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 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه

 جـاي سـوال   ،كه از لحـاظ عقـل و شـرع مقـدس    رخوردم در اين ايام با آثار و كتبي ب
از آنجاييكه خداونـد حكـيم در يگانـه معجـزه جاويـد       .دباش ميواشكال داشته و منطقي ن

 :دفرماي ميپيامبر رحمتش 

 ﴿                   ﴾ ٢٢: [األنفال.[ 

 .»كنند دگان نزد خدا، افراد كر و اللى هستند كه انديشه نمىبدترين جنبن«
به همين دليل به بحث و بررسـي دو موضـوع از موضـوعات مهـم و اساسـي مـذهب       

مـتن   .و داستان تاسيس مسـجد جمكـران مـي پـردازم     شيعي يعني توقيع نهايي امام زمان
ن آورده شـده و  قريبـا يكسـا  ر كليه كتب مرتبط شيعي فـراوان وت اين دوموضوع دمستدل 

   همگي به آن معترفند.
اينجانب نيز در اين آثار به تفكر نشسته و نتيجي عايدم شد كه آنرا به رشته تحريـر در  

اميد است كه با خواندن آن با اينجانب همراه شويد و نقطه نظرات خـود را بـرايم   مياورم 
د را عـاري از  را كـه خـو  زيـ جهت تاييد و چه در جهت اصـالح آن  ارسال نماييد. چه در 

   .بينم اشتباه نمي
 .رستگاري ازآن خداست

 توخشنود باشي و ما رستگار      خدايا چنان كن سرانجام كار
 
 
 





 
 
 

 توقيع نهايي امام زمان 

يـام، أ ةوبـني سـت بينـكميـت مـا  فإنك، فيك نكخواإجر أعظم اهللا أ! يا عيل بن حممد سمري

ال إفـال ظهـور  ةالتامـ ةفقد وقعت الغيبـ تكوفابعد  مكحد فيقوم مقاأ إىلتوص  الو كمرأفامجع 

يت أوسـي رض جوراً القلوب وامتالء األ ةمد وقسووذلک بعد طول األ -ذكره ىلتعا -ذن اهللا،إبعد 

فهـو كـذاب  ةحيقبل خروج السفياين والصـ ةاملشاهد ادعىفمن  ة، أاللشيعتي من يدعي املشاهد

 ال باهللا العيل العظيم.إ ةال قومفرتي وال حول و

 بنام خداوند بخشنده مهربان
دست دادن تـو اجـر    خداوند به برادرانت در غم مصيبت از !اي علي بن محمد سمري

د را آماده كـن و بـه هـيچ    وپس خ تا شش روز ديگر از دنيا خواهي رفت. توفراوان دهد. 
زيرا غيبت كبري آغـاز شـده و ظهـوري انجـام      كس به عنوان جانشين خود، وصيت نكن

بـود كـه   ر بعد از اجازه خداوند و اين پس از مدت طوالني و زماني خواهد نمي گيرد مگ
 رحمي و زمين از ظلم و جور پر شده است. دلها در نهايت قساوت و بي

كساني نزد شيعيان مدعي ديدار و ارتباط با ما خواهد شد. بدانيد هركس قبل از خروج 
 سفياني و صيحه آسماني چنين ادعايي كند دروغ گو است.

  ررسي توقيعب

اي دو دوره غيبـت  به گفته علماي شيعه، محمد بن حسن عسكري ملقب به مهدي دار
غيبـت   .آن غيبت صغرا و دوم آن غيبت كبرا نام گـذاري شـده اسـت    د كه نخستينباش مي

 وظيفه ارتباط با ايشـان بـه عهـده    انجامد كه در اين دوره سال به طول مي 69صغرا حدود 
حسـين بـن    ،محمد بن عثمـان  ،كه عبارتند از عثمان بن سعيدناب چهار تن از ياران آن ج

. بنابر گفته تاريخ، وظيفه آنها جمع آوري بوده است روح نوبختي و علي بن محمد سمري
يـا غيـر دينـي    و نيز تهيه پاسخ پرسشـهاي دينـي و    س و تحويل به آن اماموجوهات خم
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لي بـن محمـد سـمري بـه حـال      خود بوده است. پس از آنكه ع پيروان شيعي، با پيشواي

توقيعي از جانب امام خود مي آورد مبني بر اينكـه ديگـر غيبـت صـغرا      ،درس مياحتضار 
ديگـر بـراي خـود    ! تمام شده و قرار است غيبت كبرا آغاز گردد پس اي علي بـن محمـد  

 روز ديگر خواهي مرد. 6جانشين انتخاب نكن زيرا 
اول آنكه در اين توقيع آورده شده  ،دكن ميدر اين خصوص چند نكته به ذهنم خطور 

براساس نص صريح  .روز ديگر به ديار باقي خواهي شتافت 6تو تا ! اي علي بن محمد

﴿ دكنخود را پيش بيني  د آيندهتوان ميكس نقرآن كريم هيچ        

 ﴾ كس از (هيچ وردآ داند فردا چه به دست مى هيچ كس نمى« ].٣٤: [لقمان

 »!فرداي خود آگاه نيست) چه برسد به فرداي ديگران
ديگـر بـراي خـود     ،گويـد  مـي به علي بـن محمـد سـمري    امام زمان مطلب دوم اينكه 

، برگزيـده  امام ،مطابق فقه شيعه! جانشين انتخاب نكن زيرا كه غيبت كبرا واقع شده است
د. شـو  مـي  معرفي مام قبل از خودكه برگزيده شود از سوي او هر امامي  ستخدااز سوي 

و از تعيـين   ه غير معصوم مـي بايسـت از سـوي خـدا    يعني جانشين امام چه معصوم و چ
امـام بـه علـي بـن محمـد       اما در اين توقيع گفتـه شـده كـه    .خواهد شدسوي امام اعالم 

خاص پيش از محمدبن  نائب سه از قرار معلوم! براي خود جانشين انتخاب نكن گويد مي
حـال پرسشـي بـاقي اسـت كـه مگـر        .اند كرده ميخودشان جانشينانشان را انتخاب  ،علي

جعفـري  ه عطبق فقـه شـي   ؟دشو مياز طرف يك غير معصوم انتخاب  واسطه يك معصوم،
تو خواهي مـرد و مـن كسـي ديگـري را بـه جانشـيني تـو انتخـاب         : بهتر بود امام بگويد

آنرا از  ،نده توقيعيسفقه شيعي نبوده و يا نو خيلي وارد به زمان از قرار معلوم امام! مكن مين
   گاف بزرگي داده است. نياورده و در اين باره، سوي امام

غيبت كبرا آغاز شـده و مـن بـه اذن خـدا     : گويد مينكته ديگر اينكه امام در اين توقيع 
   ظلم جور پر شده است. زماني برخواهم گشت كه زمين از
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كه زمـين پـراز جـور     آيم ميمن زماني  گويد ميد اما آور آن جناب ابتدا اذن خدا را مي
باشد حال تكليف خداوند چيست اگر بخواهد امام را زماني ديگري مثال در زمـان صـلح   

اين تاريخ نويسان مذهب ما كـه   ؟د براي خدا تعيين تكليف كندتوان ميكسي  آيا ؟بفرستد
و داسـتانها را از روي آن  ند نماي ميعموما به انجيل تحريف شده و منابع مسيحيت رجوع 

زمان رجعت امام خود را نا معلوم اعالم نمايند كه كمي شرايط  الاقل اند كردهن ،مي سازند
تشبيه به بازگشت آقايي نمـوده  بازگشت امام آسانتر باشد. زيرا در انجيل رجعت عيسي را 

اهلي به كه بي خبر رفته و بي خبر باز خواهد گشت. همچنين غالمان منزل نمي بايست ك
خرج دهند و بايد بدانند هرلحظه ممكن است آقايشان برگردد پس هميشه مي بايسـت در  
خدمت آقاي خويش باشند. نكند در لحظه برگشت آقايشان همـه چيـز نامرتـب باشـد و     

  غالمان از اين غيبت به كاهلي فرو رند و وظايف خويش را فراموش كنند.
البتـه خيلـي   ! و ادعـاي ديگـر نـدارم    قيع بودهمطالبي كه در فوق ذكر شد در رد اين تو

و  نخواهـد رفـت   برخـي چيزها با رد شدن اين توقيع مردود خواهـد شـد امـا در گـوش     
 !  رود ميانتظاري نيز بر آن ن





 
 
 

 داستان ايجاد مسجد جمكران 

يكي از وقايعي كه در تاريخ مذهب شيعي به عنوان ماجراي واقعي بيان شـده و بسـيار   
داستان نحوه تاسيس مسجد جمكـران اسـت. شـرح     ،اين مذهب است مورد تاكيد علماي

داستان كه در كتب بحار االنوار مجلسي، نجم الثاقب و مونس الحزين آمده به شـرح ذيـل   
 ! است

 ابتدا شرح داستان بطور كامل

 سـال  رمضان مبارك ماه هفدهم شنبه سه شب در من: فرمود جمكرانى مثله بن حسن
 هـاى  نيمـه  در ناگهان بودم، خوابيده جمكران قريه در خود منزل در قمرى هجرى 393

 كـه  برخيـز : گفتنـد  و كردنـد  بيدار خواب از مرا و آمدند من ىخانه درِ به جمعى شب،

 .خواهند يم را تو السالم عليه مهدى امامهللا بقيةا حضرت

 عصر ولى حضرت محضر به خدمتشان در كه مشد مى آماده و برخاستم خواب از من

 و بـودم  كـرده  اشتباه گويا بردارم، را پيراهنم تاريكى آن در خواستم و برسم السالم عليه
 همـان  از ،شـوم  خـارج  منـزل  از كـه  بپوشم، مخواست مى و مداشت مىبر را ديگرى پيراهن

 آنكـه  تـا ! مكـن  تـن  بـه  نيسـت،  تو پيراهن آن: گفت مى من به كه آمد صدائى جمعيت
 صـدائى  دوبـاره  بپوشـم،  را شـلوارم  خواسـتم  بـاز  پوشيدم، و برداشتم را خودم پيراهن

 شـلوار  و گذاشـتم  را شـلوار  آن مـن ! نپـوش  نيست، تو شلوار آن: كه آمد منزل ازخارج
 كـنم  باز را در كه گشتم، مى منزل درِ كليد دنبال باألخره و .پوشيدم و برداشتم را خودم

 كليـد  بـه  احتياجى است، باز منزل درِ: گفتنديم كه آمد، ازهمانجا صدائى بروم، بيرون و

 ! هستند من منتظر و اند ايستاده بزرگان از جمعى ديدم آمدم، خانه درِ به وقتى.نيست

 بـه  آنهـا  خـدمت  در مـن  .دادند و به من مرحبا دگفتن جواب آنها كردم، سالم آنها به

 بيابـان  آن در ديـدم  كـردم،  نگاه خوب.رفتم است، جمكران مسجد اآلن كه جائى همان

 جـوانى  و شـده  گذاشـته  بالشـهائى  و افتاده فرشى تخت آن روى و شده شتهگذا تختى
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 دست در كتابى و نشسته خدمتش در پيرمردى و كرده تكيه بالشها آن بر ساله سى تقريبا

 مشـغول  تخـت  آن اطـراف  در نفـر  شصت از بيشتر و خواند مى جوان آن براى و گرفته

 كه پيرمرد آن .است سبز لباسهايشان ىبعض و دارند سفيد لباس بعضى افراد اين !نمازند

 بـود،  فـداه  ارواحنـا بقيه اهللا  كه جوان آن خدمت در مرا بود السالم عليه خضر حضرت

نـزد   بـه ! اي حسن مثلـه : فرمود حضرت و زد صدا خودم نام به مرا حضرت آن و نشاند
 آن در و كـرده  آبـاد  را زمـين  اين كه است، سال چند گوئى تويمو  ميروى حسن مسلم

 بـه  تـا  آنچه و كنى زراعت زمين اين در ندارى حقّ ديگر بعد به اين از .كنىيم زراعت

! كنـيم  بنـا  مسـجدى  زمـين  اين روى در تا بدهى بايد اى كرده استفاده زمين اين از حال
 و است برگزيده ديگر زمينهاى بر را زمين اين الىتع خداى است، شريفى زمين اين: بگو

 از را تو جوان پسر دو تعالى خداى اى كرده خود زمين ى هضميم را زمين اين تو چون

 مبـتال  عـذابى  به را تو خدا نكشى دست كار اين از اگر و نشدى تنبيه تو ولى گرفت تو

 .باشى نكرده را فكرش كه كند
 قبـول  مـرا  حـرف  مـردم  تا باشم، داشته اىنشانه بايد! من موالى و سيد اى: گفتم من

 سفارش تو يم،ده مى قرار اى نشانه تو براى ما: فرمود .كرد اهندخو تكذيب مرا االّ و كنند

 و كنـد  حاضـر  را مـرد  آن و بيايـد  تو با: بگو و برو ابوالحسن نزد سيد به برسان و را ما
 ي بقيـه  و كننـد  بنا را مسجد تا بدهد، و بگيرد او از را زمين اين ىگذشته سالهاى منافع

 تمـام  را مسجد و بياورد است ما ملك كه دهالار ىناحيه به از رهق هم مسجد مخارج

 و تعميـرات  بـراى  را آن درآمد سال هر تا كرديم مسجد اين وقف رهق را نصف و كنند
 رغبـت  و توجـه  مسـجد  ايـن  به: بگو مردم به و .كنند مصرف و بياورند مسجد مخارج

 دو كـه  نـد، بخوان نماز ركعت چهار اينجا: بگو و دارند عزيز را آن و باشند داشته زيادى

 :ترتيب اين به مسجداست، تحيت عنوان به اول ركعت

لْ  مرتبه هفت حمد از بعد ركعت هر در  هر سجودها و ركوعها تسبيح و حدأ هواهللا قُ

 السـالم  عليه الزّمان صاحب نماز نيت به را نماز دوم ركعت دو و .است مرتبه هفت يك
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 را نستعني اكيإنعبد و اكيإ ى ملهج حمد ى سوره در ركعت هر در ترتيب اين به بخوانند،

 را نمـاز  و كننـد  تكـرار  مرتبـه  هفت نيز را سجودها و ركوعها تسبيح و  بگويند صدبار

 بـه  سـر  سپس و بگويند را عليها اللّه سالم زهرا حضرت تسبيح نماز از بعد دهند سالم

 :فرمود سپس بفرستند آلش و پيغمبر بر صلوات مرتبه صد و گذارند سجده

 .»العتيق البيت ىف صىلّ  نّامأفك مهاصالّ  فمن«

 نمـاز  دركعبـه  كـه  است، كسى مثل بخواند، اينجا در را نماز دو اين كه كسى«: يعنى

 به متعلّق كه مسجدى محلّ كه: گفتم خودم با شنيدم را سخنان اين وقتى .»است خوانده

 بالش چهار با جوان آن كه است، جائى همان است السالم عليه الزّمان صاحب حضرت

 .است نشسته

 مـن  مرخّصـى،  :كـه  فرمودنـد  اشـاره  من به السالم عليه ةاللّهيبق حضرت حال هر به

 مـرا  دوباره رفتم، جمكران در منزلم طرف به راه مقدارى وقتى شدم، مرخّص ازخدمتش
 بايد تو كه است بزى »چوپان كاشانى جعفر« گوسفندان ىگله در: فرمودند و زدند صدا

 ندادنـد،  را پولش آنها هم اگر و بخر دادند را پولش جمكران ده مردم اگر بخرى، را آن

ـ  هيجدهم شب كه شب فردا و بخر را بز آن خودت پول از هم باز  رمضـان  مبـارك  اهم

 و باشد سخت مرضش كه بيمارى هر به اگر را گوشتش و بكش اينجا در را بز آن است،
 ابلـق،  بز آن و دده مى شفا را او تعالى خداى بدهى باشد، داشته كه ديگرى علّت هر يا

 چهـار  و طرفـى  در عالمـت  سـه  كـه  هسـت  او در عالمت هفت و دارد زيادى موهاى

 زدند صدا مرا دوباره رفتم، و شدم مرخّص من باز .است او ديگر طرف در ديگر عالمت

 :فرمودند و

 شـب  كنـى  حمـل  روز هفت اگربر هستيم اينجا در ديگر روز هفت يا روز، هفتاد ما

 و بيسـت  شـب  كنـى  حمل روز هفتاد بر اگر و است قدر شب و دشو مى سوم و يستب
 خدمتشـان  از سـوم  ىمرتبه حال هر به .است بزرگى بسيار شب كه است، ذيقعده پنجم

 خواندم را نمازم صبح .بودم جريان اين فكر در صبح تا و رفتم منزل به و شدم مرخّص



 نمسجد جمكرا جاديداستان ا   14
 عليـه  زمـان  امام از كه عالمتى و كردم نقل او براى را قصه و رفتم المنذر به نزد على و

 ظـاهر  آنجـا  در كه بود ميخهائى و زنجيرها فعلى مسجد محلّ در بود مانده باقى السالم

 ابوالحسـن  جليل سيد آن ى خانه درِ به وقتى رفتيمسيد  خدمت هم با سپس ديديم، بود

 اهـل  تـو : سـيدند پر مـن  از اول.هسـتند  مـا  منتظـر  خدمتگزارانش ديديم رسيديم، الرّضا

 خـدمتش  مـن  .اسـت  شما منتظر سحرگاه ازابوالحسن  گفتند سيد .بله: گفتم جمكرانى؟

 مـن  آنكه از قبل و گذاشت احترام من به و داد من به خوبى جواب كردم، سالم رسيدم

: گفـت  مـن  بـه شخصـي   رؤيا عالم در گذشته شب! مثله حسن اى: فرمود بگويم چيزى
 به و كن قبول را حرفش گفت چه هر ،آيد مى تو نزد مثله حسن نام به جمكران از مردى

 بيدار خواب از من نكنى رد را او حرف بايد و است ما سخن او سخن كه نما اعتماد او

 ! هستم تو منتظر حال به تا ساعت آن از و شدم

 سـوار  مـا  و كننـد  زين را اسبها داد دستور او .گفتم ايشان به مشروحا را جريان من

 بـا  كه ديديم چوپان جعفر هرا جمكران رسيديم در ده به و كرديم حركت هم با و شديم
 جميـع  را بـا بـز  رفـتم  او مـن بـه ميـان گوسـفندان     بـود  راه كنار در گوسفندانش ى گله

 تصـميم  و گـرفتم  را آن .آيد مى گوسفندان ى گله عقب در ديدم فرموده كه خصوصياتى

 گوسـفندانم  ميـان را  بز اين امروز به تا من كه خورد قسم اما او بدهم را آن پول داشتم

 را آن و آمـد  شما نزد ولى نتوانستم بگيرم را او خواستم چه هر هم امروز و بودم نديده

  گرفتيد
 سيد و كشتم بودند فرموده كه دستورى طبق را او و بردم فعلى مسجد محلّ به بز را

 او و فرمودند او به را بمطلرا حاضر كنند  مسلم فرمودند حسن دستور الرّضا ابوالحسن

 .داد تحويل را مسجد زمين و پرداخت را زمين ى گذشته سالهاى منافع هم
 زنجيرهـا  االرّض ابوالحسن سيدو پوشانيدند چوب با را آن سقف و ساختند را مسجد

 آن ى وسـيله  بـه  و گذاشـت  خـود  منزل در بود، مانده باقى زمين آن در كه خهائى مي و

 .يافـت  شـفا  دادم كـه  مريضى هر به بز آن گوشت از هم من .ندكرد مى پيدا شفا بيمارها
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 وفـاتش  از بعد ظاهرا و بود گذاشته صندوقى در را ميخها و زنجيرها آنسيد ابوالحسن 

 شـده  مفقـود  كـه  نـد بين مى كنند، استشفاء آنها با را مريضى كه ندرو مى فرزندانش وقتى

 ]و مونس الحزينتاريخ قم  ،برگرفته از كتاب نجم الثاقب[! است

   و اما نقد داستان

بسيار عيان  ،مطالب غير عقالني بودن بسيار راحت است و با توجه به اينكه نقد داستان
م كـه معتقـدين دو   كـن  مـي پيش از هر چيز تاكيد  .مطمئنا كار سختي نخواهم داشت ،است

گونـه رنـگ   آتشه مذهب شيعي مدعي هستند كه اين واقعه در بيداري اتفاق افتاده و هيچ 
 از آن به عنوان سند و دليل متقن نام برد.   توان ميخواب و رويا ندارد به همين دليل 

عده اي در شب به سراغ من آمدنـد و  : گويد مياز قول حسن بن مثله نويسنده داستان 
و سپس شروع به پوشيدن لباس و شـلوارش   گفتند كه برخيز كه امام زمان تو را كار دارند

اين شلوار  گويد مياز دور و در تاريكي شب به او  (احتماال امام زمان) يد كه شخصكن مي
 ! و لباس از آن تو نيست بلكه براي ديگري است

شرجي اشتباه گرفته  ار گرمسيري واشتباها جمكران را با نقاط بسيداستان اوال نويسنده 
امـا  اي كـويري اسـت    يـك منطقـه  حاشـيه  درست است كه در  منطقه جمكرانزيرا  است

د شبها را بدون لباس و شلوار كن ميشبهايش حتي در تابستان خنك است و كسي رغبت ن
ذراند واگر ايشان به هر دليلي كه وجود داشته، عريان آرميده اسـت بيدارنمودنشـان در   بگ

ـ  مـي از اوليـا خـدا سـر ن    صورت علم به اين موضوع كاري ناپسند است و  در ضـمن  .دزن
ديگري را شخص بلكه لباس  س خودشان را به تن نداشتهن لباايشا درمتن داستان آمده كه

شـخص  د؟ نكنـد  كنـ  مـي در منزل ايشان چـه   انسوال اينجاست لباس ديگر .پوشيده بوده
ايـن لبـاس را بـه     ممكن است بگوييد ايشان ديگري هم در آن خانه بدون لباس خوابيده؟

مربـوط   بـه ديگـران   او حق پوشيدن آن لباس را داشـته و اصـال  پس  .عاريت گرفته است
امام را بـا آدم غاصـب   ،اگر هم لباس غصبي بوده .د چه لباسي را بپوشدخواه ميكه  نيست

امام زمان لباسها را چگونـه تشـخيص مـي     ،ن تاريكي شبآدست آخر در  چه كار است؟
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بـرايش مـاجراي عايشـه و     ،اگر كسي بگويد امام علم لدن دارد و از ناپيدا خبر دارد ؟داده

 اكرم با طايفه بني مصطلق را تعريف خواهم كرد.   جنگ نبي
عايشـه را بـه   همسرشـان   ،با طايفه بني مصطلق داشـته انـد    در جنگي كه نبي اكرم

نواميسشان را بـا خـود بـه پشـت      همراهشان برده بودند (اعراب رسم داشتند براي جنگ،
ورت يـرا در صـ  دند تا حداكثر تالششان را در جهت فتح نبـرد بكـار گيرنـد ز   بر ميجبهه 

پـس از آنكـه    .افتـاد و ايـن ننگـي بـس عظـيم بـود)       شكست ناموسشان بدست برنده مي
بـدليل اطـالع يـك خبررسـان      ،مسلمانان در اين جنگ فاتح شدند پيامبر صلوات اهللا عليه

 ،به سـرعت  ،مبني براحتمال وجود يك توطئه از سوي عبداهللا ابي (سركرده منافقان مدينه)
بطوريكه عايشه همسر نبي خداونـد كـه بـراي قضـاي      .دهد مينه را دستور حركت به مدي

ديگري متوجه كناري رفته بود از قافله عقب مي ماند و نه پيامبراكرم و نه كس حاجت به 
جـواني بـه    در نتيجه عايشه در بيابان سرگردان شده وتنها مي ماند. د.شو ميغيبت عايشه ن

او را بـه پيـامبر    ابد و پـس از يـك شـب تـاخير    نام صفوان بن معطل او را در بيابان مي ي
 بحث و حديث زيادي در خصوص رابطـه عايشـه و صـفوان    در اين ميان .دهد ميتحويل 

عايشـه بـه منـزل پـدر خـود       .در آن شب پيش ميايد كه داستانش مفصل اسـت  بن معطل
 صـفوان پيچد كه همسر نبي خدا عمـل زشـتي در آن شـب بـا      همه جا مي .رود ميابوبكر 

كسـي بـاور    ،ام من كار زشتي انجام نداده كهخورد  هرچه بيچاره قسم مياست.  جام دادهان
 !  ندارد

. خداونـد نبـي اش را   چون از ماجرا خبر ندارد!! ماند درمي –صلوات اهللا عليه  -پيامبر
د كه عايشه را از اين عمل زشـت تبرئـه   شو ميآياتي از سوي خداوند نازل  .دهد ميياري 

متصـل   ت كه پيامبر الـولعزم سوال اينجاس ند.بر مين به پاكدامني عايشه پي د و همگاكن مي
وتـا قبـل    حتي پس از آمدن عايشه! دشو مينبود همسر خود در قافله خبردار ناز ،به وحي

تـا  !! د كه شب قبلش آيا واقعا عايشه عمل زشتي انجام داده يا خيـر دان مين ،از نزول آيات
با علي بـن ابيطالـب   ايشان در اين خصوص حتي وقتي  د.شو مياينكه با وحي الهي مطلع 
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اي پيامبر اكرم شما همسران بسياري داريـد و نيـازي   : دشنو ميد در جواب كن ميمشورت 
يعنـي  !! به او (عايشه) نداريد بهتر است او را طالق دهيد تا از تهمتهاي ناروا رهايي يابيـد 

 !  پيامبر از غيب خبر ندارد
رات و به صور گوناگون به نبي اكرم وحي شده كه به مردم بگـو  البته اين موضوع به ك
  :من از غيب آگاهي ندارم

﴿                                

                        ﴾ ١٨٨: [األعراف.[ 

من مالك سود و زيان خويش نيستم، مگر آنچه را خدا بخواهـد؛ (و از غيـب و   : گوب«
اسرار نهان نيز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند اراده كند؛) و اگـر از غيـب بـاخبر بـودم،     

رسـيد؛ مـن    چ بدى (و زيانى) به من نمـى كردم، و هي سود فراوانى براى خود فراهم مى
   »!آورند ام براى گروهى كه ايمان مى دهنده دهنده و بشارت فقط بيم

كه برخـي شـيعيان او را داراي    ،جالب است كه علي عليه السالم اين بنده شايسته خدا
 دانند هم از موضوع مطلع نيست. از ابتداي والدت مي علم لدن

نسبت به موضوعي مطلع نبوده و در خ پيامبر زياد است كه درتاري از اين گونه ماجراها
احـد از جـاي    جنـگ  كه يـارانش در  دانست ميمثال پيامبر ن .آن موضوع ضرر كرده است

دانست  . اگر ميخود جابجا خواهند شد و آن شكست نظامي بزرگ بر او وارد خواهد آمد

﴿ كرد كه زيان نبيند طبق آيه قرآن كاري مي     ﴾.   

ماجرايي مستاصل مانـده اسـت خداونـد     اكرم مستثني است و اگر دردر هر حال پيامبر
 همه آن اطالعـات غيبـي   و تا آنجاييكه معلوم است، اورا از طريق وحي مطلع نموده است

در قـرآن ثبـت اسـت و    نمايـد   كه خداوند رسولش را ياري مي (آگاهي از موضوع نهاني)
   ده است.هيچ يك از قلم نيفتا

حال فهميديم كه امام زمان در صورت وجود، داراي علم نهان نيست و اصـوال نيـازي   
 ان از غيب گويي است.اين داست با اين وجود، بخشي از نيست كه دارا باشد.
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كه در بيابان تختـي گذاشـته شـده و روي تخـت      خوب نگاه كردم«: گويد ميدر ادامه 

و ت و جواني تقريبا سي ساله برآن بالشها تكيـه زده  فرشي افتاده و بالشي گذارده شده اس
نفـر در اطـراف    60پيرمردي در خدمتش نشسته و براي آن جوان مـي خوانـد و بـيش از    

 .»تخت مشغول نمازند
هجـري متولـد    255در سـال   امام زمـان  ،شود كه به گفته علماي شيعي ابتدا بايد گفته

تـرين   بـا كوچـك   د.باشـ  مـي هجـري   393ر رمضان سـال  د زمان وقوع اين ماجراشده و 
 پذيرفتـه اسـت كـه    .سال سن داشته اند 138حدود آن زمان ايشان  دشو مي معلوممحاسبه 

سال  950در بين امتش  نوح عليه السالم زيرا بطور مثال اند كردهگوييم ايشان اينقدر عمر ب
رده و احتمـاال  سال قومش را راهنمايي ك 950د ايشان فرماي مي(قرآن  به راهنمايي پرداخته

 30ما اينكه ايشان ا ،ندكن ميو علوم امروزي نيز تاييد  عمر ايشان بيش از اين مقدار است)
چطور شده كه گذر زمان بـر امـام اثـر نكـرده     ! يدند جاي تعجب استرس مينظر ساله به 
 پـس  دنمايـ  ميميگويند چطور گذشت زمان بر عيسي بن مريم اثر ندليل مياورند و است؟ 

نه كـه بعـدا   همانگو زيرا .بايد گفته شود اين دو موضوع از هم جداست! هميگونهاين هم 
وقتي به نزد امت خود برگردد بـه همـان شـكل     م عيسي بن مريم صلوات اهللاكن مياشاره 

به انرژي شده و طبق جسمش تبديل اوليه جواني برمي گردد، علتش اينست كه در جواني 
ايستاده است اما امـام زمـان چطـور؟ آيـا او هـم بـه        زمان بر او فيزيك الكترونيك قوانين

 ؟انرژي تبديل شده بود
سـال غيبـت صـغرا     69سالگي امام بودند سـپس   5طبق منابع مذهب شيعي، ايشان در 

سـال بـه انـرژي تبـديل نشـده       74حداقل  تا آنجاييكه مسلم است ايشان يعني .داشته اند
وان سي ساله قابل تشخيص اسـت. آيـا   ساله با يك ج 74بودند كه مطمئنا سن يك انسان 
 جوابي براي اين موضوع هست؟

نفـر   60با ديدن اين همه شگفتي به حيرت نرفته و رقم  حسن بن مثلهاين كه  در ادامه
و آيا تابحال شده مجذوب واقعه اي شويد  .تشخيص داده جالب است 70يا  50رقم را با 
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ف از بين برود؟ ممكن است بگوييد در حيرت فرو رويد كه ديگر هوش حواستان به اطرا
بسـيار آدم بـي توجـه وكـم      پـس بايـد گفـت    .ايشان مبهوت امام زمان و خضر نبي نشده

كه امام زمان و خضر نبي را رها كرده و شمارش دقيق افراد كنـاري را   بوده است ظرفيتي
 .مد نظر قرار داده است

(بـه  وسـيع خـويش   عـرش  پروردگاريكتا در  يددان ميهمانگونه كه ! ت وفرشواما تخ
د و مالئكـه در  كنـ  مـي زبان فارسي تخت) حاكميت مطلق خود را بر همه هسـتي ديكتـه   

امـام   تخت داشته قصدنويسنده داستان  رود مياحتمال اطرافش به دعا و نيايش مشغولند. 
 نمازگزار را آورده است. 60را با عرش الهي مقايسه كند كه اين 

﴿           ﴾ بر عرش مسلّط  اى كه همان بخشنده ].٥: [طه

 است.

﴿                              

          ﴾ بينى كه بر گرد  فرشتگان را مىقيامت)(در « ].٧٥: [الزمر

گويند؛ و در ميان بندگان  اند و با ستايش پروردگارشان تسبيح مى عرش خدا حلقه زده
حمد مخصوص خدا پروردگار : شود؛ و (سرانجام) گفته خواهد شد بحق داورى مى

 »!جهانيان است
و  دهـد  مـي اين تشبيه كمي در ذهن خواننده رنگ خدايي به يك شخص و يك انسان 

د. البته خاطرتان باشد كـه ايـن وقـايع همگـي در     كن مياورا از حالت طبيعي بشري خارج 
بيداري و در دنياي محصور در فيزيك اتفاق افتاده و در عـالم خـواب و رويـا كـه دنيـاي      

 ! مجردات است اتفاق نيفتاده
و جبـاري   در اين جهان نيز افرادي كه داراي چنين تختهايي باشند عموما افراد متكبـر 

هـا   وده و يا ذوالقـرنين كـه مـا ايرانـي    بوده اند بجز سليمان نبي كه داراي تخت و عرش ب
شكست ميداده (بابل و برخـي  معتقديم همان كوروش هخامنشي است و دشمنان الهي را 

 .ي ديگر در غرب ايران و ياجوج و ماجوج در شرق)تمدنها
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ت و وحي الهي بوده اند داراي تخـت  دو پادشاه مصلح كه داراي امانت رسال يعني تنها

وسط اجتماع بودند.در خصوص تـاج و  عموما از افراد متپيامبران . الباقي و عرش بوده اند
 ،يزي كه مسجل است تخت و عرش آنهـا بـا دسـت كـارگران    چ ،تخت آن دو پيامبر الهي

جـود  آنهم در مدت زمان طوالني ساخته شده (داستان معبد سليمان در كتاب عهد عتيق مو
شـود و در بيابـان    در چند ساعت شخصي به خـواب رود و سـپس بيـدار   است) نه اينكه 

اگر هم آن تخت عظيم با سـرعت و توسـط كـارگران ايجـاد      .تخت و فرش عظيمي ببيند
 هـايش از سـرو صـداي فعاليـت كـارگران      ه و هم روستاييشده مسلما آقاي حسن بن مثل

 به امـر الهـي كـن فيكـون شـده     اين بارگاه حال ممكن است كسي بگويد ! ندشد ميباخبر 
 ،پرسيد چرا پيش از اين از اين اتفاقات نيفتاده اسـت  از او توان مي (باش و سپس ميشود)
الاقل در جهت تحكيم دين و اجراي شريعت چنـين اتفاقـاتي نبـوده    تا آنجا كه ما ميدانيم 

 8بن ابيطالب طـي  است. ميتوان به داستان سرگذشت فتح قلعه خيبر رجوع نمود كه علي 
بدون اينكه ذره اي استراحت نمايند (جـز لحظـاتي در پايـان نبـرد      ،شبانه روز رزم جانانه

 .توانست به فتح خيبر نائل شود آنهم براي رفع خستگي) ،روزانه

﴿بناي تفكر عملياتي در قـرآن  اصوال م           ﴾ ٣٩: [النجم.[ 

 د.باش مي ،»اى جز سعى و كوشش او نيست براى انسان بهرهو اينكه «
بـه مدينـه    مجبور بود براي هجرتهم  پيامبراكرم! در اين باره موضوعات زيادي است

اي اثبات يك مسـجد ايـن   بر حال براي پيامبر اين همه سختي و .آنهمه سختي تحمل كند
ي از آسـمان ماننـد   وهـيچ ملكـ   شـد  مييا در جنگ احد پيامبر به شدت زخ ؟همه معجزه

 زحمـات  او موجب جان سالم بدر بـردن  .عقاب پايين نيامد و او را از مهلكه خارج نكرد
وجانفشاني علي بن ابطالب و عمربن خطاب رحمها اهللا بوده اند كه البته تاييدات الهي هم 

 معمول) شامل حالشان بوده است.  ير (نه بطور غ

در حـال قـدم زدن در كنـار     صبح امروز: بفهميممعني تاييد الهي را زنم  مثالي ساده مي
 .چمنهـا بكـار افتادنـد   هـاي   دم كه در حال حركت ناگهان آب پـاش بو حوض پر از ماهي
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 مشاهده كـردم  ،كنار حوض رفتنراه در حين  .اينجانب مجبور شدم مسيرم را عوض كنم
جات پيـدا  ماهي ن .آنرا برداشتم و داخل حوض انداختم ،يك ماهي از حوض بيرون افتاده

اين ماهي نيز از خداي خود خواسته بود كه او را نجات دهـد امـا    د فهميد كهشو مي .كرد
خدا ماهي را نجات داد  .دكن ميخارج از قوانين فيزيكي كاري ن براي نجات ماهي خداوند

انـدازد؟ آيـا در گوشـي بـه مـن       د و در آب ميكن ميآيا خودش ماهي را بلند  ؟اما چگونه
و مـرا خبـر    زنـد  ي با زبان آدميزاد بلند فريـاد مـي  ؟ آيا ماهد و ازآنطرف بروبرگر گويد مي
د؟ آيا خدا در گوشي به مامور نگهداري چمنها دستور داد كه االن برو و آب را رهـا  كن مي

اندازد كـه   خداوند به ذهنش مي .كارگر پارك هر روز كارش آب دادن چمنهاست! كن؟ نه
م و شـو  مـي اگر من هم طبق روال ادامه دهم خيس  .دكن ميآب فواره  .شير فلكه را باز كن

خداونـد   م.رس ميبه ماهي در بين راه  .مكن ميپس راه را كج  احتمال سرما خوردنم هست.
آيـا  ! به همين سادگي! مكن ميب رها آد و اينجانب ماهي را در كن ميترحم را در دلم زنده 

از ايـن   .الهي صورت گرفته است د گفت االن معجزه صورت گرفت؟ نه ولي تاييدشو مي
ر پنچـ  . بارها شده در مواقعي خودرو شـما دهد ميگي همه ما به وفور رخ دتاييدات در زن

پـس خداونـد مـا    ! گرفـت  مـي شايد تصادفي صـورت   يدرفت ميد خب احتماال اگر شو مي
مطمئنا اين چرخ  .نخواهد بود دليل بيدر ضمن پنچرشدن چرخ ماشين  .راتاييد كرده است

 ز روي جسم تيز رد شده است. خداوند سنتي دارد كه تغيير ناپذير است.  ا
دشمنان خـودش را از لحـاظ    خيال همه دوستان و ،رحمن در قرآن كريمخداوند البته 

 :دنماي مياين نوع حرف و حديثها راحت 

﴿                  ﴾ ٤٣: [فاطر[.  

هرگز براى سنّت خدا تبديل نخواهى يافت، و هرگز براى سنّت الهى تغييرى «
 ! »يابى نمى

حتي انتقال پيامبر اكرم  .دباش ميقوانين فيزيكي در مورد همه ثابت است و تغيير ناپذير 
از مدينه به سرزمين شامات (مسجداالقصي) و پس از آن معراج به ملكـوت و يـا صـعود    



 نمسجد جمكرا جاديداستان ا   22
در تئوريهـاي   .اثبـات شـده اسـت    نين فيزيكيبا قوا به آسمان عليه السالم ن مريمعيسي ب

اي به انرژي تبديل شده و با سـرعت نـور    يزيك، هرگاه مادهانيشتين و ديگر علماي علم ف
 درس درو اسـت كـه در دانشـگاه     براي او ايستاده و اين همـان مطلبـي   حركت كند زمان

س دوقلوها مي خوانديم. اينكه عيسي بن مريم تـا آخـر   به نام پارادوك ،فيزيك الكترونيك
. واين رويه تا زماني اسـت كـه او بـه    الزمان زنده خواهد ماند با قوانين طبيعي اثبات شده

( جـل و علـي ) بـاز گـردد،      خداونـد اگر بـه امـر    است وعالم ماده و فيزيك باز نگشته 
 ل نفس ذائقه الموت)  مشمول همين قوانين خواهد بود و مرگ را خواهد چشيد. (ك

بـه گفتـه يكـي از     اكرمدر داستان معـراج پيـامبر داريـم كـه رفـت و برگشـت پيـامبر       
همسرانشان كه آن لحظه همراه ايشان بودند آن قدر سريع بـود كـه كلـون درب منـزل در     

   .حال رفت وبرگشت همچنان تكان مي خورده است

    ادامه داستان

حسن بن مثلـه در تقابـل بـا     و غفلت بي مايگينكته ديگري كه در اينجا مشهود است 
 عليـه  خضـر  حضـرت  كـه  پيرمـرد  آن«: گويـد  ميزيرا  امام زمان و حضرت خضر است.

 مرا حضرت آن و نشاند بود، فداه ارواحنابقيه اهللا  كه جوان آن خدمت در مرا بود السالم

د و كنـ  مـي هـا  نشـيند سـپس او را ر   اين آقا به همين راحتي كه مي .»زد صدا خودم نام به
 !  ميرود

خوانندگان اگر پيش از اين سوره كهف را تالوت نموده و بـه معـاني آن دقـت كـرده     
موسي بن عمران صلوات اهللا عليه با چه سـختي و   ،باشند خواهند ديد كه پيامبر اولوالعزم

د و ملتمسانه از او رس مي عليه السالمخضر محضر مصيبتي جهت كسب علم و حكمت به
نتيجه اين ه تالب ه در سفرهايش همراه او شود تا از علم و حكمت او بهره برد.د كخواه مي

 يك سفر كوتاه آنهم با چندين شرط است. ،همه تالش

 عوذباهللا من الشيطان الرجيمأ
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﴿                         

                            

                             

                                    

                        

                           

                    ﴾  ٦٨ - ٦٠: [الكهف.[ 

دسـت از جسـتجو   : به خاطر بياور هنگـامى را كـه موسـى بـه دوسـت خـود گفـت       «
! دارم تا به محل تالقى دو دريا برسم؛ هر چند مدت طوالنى به راه خود ادامـه دهـم   برنمى

(ولى) هنگامى كه به محل تالقى آن دو دريا رسيدند، ماهى خود را (كه براى تغذيـه   ]60[
 د) فراموش كردند؛ و ماهى راه خود را در دريـا پـيش گرفـت (و روان شـد).    همراه داشتن

غذاى مـا را بيـاور،   «: هنگامى كه از آن جا گذشتند، (موسى) به يار همسفرش گفت ]61[
به خاطر دارى هنگامى كـه مـا (بـراى    «: فتگ ]62[ »!ايم كه سخت از اين سفر خسته شده

ن (در آن جا) فراموش كـردم جريـان مـاهى را    استراحت) به كنار آن صخره پناه برديم، م
آورى راه  و ماهى بطرز شـگفت  -و فقط شيطان بود كه آن را از خاطر من برد-بازگو كنم 

» !خواسـتيم  آن همان بـود كـه مـا مـى    «: (موسى) گفت] 63[ »!خود را در دريا پيش گرفت
اى از  آن جا) بنـده (در  ]64[ كردند. جويى مى سپس از همان راه بازگشتند، در حالى كه پى

بندگان ما را يافتند كه رحمت (و موهبت عظيمى) از سوى خود به او داده، و علم فراوانى 
آيا از تو پيروى كنم تا از آنچـه  «: موسى به او گفت ]65[ از نزد خود به او آموخته بوديم.

هرگـز   تو«: گفت ]66[ »به تو تعليم داده شده و مايه رشد و صالح است، به من بياموزى؟
توانى در برابر چيزى كه از رموزش آگاه  و چگونه مى] 67[! توانى با من شكيبايى كنى نمى

 .»]68[! نيستى شكيبا باشى؟
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د و شو ميسپس با سر وصداي چند نفر بيدار  ،اما حسن بن مثله شب عريان مي خوابد

از دسـت   متاسفم كه ايشان فرصت به ايـن خـوبي را  ! درس ميبه طور اتفاقي به خضر نبي 
از ملكوت خداونـد، از  ! سوال داشتم من اگر جاي او بودم يك دنيا از حضرت خضر! داده

 از علوم وحكمت و باقي چيزهاي ديگر. ،داستانهاي گذشتگان
 :گويد ميامام زمان شيعيان به حسن بن مثله  ،در ادامه داستان

نـزد   بـه  !اي حسـن مثلـه  : فرمـود  حضرت و زد صدا خودم نام به مرا حضرت آن و«
 آن در و كـرده  آباد را زمين اين كه است، سال چند گوئى تو يمو  روى مي حسن مسلم

 بـه  تـا  آنچه و كنى زراعت زمين اين در ندارى حقّ ديگر بعد به اين از .كنى مي زراعت

! كنـيم  بنـا  مسـجدى  زمـين  اين روى در تا بدهى بايد اى كرده استفاده زمين اين از حال
 و است برگزيده ديگر زمينهاى بر را زمين اين الىتعخداى  است، ىشريف زمين اين: بگو

 از را تو جوان پسر دو تعالى خداى ،كرده اى خود زمين ى ضميمه را زمين اين تو چون

 مبـتال  عـذابى  به را تو خدا نكشى دست كار ازاين اگر و نشدى تنبيه تو ولى گرفت تو

   .»باشى نكرده را فكرش كه كند
تو چنـد   برو به حسن مسلم بگو گويد ميما امام زمان به اين شخص ادر اين جمالت 

ن ببعد حق نـداري  از اي اي. كرده اي و در آن زراعت ل است كه اين زمين را آباد نمودهسا
 !  در آن زراعت كني

ـ  مـي اسالم آشنايي داشـته باشـد   حقوقي  اي كه كمي از قوانين خواننده طبـق فقـه   د دان
مين بايري را آباد كند (يعني كليه وسـايل آبـاداني را تهيـه    اگر شخصي ز ،وحقوق اسالمي

سـنگ =  ( چينـي كرده و بر روي زمين كار كند) و سپس آنرا تحجير نمايد (دور آن سنگ 
 .ر آن زمين را داردبكند) آن زمين از آن اوست و حق همه گونه تصرف  حجر)

پس اين زمين از  .طبق مستندات اين داستان نيز حسن بن مسلم هم همين كار را كرده
را به هر دليلي از او بگيرد بدون اينكـه وي راضـي باشـد    آن اوست و كسي كه اين زمين 

 است. كار ناپسندي كرده
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داستان معروفي از پيامبراسالم صلوات اهللا موجود است كه شخصي صاحب باغي بـود  
خلـي از ايـن   ن نـد. كرد ميخانواده مستمندي زندگي  ،و در همسايگي ديوار بديوار اين باغ

چند خرمـا را بـه حيـاط خانـه      ،بادوزش باغ به سمت منزل اين خانواده مايل شده گاهي 
از آن خرما مـي خوردنـد. صـاحب بـاغ متوجـه       ن خانه،همسايه مي انداخته كه كودكان آ

و خرما ها را از دستان كودكان مي گيـرد. مـادر    رود ميد و بزور به داخل منزل آنها شو مي
پيـامبر موضـوع را بـه     .دكنـ  ميد و از او درخواست كمك بر ميمبر شكايت كودكان به پيا

بـه   كـج شـده را   محصوالت درخـت  د كهخواه ميصاحب باغ در ميان مي گذارد و از او 
اما صاحب باغ كه فـردي   ،خاطر پيامبر خدا هم كه شده به اين خانواده هبه (بخشش) كند

از صحابه از موضوع مطلع شـده بـاغ را بـه     يكي .دكن ميمالدوست بوده از اين كار امتناع 
 د.  نماي ميقيمت خوبي از صاحبش مي خرد و به خانواده مستمند واگذار 

ل قياس است؟ مگرطبـق مـذهب   مبراسالم و امام زمان با مردم چقدر قابنحوه رفتار پيا
آيـا نمـاز    د بر زمين غصبي مسجد بنا نمـود؟ شو ميآيا  امام جانشين پيامبر نيست؟ ،شيعي

 خواندن در آن مكان اشكال شرعي ندارد؟ آيا نماز باطل نيست؟  
 زمينهـاى  بـر  را زمـين  ايـن  الىتعخداى  است، شريفى زمين اين« :گويد ميدر ادامه 

 .»است برگزيده ديگر

براساس نص صريح قـرآن تنهـا قسـمتي از سـرزمين شـامات (پـاره اي از فلسـطين)        
 سرزمين مبارك وشريفي است 

﴿                          

                    ﴾ ١: [اإلسراء.[  

از مسجد الحرام به مسجد  اش را در يك شب، پاك و منزّه است خدايى كه بنده«
برد، تا برخى از آيات خود را به او نشان  -ايم كه گرداگردش را پربركت ساخته-االقصى 

 .»دهيم؛ چرا كه او شنوا و بيناست

﴿                       ﴾ ٧١: [األنبياء.[  
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كه آن را براى همه جهانيان -سرزمين (شام)  سوي لوط را به و (ابراهيم) و او«

 »!نجات داديم -پربركت ساختيم
يم كه ابراهيم خليل پس از رهايي از آتش به سوي شامات رفت و نسل نخستين دان مي

دوم او (بنـي اسـراييل)   او كه از اسماعيل هستند (اعراب) در جنوب ساكن شدند و نسـل  
سپس در زمان يوسف نبي عليه السالم به مصر و دست آخر  ،هابتدا در فلسطين ساكن شد

پس منظور از آن سرزمين پر بركـت در   .در زمان موسي عليه السالم به فلسطين بازگشتند
آيه دوم همان شام است. در آيه اول هم كه كامال مشهود است به سرزمين اطراف مسـجد  

 د.شو مياالقصي اطالق 
، جـاي  جز بالد پربركت الهي محسوب شـده اسـت   سرزمين هاي اطراف قم هم اينكه

 !  سوال دارد
 !  شود به عذابي سخت تهديد مي حسن بن مثله دست آخر

 جـوان  پسر دو تعالى خداى كرده اى خود زمين ى ضميمه را زمين اين تو چون و«

 عذابى به را تو خدا نكشى دست كار ازاين اگر و نشدى تنبيه تو ولى گرفت تو از را تو

 .»باشى نكرده را فكرش كه ندك مبتال
اينجا حسن مسلم به خاطر زميني كه آباد كرده از سوي خدا بدون ! خيلي عجيب است

تا آنجاييكه ما سـراغ  ! اين ديگر خيلي جالب است هيچ گونه اخطار اوليه تنبيه شده است.
 داريم وعده عذاب بخاطر اعمال ناپسند است نه بخاطر اعمال خوب و پسنديده مثل آبـاد 

ـ  مـي وعده عذاب به اين محكمي تنها همچنين ! كردن زمينهاي باير د از طريـق وحـي   توان
 .منظورم وعـده عـذاب اسـت    .دشو ميالبته عذاب به كرات نازل الهي به بشر منتقل گردد. 

بـه اقـوام خـود     عليهم السالم، عذابهايي كه هود و صالح وشعيب و رسل ديگروعده مثل 
 .د وعده عذاب بدهدتوان مينكه پيامبر باشد از سوي خود نياما انسان ولو ا .مي دادند

﴿                           

   ﴾ ٥٨: [األنعام.[  
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اثر  ت شما ترتيباگر آنچه درباره آن عجله داريد نزد من بود، (و به درخواس«: بگو
گشت؛) و كار ميان من و شما پايان گرفته بود؛ ولى  دادم، عذاب الهى بر شما نازل مى مى

 »كند.) شناسد (و بموقع مجازات مى خداوند ظالمان را بهتر مى
يك قوم اسـت و نـه   و بيداري عذابهاي الهي كه در قرآن بيان شده براي تنبيه  همچنين

 ! يك شخص

﴿                               ﴾   

  ].٤٢[األنعام:
ما به سوى امتهايى كه پيش از تو بودند، (پيامبرانى) فرستاديم؛ (و هنگامى كه بـا ايـن   «

رنج و ناراحتى مواجه ساختيم؛ شايد پيامبران به مخالفت برخاستند،) آنها را با شدت و 
   »!(بيدار شوند و در برابر حق،) خضوع كنند و تسليم گردند

در آيه پيشين خداوند وعده عذاب را به خاطر سرپيچي از دستورات خودش آنهم پس 
توجه داشته باشـيد همـين يـك گـاف بـزرگ       .دهد مياز فرستادن پيامبران و اتمام حجت 

 ن را باطل كند.  اين داستا د صحتتوان مي
 :گويد ميدر ادامه امام زمان شيعيان به حسن بن مثله 

 دارنـد  عزيز را آن و باشند داشته زيادى رغبت و توجه مسجد اين به: بگو مردم به "

 مسجداسـت،  تحيت عنوان به اول ركعت دو كه بخوانند، نماز ركعت چهار اينجا: بگو و

 ترتيب كه: اين به

 هر سجودها و ركوعها تسبيح و هو اهللاّ اَحد قُلْ  مرتبه هفت حمد از بعد ركعت هر در

 نيـت  به را نماز دوم ركعت دو و كه اين ترتيب نماز تحيت است.;است مرتبه هفت يك

 حمـد  ى سـوره  در ركعت هر در ترتيب اين به السالم بخوانند، عليه الزّمان صاحب نماز

 نيـز  را سـجودها  و ركوعهـا  تسـبيح  و  بگويند صدبار را نستعني إياكنعبد و إياك ى جمله

 اللّه سالم زهرا حضرت تسبيح نماز از بعد دهند سالم را نماز و كنند تكرار مرتبه هفت
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 آلـش  و پيغمبـر  بـر  صلوات مرتبه صد و گذارند سجده به سر سپس و بگويند را عليها

 :فرمود سپس بفرستند

 »العتيق البيت ىف صىلّ  نّامأفك مهاصالّ  فمن«

امـام   ي موسوم به نمازنماز (شايد قديمي ترين سند معتبر) اساس و ريشه ،داستان اين
من خودم بارها وبارها ايـن نمـاز    .دشو ميكه دراين مسجد اقامه  . همان نمازياست زمان

ممكن است كسـي بگويـد   . ميشودن جز پادرد چيزي نصيبتان .را در اين مسجد خوانده ام
شما كه با لياقت بودي چه ! من لياقتش را نداشتمايرادي ندارد ! تو لياقتش را نداشتي خب

نصيبتان شده است. بگذريد از يكسري مطالب بي محتـوايي كـه بيشـتر جنبـه تبليغـاتي و      
. برخي هـم بـازارگرمي   اينها همه توهمات است .مسموم كننده دارد وشما فقط شنيده ايد

 است.

﴿                                     ﴾ 

 ].٣٦[يونس:
كننـد؛ (در حـالى كـه)     اساس)، پيروى نمى و بيشتر آنها، جز از گمان (و پندارهاى بى«

به يقـين، خداونـد از   ! رساند) سازد (و به حق نمى نياز نمى گمان، هرگز انسان را از حقّ بى
 »!دهند، آگاه است انجام مىآنچه 

انگشت (از  4در حديثي مرز بين حق و باطل را  عليه السالم حضرت علي بن ابيطالب
شـهود  كه موضوع  ير مواردحتي دند كه نماي ميايشان تاكيد  .دكن ميگوش تا چشم) بيان 

تحقيق و تفحص صورت گيرد و بـا علـم ودرايـت و دليـل و      بايد ،موجود است ديداري
 مطالبه دليل و برهان منطق همگان است. نرا پذيرفت.برهان آ
 كه بهشت از آن آنهاست مدعي بودندو مسيحيان قرآن كريم در مورديكه يهوديان  مثال

(يا بهتـر اسـت بگـوييم در ايـن خـواب خيـال بودنـد و         د.خواه مياز آنان دليل و برهان 
  ،ند )د و سنيان هم مدعي آندان مي هستند، چيزي كه شيعه از آن خود
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﴿                              

         ﴾ ١١١: ة[البقر.[ 

اين » هيچ كس، جز يهود يا نصارى، هرگز داخل بهشت نخواهد شد.«: آنها گفتند«
 »!گوييد، دليل خود را (بر اين موضوع) بياوريد اگر راست مى«: بگو! نهاستآرزوى آ

پذيرفتن هر موضوعي، باالخص موضوعاتي كه بـا اعتقـادات    ندكن ميعموم عقال تاكيد 
نياز به دليل و برهان دارد. حال يا تا آن زمان، علم ودانش بشري آنـرا  انسان سروكار دارد 

اثبات توسط رسول باطني) و يا مي بايست به وسيله كتـب  اثبات نموده (اثبات عقلي و يا 
 .الهي كه وحي منزل هستند اثبات گردد (اثبات نقلي و يا اثبات توسط رسول ظاهري)

اسـاس   م. اگر پايـه و خواه ميدليل و برهان اين نماز را  ، من نيز از علماي شيعهاكنون
دسـت  وده و مملو از ايراد است. ب اساس بيين داستان است كه بايد قبول نمود كامال ا ،آن

 (كعبـه)  هر كه در اين مسجد نماز بگذارد چنان است كه در بيت العتيـق  گويد ميآخر هم 
نماز گزارده است. جالب است كه از اين نوع احاديث در موارد بسياري صادر شده است. 

من ( .مثال حديثي كه در سردر ورودي آرامگاه عبدالعظيم حسني در شهرري موجود است

كسي كه (آرامگاه) عبـدالعظيم حسـني را در   ) كمن زار احلسني بكربال ة ريبمدينعظيم لزار ا

شهر ري زيارت كند همچون كسي است كه آرامگاه حضرت حسين بن علي عليه السـالم  
(زيـارت اهـل   جاي بحث اين موضوعات نيست  البته اين رساله، را در كربال زيارت كند.

 توفيق دهد در اين موضوع نيز بحث مفصلي خواهم نمود.و اگر خدا بخواهد و قبور)
م بگويم اگر اين حديث صحيح باشد بسياري از علما و بزرگان از جمله خواه ميفقط 

علي بن ابيطالب عليه السالم، فرزندان برومندش حسن و حسـين بـن    ،پيامبر گرامي اسالم
 نعمـت  ، ازو ديگـران يق ابـوبكر صـد   ،مقداد، عمربن الخطـاب  ،ابوذر ،علي عليهم السالم

هجري و پس از  393زيرا اين دستور در سال  محروم شدند، (نمازگزاردن در اين مسجد)
فكـر   وفات آنان صادر شده است و آنان از نماز گزاردن در اين مسجد محروم مانده انـد. 

 !  يد كمي در حق آنان ظلم شدهكن مين
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از اين علمايي كه نان اسـالم   يك د و هيچشو ميي كه در در وديوار تبليغ مانند حديثه

 را خورده اند جلوي آن را نمي گيرند.
هركس بر حسين بگريد، بگريانـد يـا خـود را بـه گريـه زنـد بهشـت بـر او واجـب          «
 .»دشو مي

وز آنان براي مال اندوزي وسركيسه كردن كه بازار داغ مداحان است و مجاين حديث 
كه از  اجير شودمردم بايد شخص روضه خوان  زيرا براي گرياندن .هيئت داران و بازاريان

غول شوند و خـال موجـود را   عده اي به اين كار مش كه دشو ميباعث  وقايع بگويد و اين
جهـت  كـه  حسين بن علي عليه السالم يم دان مي اول آنكه: دشو ميسواالتي مطرح . پركنند

يد هست آخر شود كسب فوز الهي با خاندان خويش از مدينه به سمت كوفه حركت نمود
در كمـال نـاجوانمردي    او زجرها متحمل شد و درپايـان،  تنها اجر يك شهيد دارد. ،گشت

ابن پيامي از  ،هوده و قصد بازگشت داشتنم يودر حاليكه حتي از جنگ و خونريزي بيزار
د، كن ميعاويه د بن ميمنوط به بيعت با يز د كه بازگشت بي خطر او رانماي ميدريافت زياد 

 منـا د. اين بود كه آواي هيهات كن ميمرگ سرخ را بر ذلت، انتخاب عليه السالم و حسين 
، امـا  حال اگر ايشان را اهل بهشت بدانيم حق گفته ايـم  .الذله او در دنيا طنين اندازگشت 

كسي كه نه در فكر آزادگي و نه در فكر مظلومان است چرا بايد از اينكه خود را به گريـه  
 زده اهل بهشت شود.

حسين بن علي عليه السالم، اجر يك شهيد دارد حال فالن كـس  آن جالب تر اينكه  از
 !  كه فالن زيارتنامه را بخواند اجر يكصد شهيد را دارد

﴿                     ﴾ ــر و « .]٧٨ :ة[البق

وامانى هستند كه كتاب خـدا را جـز يـك مشـت خيـاالت و آرزوهـا       اى از آنان ع پاره
 .»اند دانند؛ و تنها به پندارهايشان دل بسته نمى

اما اينها بهانه است زيرا پروردگار  ،ددان ميكه اين چيز ها را نعوام ممكن است بگوييد 
 ! است. را ساده نموده فهميدن قرآن
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﴿               ﴾ ]ما قـرآن را بـراى تـذكّر    « .]١٧: القمر

 »!آسان ساختيم؛ آيا كسى هست كه متذكّر شود؟
بدنبال ايـن هسـتيم كـه     ،اينست كه به جاي تالش و علم اندوزي و جستجوي حقايق

ادن پاي منبري بنشينيم و حقايق را از زبان افرادي بشنويم كـه نانشـان در وارونـه جلـوه د    
 !!  د كج نگه داشت و نريختشو ميآيا آيا اينگونه انسان هدايت ميشود؟ حقيقت است. 

 ادامه داستان

 :فرمودند و زدند صدا مرا دوباره
 شـب  كنـى  حمـل  روز هفت اگربر هستيم اينجا در ديگر روز هفت يا روز، هفتاد ما

 .است قدر شب و دشو مى سوم و بيست
در ابتداي شرح واقعه مـي خوانـديم كـه    ود كه جهت توضيح مي بايست تذكر داده ش

امـام بـه    جالب است كه در ايـن داسـتان   .است رمضان اتفاق افتاده 17اين ماجرا در شب 
معلوم ! د شب بيست وسومشو ميهفت روز ديگر اينجا هستيم كه  گويد ميحسن بن مثله 

 17از زيـرا هفـت روز پـس     .آن لحظه حواسش جمع نبوده اسـت د داستان نويس شو مي
 ! د شب بيست وچهارم و نه شب بيست و سومشو ميرمضان 
( قاعدتا پس از شـب هفـدهم روز هفـدهم مـي آيـد) پـس       !! يد حساب كنيمخواه مي

روز بيست ويكـم و   ،روز بيستم ،روز نوزدهم ،روز هجده ام ،روز هفدهم: خواهيم داشت
رسـيديم و اگـر    روز به شب بيست و سوم 6اكنون پس از گذشت اين  ،روز بيست ودوم

د روز بيست و سوم يا شب شو ميروزي ديگر را محاسبه كنيم كه عدد هفت تكميل شود 
 د.شو ميبيست و چهارم كه به اعتقاد ما ديگر شب قدر محسوب ن

 :  گويد ميحسن بن مثله در ادامه 
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به نـزد   و خواندم را نمازم صبح .بودم جريان اين فكر در صبح تا و رفتم منزل به و«
 باقى السالم عليه زمان امام از كه عالمتى و كردم نقل او براى را قصه و رفتم المنذر على

   .»ديديم بود ظاهر آنجا در كه بود ميخهائى و زنجيرها فعلى مسجد محلّ در بود مانده

تفاوتي حسن بن مثله از اينكه با خضر روبرو شده و بي اعتنا از او براحتي  در مورد بي
كه آن تخت و جبروت را در داستان آمده است صحبت شده است.اما گذشته پيش از اين 

پس از رفتن امام و حضرت خضر، ياران امام باز نموده اند و تنها چند ميخ و زنجيـر بجـا   
مانده است. همانگونه كه گفتم احتماال نويسنده داستان كتب كمي حواسش نبوده كـه بـاز   

د كـه باعـث بيـداري مـردم روسـتاي      ينما مي نمودن آن تخت و جبروت سر وصدا ايجاد
اين  ،اگر باز نمودن تخت، كار جنيان و يا نيروي امداد غيبي بوده خواهد شد. اما جمكران

را بداند كه نيرويي كه از غيب فرمان مي گيرد آنقدر فراموشكار نيسـت كـه چنـد مـيخ و     
 پايـان دركـه  اي اسـت   مقدمـه  هـا اين ميخ و زنجير زنجير از خود بجا بگذارد. البته وجود

 جالب خواهد گرفت.نتيجه  ،داستان
مـن بـه ميـان     بـود  كنـار راه  در گوسفندانش ىگله با كه ديديم چوپان جعفر هرا در«

 گوسفندان ى گله عقب در ديدم فرموده كه خصوصياتى جميع بزرا با رفتم او گوسفندان

 بـه  تـا  مـن  كـه  خورد قسم اما او بدهم را آن پول داشتم تصميم و گرفتم را آن .آيد مى

 بگيـرم  را او خواسـتم  چـه  هـر  هم امروز و بودم نديده گوسفندانم ميانرا  بز اين امروز

 .»گرفتيد را آن و آمد شما نزد ولى نتوانستم

بـزي را   ،به حس بـن مثلـه  خويش  در اين داستان آمده كه امام جهت تاييد صحبتهاي
 ي نشانه هايي است.دارا كه در گله جعفر چوپان وجود دارد كهد كن مي معرفي

چـه   ،يك بز عجيب و غريب در گلـه جعفـر چوپـان    اينكه وجود، اينجاست يك نكته
در گلـه حسـن   با اين نشانه ها  اگر اين بزدارد؟ و واگذاري زمينش ربطي به حسن مسلم 

 خب يك چيزي.   ،شد ميمسلم پيدا 
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گـر جعفـر   ا ؟اگر جعفر چوپان بزي را در گله خويش نديده است معجزه است درثاني
 چوپان نتواند يك بز غريبه را بگيرد معجزه است؟  

يكي از راه حل هـا  ! مكن مي. من حلش به دنبال راه حل بايد بود.دشو مييك معما پيدا 
 د اين باشد.  توان مي

چوپـان رهـا    بن مثله در صبح آن روز در گله جعفـر اين بز توسط خود حسن  احتماال
بـز هـم دانيـد كـه      .هرفت ميتنها به آغوش او  ،بودهشده  خودش اهليشده و چون توسط 

بسيار تند و تيز اسـت و اگـر بخواهـد از دسـت انسـان فـرار كنـد        ! گوسفند نيستمانند 
 .دهند ميحسن مثله به همراه سيد ابوالحسن رضا براحتي جعفر چوپان را فريب . دتوان مي

ماجرا با شور و  .درون ميبه سوي حسن مسلم  ،فريب خوردهجعفر چوپان به همراه  ايندو
كـه پـيش از    او .رود مـي حسن مسلم به فكر فرو  .دشو ميحرارت براي حسن مسلم بيان 

د و از خير آن تكه كن ميريسك ن د وكن ميي آنان را باور ها گفته ،پسر از دست داده 2اين 
 گذرد. ميكه ابتدا بسيار كوچك بوده زمين 

كـه از امامـت    كـرد  مـي له درخواسـت  همان روز از حسن بن مث اگر حسن مسلم حال
خانه تو را بكوبد اينجا نزد خودم بيايد و با من صحبت كنـد كـار    ببخواه بجاي اينكه در

بـه ايـن   فرسنگها طي طريق كنند و خـود را   نكشيده بود كه ايرانيان از اقصي نقاط بدينجا
جن و كثافت مسجد برسانند تا مگر عريضه اي را به چاهي بياندازند كه كرم وسوسك و ل

   در آن غوطه ور است.
 ، سـراغ او رود مـي  كرش نرسيد كه آن امامي كه سراغ حسن بن مثلـه حسن مسلم به ف

دليل اينكه اين زمين را غصب من جاي حسن مسلم بودم از امام ضمنا  .د بيايدتوان ميهم 
 .  را مي پرسيدمنموده ام 

  و اما قسمت نهايي داستان

 زنجيرها الرّضا ابوالحسن وسيد پوشانيدند چوب با را آن سقف و ساختند را مسجد«

 آن ى وسـيله  بـه  و گذاشـت  خـود  منـزل  در بود، مانده باقى زمين آن در كه ميخهائى و
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 .يافـت  شـفا  دادم كـه  مريضى هر به بز آن گوشت از هم من .ندكرد مىپيدا  شفا بيمارها

 وفـاتش  از بعد ظاهرا و بود گذاشته صندوقى در را ميخها و زنجيرها آنسيد ابوالحسن 

 شـده  مفقـود  كـه  بيننـد مى كنند، استشفاء آنها با را مريضى كه روندمى فرزندانش وقتى

 »!است

ه و آرزو داشـته  كـرد  مـي هاي چهارگانه را زيـاد مطالعـه    انجيل نويسنده داستان احتماال
يي بـه  امامش همچون عيسي بن مريم عليه السالم بيماران را شفا دهد. البته هرگونـه شـفا  

 اذن خداست همانگونه كه در آياتي از قرآن آمده و ما آنرا نقل كرديم.  

﴿     ﴾ ٨٠: [الشعراء.[ 

 .»دهد امى كه بيمار شوم مرا شفا مىو هنگ«
كه در قرآن جاودانـه   اين سخن ابراهيم، نخست موحد عالم به معناي حقيقي آن است

كـه   خـدايي  موحد طلب شفاي بيماري را از خـداي خـود دارد. همـان   . انسان شده است
از هسـتند كـه   انسان را آفريده واز احوال دروني اش اطالع كامـل دارد. هرچنـد جنيـاني    

اذن بـه اعمـال    ،شـيطان هـم از سـوي خـدا     .قادر به اعمال تاثيراتي هستندسوي خدا اذن 
 برخي اموردارد:

﴿                    ﴾ ٤١: [ص.[ 

وب را، هنگـامى كـه پروردگـارش را خوانـد (و گفـت         « به خاطر بيـاور بنـده مـا ايـ :
 .») شيطان مرا به رنج و عذاب افكنده است!پروردگارا

ارد چـه در جهـت   پس شيطان رانده شده قدرتي از سوي خدا جهت انحـراف مـردم د  
البته قـدرتش در حيطـه قـدرت الهـي     ! وارد نمودن عذاب به آنها چه در جهت شفاي آنها

. كـه خـود نعمتـي    دكنـ  مـي فاده تاست و خداي تعالي جهت آزمون و ارتقاي بندگانش اس
 .است از سوي رحمن

﴿      ﴾ اميك عملتان بهتر تا شما را بيازمايد كه كد« ].٧: [هود

  »!است
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پس اين همه كرامات امامان در شفاي بيماران چـه   ،اولين سوال خواننده از من اينست
 د؟  شو مي

اگر شفايي از اين ميله هاي مرصع مي بينيـد نمـي بايسـت خيلـي      در پاسخ بايد گفت
 موش پرستان هندي نير از موشهاي خود شفا مي گيرند. يك تحقيق ،خوش باور بود زيرا

در هند معبدي است كه آلت تناسـلي   .اندرس ميكوچك شما را خيلي راحت به اين نتيجه 
مطمئن باشيد آنها هـم  اما  .گوييد كه احتماال گمراه هستند خب شما مي ،مرد را مي پرستند

عبادت اگر براي غير خدا باشد.حتما دليلي مادي دارد. شما فكر  د.نرو ميبه معبد ن دليل بي
گيرند. موش پرست هـم   از همان تكه آهن شفا مي! خير! لت پرستان بيكارنديد اين آكن مي

اصوال پيامبر اكرم صلوات اهللا و همه انبيا مبعوث شدند تـا ايـن گمراهيهـا را    ! همين گونه
 بزدايند.  

موارد بسياري از اعمال تاثيرات جنيان در قرآن است كه خدا از آن به بدي يـاد نمـوده   
 است:

﴿                             

                                 

                            

                                 

                                

     ﴾ ١٠٢: ة[البقر.[ 

خواندنـد پيـروى كردنـد.     و (يهود) از آنچه شياطين در عصر سـليمان بـر مـردم مـى    «
و) كافر نشد؛ ولى شياطين كفـر ورزيدنـد؛ و بـه     سليمان هرگز (دست به سحر نيالود؛

، »مـاروت «و » هـاروت «مردم سحر آموختند. و (نيز يهود) از آنچه بر دو فرشـته بابـل   
نازل شد پيروى كردند. (آن دو، راه سحر كردن را، براى آشنايى با طـرز ابطـال آن، بـه    
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ه از پـيش بـه او   دادنـد، مگـر اينكـ    دادند. و) به هيچ كس چيزى يـاد نمـى   مردم ياد مى

ولى )» ! (و از اين تعليمات، سوء استفاده نكن! ما وسيله آزمايشيم كافر نشو«: گفتند مى
آموختنـد كـه بتواننـد بـه وسـيله آن، ميـان مـرد و         آنها از آن دو فرشته، مطالبى را مـى 

توانند بدون اجازه خداوند، به انسانى زيان  همسرش جدايى بيفكنند؛ ولى هيچ گاه نمى
داد. و  رسانيد و نفعـى نمـى   گرفتند كه به آنان زيان مى نند. آنها قسمتهايى را فرامىبرسا

اى نخواهـد   دانستند هر كسى خريدار اين گونه متاع باشـد، در آخـرت بهـره    مسلما مى
   »!!دانستند داشت. و چه زشت و ناپسند بود آنچه خود را به آن فروختند، اگر مى

وله نمي گنجد و كتابي جداگانه ي است كه در اين مقبحث ،بحث بت پرستي و شفا البته
 !  طلبد مي

كه ميخهـا   گويد مينويسنده داستان دست آخر براي اينكه مدركي از خود باقي نگذارد 
يعني خيالتان راحت باشد كه االن از آن ميخها و شفاي بيماري !!! و زنجير ها مفقود شدند

چون ممكن بود كسي از اهل تحقيق  شيد،بي جهت، دنبال برهان و دليل نبا! خبري نيست
 كـه  نـد رو مى فرزندانش وقتى وفاتش از بعد ظاهرا و«: گويد مياو  بدنبال حقيقت باشد.

 .»است شده مفقود كه ندبين مى كنند، استشفاء آنها با را مريضى

يكي آن بـز   هردو االن مفقود است. اثبات حقيقت اين داستان دو دليل داشته كه اصوال
! كشته شده و تناول شده است و ديگري چند ميخ وزنجير كه مفقـود شـده اسـت    بوده كه

حال كسي كه آنها را سـرقت نمـوده    ؟شما خواننده عزيز چطور! دكن ميعقل من كه باور ن
آيا توانسته با آنها جادو راه بياندازد و براي خود كاسـبي راه انـدازي كنـد؟ آخـر سـرقت      

سارق زنجير ها و ميخها  .بدنبال منافعي است ،دكن مي نمودن دليلي دارد. انسان اگر سرقت
 تاثير داشته است.   ميخها تنها در منزل اين سيده است. نكند اين كرد ميچه چيز را دنبال 

  ! ال اله اال اهللا
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  و اما اين مسجد

هر از چنـد   كيلومتري آن ودر جاده كاشان قرار دارد. 6اين مسجد در نزديكي قم و در 
 .سعت آن اضافه مي گردد و به قولي زمينهاي كشاورزي پاي كـوه را مـي بلعـد   گاهي به و

 زمينهايي كه حسن مسلم و هم روستاييانش در آن زحمت فراواني مي كشيدند.  

﴿                             

﴾ ٢٠٥: ة[البقر.[ 

كننـد، و زراعتهـا و    در راه فساد در زمين، كوشش مـى  ،گردانند هنگامى كه روى برمى«
 .»دارد دانند) خدا فساد را دوست نمى سازند؛ (با اينكه مى چهارپايان را نابود مى

 !آن نماز امام زمان گـزارده ام  بارها و بارها به اين مسجد رفته ام و بارها و بارها در
تا مگر فرزند حسن بن علي عسـكري را  ! چله مي گيرند! درون ميخيلي ها رفته اند و 

نتيجه آن استفاده عده اي آدم سـودجو در خريـد و فـروش زمينهـاي     ! نتيجه آن! ببينند
! و به تبع آن فروش اجناس خود اسـت. همـين   اطراف و ساختن مغازه ومراكز تجاري

يك ملت را ترغيب بـه ايـن سـفر    ! ندنكميجد را تبليغ اين مس معلوم است كه بازاريها
 ند.بر ميسود د و نكن ميزيارتي 

 500در گوشه اين مسجد چاهي است كه عده اي سـودجو، كاغـذهايي را بـه قيمـت     
تومان (نيم دالر) مي فروشند تا يك عامي به جاي اينكه حاجتش را در دل به خدا بگويد، 

ماده پذيرش مشيت الهي نمايد، درد دلش را سعي و تالشش را بكند ودر آخر روانش را آ
در كاغذ ها بنويسد و به ته چاه بيفكند تا مگر امام زمانش آنرا باز كند و بخوانـد غافـل از   
اينكه مامورين اين مسجد هر از چند گاهي اين كاغذ هاي آغشته به لجن را از چاه بيرون 

د و نه خادم آن امـام آنـرا مـي    رس ميند. نه بدست امام زمانش نماي ميمي آورند و معدوم 
    خواند.

ديگران هم بيكار ننشسته انـد و سـعي و تـالش نمـوده انـد كـه مسـجد        در اين زمينه 
   .نصيب نكنند زند و خودشان را از امام زمان بيجمكراني ديگر بسا



 نمسجد جمكرا جاديداستان ا   38
 : بخوانيد

 داستان پاچنار يزد

ا ميكنـد او در كنـار   د كه ادعـ شو ميداستان پاچنار يزد از اشاره فردي به خوابي شروع 
بـه مسـجد جمكـران     .دشـو  مـي به مسجد جمكران دعوت  ،قبر پدرش وقتي خواب بوده

راه مي بينـد و همانجـا پيـاده     تابلويي كه در خواب ديده را در مسير و در ميان راه رود مي
همصحبت شده و در آنجا بـه   د. با پيرمردي كه خود را سيد خراساني معرفي ميكندشو مي

بـامزگي اصـلي داسـتان     .الرض مشهد الرضا را زيارت ميكند و باز مي گـردد طريق طي ا
هر سـاله در روز تولـد    دستور پخت آش و توصيه مهديه پاچنار اينجاست كه آنجا به او

 .ندكن مييكي از پنج تن را 
از چنـد روز   مي بينـد و پـس   23/4/77 خواب را در تاريخ فرد مذكور ادعا ميكند اين

گذاشـته  ! آش ظهـور  د. و بنايشو مييدن نور و شفاي مريضها شروع بعد بساط آش و د
خادميني و دار العنايتي. زمان كه مي گـذرد   ميشود. به سرعت هيات امنايي تشكيل شده و

 د.شو ميند و غائله ختم كن ميد. مسئولين جلوگيري شو ميپوچي و تهي بودن حرفها عيان 
 شد كه البته هنوز دائر است. از اين گونه مساجد در بابل هم راه اندازي 

 .داليل اينجانب در رد اين داستان به پايان رسيد
 ! داليل مرا خوانديد خود قضاوت كنيدكه شما و اما 

﴿                                 

                             ﴾ 

 ].١٨ - ١٧: [الزمر

و كسانى كه از عبادت طاغوت پرهيز كردند و به سوى خداوند بازگشتند، بشارت از «
شـنوند و از   همـان كسـانى كـه سـخنان را مـى     ! مـرا بشـارت ده   آن آنهاست؛ پس بندگان
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كننـد؛ آنـان كسـانى هسـتند كـه خـدا هدايتشـان كـرده، و آنهـا           نيكوترين آنها پيروى مى
 .»خردمندانند

مـادگي پـذيرفتن حـرف حـق را نـدارد كمـي       آنهايي كه دلشان آالبته بحث و جدل با 
   مشكل است.

   ه اي از اين افراد را معرفي نمايم.بهتر است نمون ،براي معرفي اين افراد
از يكي از دوستان پرسيدم بهترين افرادي كه تاكنون به اين دنيا آمده انـد چـه كسـاني    

: فـت گ گفتم اگر خدا بخواهد بهتر از آنان آورد چـه؟  .معصوم 14هستند؟ در پاسخ گفت 

﴿گفتم پس تكليـف آيـات   ! دكن مين                

                    ﴾ ١٣٣: [النساء.[ 

برد؛ سپس هـر كـس    نياز و مهربان است؛ اگر بخواهد، همه شما را مى پروردگارت بى«
شما را از نسـل اقـوام ديگـرى بـه وجـود      طور كه  سازد؛ همان را بخواهد جانشين شما مى

 .»آورد
تابحـال   گفـتم شـايد  ! چه ميشود؟ گفت مشيت خدا براين است كه اينها از بقيه برترند

حـال اگـر    ؟من و تو چه كسي هستيم براي خدا مشيت تعيين كنيم اما! بهترين بوده باشند
ي كنـ  ميضمن فكر ن د؟ دركن ميخدا خواست بهتر از آنان بيافريند مگر از من و تو سوال 

زيـرا   ؟مسيحيان همين اشتباه را كردند و اين اشتباه باعث شد از پذيرفتن حق سرباز زننـد 
آنان مي گفتند عيسي پسر و دست راست خداست و بهتر از او در عـالم نخواهـد آمـد و    

 .نيست يم پيامبري پس از محمد بن عبداهللادان ميهمه همين امر موجب گمراهي آنان شد. 
اينكه كسي بهتر از او خواهد آمـد يـا خيـر بـه اذن الهـي        خص بهتر و عابد تر چه؟اما ش

عيسـي بـدون    .در ضمن مسيحيان داليلي متقن نسبت به ادعايشان داشـتند ! است و نه من
پدر متولد شد، معجزاتي بسيار سترگ و حيرت آوربه اذن پروردگار انجام داد كه خداونـد  

 :آنها را تاييد نموده است
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﴿                        

                                     

                                       

                                

          ﴾ هنگامى را كه خداوند به « ].١١٠: ة[املائد

» زمانى كه تو را با! ياد كن نعمتى را كه به تو و مادرت بخشيدم«: عيسى بن مريم گفت
گفتى؛ و  ردم سخن مىتقويت كردم؛ كه در گاهواره و به هنگام بزرگى، با م«روح القدس 

هنگامى كه كتاب و حكمت و تورات و انجيل را به تو آموختم؛ و هنگامى كه به فرمان 
اى  دميدى، و به فرمان من، پرنده ساختى، و در آن مى من، از گل چيزى بصورت پرنده مى

 دادى؛ و مردگان شد؛ و كور مادرزاد، و مبتال به بيمارى پيسى را به فرمان من، شفا مى مى
كردى؛ و هنگامى كه بنى اسرائيل را از آسيب رساندن به تو،  را (نيز) به فرمان من زنده مى

: بازداشتم؛ در آن موقع كه داليل روشن براى آنها آوردى، ولى جمعى از كافران آنها گفتند
 »!اينها جز سحر آشكار نيست

 در حضور آنان به آسمان صعود كرد:و و از همه مهمتر آنكه سرانجام 

﴿               ﴾ بلكه خدا او را به « .]١٥٨: [النساء

  .»سوى خود، باال برد. و خداوند، توانا و حكيم است
و اين موضوع تنها خاص عيسي بن مريم و مادرش بوده كه خداوند آنها را بـه عنـوان   

 :استنشانه اي از قدرت خود قرار داده 

﴿                            ﴾ 

زنى را كه دامان خود را پاك نگه داشت؛ و ما از روح خود در و به ياد آور« ].٩١[األنبياء:

  »!براى جهانيان قرار داديم ] را نشانه فرزندش [= مسيح او دميديم؛ و او و
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حال خيلي جاي تعجب نيست كه آنهـا بـه بيراهـه رفتنـد. واقعـا بـا ديـدن ايـن همـه          
د كه عيسي را همتـاي خـدا قـرار    خواه ميمعجزات عجيب و غريب، خيلي درك وشعور 

 ! ندهيم
 ! اين دوست عزيز جوابي براي گفتن نداشت

به بعد مـي گـوييم ديـن شـما از آن      از اكنون حال اگر كسي داليل منطقي را نپذيرفت
پروردگار متعال نيـز   .خودتان و دين من هم از آن خودم (لكم دينكم و لي دين) (كافرون)

 :پيش از اين در اين خصوص آياتي نازل فرمودند

﴿                                   

                             ﴾  

 ].٣٥: [األنعام

چنانچـه   ،آنها بـر تـو سـنگين اسـت     (نپذيرفتن حق و روي گرداندن) و اگر اعراض«
يا نردبانى به آسمان بگذارى (و اعماق زمـين و آسـمانها را   بتوانى نقبى در زمين بزنى، 

(ولى بدان كه ايـن  ! جستجو كنى، چنين كن) تا آيه (و نشانه ديگرى) براى آنها بياورى
) اما اگر خدا بخواهد، آنها را (به اجبار) بـر هـدايت جمـع    ! آورند لجوجان، ايمان نمى

   »!پس هرگز از جاهالن مباش خواهد كرد. (ولى هدايت اجبارى، چه سودى دارد؟)
مسئولين با افتخار اعالم مي دارنـد كـه ايـن مسـجد در شـبهاي       بدانيد كهجالب است 

حج ابراهيمي كـه آرزوي يـك   مراسم ! ميليون زائر دارد 2در مجموع  (ماه شعبان) شعبانيه
 هـر سـاله ميهمـان    ،دو ميليارد مسلمان است در طي حدود يك ماه ذيحجهونيم ميليارد تا 

كشـور مسـلمان و تقريبـا همـين      55دو و نيم ميليون نفر است كه از سراسر دنيا (حـدود  
ند. حـال  نماي ميمقدار كشور غير مسلمان كه داراي سكنه مسلمان است) به مكه مسافرت 

زائر طـي چنـد روز بـه     ان پوچ شده ايم كه هر سال اين تعدادما چگونه مسحور اين سخن
كيلومتري همين مسجد، شهر  6در اين در حالي است كه در . درون ميبيابانهاي اطراف قم 
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نـد  نماي ميوجود دارد كه نه تنها از اين كار جلوگيري ن و اسالم شناس با آن همه عالم قم

 :ندزن ميبلكه به اين موضوع دامن 



 
 
 

 نظر علماي شيعه پيرامون مسجد جمكران

 نظر آيت اهللا مكارم شيرازي

هللا العظمى مكارم شيرازى (دام ظله العـالى) بـا   سؤال: حضور مبارك حضرت آية ا

اى  معرفى مسجد جمكـران مطالـب ارزنـده    حضرتعالى سابقاً در اهداء سالم و تحيت

ايد، خيل عاشقان امام زمان (عليه السالم) مصرانه درخواسـت دارنـد، معرفـى     فرموده

م و وسوسـه  جامعتر و بيشترى درباره اين كانون بزرگ دينى بفرماييد تا هرگونـه ابهـا  

 ناآگاهان را برطرف سازد.  

 1385جمعى از مقلدين جنابعالى مهرماه 

دانم قبل از ورود به اصل بحث، مقدمه كوتاهى عرض كـنم و آن   جواب: الزم مى

اينكه: مسجد جمكران از مواهب الهيه بر جهان شـيعى اسـت. كـانونى اسـت بسـيار      

جوانان پاكباز را از دور و  (عليه السالم) مخصوصاً مبارك كه عاشقان حضرت مهدى

 .دكن مىنزديك به سوى خود جذب كرده و 

همه چيز جز خدا شوند،  كنان و ثناگويان وارد مى هنگامى كه به اين خانه خدا توبه

مشاهده حـاالت   كنند. را فراموش مى -رواحنا فداه أ -و ولى او يعنى حضرت مهدى 

ا و حجـت او در ايـن مكـان مقـدس     اين جوانان به هنگام راز و نياز خالصانه با خد

اندازد، با كوله بارى از انـدوه و   انسان را به ياد زوار خانه خدا در سرزمين عرفات مى

گردنـد. مـا بـه     آيند و با صفا و پاكى و اميد و عشق به زندگى باز مـى  غم به آنجا مى

ازند و بعضى از رؤساى محترم دانشگاهها پيشنهاد كرديم در اينجا زائرسرايى عظيم بس

هاى جمعه يا چهارشنبه اساتيد محترم دانشگاه و دانشجويان عزيز را به نوبـت   در شب

كنـد.   اينجا بياورند. مطمئن باشند در برابر سيل تهاجم فرهنگى دشمن آنها را بيمه مى

قطـب فرهنگـى   «به هر حال مسجد جمكران اين استعداد را دارد كه تبديل بـه يـك   
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(علـيهم السـالم)    ون فرهنگى دشمنان اسالم و اهل بيتبراى خنثى كردن شبيخ» فعال

مخصوصاً براى جوانان گردد، عالوه بر بركات مادى و معنوى كه زائران پيوسته از آن 

گيرند. تنها مشكل مهمى كه اين مسجد دارد اين است كه امكانـات آن جوابگـوى    مى

ئران عزيـز بـيش   نيست، زيرا استقبال زا -ارواحنا فداه  -سيل عاشقان حضرت مهدى 

از حد انتظار است و بايد با كمكهاى مردمى و كمك دولت جمهورى اسالمى برنامـه  

ريزى وسيعى شود تا وسائل آسايش زوار محترم فراهم گردد، و همه با خاطره خوبى 

 از اين كانون عبادت و اخالص بازگردند.
خودتان  .ارد استيعني پذيرفتن كليه شبهاتي كه بر اساس وجود اين مسجد ومتن باال 

خـر نظـر علمـاي ديگـر را     آدسـت   سـپارم.  شما را بـه خـداي بـزرگ مـي     .قضاوت كنيد
 .گويند اينها كه علما هستند اينگونه مي از اين همه خرافه ديگر تعجب نكنيد .نويسم مي

  اهللا آقاى سيد محمد على علوى تآي

ة المصلّين از جمكران در كتاب مونس الحزين به سند معتبر از امير المؤمنين على صلوا
 د.  باش مىو مسجد آن خبر داده و فرموده كه اين زمين از زمينهاى ديگر جداست و مقدس 

 العظمى آقاى حاج شيخ مرتضى حائرىآيت اهللا  حضرت

معتبـرى   كتابداستان مسجد جمكران كه در بيدارى واقع شده، در كتاب تاريخ قم كه 
 ه است.است، از شيخ صدوق عليه الرحمة نقل شد

 جعفر سبحانىآيت اهللا  مصاحبه با حضرت

در دوران جوانى، ما پنجشنبه و جمعه اى بر ما نگذشت مگر «: ندفرمود مىامام خميني 
اينكه با دوستان جلسه انسى تشكيل دهيم و به خارج از قم و بيشـتر بـه سـوى جمكـران     

امى يم و هنگـ شـد  مى برويم. در فصل برف و باران در خود حجره به برنامه انسى مشغول
 ».ايستاديم رسيد، همگى به نماز مى كه صداى مؤذن به گوش مى
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 آية اهللا العظمى بهجت

رونـد   كسانى كه آنجا (مسجد جمكران) مـى  د،كن مىخود اين مسجد افراد را راهنمايى 
كند چيـزى خـاص بيشـتر از آنكـه در زمينـه مسـجد        اهنمايى مىمسجد خودش آنها را ر

ندارم كه بيان كنم، همه مطالب مربوط به مسجد را بزرگان گفته اند  ندا كردهجمكران بيان 
يا در كتابهايشان نوشته اند. منتهى حرف من اين است كه ما معتقديم اين مشاهد مباركه و 

اگـر   مساجدى نظير مسجد جمكران مستغنى از معرفى هستند، ما بر ايـن اعتقـاد هسـتيم.   
ديم به حسـب ظـاهر بايـد گفـت از روى اعتقـاد      كسى بگويد رفتيم و چيزى در آنجا ندي

صحيح نرفته است يا براى امتحان رفته يا همينطورى رفته است. بهر حال بهتـرين معـرف   
 اين اماكن خودشان هستند.

، 6/8/78(مالقات مسئولين امور فرهنگى مسجد مقدس جمكران با ايشـان در مورخـه   
 در بيت معظم له)

 اي آية اهللا خامنه

يـك دفعـه بـه همـراه     : سن نصر اهللا (دبير كل حزب اهللا لبنان) مـي گفـت  آقاي سيد ح
شوراي حزب اهللا لبنان محضر مقام معظم رهبري بوديم. اوج سختي و تنگنايي مـا بـود و   

يخ هم صورت گرفتـه بـود، همـه    گذشت كنفرانس شرم الشخيلي به حزب اهللا سخت مي
عي كه ما بـا رهبـر معظـم جهـان اسـالم      ها شده بود كه حزب اهللا را نابود كنند. موق توطئه

يد، اين چيزها زياد مهـم  شو ميشما پيروز : ديدار داشتيم ايشان به ما اميد دادند و فرمودند
 نيست پس اضافه كردند:

د و ديگـر هـيچ   شـو  مـي من در اداره امور كشور بعضي وقتها حل مسائل برايم دشوار 
م كـه آمـاده شـويد بـه جمكـران      ويگـ  ميد، به دوستان و اعوان و انصار شو ميراهي پيدا ن

 يم.شو ميگيريم و راهي مسجد جمكران  برويم، راه قم را پيش مي
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 اى خامنهآيت اهللا  معظم رهبرى حضرت سروده مقام

 دلــم قــرار نمــى گيــرد از فغــان بــى تــو
ــارغ   ــم ف ــد دل ــامى دوران نش ــخ ك  ز تل
 چــو آســمان مــه آلــوده ام ز تنــگ دلــى 

ــو    ــه ش ــى آورد تران ــبح نم ــيم ص  قنس
 لب از حكايت شب هاى تـار مـى بنـدم   
 چو شمع كُشته ندارم شراره اى بـه زبـان  
 ز بى دلى و خموشى چو نقش تصـويرم 
ــان تشــنه نهــم  ــر زب ــه زي  عقيــق ســرد ب
 گزارش غم دل را مگر كـنم چـون امـين   

 

 ســپند وار زكــف داده ام عنــان بــى تــو 
 زجام عشق لبى تر نكرد، جـان بـى تـو   

 بـى تـو    پر است سينه ام از اندوه گـران 
ــو       ــى ت ــبالن ب ــد بل ــار ندارن ــر به  س
 اگر امان دهدم چشم خون فشان بى تو 
 نمى زند سخنم آتشى به جـان بـى تـو    
 نمى گشايدم از بى خودى زبان بى تـو  
 چو يادم آيد از آن شكرين دهان بى تـو  
 جدا از خلق به محراب جمكران بى تو

 د.شبا مى» امين«تخلص شعرى مقام معظم رهبرى در اين شعر 

 العظمى آقاى بروجردىآيت اهللا  حضرت

: ق فرمودنـد  .هــ  1380متوفى  (قدس سره) العظمى آقاى بروجردىآيت اهللا  حضرت
اگر موفق بشوم، در قم دو كار انجام خواهم داد، يكى راه مسجد جمكران را بـاز خـواهم   

   كرد، دومى بيمارستانى در شهر قم بنا خواهم نمود *.
العظمـى حـاج آقـا حسـين     آيـت اهللا   اهد تشـرف مرحـوم  اينجانب (آقاى شـمس) شـ  

بروجردى طباطبائى(رحمه اهللا)بودم كه چون محل پدرى ما نزديك به دروازه كاشـان قـم   
بود و راه نزديك جمكران از آنجا مى گذشت آن مرجع جهانى به وسيله درشـكه تشـرف   

مـاده شـدند   به مسجد پيدا كردند و اهالى محل بخصوص ائمه جماعات اطراف آن محل آ
كه در مراجعت آن مرحوم نماز مغرب و عشاء را به امامت آن مرجـع در مسـجد كيهـانى    

بـود حضـور    1330سال داشتم يعنى حـدوداً سـال    18برقرار سازند، حقير هم كه حدود 
داشتم و ديدم كه بعد از نماز مغرب به عالمى امر كردند كه به مردم توصيه نمايند كـه بـه   

اگر براى من مقدور بود نمازهاى واجب روزانه : نمايند و فرمودندمسجد جمكران رغبت 



 47  ايجاد مسجد جمكران داستان  

*متن نامه حضرت حجة االسالم واعظ شهير مرحـوم   را در مسجد جمكران ادا مى كردم.
 آقاى سيد صادق شمس الدينى (معروف به شمس).

 العظمى گلپايگانىآيت اهللا  حضرت

پـدرم هـر زمـانى كـه بعضـى       براى: حجة االسالم سيد محمد باقر گلپايگانى فرمودند
ند، گاهى اوقات صبح جمعه و گـاهى ظهـر   رفت مىمسائل پيش مى آمد به مسجد جمكران 

مى خواهم بروم جمكران، حاال يا چهارشنبه يا سـه  : فرمود مىو يا بعد از ظهر هم كه بود 
 شنبه يا دوشنبه يعنى معتقد به چيزى نبود. و گاهى اوقات نماز جماعت در آنجا برپـا مـى  
كردند. در ايام جنگ تحميلى يك شب آقاى خليليان زنگ زد و گفت خدمت آقا (آيـة اهللا  

رحمه اهللا عرض كنيد كه االن در يكـى از محورهـاى مهـم بچـه هـا در حـال       )گلپايگانى 
محاصره گازانبرى دشمن قرار گرفتند كه اگر دشمن موفق شود ديگر چيـزى از مـا بـاقى    

ند وقتى به آقا عرض كرديم دقيقاً خاطرم نيست كـه بعـد از   نمى ماند به آقا بگوئيد دعا كن
نماز صبح بود يا وقت ديگر بود كه آقا مشرف شدند مسجد جمكران صبح دو مرتبه آقاى 

بصورت معجزه آسائى عمليات دشمن با شكست مواجه شـد و  : خليليان زنگ زد و گفت
يكـى   اسير و كشته شـدند. رزمندگان ما از محاصره بيرون آمدند و تعداد زيادى از دشمن 

د رضـا گلپايگـانى نقـل     آيت اهللا  از علماء حوزه از حضرت العظمى آقاى حاج سيد محمـ
العظمى مرحوم شيخ عبد الكريم حائرى كه عده آيت اهللا  در عصر: كرد كه ايشان فرمودند

محصلين حوزه علميه قم به چهارصد نفر رسيده بود، در زمستانى طـالب از حـاج شـيخ    
قى بافقى كه مقسم شهريه مرحوم حاج شيخ بود عباء زمستانى خواستند و ايشـان  محمد ت

از : چهارصد عبا از كجا بياورم، گفت: حائرى فرمودندآيت اهللا  از مرحوم حائرى خواستند
پس مـن انشـاء   : من راهى ندارم، گفت: فرمود حضرت صاحب الزمان(عليه السالم) بگير.

مقدس جمكران رفته و روز جمعه به مرحـوم حـاج    اهللا مى گيرم و شب جمعه به مسجد
آقا صاحب الزمان(عليه السالم) وعده فرمودنـد فـردا كـه شـنبه اسـت      : شيخ حائرى گفت
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و روز شنبه به وسيله مـردى از تجـار عبـاء رسـيد و بـين       چهارصد عبا را مرحمت كنند.

 طالب تقسيم كردند.

 العظمى آقاى شيخ عبدالكريم حائرىآيت اهللا  حضرت

العظمى آقاى حاج شيخ محمد على اراكى طاب ثراه در نمـاز  آيت اهللا  مرحوم حضرت   
د تقـى بـافقى    : جمعه قم فرمودند انى آقاى حاج شيخ محمـچند روز به اول ماه مانده عالم رب

ند رسـيد  مـى ق  .هــ  1355العظمى شيخ عبد الكريم حـائرى متوفـاى   آيت اهللا  محضر مبارك
سؤال مى كردند وضـع شـهريه چطـور اسـت؟ مرحـوم حـائرى       جهت شهريه طالب حوزه، 

راهـى مسـجد   » آقـاى بـافقى  «جز سرمايه توكل چيزى در دست نيسـت، ايشـان   : ندفرمود مى
 (عليـه السـالم) مشـكل شـهريه حـل      ند، از توجهات صاحب الزمـان شد مى مقدس جمكران

 .شد مى

 آية اهللا آقا ميرزا جواد ملكى تبريزى

من به همراه چند نفر از خانمها و محارمشان براى تشرف بـه   عموى: ايشان فرمودند  
مسجد جمكران آمده بودند وقتى به مسجد رسيدند شب شده بود تصميم مـى گيرنـد كـه    
شب را در مسجد بمانند.چون چند زن همراه ايشان بودند بخاطر امنيت و اطمينان خـاطر  

گذاشتند تـا محكـم شـود.     خانمها، درهاى مسجد را بستند و از داخل سنگهائى پشت در
مقدارى از شب گذشته بود كه با كمال تعجب مى بينند جوانى وارد مسجد شد با ظاهرى 

تـا   بسيار آراسته و نورانى كه مسجد از نور رخ ايشان روشن شد و مشغول عبـادت شـد.  
رونـد.   ند و از هوش مىشو مىند همه دچار غشوه شو مىاينكه ايشان با اين صحنه مواجه 

ه مردم براى عبادت به مسجد مى آيند، مى بينند درهاى مسجد از داخل بسته شده صبح ك
 يابند. ند و آنها را با آن حالت مىكن مىاست به هر وسيله كه شده در را باز 

 العظمى نجفى مرعشىآيت اهللا  حضرت
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د علـى        در اين مسجد شريف مكرر كراماتى ديده شده است كه مرحـوم شـيخ محمـ
به قمى در كتاب تاريخ قم در جلد اول و دوم اشاره كرده به كراماتى كـه  كجوئى معروف 

در آنجا اتفاق افتاده است و اشخاصى كه شرفياب حضور مبارك حضرت ولى عصر(عليه 
مشـاهده كـرده ام،   » مسجد جمكران«حقير خودم مكرر كراماتى در آنجا  السالم) شده اند.

مسجد بيتوته كنم و جاى ترديـد نيسـت   چهل شب چهارشنبه مكرر موفق شدم كه در آن 
د و بعد از مسـجد سـهله ايـن    باش مىكه از امكنه اى كه مورد توجه و منزول بركات الهى 

 د.باش مىبهترين مقام و بهترين جائى است كه منتسب به حضرت ولى عصر (عج) 

 آية اهللا سيد محمد باقر ابطحى اصفهانى 

شبى در عالم رؤيا ديـدم فضـاى مـا    : فرمودندآية اهللا سيد محمد باقر ابطحى اصفهانى 
بين قم و مسجد جمكران گويا تمام چمنزار است و داراى درختهاى سبز كه مهتاب بر آن 
مى تابيد و نهرهاى آب در آن جريان داشت، درختى را ديدم كه داراى شاخه هاى بسـيار  

ذهـنم خطـور   كه به  رسيد مىجذّاب و سر سبز و صداى روح بخشى از ميان آن به گوش 
كرد صداى حضرت داوود است و در وسط آن درخت جايگاهى بود كـه در آنجـا آقـايى    

(عليه السالم) است، صـحبتى   نشسته و به نظرم آمد آقا حضرت بقية اهللا األعظم امام زمان
را به ميان آوردم كه از ذكر آن معذورم، زيرا اشاره به عهد و پيمانى بـود و سـپس عـرض    

عملـت را عمـل امـام    «: به زبان فارسى فرمـود » به شما قرب پيدا كنم؟ چه كنم كه«: كردم
من به خاطرم اين معنى رسيد يعنى آنچه را به ذهنـت مـى آيـد اگـر امـام      ». زمان قرار بده

وهـو  : زمان بود عمل مى كرد تو هم همان را عمل كن. به عربى به حضرت عرض كـردم 
كه در اين امـر موفـق باشـم؟ بـه عربـى      چه كنم : األمل، يعنى اين آرزوى من است. گفتم

از خواب بيدار شدم، چراغ خاموش بود، قلم و دفتر حاضـر   »خالص فی العملاإل«: فرمود

كردم و آن دو جمله سؤال و جواب را نوشتم، فردا درباره اين دوجمله سؤال و جواب او 
ت را كـه  فكر كردم، به نظرم آمد در جمله اول حقيقت تشـيع و در جملـه دوم راه موفقيـ   

 همان توحيد ذاتى و عملى باشد يافتم، اين دو جمله توصيه حضرت بود.
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 پايانى آيت اهللا  حضرت

توسل به حضرت سيره علماء بوده و حتى در مواقع زيادى بـا پـاى پيـاده بـه مسـجد      
ند. در طى سالهايى كه با فضال جلسه تفسير داشتيم، پيـاده  شد مى مقدس جمكران مشرف

يم يك روز كه به همراه اعضاء تفسير كه چند تن از علما بودند شد مى به جمكران مشرف
مـن  : سيد ابوالفضل مير محمـدى گفـت   آيت اهللايم، رفت مىبا پاى پياده به مسجد جمكران 

حاجتى دارم از امام زمان(عليه السالم)كه عنايت فرمايد پدرم مـريض اسـت حـال ايشـان     
من هم خانه ندارم، حضرت يـك خانـه   : ندموسوى زنجانى فرمود آيت اهللاو  ;خوب شود

به ما مرحمت فرمايد، چند روز نگذشت كه پدر آقاى مير محمدى با يك قرص كه دكتـر  
 نوشته بود خوب شد و در مدت كوتاه آقاى موسوى نيز صاحب خانه شد.

 شيخ محمد تقى بافقى آيت اهللا

د تقـى بـافقى كـه بارهـا        آيت اهللاعالم ربانى حضرت  خـدمت امـام   حاج شـيخ محمـ
زمان(عليه السالم) مشرف شدند و سهم بسزايى در رونق دادن به مسجد مقدس جمكـران  

 قم دارند.
العظمى آقاى حاج سيد محمد رضا گلپايگانى  آيت اهللايكى از علماء حوزه از حضرت 

العظمى مرحوم شيخ عبد الكريم حائرى كـه   آيت اهللادر عصر : نقل كرد كه ايشان فرمودند
لين حوزه علميه قم به چهارصد نفر رسيده بـود، در زمسـتانى طـالب از حـاج     عده محص

شيخ محمد تقى بافقى كه مقسم شهريه مرحوم حاج شيخ بود عباء زمسـتانى خواسـتند و   
چهارصد عبا از كجـا بيـاورم،   : حائرى فرمودند آيت اهللايشان از مرحوم حائرى خواستند 

 م) بگير.  (عليه السال از حضرت صاحب الزمان: گفت
پس من انشاء اهللا مى گيـرم و شـب جمعـه بـه مسـجد      : من راهى ندارم، گفت: فرمود

آقـا صـاحب   : مقدس جمكران رفته و روز جمعه بـه مرحـوم حـاج شـيخ حـائرى گفـت      
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و  الزمان(عليه السالم) وعده فرمودند فردا كه شنبه است چهارصد عبـا را مرحمـت كننـد.   
 باء رسيد و بين طالب تقسيم كردند.روز شنبه به وسيله مردى از تجار ع

 حاج شيخ على پناه اشتهاردى  آيت اهللاحضرت 

اين مسجد مبارك كه در بيش از يك فرسخى شهرسـتان قـم واقـع شـده از روز اول       
تأسيس مورد توجه عالقه مندان به حضرت بقية اهللا روحى له الفـداء بـوده و هسـت و از    

صوص از زمانى كه تأسيس حوزه در ايـن بلـده   آنجا بعضى كرامات هم مشاهده شده بالخ
 قـدس سـره شـده اسـت.    مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حـائرى  طيبه با همت مؤسس آن 

العظمى گلپايگانى توجه خاصـى بـه آن مسـجد شـريف داشـت و كـراراً        آيت اهللامرحوم 
نـد  م، مـى گفت رفت مىگلپايگانى  آيت اهللاحوادث غير مترقبه كه پيش مى آمد، حقير به بيت 

 آقا جمكران رفته تا متوسل به حضرت شود.

 آقاى سيد محمد على علوى آيت اهللا

بهتر آن است كه مقدارى درباره مسجد جمكران توضيح داده شود تا مـؤمنين اهميـت   
بيشترى بدهند، در كتاب مونس الحـزين بـه سـند معتبـر از اميـر المـؤمنين علـى صـلواة         

و فرمـوده كـه ايـن زمـين از زمينهـاى ديگـر        المصلّين از جمكران و مسجد آن خبـر داده 
د. چه گويم در حق مسجدى كـه حضـرت بقيـة اهللا ارواح مـن     باش مىجداست و مقدس 

من صـلّى فيـه   «: سواه فداء بر حسب نقل محدث نورى و غيره درباره اش چنين فرمودند
ز در يعنى خواندن نماز در اين مسجد هماننـد خوانـدن نمـا   ». كمن صلّى في البيت العتيق

و چه مناسبت خوبى است بين مسجد جمكران در كنار حرم اهل البيت(عليهم  كعبه است.
السالم)و عش آل محمد صلوات اهللا عليهم اجمعين كه شيعيان شبهاى چهارشنبه در آنجـا  
جمع شوند و مشغول به ذكر و دعا و نماز براى آن حضرت باشند، و بين مسجد سهله در 

(عليه السالم) و كوفه كه شيعيان آنجا هم نيز در شبهاى چهارشنبه كنار حرم امير المؤمنين 
مشغول به زيارت هستند گرچه بسيارى از مردم از عظمت و فضيلت ايـن مكـان مقـدس    
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غافلند و به آن توجهى كه بايد داشته باشند ندارند، و در پيام حضرت حجت (عج) آمـده  

و در همين راستا است كه مراجع بزرگ  است كه به مردم بگوئيد قدر اين مسجد را بدانند
ت و      آيت اهللاو آيات عظام مانند  حائرى و مؤسس حوزه علميـه قـم و بروجـردى و حجـ

گلپايگانى و مرعشى نجفى و شيخ مرتضى حائرى (قدس سره) براى اين مسـجد اهميـت   
زيادى قائل بودند. فضائل و مناقب و بركات اين مسجد بيش از ايـن اسـت كـه بتـوان در     

 ين مختصر گنجاند.ا

 شيخ حسين نورى همدانى آيت اهللات حضر

قمرى به حوزه مقدسه قـم آمـدم، پـس از چنـد روزى      1362بنده كه در اواخر سال   
سخت مريض شدم و چون در مضيقه اقتصادى بودم از مراجعه به طبيب هم ناتوان بـودم،  

ز انجـام اعمـال   با زحمت زياد به مسجد مقدس جمكران به قصد استشـفاء رفـتم، پـس ا   
مسجد و توسل به حضرت ولى عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء از مسجد خارج شدم و 
چند دقيقه اى (چون آن روز غير از يك مسجد كوچك با چند اطاقى كه در جوار مسـجد  
بود چيز ديگرى نبود) نشستم كه خوابم گرفت، و چون بيدار شدم اثرى از آن بيمـارى در  

براى نماز استسقاء و طلب باران مرتبه اول به خاكفرج رفتيم و  1378ل در سا خود نديدم.
يم نماز استسـقاء  خواست مىنماز را در آنجا خوانديم ولى من اثرى نديدم. اما دفعه دوم كه 

را بخوانيم به جمكران آمديم، چون ماه رمضان بود و مردم همه روزه بودند و البتـه نمـاز   
، با آنكه در آن روز يك لكه ابرى هم در آسمان نبود، همـان  باران سه روز روزه الزم دارد

شب باران حسابى نازل شد و دليلش اين بود كه اين دفعه ما به امام عصر (عليـه السـالم)   
و ! پناه آورده بوديم. همان شب خيلى ها به من تلفن زدند كه آقا اين چه كرامتـى اسـت؟  

يم) ولى در ميـان مسـتمعين و حضـار كـه     من مطمئن بودم (ما خودمان كه لياقتش را ندار
 بيشتر پيرمرد و زن و زوار بودند حتماً افراد دل شكسته و مستجاب الدعوة وجود داشت.

 



 53  ايجاد مسجد جمكران داستان  

العظمى آقاى حاج شيخ محمدى على اراكى در نماز جمعه قم  آيت اهللامرحوم حضرت 
 فرمودند

ـ    افقى محضـر مبـارك  چند روز به اول ماه مانده عالم ربانى آقاى حاج شيخ محمد تقـى ب
ريه هند جهـت شـ  رسـيد  مـى هــ.ق  1355العظمى شيخ عبدالكريم حائرى متوفاى آيت اهللا 

جز : ندفرمود مىمرحوم حائرى  طالب حوزه، سؤال مى كردند وضع شهريه چطور است؟
 راهى مسجد مقـدس جمكـران  » آقاى بافقى«سرمايه توكل چيزى در دست نيست، ايشان 

 .شد مى صاحب الزمان(عليه السالم) مشكل شهريه حلند، از توجهات حضرت شد مى

 العظمى آقاى حاج شيخ مرتضى حائرىآيت اهللا  حضرت

مسجد جمكران يكى از آيات باهرات عنايت آن حضـرت اسـت، و   : ايشان مى نويسند
توضيح اين مطلب در ضمن چند جهت ـ كه شايد خيلى ها از آن غافـل باشـند ـ مـذكور      

 د:شو مى
جمكران كه در بيدارى واقع شده، در كتـاب تـاريخ قـم كـه كتـاب       داستان مسجد -1

 معتبرى است، از صدوق عليه الرحمة نقل شده است.
داستان مشتمل بر جريانى است كه مربوط به يك نفر نيست، براى اين كه صبح كه  -2

ند مى بينند با زنجير عالمت گذاشته شده است كه مـردم بـاور كننـد. و    شو مىمردم بيدار 
ن زنجير مدتى در منزل سيد محترمى ظاهراً به نام سيد ابو الحسن الرضا بـوده اسـت، و   اي

 د.شو مىمردم استشفاء به آن مى نموده اند. و بعداً بدون هيچ جهت طبيعى مفقود 
جاى دور از شهر و در وسط بيابان جائى نيست كه مورد جعل يك فرد جمكرانـى   -3

 رمضان. بشود، آن هم دست تنها در يك شب ماه
ند، و مسجد از تصور كن مىنوعاً مردم عادى به واسطه خواب يك امامزاده را معين  -4

 مردم عادى دور است.
اگر پيدايش اين مسجد روى احساسات مذهبى و عالقه مفرط به حضرت صاحب  -5

األمر(عليه السالم)بود، مى بايست سراسر توسل به آن بزرگوار باشد، چنانكه در اين عصر 
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ند، شـو  مىبيشتر زيارت حضرتش در آن مسجد مى خوانند و متوسل به آن حضرت  مردم

در صورتى كه در اين دستور معنوى اصالً اسمى از آن حضرت نيست، حتى تـا بـه حـال    
 هم بيشتر معروف به مسجد جمكران است، نه مسجد صاحب الزمان(عليه السالم).

ه هم نماز تحيت مسجد وارد شـده  متن دستور موافق با ادله ديگر است، براى اينك -6
است و هم نماز صـد بـار ايـاك نعبـد و ايـاك نسـتعين، و هـم تهليـل و تسـبيح فاطمـه           

 زهرا(عليها السالم).
اين دو داستان كه نقل شد، مشـهود و يـا مثـل مشـهود خـودم بـود، و داسـتانهاى         -7

هللا تحقيق نمـوده  ديگرى هست كه فعالً تمام خصوصيات آن را در نظر ندارم، بعداً انشاء ا
 م.كن مىدر اين دفتر ـ باذنه تعالى ـ ذكر 

در آن موقع كه زمين اين قدر بى ارزش بوده است، فقط يك مساحت كـوچكى را   -8
مورد اين دستور قرار داده اند، كه ظاهراً حدود سه چشمه از مسجد فعلـى اسـت، كـه در    

محـراب هسـت، و دو    زمان ما خيلى بزرگ شده است (ظـاهراً آن چشـمه اى كـه در آن   
 چشمه طرفين باشد).

نگارنده كه خالى از وسوسه نيستم، و خيلى به نقليات مردم خوش بـين نيسـتم، از آن   
امارات به صحت اين مسجد مبارك قطع دارم، والحمد اهللا علـى ذلـك، وعلـى غيـره مـن      

 النعم الّتي ال تحصى.

 العظمى حجت آيت اهللا  حضرت

ق  .هــ  1372حمد حجت كـوه كمرى(قـدس سـره) متـوفى     آية اهللا العظمى آقا سيد م
چهل نفر از فضالء حوزه علميه قم را انتخاب نمودند و دستور فرمودند به مسجد مقـدس  
جمكران بروند و در آنجا بعد از نماز صاحب الزمان(عليه السالم)زيارت عاشورا بخواننـد  

 باران بفرستد. و دعا كنند كه از عنايت حضرت ولى عصر (عج) خداوند متعال
طالب محترم صبح پياده عازم مسجد جمكران شدند و بعد از نماز و زيارت عاشورا و 
دعا جهت باران كه مدتى بود باران نيامده بود از مسجد جمكران بيرون آمدنـد بـه طـرف    
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شهر مذهبى قم، وسط راه باران چنان گرفت كه قابل تحمل نبود، وقتى وارد منـزل شـدند   
ود آقا دستور داده بود گوسفندى بكشند و آبگوشت درسـت كننـد تمـام    جهت نهار كه خ

لباسهاى آقايان خيس شده بود به طورى كه فشـار مـى دادنـد از لبـاس و عمامـه هـا آب       
 .شد مى جارى

نسـبت بـه    (عليه السـالم)  از بركات مسجد جمكران و عنايت حضرت صاحب الزمان
 سربازان خود در آن روز بارندگى مفصلى شد.

كه براى طالب حوزه علميه شهريه مـى دادنـد    ،العظمى آقاى حجتآيت اهللا  رتحض
روز آخر ماه بود براى فردا كه اول ماه باشد زمينه بـراى شـهريه نداشـتند، بـه خـادم مـى       

ند، بعد شو مىمركب را آماده كن تا بروم به مسجد جمكران، معظم له عازم مسجد : فرمايد
ايـن  ! آقا امام زمان(عليه السالم): ندكن مىالم) و دعا عرض از نماز صاحب الزمان(عليه الس

حوزه علميه مال شما است، اين طلبه ها سربازان حضرتعالى هستند، آبروى ما مربوط بـه  
شما است، راجع به شهريه حوزه عنايتى فرمائيد، وقتى به منزل تشريف مى آورنـد خـادم   

د جهـت  شـو  مـى ظر شما هستند، معلـوم  آقا بعد از شما دو نفر آمدند و منت: دكن مىعرض 
نـد،  ده مـى العظمى آقاى حجت آيت اهللا  دادن وجوه شرعيه آمده اند و مبلغى پول خدمت

 وقتى مى شمارند مى بينند به اندازه شهريه همين ماه است.

 حجة االسالم والمسلمين شيخ حسين كريمى قمى 

بـن طـاووس و   درست است كه در غيبت كبرى بعضى از نفوس قدسـيه چـون سـيد    
عالمه بحر العلوم و شيخ محمد كوفى موفق بـه ديـدار يوسـف فاطمـه، حضـرت مهـدى       
موعود روحى فداه گرديده اند، اما اين لياقت نصيب هر كسـى نشـود، تـا كسـى خـود را      

د شـو  مـى مهذّب ننمايد و سنخيت با آن نير وجود پيـدا نكنـد چنـين نعمتـى نصـيب او ن     
 با شناسايى است).(مقصود مالقات اختيارى توأم 

 آية اهللا العظمى سيد محمد تقى خوانسارى
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آيـت اهللا   از جمله بزرگان كه به مسجد مقدس جمكران خيلى عالقه داشتند حضرت  

ق كه بـا مرحـوم    .هـ 1372العظمى آقاى سيد محمد تقى خوانسارى (رحمه اهللا) متوفاى 
يـاده بـه مسـجد شـريف     ق پ .هــ  1415العظمى آقـاى اراكـى متوفـاى    آيت اهللا  حضرت

 ند.رفت مىجمكران 

 آية اهللا خرازى 

مسجد جمكران در واقع به صورت يك مركزى براى توسـالت مـردم بـه امـام زمـان      
(عليه السالم) تبديل شده است و بسيارى از مـردم از ايـن توسـالت نتيجـه ديـده انـد و       

تدين و شريف شواهد زيادى هم هست يكى از دوستان ما آقاى شهاب شميرانى كه فرد م
و بزرگوارى بودند و مورد عالقه بعضى از مراجع بودند نقل مى كرد كـه مـن روز جمعـه    

م به اين جملـه  خواند مىاى كه در مسجد جمكران مشرف بودم و در حالى كه دعاى ندبه 
: فاغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى واره سيده يا شديد القوى ـ ترجمـه  : رسيدم كه
رس اى فرياد رس فريادخواهان و بنده كوچك گرفتارت را درياب و ظاهر نمـا  به داد ما ب

بنده در حالى كه آهسته و با خودم زمزمـه   به او آقايش را، اى خداى بسيار قوى و مقتدر.
واره «: اين جملـه را تكـرار كـن   : مى كردم، ديدم شخصى باالى سرم است و به من گفت

من كه آهسته مـى  !! چگونه متوجه شد؟! چه شد؟ مالحظه كردم كه» سيده يا شديد القوى
 برگشتم و نگاه كردم ولى كسى را نديدم.! گفتم اين چه كسى بود؟

 العظمى سيد ابوالحسن اصفهانىآيت اهللا  حضرت

وحيد خراسـانى  آيت اهللا  حائرى بواسطه يكى از مراجع قم و حضرتآيت اهللا  مرحوم
كـه   انـد  كـرده نژاد او از شوشتر است نقل  (دام ظله) بدون واسطه از شيخ محمد كوفى كه

سيد ابوالحسن اصفهانى توسط او (شيخ كوفى) توقيعى از حضـرت  آيت اهللا  براى مرحوم
د مبنى بر اين كه (ارخص نفسك، و أجعل مجلسك شو مىصادر  ولى عصر (عليه السالم)

ه كـن)  فى الدهليز، واقض حوائج الناس، نحن ننصرك) خودت را ارزان كن (فروتنى پيش
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و در دهليز خانه ات بنشين (در دسترس مردم باش) و حاجت و نيازهاى مردم را برآورده 
 يم.كن مىساز، ما ياريت 

 العظمى مكارم شيرازى آيت اهللا  حضرت

جاذبه نيرومند معنـوى (مسـجد مقـدس جمكـران) بـه اضـافه قضـاء حـوائج و حـل          
ضرت مهدى ارواحنا فداه ديـده  مشكالت فراوانى كه مردم از عبادت در آن و توسل به ح

اند، سبب شده كه روز به روز بر شكوه دامنه آن افزوده شود و خيـل مشـتاقان از سراسـر    
اين كشور پهناور اسالمى، بلكه از خارج از كشور در مواقع مختلف به سوى آن بشتابند و 

رنـد.  از اين چشمه كوثر و منبع خير و بركت هر كدام بـه مقـدار اسـتعداد خـود بهـره گي     
علماى بزرگ همواره براى اين مسجد احترام خاصى قائـل بـوده انـد و در آن راز و نيـاز     

 فراوان داشته اند و هم اكنون نيز مورد توجه علما و فضال و مراجع بزرگ است.
مسجد جمكران مطابق روايت موجود به فرمان حضرت مهدى موالنا صاحب العصر و 

ه خاص از شهر تاريخى، مذهبى قم ساخته شـده و  الزمان براى هدف بزرگى در اين منطق
حسن بن مثله جمكرانى كه مردى پاكدل و پاك سرشت بود، در بيدارى (و نه در خواب) 

بـه همـين دليـل     اين دستور را دريافت كرده و با تشريفات خاصى اين مسجد را بنا نمود.
اذبـه معنـوى   هر كس در فضاى ملكوتى آن قرار مى گيرد احساس روحانيتى عجيـب و ج 

 د.كن مىفوق العاده 

 حاج شيخ حسنعلى نخودكى اصفهانى

حائرى مرقوم داشته اند كه جناب آقاى حاج شيخ عبـداهللا مهرجـردى   آيت اهللا  مرحوم
كه از وعاظ مشهور خراسان است و متجاوز از چهل سال است كه ايشان را به خوبى مـى  

زمان رضاشاه پهلـوى در اواخـر   در : شناسم و آدم فاضل و درست و با محبتى است گفت
سلطنت او كه بر اهل علم خيلى سخت گرفته بود به مرحوم حاج شيخ حسنعلى مراجعـه  

د كه ايشان حاج شيخ معظم له (شيخ عبداهللا واعظ) را راهنمـاى معنـوى كنـد چـون     كن مى
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.. خالصه ايشان بـه  .مرحوم حاج شيخ حسنعلى اصفهانى معروف به دستگيرى معنوى بود

صفهانى (حاج شيخ حسنعلى) مراجعه مى نمايد. ايشان ظاهراً پس از اعمال قـدرت  آقاى ا
خاصى مى گويند حل مشكل شما براى اينكه به نظام وظيفه نروى و معاف شوى منوط به 
اين است كه به قم بروى و به مسجد جمكران قم رفته و به حضرت صاحب االمر (عليـه  

 آالف التحية و الثناء) متوسل شوى.
ند. در شـو  مىند و به حضرت متوسل رو مىان به قم مى آيند و به مسجد جمكران ايش

نتيجه خواب مى بينند كه در مسجد يا حياط آن هستند و ظاهراً خادمه اى بـه ايشـان مـى    
در همين مجاور مسـجد تشـريف دارنـد و حـاج      گويد كه حضرت حجت (عليه السالم)

.. يادم نيست كه خود آقا يا مـن  .دكن مىنمائى راه شيخ مزبور را خدمت امام (عليه السالم)
صحبت معافيت از نظام وظيفه را پيش كشيدم، فرمود ما آن را درسـت كـرديم. از خـواب    
بيدار شدم و از سابق يك معافيت يك ساله به عنوان مرض يا عذر ديگر (كه يادم نيست) 

ه مدتها وقت آن تمـام  همان برگ موقت را ك شد مى داشتم. هر موقع كه نياز به نشان دادن
. تا چند سال به اين نحـو بـود تـا آنكـه     شد مى شده بود را نشان مى دادم و رفع گرفتارى

 مشمول بخشودگى گرديد.

 العظمى صافى گلپايگانى آيت اهللا  حضرت

والد اعلى اهللا مقامه آيت اهللا  حقير از طفوليت كه در خدمت مرحوم ...كن لوليّک مَّ اللّهُ 

م و به سعادت تشرف به مسجد مقدس جمكران نايل مـى گشـتم، آن   شد مى مشرف به قم
مرحوم كه در ارادت و چاكرى به آستان مالئك پاسبان حضرت بقية اهللا ارواح العالمين له 
الفدا مشار بالبنان بودند و مصدر خدماتى به آن حضرت شده بودند و توجهـاتى مشـاهده   

اده به مسجد مشرف شوند و به فـيض نمـاز و   كرده بودند، اصرار داشتند كه مهما امكن پي
 عبادت در آن مكان مبارك نائل مى گشتند.

نـد در  فرمود مـى از جمله بزرگانى كه حسن عقيده خود را به مسجد جمكـران اظهـار   
العظمـى اسـتاد اعظـم آقـاى     آيـت اهللا   اينجا به نام نامى بزرگ فقيه عالم اسـالمى مرحـوم  
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العظمى گلپايگانى اشاره مـى نمـايم.   آيت اهللا  رتبروجردى و مرحوم مرجع عاليقدر حض
اميد است خداوند متعال ما را از فيض تشرف به اين مسجد تا حياتى باقى اسـت محـروم   

 نفرمايد.

 آية اهللا مجتهدى تهرانى 

مسجد شريف جمكران كه از يكهزار سال پيش به دستور امام زمان (عليه السالم) بـه    
انى سـاخته شـده از اول تأسـيس مسـجد تـا بـه امـروز        وسيله شيح حسن بن مثله جمكر

معجزات و كرامات زيادى ديده و شنيده شـده، همينطـورى كـه مرحـوم نـورى در نجـم       
الثاقب نوشته علماء اعالم و آيات عظام چه در زمـان گذشـته و چـه در زمـان مـا عالقـه       

تان مشرف شـده ام  زيادى به اين مسجد داشته و دارند، حقير هم بارها پياده با رفقا و دوس
رجـب   25نفر از طالب علوم دينيه و سربازان امام زمان(عليه السـالم)،   18كه يك بار هم 

 بود شب تا صبح با چراغ زيتونى مشغول دعا بوديم.

 آية اهللا العظمى فاضل لنكرانى 

در دوران طلبگـى مـن خيلـى بـه مسـجد      : فاضل لنكرانـى فرمودنـد  آيت اهللا  حضرت
يد بيشتر از پانصد مرتبه باشد وكرامات زيادى در اين مسجد مقـدس  م شارفت مىجمكران 

العظمـى بروجـردى   آيـت اهللا   هر وقـت بـراى حضـرت   : ايشان فرمودند ديده و شنيده ام.
مشكل پيش مى آمد مرحوم پدرم كه خود از عاشقان امام زمان(عليه السالم) بود و عالقـه  

اللّه العظمـى بروجـردى) عـرض مـى     زيادى به مسجد جمكران داشت به محضر آقا (آية 
 كردند، يك قربانى براى مسجد جمكران بفرستيد تا رفع مشكل شود.

نـد  فرمود مـى و  مرحوم والد به مسجد مقدس جمكران معتقد بودنـد : ايشان فرمودند  
اللّه بروجردى به قم خواب ديدم كـه در مسـجد جمكـران هسـتم،      تمن قبل از آمدن آي

ى گذاشته اند و شيخ طوسى(رحمه اهللا) روى آن نشسته و تمـام  روى سقف آب انبار منبر
تعبير اين خواب اين بود كه شخصيتى به قم : حياط مسجد مملو از طلبه است پدرم فرمود
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خواهد آمد و طالب گرد او جمع خواهند شد و حوزه رونق خواهد گرفت، طولى نكشيد 

وسى را خواب ديـده و آن هـم در   اللّه بروجردى به قم آمدند. اين كه چرا شيخ ط تكه آي
مسجد جمكران؟ تعبير آن بعدها مشخص شد. شايد مسجد جمكران كاشف از اين باشـد  
كه اصل آمدن ايشان به قم و رسيدن به مقام مرجعيت مطلقـه بـا عنايـت امـام زمان(عليـه      

 السالم) بوده است.

 آية اهللا احمدى ميانجى

مقدس جمكـران خيلـى عالقـه داشـتند      از جمله بزرگان كه به مسجد: ايشان فرمودند
هــق  1372العظمى آقاى سيد محمد تقى خوانسارى(رحمه اهللا) متوفاى آيت اهللا  حضرت

هــق پيـاده بـه مسـجد     1415العظمى آقاى اراكى متوفـاى  آيت اهللا  كه با مرحوم حضرت
 ند.رفت مىشريف جمكران 

 آية اهللا العظمى شيخ محمد على اراكى

آيـت اهللا   به مسجد مقدس جمكران خيلى عالقه داشـتند حضـرت  از جمله بزرگان كه 
ق كـه بـا مرحـوم     .هــ  1372العظمى آقاى سيد محمد تقى خوانسارى(رحمه اهللا)متوفاى 

ق پيـاده بـه مسـجد شـريف      .هــ  1415العظمى آقـاى اراكـى متوفـاى    آيت اهللا  حضرت
 ند.رفت مىجمكران 

 آية اللّه شيخ مرتضى حائرى

ائرى مرقوم داشته اند كه جناب آقاى حاج شيخ عبـداهللا مهرجـردى   حآيت اهللا  مرحوم
كه از وعاظ مشهور خراسان است و متجاوز از چهل سال است كه ايشان را به خوبى مـى  

در زمان رضاشاه پهلـوى در اواخـر   : شناسم و آدم فاضل و درست و با محبتى است گفت
م حاج شيخ حسنعلى مراجعـه  سلطنت او كه بر اهل علم خيلى سخت گرفته بود به مرحو

د كه ايشان حاج شيخ معظم له (شيخ عبداهللا واعظ) را راهنمـاى معنـوى كنـد چـون     كن مى
 ..  .مرحوم حاج شيخ حسنعلى اصفهانى معروف به دستگيرى معنوى بود
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خالصه ايشان به آقاى اصفهانى (حاج شيخ حسنعلى) مراجعه مى نمايد. ايشان ظـاهراً  
مى گويند حل مشكل شما براى اينكه به نظام وظيفه نروى و  پس از اعمال قدرت خاصى

معاف شوى منوط به اين است كه به قم بروى و به مسجد جمكران قم رفته و به حضرت 

 ) متوسل شوى.عليه آالف التحية و الثناءصاحب االمر (

ند. در شـو  مىند و به حضرت متوسل رو مىايشان به قم مى آيند و به مسجد جمكران 
خواب مى بينند كه در مسجد يا حياط آن هستند و ظاهراً خادمه اى بـه ايشـان مـى     نتيجه

گويد كه حضرت حجت (عليه السالم)در همين مجاور مسجد تشريف دارند و حاج شيخ 
.. يـادم نيسـت كـه خـود آقـا يـا مـن        .دكن مىمزبور را خدمت امام (عليه السالم)راهنمائى 

شيدم، فرمود ما آن را درسـت كـرديم. از خـواب    صحبت معافيت از نظام وظيفه را پيش ك
بيدار شدم و از سابق يك معافيت يك ساله به عنوان مرض يا عذر ديگر (كه يادم نيست) 

همان برگ موقت را كه مدتها وقت آن تمـام   شد مى داشتم. هر موقع كه نياز به نشان دادن
ه اين نحـو بـود تـا آنكـه     . تا چند سال بشد مى شده بود را نشان مى دادم و رفع گرفتارى

 مشمول بخشودگى گرديد.

 االسالم و المسلمين محسنى ماليرىحضرت حجة 

مسجد مقدس جمكران، همواره مورد توجه بزرگـان بـود، و در شـدائد بـه آن مكـان      
 -ارواحنا فـداه  -بردند و حلّ مشكل خود را از پيشگاه حضرت ولى عصر  مقدس پناه مى

ند، اينجانب در دوران جوانى مكـرر بـه ايـن مسـجد مقـدس      تياف مىند و نتيجه خواست مى
يكبار به درد پاى بسيار شديدى مبتال شدم به مسجد مقـدس جمكـران    م.شد مى شرفياب

شرفياب شده به حضرت بقية اهللا ـ ارواحنا فداه ـ متوسـل شـدم و از عنايـات بيكـران آن       
ين چيزى اسـت كـه خـودم    حضرت به هنگام مراجعت كال درد پار بر طرف شده بود. و ا

ديدم و به اصطالح درايت است و اما آنچه از ديگران روايت شـده بسـيار فـراوان اسـت،     
بروجـردى  آيت اهللا  حاج شيخ عبدالكريم حائرى و مرحومآيت اهللا  بزرگانى مانند مرحوم

گلپايگانى توجه خاصـى بـه مسـجد مقـدس     آيت اهللا  حجت و مرحومآيت اهللا  و مرحوم
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ند و حـل  شد مى شتند، و همواره در مشكالت حوزه به آن مكان مقدس ملتجىجمكران دا

 ند.يافت مىمشكل خود را 
و اما بناى فعلى مسجد به طورى كه مباشرين توسعه و تجديـد بنـاى مسـجد مقـدس     

د باش مىجمكران شخصاً به اين جانب بيان كردند به امر حضرت بقية اهللا ـ ارواحنا فداه ـ   
 رد توجه آن حضرت بوده و خواهد بود.و انشاءاهللا مو

اميد است مؤمنين از هر فرصتى براى تشرف به اين مسجد و تقرب به حضـرت ولـى   
 استفاده كنند و قدر موقف را بدانند. - اوراحنا فداه - عصر

 مصباح يزدىآيت اهللا  حضرت

خواسـتيم بـه    ) اگر شب جمعـه اى مـى  1332ـ   1در سالهاى نخستين ورود ما به قم (
. بعد از چنـد  رفت مى، پياده خواست مىسجد جمكران برويم وسيله نقليه نبود و هركس م

سال يك ماشين جيپ آن هم بدون درِ و پيكر مى آمد مقابل قبرستان نو مى ايستاد و يـك  
يم نه برق بـود  رفت مىساعت طول مى كشيد كه مسافر پيدا كند و حركت كند آنجا هم كه 

ا امـروز مـى    مىار زائران به ده تا پانزده تن و نه چراغى و كم و بيش شم بينيـد از   رسيد امـ
ى به اين مركز عشـق  شمار بىگوشه و كنار و حتى دورترين نقاط كشور عاشقان و زائران 

 ند.شو مىو انتظار گسيل 
 اينها از افاضات اين علماي نان خور دولت است كه خوانديد.

 .ن همنوا شويمقرآبهتر است با نداي ! و اما اي خواننده گرامي

﴿                            

                           

                             

 ﴾ ٧٠: [األنعام.[  

و رها كن كسانى را كه آيين (فطـرى) خـود را بـه بـازى و سـرگرمى گرفتنـد، و       «
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، و با اين (قرآن)، به آنهـا يـادآورى نمـا، تـا گرفتـار      زندگى دنيا، آنها را مغرور ساخته
(و در قيامـت) جـز خـدا، نـه يـاورى دارنـد، و نـه        ! (عواقب شوم) اعمال خود نشوند

و (چنين كسى) هر گونه عوضى بپردازد، از او پذيرفته نخواهـد شـد؛   ! اى كننده شفاعت
اى از آب  انـد؛ نوشـابه   اند كه خود انجـام داده  آنها كسانى هستند كه گرفتار اعمالى شده

ورزيدند (و آيات الهى را  سوزان براى آنهاست؛ و عذاب دردناكى بخاطر اينكه كفر مى
   .»كردند انكار) مى

 ن شااهللا ملهتدونإنا إو
 رحمه اهللا وبركاتهوالسالم عليكم و
20/3/88 

 محمدرضا زرگر
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