
ئه ش ميں امام خمينی کی عاقالنہ رہبری کے ساته انقالب اسالمی کامياب ہو  ١٣۵٧بلکہ ذمہ داری بڑه گئی تھی يہاں تک کہ 

  ا حوزه علميہ کی رونق ميں بھی کافی اضافہ ہوا۔
م و انقالب اسالمی کے بعد عراق کی بعثی حکومت نے ايران پر ايک دير پا جنگ الد دی اور حوزه علميہ نجف پر ظل

بربريت کا پہاڑ توڑ ا ۔ بعثی حکومت نے حوزه علميہ نجف کے بلند مرتبہ علماء کو شہيد کيا ، قيد خانوں ميں رکھاان کو 
شکنجہ ديااورکچه کو شہر بدر کياگيا ۔ ايسے ماحول ميں حوزه علميہ قم نے ان علمی ہستيوں کو اپنے جوار ميں پناه دی جس 

شہر ميں علماء و فقہا کی ايک کثير تعداد موجود ہے حال حاضر ميں تقريبا ساٹه ہزار و کے نتيجہ ميں ٓاج بھی اس ملکوتی 
دانشمند حضرات درس و تدريس ميں مشغول ہيں۔ مراجع کرام کی زعامت اور ايک خاص نصاب جس ميں زياده تر کام 

ارس کی تعداد تقريبا پچاس خاص علوم پر ہو رہا ہے جو ايک روشن مستقبل کی نويد دے رہے ہيں۔اس شہر مقدس ميں مد
  تک پہنچتی ہے۔

ان علمی مدارس کے عالوه ٓاج حوزه علميہ قم ميں بہت زياده تعداد ميں تحقيقی اداره بھی ہيں يہ ادارے خود ايک مستقل علمی
 دريا ہيں ۔حوزه علميہ قم کے يہ تمام امتيازات حضرت فاطمہ معصومہ کے برکتی وجود سے ہيں۔اور اس سلسلے ميں غير

معمولی کوشش انقالب اسالمی اس اس کے قائد امام خمينی کی ہيں اور ٓاج اس انقالب اسالمی کے ناخدا رہبر معظم حضرت 
ٓاية هللا العظمٰی سيد علی خامنہ ای دامت برکاتہ ہيں۔ ٓاخر ميں ہم موت کی ٓاغوش ميں سونے والے بزرگان کے علو درجات 

  کی دعا کرتے ہيں ۔  اور موجوده حضرات کی توفيقات ميں اضافہ

  مرکز جہانی علوم اسالمی
انقالب اسالمی کے بعد دنيا بھر سے علوم اسالميہ کے دوستداران کسب علوم کی خاطر اس مقدس شہر کی جانب عازم سفر 

 ٓاج ہوئے ۔ حوزه علميہ قم کا يہ شعبہ رہبر معظم کی نظارت ميں مرکز جہانی علوم اسالمی کے نام سے تٔاسيس ہوا۔ الحمد 
  تقريبا دس ہزار طالب دنيا کے نوے ملک سے ٓاکر اس مرکز کے زير نظر حصول تعليم اور تحقيق ميں مشغول ہيں۔ 

  جامعة الزہراء (س)
انقالب اسالمی کے ابتدائی دور ہی سے خواتين کے اسالمی علوم و معارف کے تحصيلی اشتياق کو ديکھتے ہوئے قم کے 

کے نام سے تٔاسيس کيا يہ پہال قدم تھا اس سلسلے کا ۔ ” جامعة الزہراء“ اتين سے مخصوص حوزه علميہ نے ايک شعبہ خو
  مگر اس کے بعد اس جيسے بہت سے مدارس وجود ميں ٓائے۔

حال حاضر ميں بيس ہزار طالبات موجود ہيں جن ميں ايرانی و غير ايرانی دونوں ہيں جو اس مدارس ميں علمی مدارج طے 
 کر رہی ہيں۔ 
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 شہر مقدس قم کے بارے ميں مختصرمعلومات 

 

  

  قم کے بعض تحقيقی و تعليمی مراکز
  بنياد نہج البالغہ۔ خيابان حجتيہ ۔ مدرسہ حجتيہ کے سامنے۔

  پژوہشکده باقر العلوم۔ ميدان جانبازان ، ابتدائے خيابان دورشہر۔
  خرداد ، قم کاشان روڈ پرہے۔/ ١۵دانشکده دار الحديث ۔ خيابان 

  پژوہشکده حوزه و دانشگاه ۔ بلوار امين بلوار شہيد صنيع خانی۔
  ۔ ٢۵جامعة القرٓان ۔ خيابان شہداء ، کوچہ ممتاز ، فرعی دوم پالک 
  دبير خانہ کنگره دين پژوہان کشور۔ خيابان شہداء ،کوچہ ممتاز۔

  ت (س)۔ابتدای بلوار امين ،بلوار جمہوری اسالمی ۔مجمع جہانی اہلبي
  مرکزپژوہشہای اسالم صداوسيما ۔بلوار امين ۔

  مرکز تحقيقات کمپيوٹری علوم اسالمی ۔ابتدای بلوار امين ،بلوار جمہوری اسالمی۔
  مرکز جہانی علوم اسالمی ۔چہار راه شہدا ،خيابان معلم ،ہوٹل صفا کے سامنے ۔

  ۔ ١،٣،پالک ٩اء التراث۔خيابان فاطمی ،کوچہ موسسہ ٓال البيت الحي
  ۔ ٨۴موسسہ تنظيم و نشر ٓاثار امام خمينی ۔خيابان شہدا،کوچہ ممتاز،پالک 

  ۔ ٧٧۴٩٩٧٠کتب خانہ ٓايت هللا العظمی نجفی ۔خيابان ٓايت هللا نجفی ،ٹيلفون : 
  ۔ ٧٧٢٠٧۶٠کتب خانہ ٓايت هللا خامنہ ای ۔خيابان ساحلی ،ٹيلفون : 

  ۔ ٧٧٠٣٠٧۶ب خانہ ٓايت هللا گلپايگانی ۔خيابان ٓايت هللا نجفی ،ٹيلفون : مدرسہ وکت
  ۔ ٨٨٢۴۶١۵مجتمع فرہنگی ،ہنری ،ورزشی نور ۔خيابان توحيد (نيروگاه )،بلوار شاہد،ٹيلفون: 

  ۔ ۶۶۵٨٨۶۵دی (باجک )،ٹيلفون :  ١٩فرہنگسرای جوان ۔انتہای خيابان 
  ۔ ٧٧۴۴۵٢٧٠نگارستان اشراق ۔خيابان شہدا،ٹيلفون : 

  ۔  ٧٧۴١۴۴٠کتب خانہ و دارالتحقيق ٓاستانہ مقدسہ۔ميدان ٓاستانہ،ٹيلفون 

  حوزه کے مراکز
  ٧٧٠٠٢٨۴حوزه علميہ کے قم کے مديريت۔ خيابان حضرتی مدرسہ دارالشفاء ۔ فون 

  مرکز جہانی علوم اسالمی۔ خيابان معلم روبرو ہوٹل صفا۔
  ٧٧۴٠٧٧١۔ ٣۔  جامعہ مدرسين حوزه علميہ قم ۔ خيابان معلم

  ٧٧٣٠٠٠١دفتر تبليغات اسالمی۔ چہار راه شہداء ۔ 
  جامعة الزہراء ۔ ساالريہ خيابان بو علی سينا 

  ٓايات عظام کے دفاتر
  ٧۴٧۴دفتر مقام معظم رہبری مدظلہ العالی۔ خيابان شہداء ۔ فون : 

  ٧٧۴٣٢٧١ٓاية هللا العظمٰی بہجت ۔ خيابان شہداء ۔فون: 
  ٧٧۴٢٠۵٠فاضل لنکرانی ۔ سہ راه بازار ۔ فون :  ٓاية هللا العظمیٰ 

  ٧٧۴۴٢٨۶ٓاية هللا العظمٰی تبريزی خيابان ارم کوی ارک ۔ فون: 
  ٧٧۴٠۶١١ٓاية هللا العظمٰی وحيد خراسانی ۔ خيابان شہدا ء ۔فون: 
  ٧٧۴٠٣٢٢ٓاية هللا العظمٰی زنجانی ۔ بلوار شہيد منتظری ۔ فون : 

  ٧٧۴٣١١١۔ خيابان شہداء ۔فون: ٓاية هللا العظمٰی مکارم شيرازی
  ٧٧١۵۵١١ٓاية هللا العظمٰی صافی گلپايگانی۔ خيابان انقالب۔ فون: 

  ٧٧۴١٨۵٠ٓاية هللا العظمٰی نوری ہمدانی ۔خيابان شہداء کوچہ بيگدی: 
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  ٧٧۴١۴١۶ٓاية هللا العظمٰی سيستانی ۔ خيابان معلم محلہ يخچال قاضی :

  دينی سوالوں کے جوابات کے دفاتر
  ٧٧۴١۴٢۵۔  ٣٣االت شرعی حرم مطہر ۔فون: سو

  ٣٢۶٨صحن اطابکی: (داخلی)  ٣٢٨٣صحن عتيق۔ (داخلی) 
  ٧٧۴٣١٢٠و  ٧٧۴٣١١١سواالت عقيدتی۔ فون: 

  ٧٧۴٠٨٠۴سواالت علوم قرٓانی و تفاسير۔ فون: 
  ٧٧١٠٠١٠سواالت حديث۔فون: 

  ۵٨۴٨ ٢٩٣عورتوں سے متعلق سواالت( جامعة الزہراء) فون: 
  ۔  ٣٧١٨۵۔  ٣٣٧۵ر: پوسٹ بکس نمب

  بعض اشاعتی مراکز
  ۶۶١١١٢۵: --الہادی (چاپ قرٓان) خيابان خاکفرج ، ميدان الہادی ، جنب مدرسہ الہادی۔ فون

  ۔ ٧٧۴١٧۴۴۔فون :  ٢٢انصاريان (دنيا کے مختلف زبانوں کی اسالمی کتابوں کی چاپ) خيابان شہداء ابتدائی کوچہ 
  ٢٩٣٣۵١٧ن قم) بلوار امين ، بلوار جمہوری اسالمی ۔ فون: دفتر انتشارات اسالمی( جامعہ مدرسي
مٔوسسہ در راه حق( عقيدتی  ٢٩٣۴۵٠٠متری صدوق ، ميدان شہيد مفتح ۔ فون:  ۴۵زائر ( انتشارات حرم مقدس) ابتدائے 

  ٧٧۴٣٢٣٢۔ فون:  ۶پالک  ٢٠کتابيں) ميدان شہداء خيابان ٓاية هللا نجفی مرعشی ، کوچہ 
بوستان کتاب (انتشارات دفتر ٧٧٢٧۶۵۶زمان ( امام زمانہ سے مربوط کتابيں) مسجد جمکران ۔ فون : مسجد مقدس صاحب ال

  تبليغات اسالمی ) ميدان شہدائ 

  قم کے رسالہ و مجالت
  ٧٧٣۵۵۵۵۔ فون:  ٢پالک  ٢۵دی ۔ خيابان شہدا کوی  ١٩اخبار ہفتہ، 

  ٧٧٣۶٧٢۶: اخبار ہفتہ ،پيام۔ خيابان حجتيہ جنب قرٓان و عترت ۔ فون
  ٢۵٢٢٢ ٧٧، فون :  ۵٠۶اخبار ايمان ۔ خيابان انقالب پالک 

  فوجی ، انتظامی پوليس اور ٹرافک پوليس کے مراکز
  ٧٧۴١۴٢۴۔ حرم مطہر ، خيابان ساحلی۔ فون:  ٢٢پوليس چوکی شماره 
  ١، ابتدائے خيابان دور شہرکوچہ #  ١١پوليس چوکی شماره 
  ٧٧٢٢٢٠٢۴دی ۔ فون:  ١٩۔ ابتدائے خيابان چہار راه بازار ٢پوليس چوکی شماره 
  ۶۶٠۶٠٨۴خيابان استگاه راه ٓاہن ، فون:  ١٣پوليس چوکی شماره 

  ٧٧٢٢٠٨٠خرداد ۔فون:  ١۵متری  ۴۵،خرداد  ١۵پوليس چوکی 
  ٢٩٢٢٣٩٠بلوار امين ، کوی صادقی ، فون:  ١۵پوليس چوکی شماره 

  ٢٩٢٩٩٢٠پوليس چوکی شہرک امام خمينی ابتدائے شہرک ، فون : 
  ۶۶٠٢٠٣٣خيابان امام خمينی ۔ فون:  ١٧پوليس چوکی شماره 

  ٨٨٣۴٧١۵پوليس چوکی شيخ ٓاباد ، شيخ ٓاباد ۔فون: 
  ٠٢۵٢٣٢٣۔  ٣٣٢٠پوليس چوکی جمکران۔جاده کاشان ، روستای جمکران ۔ فون 

  ٠٢۵٢۴٢٢۔  ٣۴٣٢پوليس چوکی کہک ۔ جاده کاشان ۔ بخش کہک ۔فون: 
  ٠٢۵٢٣٢٣۔  ٣٣۶۴خيابان ايستگاه چہار اه حاجی ٓاباد ،فون: پوليس چوکی حاجی ٓاباد ۔ 

  ٧٧٢٢٠۴٢و  ١٣٠دفتر ٓاگاہی ۔ خيابان ساحلی ، لواسانی ، فون: 
  ۶۶٠٠٢٣۔ خيابان امام خمينی بلوار شہيد حاج خداکرم، فون :  ٨پوليس چوکی ،شماره ، 

  ٠٢۵٢۶٢٢ ۔ ٢٨٠٠پوليس چوکی جعفر ٓاباد ، جاده قم گازران بخش جعفرٓاباد ،فون: 
  ٢٩٣٣٠۶٨و  ١٢٨متری گلستان ، فون:  ٢٠دفتر مبارزه با مواد مخدر۔ بلوار امين ، 

  ٧٧٢٧٩٠٠دفتر اجتماعی ۔ خيابان ساحلی ، لواسانی ، فون: 
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   ٢٩٣٣٠٠٠و  ٢٩٢٢٠٣٠دفتر ٹرافک پوليس ۔ ابتدائے بلوار امين ۔ فون: 

  عدالتی مراکز
  ٧٧٢٢٠٣٣۔  ٣۴داد گستری ۔ خيابان ساحلی لواسانی ، فون: 

  ۶۶٢٠٨۵۵۔ ٧داد گاه خانواده۔ خيابان ايستگاه ۔ فون 
  ١٩۵ستاد خبری داد گستری۔ 

  داد سرا نظامی ۔ خيابان امام موسٰی صدر خاکفرج
   ٧٧٢٧۴٧٢دادگاه انقالب ۔ خيابان ساحلی لواسانی ،فون: 

  ضروری ٹيليفون نمبر،تين رقمی
  ١١٨ے متعلق جواب کے لئے: فون ۔ ٹيلی فون س ١١٧ٹلی فون الئن ميں خرابی:فون۔ 

  ١٣۵اطالعات ٹيلی فون ايکسچينج : فون ۔  ١٢۶ٹلی فون پر بات کرنااور دن: فون۔ 
  ١١٩ٹائم اورشرعی اوقات کی معلومات: فون۔  ١٩٣ٹيلی فون پوسٹ :فون ۔ 

  ١۴٠پوسٹ ٓافس: فون۔  ١١٠پوليس نيروی انتظامی کا مرکزی دفترفون۔ 
  ١۴۶ليس کا دفتر اطالعات فون۔ پو ١١۶پوليس کا مرکز:فون 

  ١٢٨ستاد مبارزه بامواد مخدار : فون۔  ١٩٧يکسی ڈنٹ ٹرافيک پوليس :فون۔ 
  ١٣٠اداره معلومات :فون ۔  ١٢٠دفتر ثبت نام مواد مخدر : فون ۔ 

  ١٩۵حراست دادگستری۔  ١۴۵دفترامر بالمعروف و نہی از منکر۔ 
  ١١۴اسداران ۔ اطالعات سپاه پ ١١٣ستاد خبری اداره اطالعات۔ 
  ١١۵قم کاامرجينسی مرکز۔  ١٢۴ستاد خبری اداره بازرسی۔ 

  ١٩۴گيس کمپنی کا امداد و حوادث کا نمبر  ١٢۵مرکز پيام ٓاتش نشانی : ۔ 
  ١٣۴موسم کے باره ميں معلومات ۔  ١٢١امداد و حوادث شعبہ الئٹ۔ 

   ١۴۴ندائے قرٓان ۔  ١٣٣ٹيلی فون ٹيکسی ۔ 

  يليفون نمبرمختلف اہم مراکز کے ٹ
  ٧٧١۶٠٢٠١استانداری ۔ خيابان ساحلی فون ۔ 

  ٧٧۴۴۶٣۵ستاد تسہيالت زائر۔ بلوار شہيد منتظری ۔ 
  ٧٧٠۴٠٠١شہر داری قم۔ خيابان باجک فلکہ جہاد فون ۔ 

  ٧٧١۶٩٢۶خردادرفون۔ /  ١۵بنياد مستضعفان و و جانبازان ۔ بلوار 
  ٧٧٣۶٩٩۵۔ ۶بنياد شہيد ۔ خيابان شہيد فاطمی (دور شہر ) 

  ٧٧۵۶٠٢٠١۔ ٣اوقاف و امور خيريہ۔ گلزار شہدا ميدان امام حسين ، فون ۔ 
  ٧٣۶٧٢۴اداره اماکن ۔ ميدان شہداء 
  ٧٧١١۵٢۴فرمانداری قم ۔ ميدان جہاد 

  ٢٩٣٩٠۴٠۔ ٢ريڈيو اسٹيشن قم ۔ خيابان بلوار امين، 
  ۶۶١٧١۴١۔ ۵ريلوے اسٹيشن قم۔ خيابان استگاه ، 

  ٧٧٣۶٠٨٢بان ساحلی، لواسانی ميراث فرہنگی۔ خيابان انقالب فون۔ اداره ٓاموزش و پرورش۔ خيا
  ۶۶٢٠٣٠٨۔  ١١اتوبوسرانی۔ جاده قديم تہران، فون ۔ 

  ٧٧۵٧۵۴١۔ ٣بينگ پوسٹ خيابان امام خمينی ، فون 
  ٧٧۴٣٠٨۵، خرداد ۔ خيابان ٓاية نجفی  ١۵بنياد 

  ۶۶۵٨۴٣٩تن ،فون  ٧٢پوسٹ ٓافس ميدان 
  ۶۶١٩٠۶۔ ١تعزيرات حکومتی۔ 

  ۶۶۵۶۵۵۶تن  ٧٢ٹيکسی يونين ۔ميدان 
  ۶٠٧٠٨٨۔ ٩بازرسی و نظارت 
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  سازمان تبليغات اسالمی بلوار امين خيابان جمہوری اسالمی
 اداره فرہنگ و ارشاد اسالمی بلوار امين ، جمہوری اسالمی

 

 شہر مقدس قم کے بارے ميں مختصرمعلومات 

 

  

  قم کے مرکزی بينک
  ٨٨۶۴١٧٢بينک ملی ۔ خيابان انقالب : 

  ٧٧٢٣٣١٢بينک صادرات ۔ بازار 
  ۶۶٠١٠١٣بينک کشاورزی ۔ خيابان امام : 

  ٧٧٢٢٢٨۶دی ،  ١٩بينک مسکن ۔ خيابان 
  ٧٧٢۶٠١٢متری عمار ياسر :  ۴۵بينک ملت۔ 

  ۶۶٢٠۴٢١۔ ٣بينک سپہ خيابان امام ۔ فون: 
  ٧٧۵۶٢١۔ ۵بينک تجارت ۔ خيابان ٓاذر ، 

   ۶۶١٢٧٣۴بينک رفاه کار گران۔ ميدان مطہری ۔ 

  بيمہ کے مراکزی شعبے
  ١٩١۶٧٧۔ ٨دانابلوار امين ، 

  ٧٧٣٢٧٧۴ايران۔ خيابان شہدا ۔ 
  ٧٧٣٣۴٢٨۔ ٩البرج، خيابان شہدا فاطمی۔ 

   ۶۶١۶٩٨١۔ ٢ی۔ ٓاسيا، ميدان امام خمين

  پارک اور کھيل کے ميدان
  پارک شہيد (دور شہر) ۔ دور شہر فلکہ جانبازان

  تن ) ابتدائے توبان قم تہران ٧٢پارک عوارض ( 
  بوستان علوی ۔ ابتدائے جاده قديم اصفہان

  دی ١٩بوستان مہدی ۔ انتہائے خيابان 
  تن ٧٢پارک شاہد ۔ فلکہ 
  تن  ٧٢پارک اللہ ۔ فلکہ 

  حال سنيما
  ۶۶٣۵٠٠٩استقالل ۔ خاکفرج خيابان ٓايت هللا خامنہ ای ، 

  ٧٧٣٢١٨٠تربيت خيابان شہيد فاطمی ( دور شہر) ۔ 
  ٨٨۵۴۶١۵نور ۔ خيابان نيروگاه بلوار شاہد ۔ 

   ۶۶٣۶۶۴٧شقايق۔ خيابان ٓازادگان ۔ 

  سوينگ پولز
  ٧٧۴۴٨۴۴متری ہنرستان:  ٣٠الوند۔ 

  ٨٨۵۴۶١۵ہنگی ، ہنری ورزش نور: نور ۔نيروگاه بلوار شاہد،مجتمع فر
  ٨٨٢۴٣۶١نيک انديش۔ابتدائے جاده اراک: 
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  ٧٧٣٩۴٩٣پہلوان تختی۔خيابان شہيد فاطمی ، ورزشگاه پہلوان تختی: 
  ۶۶۵١٣٣٠تير: ٧تن ورزشگاه شہدائے  ٧٢تير۔ميدان ٧شہدائے 

  ۶۶۵٣٩۴٠تير:  ٧تن ، ورزشگاه شہدائے  ٧٢تن: سوده (بانوان)۔ميدان  ٧٢شہيد بنيادی۔ميدان 

  ورزش گاہيں
  ٢٩٣٢٩۵۔ ۶مجتمع ورزشی شہيد حيدريان ۔ بلوار امين ، 

  ٧٧٢٢٠٨٩ورزشگاه جہان پہلوان تختی۔ خيابان شہيد فاطمی دور شہر ، 
  ٨٨٢٢٠٨٨ورزشگاه شہدائے نيرو گاه۔ خيابان نيرو گاه خيابان جواد االئمہ ، 

  ۶۶۵٨٧٠۶ورزشگاه شہيد طاہريان۔ ميدان ٓازادگان ، 
   ۶۶۵١٣٣٠تن ،  ٧٢تير۔ ميدان ٧ه شہدائے ورزشگا

  پارکنگ
  ٧٧۴٣٠١٧مرکزی ۔ خيابان ٓايت هللا نجفی : 

  ٧٧٠٣۵۴٨/دی ،  ١٩مہديہ ۔ خيابان 
  رود خانہ ۔جنب پل حجتيہ 

  پيٹرول پمپ
  ٨٨۵٠٧٧انجمن حمايت از زندانيان ،خيابان نيروگاه ، 

  ۶۶۴٠٢٧٢البرز۔جاده قديم تہران۔قم، 
  ۶۶٢٠٩٢۴ن امام، امام خمينی۔ خيابا

  ۶۶۶٢٢٣٣تن  ٧٢متری کار گر جواد االئمہ ۔ ميدان  ۴۵مہديہ ۔ انتہای 
  ٨٨٢۵٣٩۴صادقی ۔ ابتدائے جاده اراک ، 

  ٧٧٢۵٢۶٠ضابطی ۔ خيابان ٓايت هللا طالقانی، 
   ٢٩٢٣٢۵٠مقدس زاده ۔ ابتدائے جاده اصفہان ، 

  ٹيليفونی ٹيکسی
  ٧٧٣٣٣۶۴توحيد ۔ دور شہر، 

  ٧٧٣۴٣٠٠سميہ، معلم ۔خيابان 
  ۶۶٠٢٢١٢مہاجر ۔ ميدان مطہری 

  ۶۶٠١۵٠٠خيام ۔ خيابان امام ، 
  ٢٩٣٢۵٠٠امين ۔ بلوان امين ، 

  ٧٧٢۶٣٠٠ميثم ۔ ساحلی ، 
  ٨٨٣٧۵٧۵رفاه ۔ نيروگاه ، 

 ١٣٣ٹيکسی سيار ۔ 

 

 شہر مقدس قم کے بارے ميں مختصرمعلومات 

 
  

  ہوٹل ، ٓاپارٹمانی ہوٹل اور ريسٹورينٹ
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  ہوٹل

  ٧٧١٩٢٠۵۔ ٨ہوٹل بين الملل قم۔ خيابان حضرتی ، مقابل دارالشفاء : 
  ٓاريا۔ميدان ٓاستانہ

  ٨٩٧٧۴۴٠۔  ٩١ارم۔خيابان ٓايت هللا نجفی، 
  ٧٧۴۴٢٧٠۔ ٧الزہرا۔بلوار شہيد محمد منتظری، 
  ٧٧۴۴٢٧٠۔ ۴النبی۔بلوار شہيد محمد منتظری، 

  ۶۶١٣٣٠٠۔ ١رز۔ ميدان امام خمينی ، 
  ٧٧٩۵۵٧٨کوثر۔ خيابان اراک ، کوی قم نما : 

   ۶۶٠٠٣٢۴بی بی۔ خيابان اراک ، کوی قم نما : 

  اپارٹمانی ہوٹل
  ٧٧٣١٩١باباعلی۔ انتہای خيابان انقالب، 

  ٩، صفا ۔ خيابان معلم ، نبش کوی شماره  ٧٧٣٢۴٩٩
   ٧٧٣۵٢٩٩قدس ۔ خيابان انقالب کوی الونديہ ۔ 

  فردوسی۔ خيابان انقالب

  
  قديمی طرز کے ہوٹل

  ٢٩٣٧٣٧۴٣باغ صبا۔ فلکہ زنبيل ٓاباد ، 
  ۶۶۵٩٩۵۵تن ،  ٧٢شبستان۔ فلکہ 

   ٢٩٢٣٢۴۵ہزار و يکشب۔ بلوار امين ، فلکہ ايران مرينوس ۔ 

  ستقباليہ ہالا
  ٢٩٢٧٩۶٨سالن غذا خوری ايران۔ بلوار امين ، استگاه دکتر صادقی : 

  ٢٩٣۵۶٠۶رستوران ايرج۔بلوار امين ، استگاه دکتر صادقی: 
  ٧٧۴٣۴٣٣سالن غذا خور ميہن ۔خيابان ٓايت هللا نجفی : 

  ٢٩٣۵۶۵٣۔ ۴رستوران مرواريد۔بلوار امين ، استگاه زينبيہ: 
  ٧٧۵١۴٧۵متری عمار ياسر:  ۴۵سالن غذا خوری شانديز۔ 

  ۶۶٠٣٠٩۴چلو کباب توحيد۔ميدان شہيد مطہری: 
  ٢٩٣۵٩٧چلو کباب نمونہ۔ابتدای بلوار امين : 

  ٢٩٣٠٣٧٧متری صدوق:  ۴۵رستوران ناصر۔ 
  ٧٧۴٢١١١چلو کباب اميد۔خيابان شہدا ء: 

   ٢٩٣۴۴٣٨پيتزا کندو۔بلوار امين : 

  مسافروں کو سہولتيں پہنچانے والے دفاتر
  ۶۶١٧١۵١راه ٓاہن ۔خيابان ايستگاه : 

  ٢٩٣٣۶١١۔ ٣ٓای سودا۔بلوار امين جنب تٔامين اجتماعی: 
  ٢٩٣۴٠۵۔ ٢صدوق ميدان مفتح:  ۴۵اعتماد۔ابتدای 

  ٢٩٣٢۶۶٢جبروت۔بلوار امين ابتدای ساالريہ : 
  ٧٧١٠٢٩٧متری: ٧متری عمار ياسرمقابل  ۴۵سجاد۔ 

  ٧٧١٨٢٠٠حسين :  متری عمار ياسرجنب مسجد امام ۴۵شادی تور۔ 
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  ٨٨٢٣۶٣۶متری زاد :  ٢٠شہاب تور۔ابتدای 
  ٢٩٣٢٧٩٧شاہين تور۔بلوار امين۔ جنب ہواپيمای ہما: 
  ٢٩٣٢٣١٧طاہا تور۔بلوار امين مقابل کوی زينبيہ : 

  ٢٩٢۴٢۴٩فاخر ۔ابتدای بلوار امين جنب چلو کبابی نمونہ : 
  ٧٧١٨٧٧١متری عمار ياسر نبش کوی عربستان:  ۵۵فرديس۔ابتدای 

  ٧٧٣۶٠٧٣کريمہ۔بلوار نيايش جنب مصلی قدس: 
  ۶۶٣١١٩١مراجان تور۔ميدان امام خمينی : 

  ٢٩١۴٢٠٨نظام زاده۔بلوار امين مقابل کوی زينبيہ : 
  ٢٩٣٣٠٩۶ہديہ تور۔بلوار امين جنب دفتر ہوا پيمای دفتر ہواپيمائی ہما۔بلوار امين ايستگاه دکتر صادقی: 

   ۶۶٠۴٠٠٠قم تہران:  ترمينال مسافر بری قم۔جاده قديم

  گلزار شہدا ء اور قبرستان
  باغ رضوان۔خيابان امام موسٰی صدر

  ٧٧٣٢٧۶۵باغ بہشت۔خيابان انقالب: 
  ۶۶٠۴٠٩۵بہشت معصومہ۔اتوبان تہران قم : 

  ۶۶٠٩٩۶٣قبرستان ابو حسين۔خيابان امام موسٰی صدر: 
  ٧٧٢۴٧٩٩قبرستان بقيع۔جاده کاشان : 
  ۶۶١٠٨٣۶قبرستان نو۔خيابان اراک : 

  ٧٧٣۴۵٨٣گلزار شہدای انقالب اسالمی شيخان۔خيابان ٓايت هللا نجفی: 
  (باغ ملی)۔خيابان ٓايت هللا نجفی ٢گلزار شہدای انقالب اسالمی 
  ( علی بن جعفر) ۔خيابان انقالب امامزاده علی ابن جعفر ٣گلزار شہدای انقالب اسالمی 

٧٧٣٢٢٠۶۵  
  ٨٨٢۶١۴۴ده ابراہيم) ۔خيابان نيروی ہوای امامزاده ابراہيم (امامزا ۴٣گلزار شہدای انقالب اسالمی 

  ۶۶٠٢٢٧٩وادی السالم ۔خيابان امام موسٰی صدر : 

  ہسپتاليں
  ٧٧١۴٠٠١۔ ۵نکويی ،ہدايتی ( دولتی)۔خيابان ٓايت هللا طالقانی ميدان نکويی سابق: 

  ٧٧١٣۵١١۔ ۵دی:  ١٩کامکار عرب نيا( دولتی)۔خيابان 
  ٧٧١۵٢١۴۔ ٧ہ ( دولتی)۔خيابان شہيد لواسانی جنب دانشگاه علوم پزشکی : کودکان فاطميہ،سہامي

  ۶۶۵١٨٠٢۔ ٩زنان و زايشگاه الزہرا ( دولتی)۔خيابان نيروی ہوای نرسيده بہ پل شہيد دستغيب: 
  ٢٩٢۴٣١٠حضرت ولی عصر (خيريہ)۔بلوار جمہوريہ اسالمی يزدان شہر 

  ۶۶١۵۵١١۔ ۵لوی چہار راه مولوی: حضرت ٓايت هللا گلپايگانی ( خيريہ)۔خيابان مو
  ۶۶١٨١١۔ ۶شہيد بہشتی ( خصوصی)۔بلوار شہيد بہشتی : 

  گھنٹے کھلے رہنے والے دواخانے ٢۴
  ٧٧٢۵٣۴٨دکتر سعيدی ۔خيابان ٓايت هللا طالقانی ميدان نکويی : 

  ٨٨۵٣٩٨۵دکتردہقان ۔نيرو گاه بعد از فلکہ حافظ : 
  ٧٧۴٢٣۵٠دکترزرين اقبال۔ميدان شہدا : 

  ٧٧٠۵٨٨٨دی جنب بيمارستان کامکار:  ١٩زده دی۔خيابان نو
  ٧٧١۵٢١۴۔ ٧بيمارستان کودکان۔خيابان شہيد لواسانی : 

  طبی مراکز
  ۶۶٠٠٠۶۴دارالشفاء ٓال محمد ۔ خيابان امام خمينی باال تر از ميدان : 

  ٧٧۴١۴٣٩درمانگاه حضرت معصومہ ۔ ميدان ٓاستانہ جنب حرم مطہر : 
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  ٧٧۴١۵٢۶۔ ٧عترت۔ ميدان شہداء خيابان حجتيہ :  دار الشفاء قرٓان و
  ٢٢۵٣٢٩٩،٠٢۵٣مسجد مقدس جمکران۔ 

  ٨٨٢٩١۵٣متری شہيد مطہری :  ٢٠حضرت ابو الفضل العباس(س)۔خيابان نيرو ہوائی مقابل 
  ٧: بقية هللا اعظم (س)۔ خيابان شہيد فاطمی جنب سينما تربيت کوی  ٧٧۴٣٣٩١

 ۶۶٠٠١١١متری شہيد بہشتی :  ٢٠خمينی شہيد مصطفٰے فتاحی ۔ خيابان امام 

 

 


