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 مقدمه

جای  ،که از لحاظ عقل و شرع مقدسدر این ایام با آثار و کتبی برخوردم 
که خداوند حکیم در  جایی از آن .دباش میواشکال داشته و منطقی ن سوال

 :دفرمای مییگانه معجزه جاوید پیامبر رحمتش 

َوآّبِ ٱ۞إِنَّ َ�َّ ﴿ ِ ٱِعنَد  �َّ مُّ ٱ �َّ ِينَ ٱ ۡ�ُۡ�مُ ٱ لصُّ [األنفال:  ﴾٢٢َ� َ�ۡعقِلُونَ  �َّ

۲۲[. 
شه ین جنبندگان نزد خدا، افراد کر و اللی ھستند که اندیبدتر« 
 .»کنند نمی

به ھمین دلیل به بحث و بررسی دو موضوع از موضوعات مھم و اساسی 
 و داستان تاسیس مسجد مذھب شیعی یعنی توقیع نھایی امام زمان

ر کلیه کتب مرتبط شیعی این دوموضوع دمتن مستدل  .پردازم می جمکران
  قریبا یکسان آورده شده و ھمگی به آن معترفند.فراوان وت

به آن را  جانب نیز در این آثار به تفکر نشسته و نتیجی عایدم شد که این
ھمراه شوید جانب  این امید است که با خواندن آن بارشته تحریر در میاورم 

جھت تایید و چه در جھت و نقطه نظرات خود را برایم ارسال نمایید. چه در 
  .بینم را که خود را عاری از اشتباه نمیزیاصالح آن 

 .رستگاری ازآن خداست
 خـدایا چنـان کــن سـرانجام کــار

 

ــتگار  ــا رس ــی و م ــنود باش  توخش
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 توقیع نهایی امام زمان 

 بينكميت ما  فإنك، فيك نكخواإجر أعظم اهللا أ! يا عيل بن حممد سمري

فقد  تكبعد وفا مكحد فيقوم مقاأ إىلتوص  الو كمرأيام، فامجع أ ةوبني ست

بعد طول  كوذل -ذكره ىلتعا -ذن اهللا،إال بعد إفال ظهور  ةالتام ةوقعت الغيب

ة، يت لشيعتي من يدعي املشاهدأوسي رض جوراً القلوب وامتالء األ ةمد وقسواأل

فهو كذاب مفرتي وال  ةحيقبل خروج السفياين والص ةاملشاهد ادعىفمن  أال

 .ال باهللا العيل العظيمإ ةال قوحول و
 بنام خداوند بخشنده مھربان

دست  بت ازیخداوند به برادرانت در غم مص !یبن محمد سمر یعل یا
د وپس خ رفت. یا خواھیگر از دنیتا شش روز د تودادن تو اجر فراوان دھد. 

بت یرا غیز ت نکنین خود، وصیچ کس به عنوان جانشیآماده کن و به ھرا 
ن یرد مگر بعد از اجازه خداوند و ایگ یانجام نم یآغاز شده و ظھور یکبر

ت قساوت و یھا در نھا بود که دلخواھد  یو زمان یپس از مدت طوالن
 ن از ظلم و جور پر شده است.یو زم یرحم یب

د ھرکس یو ارتباط با ما خواھد شد. بدان دارید یان مدعیعینزد ش یکسان
 کند دروغ گو است. یین ادعایچن یحه آسمانیو ص یانیقبل از خروج سف

  بررسی توقیع
ای به گفته علمای شیعه، محمد بن حسن عسکری ملقب به مھدی دار

آن غیبت صغرا و دوم آن غیبت کبرا  د که نخستینباش میدو دوره غیبت 
انجامد که در  سال به طول می ۶۹صغرا حدود  غیبت .نام گذاری شده است

که چھار تن از یاران آن جناب  وظیفه ارتباط با ایشان به عھده این دوره
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حسین بن روح نوبختی و  ،محمد بن عثمان ،عبارتند از عثمان بن سعید
جمع آوری ھا  آن . بنابر گفته تاریخ، وظیفهبوده است علی بن محمد سمری

یا ھای دینی و  و نیز تھیه پاسخ پرسش ه آن امامس و تحویل بوجوھات خم
خود بوده است. پس از آنکه علی بن  غیر دینی پیروان شیعی، با پیشوای

آورد  می توقیعی از جانب امام خود ،درس میمحمد سمری به حال احتضار 
مبنی بر اینکه دیگر غیبت صغرا تمام شده و قرار است غیبت کبرا آغاز گردد 

روز  ۶دیگر برای خود جانشین انتخاب نکن زیرا ! حمدپس ای علی بن م
 دیگر خواھی مرد.

اول آنکه در این توقیع  ،کند می در این خصوص چند نکته به ذھنم خطور
 .روز دیگر به دیار باقی خواھی شتافت ۶تو تا ! آورده شده ای علی بن محمد

خود را پیش بینی  د آیندهتوان میکس نبراساس نص صریح قرآن کریم ھیچ 

اَذا تَۡ�ِسُب َغٗد�ۖ ﴿ :دکن چ کس یھ« .]۳۴[لقمان:  ﴾٣٤َوَما تَۡدرِي َ�ۡفٞس مَّ
گاه نیست) (ھیچ آورد داند فردا چه به دست می نمی کس از فردای خود آ

 »!چه برسد به فردای دیگران
دیگر برای  ،گوید میبه علی بن محمد سمری امام زمان مطلب دوم اینکه 

مطابق فقه ! خود جانشین انتخاب نکن زیرا که غیبت کبرا واقع شده است
که برگزیده شود از سوی و ھر امامی  ستخدا، برگزیده از سوی امام ،شیعه

ه غیر . یعنی جانشین امام چه معصوم و چشود می معرفی امام قبل از خود
اما  .خواھد شدو از سوی امام اعالم تعیین  بایست از سوی خدا می معصوم

برای خود  گوید میامام به علی بن محمد  در این توقیع گفته شده که
 ،خاص پیش از محمدبن علی نائب سه از قرار معلوم! جانشین انتخاب نکن

حال پرسشی باقی است که  .اند کرده میخودشان جانشینانشان را انتخاب 
طبق فقه  ؟شود می ر معصوم انتخاباز طرف یک غی مگر واسطه یک معصوم،

تو خواھی مرد و من کسی دیگری را به : بھتر بود امام بگویدجعفری ه عشی
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خیلی وارد به فقه  زمان از قرار معلوم امام! مکن میجانشینی تو انتخاب ن
 نیاورده و در این باره، از سوی امامآن را  ،نده توقیعیسشیعی نبوده و یا نو

  گاف بزرگی داده است.
غیبت کبرا آغاز شده و من : گوید مینکته دیگر اینکه امام در این توقیع 

  ظلم جور پر شده است. به اذن خدا زمانی برخواھم گشت که زمین از
که  آیم میمن زمانی  گوید میآورد اما  آن جناب ابتدا اذن خدا را می

انی زمین پراز جور باشد حال تکلیف خداوند چیست اگر بخواھد امام را زم
د برای خدا تعیین توان میکسی  آیا ؟دیگری مثال در زمان صلح بفرستد

این تاریخ نویسان مذھب ما که عموما به انجیل تحریف شده و  ؟تکلیف کند
 ،سازند می ھا را از روی آن ند و داستاننمای میمنابع مسیحیت رجوع 

زمان رجعت امام خود را نا معلوم اعالم نمایند که کمی  الاقل اند کردهن
بیه به تششرایط بازگشت امام آسانتر باشد. زیرا در انجیل رجعت عیسی را 

خبر باز خواھد گشت. ھمچنین  خبر رفته و بی بازگشت آقایی نموده که بی
بایست کاھلی به خرج دھند و باید بدانند ھرلحظه ممکن  غالمان منزل نمی

بایست در خدمت آقای خویش باشند.  می ایشان برگردد پس ھمیشهاست آق
نکند در لحظه برگشت آقایشان ھمه چیز نامرتب باشد و غالمان از این غیبت 

  به کاھلی فرو رند و وظایف خویش را فراموش کنند.
! و ادعای دیگر ندارم مطالبی که در فوق ذکر شد در رد این توقیع بوده

رد شدن این توقیع مردود خواھد شد اما در گوش البته خیلی چیزھا با 
 ! رود میو انتظاری نیز بر آن ن نخواھد رفت برخی



 
 
 

 داستان ایجاد مسجد جمکران 

یکی از وقایعی که در تاریخ مذھب شیعی به عنوان ماجرای واقعی بیان 
داستان نحوه تاسیس  ،تاکید علمای این مذھب استشده و بسیار مورد 

مسجد جمکران است. شرح داستان که در کتب بحار االنوار مجلسی، نجم 
 ! الثاقب و مونس الحزین آمده به شرح ذیل است

 ابتدا شرح داستان بطور کامل
 کمبار ماه ھفدھم شنبه سه شب در من: فرمود رانیکجم مثله بن حسن

 دهیخواب ه جمکرانیقر در خود منزل در قمری ھجری ۳۹۳ سال رمضان
 از مرا و آمدند من ی خانه درِ  به جمعی شب، ھای مهین در ناگھان بودم،
 را تو ÷مھدی مامالله ا بقیة ضرتح هک زیبرخ: گفتند و ردندک داریب خواب

 .خواھند یم
 محضر به خدمتشان در هک مشد می آماده و برخاستم خواب از من
 ایگو بردارم، را راھنمیپ ییکتار آن در خواستم و برسم ÷عصر ولی حضرت
 هک بپوشم، مخواست می و مداشت میبر را گریید راھنیپ و بودم ردهک اشتباه

 آن: گفت می من به هک آمد صدائی تیجمع ھمان از ،شوم خارج منزل از
 دم،یپوش و برداشتم را خودم راھنیپ هکآن تا! نکم تن به ست،ین تو راھنیپ

 شلوار آن: هک آمد منزل ازخارج صدائی دوباره بپوشم، را شلوارم خواستم باز
 و برداشتم را خودم شلوار و گذاشتم را شلوار آن من! نپوش ست،ین تو

 رونیب و نمک باز را در هک گشتم، می منزل درِ  دیلک دنبال باألخره و .دمیپوش
 به اجییاحت است، باز منزل درِ : گفتند یم هک آمد، ازھمانجا صدائی بروم،
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 واند  ستادهیا بزرگان از جمعی دمید آمدم، خانه درِ  به وقتی.ستین دیلک
 ! ھستند من منتظر
 در من .دادند و به من مرحبا گفتند جوابھا  آن ردم،ک سالمھا  آن به

 نگاه خوب.رفتم است، رانکجم مسجد اآلن هک جائی ھمان بهھا  آن خدمت
 و افتاده فرشی تخت آن روی و شده گذاشته تختی ابانیب آن در دمید ردم،ک

 و ردهک هکیت ھا بالش آن بر ساله سی بایتقر جوانی و شده گذاشته ھائی بالش
 جوان آن برای و گرفته دست در تابیک و نشسته خدمتش در رمردییپ

 افراد نیا! نمازند مشغول تخت آن اطراف در نفر شصت از شتریب و خواند می
 هک رمردیپ آن .است سبز شانیھا لباس بعضی و دارند دیسف لباس بعضی

 بود، فداه ارواحناه بقیه الله ک جوان آن خدمت در مرا بود ÷خضر حضرت
ای حسن : فرمود حضرت و زد صدا خودم نام به مرا حضرت آن و نشاند
 نیا هک است، سال چند گوئی تو و می روی می نزد حسن مسلم به! مثله

 در نداری حّق  گرید بعد به نیا از. نیکیم زراعت آن در و ردهک آباد را نیزم
 دیبا ای ردهک استفاده نیزم نیا از حال به تا آنچه و نیک زراعت نیزم نیا

 است، فییشر نیزم نیا: بگو! مینک بنا مسجدی نیزم نیا روی در تا بدھی
 نیا تو چون و است دهیبرگز گرید ھای نیزم بر را نیزم نیا الیتع خدای

 تو از را تو جوان پسر دو تعالی خدای ای ردهک خود نیزمی  مهیضم را نیزم
 عذابی به را تو خدا شیکن دست ارک نیا از اگر و نشدی هیتنب تو ولی گرفت
 .باشی ردهکن را رشکف هک ندک مبتال

 حرف مردم تا باشم، داشته ای نشانه دیبا! من موالی و دیس ای: گفتم من
 قرار ای نشانه تو برای ما: فرمود .ردک خواھند بیذکت مرا االّ  و نندک قبول مرا
 تو با: بگو و برو ابوالحسن دینزد س به برسان و را ما سفارش تو م،یدھ می

 او از را نیزم نیا ی گذشته ھای سال منافع و ندک حاضر را مرد آن و دیایب
 به از رھق ھم مسجد مخارج ی هیبق و نندک بنا را مسجد تا بدھد، و ردیبگ
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رھق  نصف و نندک تمام را مسجد و اوردیب است ما کمل هک اردھال ی هیناح
 مخارج و راتیتعم برای را آن درآمد سال ھر تا میردک مسجد نیا وقف را

 رغبت و توجه مسجد نیا به: بگو مردم به و .نندک مصرف و اورندیب مسجد
 بخوانند، نماز عتکر چھار نجایا: بگو و دارند زیعز را آن و باشند داشته ادییز
 :بیترت نیا به مسجداست، تیتح عنوان به اول عتکر دو هک

 و ھا وعکر حیتسب و حدأ هواهللا قُلْ  مرتبه ھفت حمد از بعد عتکر ھر در
 نماز تین به را نماز دوم عتکر دو و .است مرتبه ھفت یک ھر سجودھا

حمد  ی سوره در عتکر ھر در بیترت نیا به بخوانند، ÷الّزمان صاحب

 سجودھا و ھا وعکر حیتسب و  ندیبگو صدبار را نستعني اكيإنعبد و اكيإ ی جمله
 حضرت حیتسب نماز از بعد دھند سالم را نماز و نندک رارکت مرتبه ھفت زین را

 مرتبه صد و گذارند سجده به سر سپس و ندیبگو را ھایعل الّله سالم زھرا
 :فرمود سپس بفرستند آلش و غمبریپ بر صلوات

 .»العتيق ابليت ىف صّ�  نّماأفك هماصّال  فمن«
 هک است، سیک مثل بخواند، جا نیا در را نماز دو نیا هک سیک«: عنیی

 هک: گفتم خودم با دمیشن را سخنان نیا وقتی .»است خوانده نماز عبهکدر
 جائی ھمان است ÷الّزمان صاحب حضرت به متعّلق هک مسجدی محّل 
 .است نشسته بالش چھار با جوان آن هک است،
 من مرّخصی،: هک فرمودند اشاره من به ÷الله ةیبق رتحض حال ھر به

 رانکجم در منزلم طرف به راه مقداری وقتی شدم، مرّخص ازخدمتش
 اشانیک جعفر« گوسفندان ی گله در: فرمودند و زدند صدا مرا دوباره رفتم،

 را پولش رانکجم ده مردم اگر بخری، را آن دیبا تو هک است بزی »چوپان
 بخر را بز آن خودت پول از ھم باز ندادند، را پولشھا  آن ھم اگر و بخر دادند

 جا نیا در را بز آن است، رمضان کمبار اهم جدھمیھ شب هک شب فردا و
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 عّلت ھر ای و باشد سخت مرضش هک مارییب ھر به اگر را گوشتش و شکب
 ابلق، بز آن و ددھ می شفا را او تعالی خدای بدھی باشد، داشته هک گریید

 و طرفی در عالمت سه هک ھست او در عالمت ھفت و دارد ادییز موھای
 رفتم، و شدم مرّخص من باز .است او گرید طرف در گرید عالمت چھار

 :فرمودند و زدند صدا مرا دوباره
 حمل روز ھفت اگربر میھست نجایا در گرید روز ھفت ای روز، ھفتاد ما

 حمل روز ھفتاد بر اگر و است قدر شب و دشو می سوم و ستیب شب نیک
 ھر به .است بزرگی اریبس شب هک است، قعدهیذ پنجم و ستیب شب نیک

در  صبح تا و رفتم منزل به و شدم مرّخص خدمتشان از سوم ی مرتبه حال
 قصه و رفتم المنذر به نزد علی و خواندم را نمازم صبح .بودم انیجر نیا رکف

 محّل  در بود مانده باقی ÷زمان امام از هک عالمتی و ردمک نقل او برای را
 با سپس م،یدید بود ظاھر جا آن در هک بود ھائی خیم و رھایزنج فعلی مسجد

 الّرضا ابوالحسن لیجل دیس آن ی خانه درِ  به وقتی میرفتسید  خدمت ھم
 اھل تو: دندیپرس من از اول.ھستند ما منتظر خدمتگزارانش میدید م،یدیرس
 .است شما منتظر سحرگاه ازابوالحسن  دیگفتند س .بله: گفتم رانی؟کجم
 احترام من به و داد من به خوبی جواب ردم،ک سالم دمیرس خدمتش من

 گذشته شب! مثله حسن ای: فرمود میبگو زییچ من هکآن از قبل و گذاشت
 نزد مثله حسن نام به رانکجم از مردی: گفت من بهشخصی  ایرؤ عالم در
 او سخن هک نما اعتماد او به و نک قبول را حرفش گفت چه ھر ،دیآ می تو

 آن از و شدم داریب خواب از من نیکن رد را او حرف دیبا و است ما سخن
 ! ھستم تو منتظر حال به تا ساعت
 نندک نیز را ھا اسب داد دستور او .گفتم شانیا به مشروحا را انیجر من

 ه جعفررا م دریدیران رسکجم ده به و میردک تکحر ھم با و میشد سوار ما و
من به میان  بود راه نارک در گوسفندانش ی گله با هک میدید چوپان
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 ی گله عقب در دمید فرموده هک اتییخصوص عیجم را بابز رفتم او گوسفندان
 قسم اما او بدھم را آن پول داشتم میتصم و گرفتم را آن .دیآ می گوسفندان

 ھم امروز و بودم دهیند گوسفندانم انیم را بز نیا امروز به تا من هک خورد
  دیگرفت را آن و آمد شما نزد ولی نتوانستم رمیبگ را او خواستم چه ھر

 بودند فرموده هک دستوری طبق را او و بردم فعلی مسجد محّل  به بز را
را حاضر کنند  مسلم فرمودند حسن دستور الّرضا ابوالحسن دیس و شتمک

 و پرداخت را نیزم ی گذشته ھای سال منافع ھم او و فرمودند او به را مطلب
 .داد لیتحو را مسجد نیزم

 االّرض ابوالحسن دیسو دندیپوشان چوب با را آن سقف و ساختند را مسجد
 گذاشت خود منزل در بود، مانده باقی نیزم آن در هک ھائی خ یم و رھایزنج

 ھر به بز آن گوشت از ھم من .ندردک می دایپ شفا مارھایب آن ی لهیوس به و
 در را ھا خیم و رھایزنج آنسید ابوالحسن  .افتی شفا دادم هک ضییمر

 هک ندرو می فرزندانش وقتی وفاتش از بعد ظاھرا و بود گذاشته صندوقی
برگرفته از [! است شده مفقود هک ندنیب می نند،ک استشفاءھا  آن با را ضییمر

 ]تاریخ قم و مونس الحزین ،کتاب نجم الثاقب

   و اما نقد داستان
 غیر عقالنی بودن بسیار راحت است و با توجه به اینکه نقد داستان

پیش از ھر  .مطمئنا کار سختی نخواھم داشت ،بسیار عیان است ،مطالب
م که معتقدین دو آتشه مذھب شیعی مدعی ھستند که این کن میچیز تاکید 

واقعه در بیداری اتفاق افتاده و ھیچ گونه رنگ خواب و رویا ندارد به ھمین 
 از آن به عنوان سند و دلیل متقن نام برد.  توان میدلیل 

ای در شب به سراغ  عده: گوید میاز قول حسن بن مثله نویسنده داستان 
و سپس شروع به  برخیز که امام زمان تو را کار دارند من آمدند و گفتند که
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از دور و  (احتماال امام زمان) که شخصی کند می پوشیدن لباس و شلوارش
این شلوار و لباس از آن تو نیست بلکه برای  گوید میدر تاریکی شب به او 

 ! دیگری است
 ار گرمسیری واشتباھا جمکران را با نقاط بسیداستان اوال نویسنده 

حاشیه درست است که در  منطقه جمکرانزیرا  شرجی اشتباه گرفته است
ش حتی در تابستان خنک است و ھای شب ای کویری است اما یک منطقه

ذراند واگر ایشان به ھا را بدون لباس و شلوار بگ د شبکن میکسی رغبت ن
ھر دلیلی که وجود داشته، عریان آرمیده است بیدارنمودنشان در صورت علم 

 در ضمن .دزن میاز اولیا خدا سر ن این موضوع کاری ناپسند است و به
بلکه لباس  س خودشان را به تن نداشتهایشان لبا درمتن داستان آمده که

در منزل  انسوال اینجاست لباس دیگر .دیگری را پوشیده بودهشخص 
دیگری ھم در آن خانه بدون لباس شخص ؟ نکند کند می ایشان چه
پس  .این لباس را به عاریت گرفته است است بگویید ایشانممکن  خوابیده؟

که  مربوط نیستاو حق پوشیدن آن لباس را داشته و اصال به دیگران 
امام را با آدم ،اگر ھم لباس غصبی بوده .د چه لباسی را بپوشدخواھ می

ھا را  امام زمان لباس ،ن تاریکی شبآدست آخر در  غاصب چه کار است؟
اگر کسی بگوید امام علم لدن دارد و از ناپیدا خبر  ؟داده می چگونه تشخیص

برایش ماجرای عایشه و جنگ نبی اکرم با طایفه بنی مصطلق را  ،دارد
 تعریف خواھم کرد. 

ھمسرشان  اند، هبا طایفه بنی مصطلق داشت ج در جنگی که نبی اکرم
 عایشه را به ھمراھشان برده بودند (اعراب رسم داشتند برای جنگ،

دند تا حداکثر تالششان را در بر مینوامیسشان را با خود به پشت جبھه 
ورت شکست ناموسشان بدست برنده جھت فتح نبرد بکار گیرند زیرا در ص

پس از آنکه مسلمانان در این جنگ  .افتاد و این ننگی بس عظیم بود) می
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بدلیل اطالع یک خبررسان مبنی براحتمال وجود یک  ،جفاتح شدند پیامبر 
دستور  ،به سرعت ،توطئه از سوی عبدالله ابی (سرکرده منافقان مدینه)

بطوریکه عایشه ھمسر نبی خداوند که برای  .دھد میحرکت به مدینه را 
ماند و نه پیامبراکرم و نه  می کناری رفته بود از قافله عقبقضای حاجت به 

در نتیجه عایشه در بیابان  .شود نمی ه غیبت عایشهدیگری متوجکس 
 جوانی به نام صفوان بن معطل او را در بیابان ماند. می سرگردان شده وتنھا

 در این میان .دھد میاو را به پیامبر تحویل  یابد و پس از یک شب تاخیر می
در آن  بن معطل بحث و حدیث زیادی در خصوص رابطه عایشه و صفوان

عایشه به منزل پدر خود ابوبکر  .ید که داستانش مفصل استشب پیش میا
پیچد که ھمسر نبی خدا عمل زشتی در آن شب با  ھمه جا می .رود می

من کار زشتی  کهخورد  ھرچه بیچاره قسم میاست.  انجام داده صفوان
 ! کسی باور ندارد ،ام انجام نداده

اش را یاری  خداوند نبی. چون از ماجرا خبر ندارد!! ماند درمی ج پیامبر
که عایشه را از این عمل زشت  شود می آیاتی از سوی خداوند نازل .دھد می

ت که سوال اینجاس ند.بر میو ھمگان به پاکدامنی عایشه پی  کند می تبرئه
! شود نمی نبود ھمسر خود در قافله خبرداراز ،متصل به وحی پیامبر الولعزم

د که شب قبلش آیا دان مین ،وتا قبل از نزول آیات حتی پس از آمدن عایشه
 تا اینکه با وحی الھی مطلع!! واقعا عایشه عمل زشتی انجام داده یا خیر

 با علی بن ابیطالب مشورتایشان در این خصوص حتی وقتی  .شود می
ای پیامبر اکرم شما ھمسران بسیاری دارید و : دشنو میدر جواب  کند می

) ندارید بھتر است او را طالق دھید تا از تھمتھای ناروا نیازی به او (عایشه
 ! یعنی پیامبر از غیب خبر ندارد!! رھایی یابید

البته این موضوع به کرات و به صور گوناگون به نبی اکرم وحی شده که 
گاھی ندارم  :به مردم بگو من از غیب آ



 وقیع نهایی امام زمان و داستان ایجاد مسجد جمکران   ١٢

ا إِ�َّ َما َشآَء ﴿ ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ
َ
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َ
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  .]۱۸۸[األعراف:  ﴾١٨٨يُۡؤِمُنونَ 
ستم، مگر آنچه را خدا بخواھد؛ (و یش نیان خویمالک سود و زمن : گوب«

ز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند اراده کند؛) و اگر یب و اسرار نھان نیاز غ
چ بدی یکردم، و ھ ب باخبر بودم، سود فراوانی برای خود فراھم مییاز غ
ام برای  دھنده دھنده و بشارت مید؛ من فقط بیرس انی) به من نمیی(و ز

  »!آورند مان مییوھی که اگر
که برخی شیعیان او را  ،این بنده شایسته خدا ÷جالب است که علی

 دانند ھم از موضوع مطلع نیست. از ابتدای والدت می دارای علم لدن
نسبت به موضوعی درتاریخ پیامبر زیاد است که  از این گونه ماجراھا

که  دانست میمثال پیامبر ن .مطلع نبوده و در آن موضوع ضرر کرده است
احد از جای خود جابجا خواھند شد و آن شکست نظامی  جنگ یارانش در

کرد که  دانست طبق آیه قرآن کاری می . اگر میبزرگ بر او وارد خواھد آمد

ِ�َ ﴿ زیان نبیند وٓءُ ٱَوَما َمسَّ   .﴾لسُّ
مانده ماجرایی مستاصل  اکرم مستثنی است و اگر دردر ھر حال پیامبر

که معلوم  جایی و تا آن است خداوند اورا از طریق وحی مطلع نموده است
گاھی از موضوع نھانی) ھمه آن اطالعات غیبی است، که خداوند رسولش  (آ

   ھیچ یک از قلم نیفتاده است.در قرآن ثبت است و نماید  را یاری می
ت و حال فھمیدیم که امام زمان در صورت وجود، دارای علم نھان نیس

ان از غیب این داست با این وجود، بخشی از اصوال نیازی نیست که دارا باشد.
 گویی است.
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که در بیابان تختی گذاشته شده و  خوب نگاه کردم«: گوید میدر ادامه 
روی تخت فرشی افتاده و بالشی گذارده شده است و جوانی تقریبا سی ساله 

 نشسته و برای آن جوانو پیرمردی در خدمتش برآن بالشھا تکیه زده 
 .»نفر در اطراف تخت مشغول نمازند ۶۰خواند و بیش از  می

 ۲۵۵در سال  امام زمان ،شود که به گفته علمای شیعی ابتدا باید گفته
ھجری  ۳۹۳ر رمضان سال د زمان وقوع این ماجراھجری متولد شده و 

 ۱۳۸حدود آن زمان ایشان  شود می معلومترین محاسبه  با کوچک د.باش می
زیرا  اند کردهگوییم ایشان اینقدر عمر ب پذیرفته است که اند. هسال سن داشت

(قرآن  سال به راھنمایی پرداخته ۹۵۰در بین امتش  ÷نوح بطور مثال
سال قومش را راھنمایی کرده و احتماال عمر ایشان  ۹۵۰د ایشان فرمای می

ما اینکه ایشان ا ،کنند می و علوم امروزی نیز تایید بیش از این مقدار است)
چطور شده که گذر زمان بر ! یدند جای تعجب استرس مینظر ساله به  ۳۰

چطور گذشت زمان بر عیسی  گویند میدلیل میاورند و امام اثر نکرده است؟ 
باید گفته شود این دو موضوع ! این ھم ھمیگونه پس دنمای میبن مریم اثر ن

 ÷م عیسی بن مریمکن مینه که بعدا اشاره ھمانگو زیرا .از ھم جداست
وقتی به نزد امت خود برگردد به ھمان شکل اولیه جوانی برمی گردد، 

 به انرژی شده و طبق قوانینجسمش تبدیل علتش اینست که در جوانی 
زمان بر او ایستاده است اما امام زمان چطور؟ آیا او ھم به  فیزیک الکترونیک

 ؟انرژی تبدیل شده بود
سال  ۶۹سالگی امام بودند سپس  ۵منابع مذھب شیعی، ایشان در  طبق

 ۷۴حداقل  که مسلم است ایشان جایی تا آن یعنی اند. هغیبت صغرا داشت
ساله با یک  ۷۴سال به انرژی تبدیل نشده بودند که مطمئنا سن یک انسان 

 جوان سی ساله قابل تشخیص است. آیا جوابی برای این موضوع ھست؟
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با دیدن این ھمه شگفتی به حیرت نرفته  حسن بن مثلهاین که  در ادامه
آیا تابحال شده  .تشخیص داده جالب است ۷۰یا  ۵۰رقم را با نفر  ۶۰و رقم 

و در حیرت فرو روید که دیگر ھوش حواستان به ای شوید  مجذوب واقعه
اطراف از بین برود؟ ممکن است بگویید ایشان مبھوت امام زمان و خضر 

که  بوده است توجه وکم ظرفیتی بسیار آدم بی پس باید گفت .نبی نشده
امام زمان و خضر نبی را رھا کرده و شمارش دقیق افراد کناری را مد نظر 

 .قرار داده است
وسیع پروردگاریکتا در عرش  یددان میھمانگونه که ! ت وفرشواما تخ

 دیکته(به زبان فارسی تخت) حاکمیت مطلق خود را بر ھمه ھستی خویش 
 رود میاحتمال و مالئکه در اطرافش به دعا و نیایش مشغولند.  کند می

امام را با عرش الھی مقایسه کند که این  تخت داشته قصدنویسنده داستان 
 نمازگزار را آورده است. ۶۰

 .]۵[طه:  ﴾٥ۡسَتَوىٰ ٱ ۡلَعۡرِش ٱَ�َ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ﴿

 بر عرش مسّلط است. ای که ھمان بخشنده

�َُسّبُِحوَن ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡمۚ َوقُِ�َ  ۡلَعۡرِش ٱَحآفَِّ� ِمۡن َحۡوِل  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱَوتََرى ﴿
 ِ � ٱبَۡيَنُهم ب ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱَو�ِيَل  ۡ�َّقِ  .]۷۵[الزمر:  ﴾٧٥ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ

اند و با  نی که بر گرد عرش خدا حلقه زدهیب فرشتگان را می(در قیامت)«
ان بندگان بحق داوری یند؛ و در میگو ح مییپروردگارشان تسبش یستا
حمد مخصوص خدا پروردگار : شود؛ و (سرانجام) گفته خواھد شد می

 »!ان استیجھان
این تشبیه کمی در ذھن خواننده رنگ خدایی به یک شخص و یک 

. البته خاطرتان کند می و اورا از حالت طبیعی بشری خارج دھد میانسان 
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ین وقایع ھمگی در بیداری و در دنیای محصور در فیزیک اتفاق باشد که ا
 ! افتاده و در عالم خواب و رویا که دنیای مجردات است اتفاق نیفتاده

ھایی باشند عموما افراد  در این جھان نیز افرادی که دارای چنین تخت
وده و یا بجز سلیمان نبی که دارای تخت و عرش باند  متکبر و جباری بوده

ھا معتقدیم ھمان کوروش ھخامنشی است و دشمنان  قرنین که ما ایرانیذوال
ی دیگر در غرب ایران و ھا شکست میداده (بابل و برخی تمدنالھی را 

 .یاجوج و ماجوج در شرق)
اند  دو پادشاه مصلح که دارای امانت رسالت و وحی الھی بوده یعنی تنھا

وسط اجتماع عموما از افراد متپیامبران الباقی  اند. هدارای تخت و عرش بود
یزی که مسجل است چ ،بودند.در خصوص تاج و تخت آن دو پیامبر الھی

ھم در مدت زمان طوالنی ساخته  آن ،با دست کارگرانھا  آن تخت و عرش
در شده (داستان معبد سلیمان در کتاب عھد عتیق موجود است) نه اینکه 

و در بیابان تخت و  شود چند ساعت شخصی به خواب رود و سپس بیدار
اگر ھم آن تخت عظیم با سرعت و توسط کارگران  .فرش عظیمی ببیند

ھایش از سرو صدای  ه و ھم روستاییایجاد شده مسلما آقای حسن بن مثل
به حال ممکن است کسی بگوید این بارگاه ! ندشد میباخبر  فعالیت کارگران

پرسید چرا  از او توان می )شود می (باش و سپس امر الھی کن فیکون شده
الاقل در دانیم  تا آنجا که ما می ،پیش از این از این اتفاقات نیفتاده است

جھت تحکیم دین و اجرای شریعت چنین اتفاقاتی نبوده است. میتوان به 
 ۸داستان سرگذشت فتح قلعه خیبر رجوع نمود که علی بن ابیطالب طی 

احت نمایند (جز لحظاتی در ای استر بدون اینکه ذره ،شبانه روز رزم جانانه
 .توانست به فتح خیبر نائل شود ھم برای رفع خستگی) آن ،پایان نبرد روزانه

 :بنای تفکر عملیاتی در قرآناصوال م
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�َ�ِٰن إِ�َّ َما َسَ�ٰ ﴿ ن لَّۡيَس لِۡ�ِ
َ
 .]۳۹[النجم:  ﴾٣٩َوأ

 د.باش می ،»ستیای جز سعی و کوشش او ن نکه برای انسان بھرهیو ا« 
مجبور بود برای ھم  پیامبراکرم! این باره موضوعات زیادی است در

حال برای پیامبر این ھمه  .ھمه سختی تحمل کند آنبه مدینه  ھجرت
یا در جنگ احد پیامبر به  ؟ای اثبات یک مسجد این ھمه معجزهبر سختی و

وھیچ ملکی از آسمان مانند عقاب پایین نیامد و او را از  شد میشدت زخ
وجانفشانی علی  زحمات او موجب جان سالم بدر بردن .رج نکردمھلکه خا

که البته تاییدات الھی ھم اند  ا الله بودهمطالب و عمربن خطاب رحمھ یبن اب
 معمول) شامل حالشان بوده است. یر (نه بطور غ

در حال قدم  صبح امروز: معنی تایید الھی را بفھمیمزنم  مثالی ساده می
ھای  دم که در حال حرکت ناگھان آب پاشبو زدن در کنار حوض پر از ماھی

در حین  .مجبور شدم مسیرم را عوض کنمجانب  این .ھا بکار افتادند چمن
آن را  ،یک ماھی از حوض بیرون افتاده مشاھده کردم ،کنار حوض رفتنراه 

 فھمید که شود می .ماھی نجات پیدا کرد .برداشتم و داخل حوض انداختم
برای  این ماھی نیز از خدای خود خواسته بود که او را نجات دھد اما خداوند

خدا ماھی را نجات داد  .دکن میخارج از قوانین فیزیکی کاری ن نجات ماھی
اندازد؟ آیا در گوشی  و در آب می کند می آیا خودش ماھی را بلند ؟اما چگونه

ی با زبان آدمیزاد بلند فریاد برو؟ آیا ماھ طرف آن برگرد و از گوید میبه من 
ھا  ؟ آیا خدا در گوشی به مامور نگھداری چمنکند می و مرا خبر زند می

کارگر پارک ھر روز کارش آب ! دستور داد که االن برو و آب را رھا کن؟ نه
آب  .اندازد که شیر فلکه را باز کن خداوند به ذھنش می .ھاست دادن چمن

م و احتمال شو میاگر من ھم طبق روال ادامه دھم خیس  .کند می فواره
 م.رس میبه ماھی در بین راه  .مکن میپس راه را کج  سرما خوردنم ھست.

! مکن میب رھا آماھی را در جانب  این و کند می خداوند ترحم را در دلم زنده
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گفت االن معجزه صورت گرفت؟ نه ولی تایید  شود می آیا! به ھمین سادگی
گی ھمه ما به وفور رخ داز این تاییدات در زن .صورت گرفته استالھی 

خب احتماال اگر  شود می رپنچ . بارھا شده در مواقعی خودرو شمادھد می
 .پس خداوند ما راتایید کرده است! گرفت میشاید تصادفی صورت  یدرفت می

مطمئنا این چرخ از  .نخواھد بود دلیل بیدر ضمن پنچرشدن چرخ ماشین 
 روی جسم تیز رد شده است. خداوند سنتی دارد که تغییر ناپذیر است. 

دشمنان  خیال ھمه دوستان و ،رحمن در قرآن کریمخداوند البته 
 :دنمای میھا راحت  خودش را از لحاظ این نوع حرف و حدیث

ِ ٱفَلَن َ�َِد لُِسنَِّت ﴿ ِ ٱَ�ۡبِديٗ�ۖ َولَن َ�َِد لُِسنَِّت  �َّ [فاطر:  ﴾٤٣َ�ۡوِ�ً�  �َّ

۴۳[. 
افت، و ھرگز برای سّنت الھی یل نخواھی یھرگز برای سّنت خدا تبد«
 ! »ابیی ری نمیییتغ

حتی  .دباش میقوانین فیزیکی در مورد ھمه ثابت است و تغییر ناپذیر 
انتقال پیامبر اکرم از مدینه به سرزمین شامات (مسجداالقصی) و پس از آن 

 نین فیزیکیبا قوا به آسمان ÷معراج به ملکوت و یا صعود عیسی بن مریم
یزیک، ھرگاه ھای انیشتین و دیگر علمای علم ف در تئوری .اثبات شده است

برای او  انای به انرژی تبدیل شده و با سرعت نور حرکت کند زم ماده
فیزیک  درس درو است که در دانشگاه  ایستاده و این ھمان مطلبی

خواندیم. اینکه عیسی بن مریم تا  می به نام پارادوکس دوقلوھا ،الکترونیک
. واین رویه تا زمانی آخر الزمان زنده خواھد ماند با قوانین طبیعی اثبات شده

 أخداونداگر به امر  واست است که او به عالم ماده و فیزیک باز نگشته 
(كل گردد، مشمول ھمین قوانین خواھد بود و مرگ را خواھد چشید. باز

  املوت) نفس ذائقة
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به گفته  اکرمدر داستان معراج پیامبر داریم که رفت و برگشت پیامبر
یکی از ھمسرانشان که آن لحظه ھمراه ایشان بودند آن قدر سریع بود که 

  .خورده است می کلون درب منزل در حال رفت وبرگشت ھمچنان تکان

    ادامه داستان
حسن بن مثله  و غفلت مایگی جا مشھود است بی نکته دیگری که در این

 هک رمردیپ آن«: گوید میزیرا  در تقابل با امام زمان و حضرت خضر است.
 بود، فداه ه بقیه الله ارواحناک جوان آن خدمت در مرا بود ÷خضر حضرت

این آقا به ھمین راحتی که  .»زد صدا خودم نام به مرا حضرت آن و نشاند
 ! و میرود کند می نشیند سپس او را رھا می

 خوانندگان اگر پیش از این سوره کھف را تالوت نموده و به معانی آن
موسی بن عمران صلوات  ،دقت کرده باشند خواھند دید که پیامبر اولوالعزم

 محضر الله علیه با چه سختی و مصیبتی جھت کسب علم و حکمت به
د که در سفرھایش ھمراه او خواھ مید و ملتمسانه از او رس می ÷خضر

یک سفر  ،نتیجه این ھمه تالشه تالب شود تا از علم و حکمت او بھره برد.
 ھم با چندین شرط است. اه آنکوت

 عوذباهللا من الشيطان الرجيمأ

بۡلَُغ َ�َۡمَع ﴿
َ
� ٰٓ بَۡرُح َح�َّ

َ
ۡمِ�َ  ۡ�َۡحَرۡ�نِ ٱ�ۡذ قَاَل ُموَ�ٰ لَِفَتٮُٰه َ�ٓ �

َ
ۡو أ

َ
أ

ا بَلََغا َ�َۡمَع بَيۡنِِهَما �َِسَيا ُحوَ�ُهَما فَ  ٦٠ُحُقٗبا َذَ ٱفَلَمَّ  ۡ�َۡحرِ ٱِ�  ۥَسبِيلَهُ  �َّ
ٗ�ا ا َجاَوَزا قَاَل لَِفَتٮُٰه َءاتَِنا َغَدآَءنَا لََقۡد لَقِيَنا ِمن َسَفرِنَا َ�َٰذا  ٦١َ�َ فَلَمَّ
َوۡ�َنآ إَِ�  ٦٢نََصٗبا

َ
رََءيَۡت إِۡذ أ

َ
ِ ٱقَاَل أ ۡخَرة �َسىٰنِيُه إِ�َّ  ۡ�ُوَت ٱفَإِّ�ِ �َِسيُت  لصَّ

َ
َوَمآ أ

ۡيَ�ٰنُ ٱ ۡذُكَرهُ  لشَّ
َ
ۡن أ

َ
َذَ ٱوَ  ۥۚ أ قَاَل َ�ٰلَِك َما ُكنَّا َ�ۡبِغ�  ٦٣َعَجٗبا ۡ�َۡحرِ ٱِ�  ۥَسبِيلَهُ  �َّ
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اٱفَ  ٰٓ َءاثَارِهَِما قََصٗصا ۡرتَدَّ ٓ َءاَ�ۡيَ�ُٰه رَۡ�َٗة ّمِۡن  ٦٤َ�َ فَوََجَدا َ�ۡبٗدا ّمِۡن ِعَبادِنَا
نَّا ِعۡلٗما ُ ن ُ�َعّلَِمِن ُموَ�ٰ  ۥقَاَل َ�ُ  ٦٥ِعنِدنَا وََعلَّۡمَ�ُٰه ِمن �َّ

َ
ٰٓ أ تَّبُِعَك َ�َ

َ
َهۡل �

ا ُعّلِۡمَت رُۡشٗدا � ٦٦ِممَّ ٰ َما  ٦٧قَاَل إِنََّك لَن �َۡسَتِطيَع َمِ�َ َصۡ�ٗ َوَ�ۡيَف تَۡصِ�ُ َ�َ
� ۦلَۡم ُ�ِۡط بِهِ   .]۶۸-۶۰[الکهف:  ﴾٦٨ُخۡ�ٗ

دست از : اور ھنگامی را که موسی به دوست خود گفتیبه خاطر ب«
ا برسم؛ ھر چند مدت طوالنی به یدارم تا به محل تالقی دو در برنمیجستجو 

ا ی(ولی) ھنگامی که به محل تالقی آن دو در ]۶۰[! راه خود ادامه دھم
ه ھمراه داشتند) فراموش کردند؛ و یدند، ماھی خود را (که برای تغذیرس

ن ھنگامی که از آ ]۶۱[ ش گرفت (و روان شد).یا پیماھی راه خود را در در
اور، که سخت از یغذای ما را ب«: ار ھمسفرش گفتیجا گذشتند، (موسی) به 

به خاطر داری ھنگامی که ما (برای «: فتگ ]۶۲[ »!میا ن سفر خسته شدهیا
م، من (در آن جا) فراموش کردم یاستراحت) به کنار آن صخره پناه برد

و  -ن بردطان بود که آن را از خاطر میو فقط ش-ان ماھی را بازگو کنم یجر
(موسی) ] ۶۳[ »!ش گرفتیا پیآوری راه خود را در در ماھی بطرز شگفت

سپس از ھمان راه بازگشتند، در » !میخواست آن ھمان بود که ما می«: گفت
افتند یای از بندگان ما را  (در آن جا) بنده ]۶۴[ کردند. ی مییجو حالی که پی

و علم فراوانی از نزد  می) از سوی خود به او داده،یکه رحمت (و موھبت عظ
روی کنم تا از یا از تو پیآ«: موسی به او گفت ]۶۵[ م.یخود به او آموخته بود

 »اموزی؟یه رشد و صالح است، به من بیم داده شده و مایآنچه به تو تعل
و چگونه ] ۶۷[! ی کنییبایتوانی با من شک تو ھرگز نمی«: گفت ]۶۶[

 .»]۶۸[! با باشی؟یستی شکیگاه نزی که از رموزش آیتوانی در برابر چ می
سپس با سر وصدای چند نفر  ،خوابد می اما حسن بن مثله شب عریان

متاسفم که ایشان ! درس میو به طور اتفاقی به خضر نبی  شود می بیدار
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من اگر جای او بودم یک دنیا از ! فرصت به این خوبی را از دست داده
از  ،ھای گذشتگان داستان از ملکوت خداوند، از! سوال داشتم حضرت خضر

 علوم وحکمت و باقی چیزھای دیگر.
 :گوید میامام زمان شیعیان به حسن بن مثله  ،در ادامه داستان

! ای حسن مثله: حضرت فرمود و زد صدا خودم نام به مرا حضرت آن و«
 را نیزم نیا هک است، سال چند گوئی تو و می روی می نزد حسن مسلم به

 نیا در نداری حّق  گرید بعد به نیا از .نیک زراعت می آن در و ردهک آباد
 د بدھییبا ای ردهک استفاده نیزم نیا از حال به تا آنچه و نیکزراعت  نیزم
خدای  است، فییشر نیزم نیا: بگو! مینک بنا مسجدی نیزم نیا روی در تا

 را نیزم نیتو ا چون و است دهیبرگز گرید ھای نیزم بر را نیزم نیا تعالی
 گرفت تو از را تو جوان دو پسر تعالی خدای ،رده ایک خود نیزمی  مهیضم
 مبتال عذابی به را تو خدا شیکن دست ارک نیازا اگر و نشدی هیتنب تو ولی

  .»باشی ردهکن را رشکه فک ندک
برو به حسن مسلم  گوید میاما امام زمان به این شخص در این جمالت 

 ای و در آن زراعت آباد نمودهل است که این زمین را تو چند سا بگو
 ! ن ببعد حق نداری در آن زراعت کنیاز ای ای. کرده

د دان میاسالم آشنایی داشته باشد حقوقی  ای که کمی از قوانین خواننده
اگر شخصی زمین بایری را آباد کند (یعنی کلیه  ،طبق فقه وحقوق اسالمی

تحجیر آن را  وسایل آبادانی را تھیه کرده و بر روی زمین کار کند) و سپس
کند) آن زمین از آن اوست و  سنگ = حجر)( چینینماید (دور آن سنگ 
 .ر آن زمین را داردبحق ھمه گونه تصرف 

 .کار را کرده طبق مستندات این داستان نیز حسن بن مسلم ھم ھمین
را به ھر دلیلی از او بگیرد پس این زمین از آن اوست و کسی که این زمین 

 است. بدون اینکه وی راضی باشد کار ناپسندی کرده
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موجود است که شخصی صاحب باغی  جداستان معروفی از پیامبراسالم 
خانواده مستمندی زندگی  ،بود و در ھمسایگی دیوار بدیوار این باغ

نخلی از این باغ به سمت منزل این خانواده مایل شده گاھی  .ندکرد می
ن انداخته که کودکان آ می چند خرما را به حیاط خانه ھمسایه ،بادوزش 
و بزور به داخل  شود می خوردند. صاحب باغ متوجه می از آن خرما خانه،
گیرد. مادر کودکان به  می ھا را از دستان کودکانو خرما رود میھا  آن منزل

پیامبر موضوع را به  .کند می د و از او درخواست کمکبر میپیامبر شکایت 
کج  محصوالت درخت د کهخواھ میگذارد و از او  می صاحب باغ در میان

 ،به خاطر پیامبر خدا ھم که شده به این خانواده ھبه (بخشش) کند شده را
یکی از  .کند می ن کار امتناعاما صاحب باغ که فردی مالدوست بوده از ای

خرد و به  می صحابه از موضوع مطلع شده باغ را به قیمت خوبی از صاحبش
 د. نمای میخانواده مستمند واگذار 

ل قیاس است؟ مبراسالم و امام زمان با مردم چقدر قابنحوه رفتار پیا
بر زمین  شود می آیا امام جانشین پیامبر نیست؟ ،مگرطبق مذھب شیعی
آیا نماز خواندن در آن مکان اشکال شرعی ندارد؟  غصبی مسجد بنا نمود؟

 آیا نماز باطل نیست؟ 
 بر را نیزم نیا خدای تعالی است، فییشر نیزم نیا« :گوید میدر ادامه 

 .»است دهیبرگز گرید ھای نیزم
ای از  نھا قسمتی از سرزمین شامات (پارهبراساس نص صریح قرآن ت

 :سرزمین مبارک وشریفی استفلسطین) 

ِيٓ ٱُسۡبَ�َٰن ﴿ َّ�  ِ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
 لَۡمۡسِجدِ ٱإَِ�  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

ۡقَصاٱ
َ
ِيٱ ۡ� ٓۚ إِنَّهُ  ۥلُِ�َِ�هُ  ۥَ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُ  �َّ ِميعُ ٱُهَو  ۥِمۡن َءاَ�ٰتَِنا  ﴾١ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

  .]۱[اإلسراء: 
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ک شب، از مسجد الحرام به یاش را در  ی که بندهیمنّزه است خداپاک و «
ات یبرد، تا برخی از آ -میا که گرداگردش را پربرکت ساخته-مسجد االقصی 

 .»ناستیم؛ چرا که او شنوا و بیخود را به او نشان دھ

�ِض ٱَوَ�َّۡيَ�ُٰه َولُوًطا إَِ� ﴿
َ
 .]۷۱[األنبیاء:  ﴾٧١َ�َٰرۡ�َنا �ِيَها لِۡلَ�ٰلَِم�َ  لَِّ� ٱ ۡ�

که آن را برای ھمه -ن (شام) یسرزم سوی و لوط را به (ابراھیم) و او«
 »!مینجات داد -میان پربرکت ساختیجھان
یم که ابراھیم خلیل پس از رھایی از آتش به سوی شامات رفت و دان می

نسل نخستین او که از اسماعیل ھستند (اعراب) در جنوب ساکن شدند و 
سپس در زمان  ،دوم او (بنی اسراییل) ابتدا در فلسطین ساکن شدهنسل 

به فلسطین  ÷به مصر و دست آخر در زمان موسی ÷یوسف نبی
ن سرزمین پر برکت در آیه دوم ھمان شام است. پس منظور از آ .بازگشتند

در آیه اول ھم که کامال مشھود است به سرزمین اطراف مسجد االقصی 
 .شود می اطالق

ھای اطراف قم ھم جز بالد پربرکت الھی محسوب شده  سرزمین اینکه
 ! ، جای سوال دارداست

 ! شود می به عذابی سخت تھدید حسن بن مثله دست آخر
دو  تعالی خدای ای ردهک خود نیزمی  مهیضم را نیزم نیتو ا چون و«
 شیکن دست ارک نیازا اگر و نشدی هیتنب تو ولی گرفت تو از را تو جوان پسر
 .»باشی ردهکن را رشکه فک ندک مبتال عذابی به را تو خدا

جا حسن مسلم به خاطر زمینی که آباد کرده از  این! خیلی عجیب است
این دیگر خیلی  اخطار اولیه تنبیه شده است.سوی خدا بدون ھیچ گونه 

که ما سراغ داریم وعده عذاب بخاطر اعمال ناپسند  جایی تا آن! جالب است
! ھای بایر است نه بخاطر اعمال خوب و پسندیده مثل آباد کردن زمین



 ٢٣    داستان ایجاد مسجد جمکران

د از طریق وحی الھی به توان میوعده عذاب به این محکمی تنھا ھمچنین 
منظورم وعده عذاب  .شود می عذاب به کرات نازلالبته بشر منتقل گردد. 

به  ،†ھایی که ھود و صالح وشعیب و رسل دیگر عذابوعده مثل  .است
د توان میینکه پیامبر باشد از سوی خود ناما انسان ولو ا .دادند می اقوام خود

 .وعده عذاب بدھد

نَّ ِعنِدي َما �َۡسَتۡعِجلُوَن بِهِ ﴿
َ
ۡمرُ ٱلَُقِ�َ  ۦقُل لَّۡو أ

َ
ُ ٱبَيِۡ� َوَ�ۡيَنُ�ۡمۗ وَ  ۡ� َّ� 

 ِ ۡعلَُم ب
َ
ٰلِِم�َ ٱأ  .]۵۸[األنعام:  ﴾٥٨ل�َّ

د نزد من بود، (و به درخواست شما یاگر آنچه درباره آن عجله دار«: بگو
ان من و شما یگشت؛) و کار م دادم، عذاب الھی بر شما نازل می اثر می بیترت
شناسد (و بموقع مجازات  ا بھتر میان گرفته بود؛ ولی خداوند ظالمان ریپا

 »کند.) می
یک و بیداری ھای الھی که در قرآن بیان شده برای تنبیه  عذاب ھمچنین

 !قوم است و نه یک شخص

﴿ ِ َخۡذَ�ُٰهم ب
َ
َمٖ� ّمِن َ�ۡبلَِك فَأ

ُ
ٓ إَِ�ٰٓ أ رَۡسۡلَنا

َ
َسآءِ ٱَولََقۡد أ

ۡ
آءِ ٱوَ  ۡ�َأ َّ لََعلَُّهۡم  ل�َّ

  .]۴۲[األنعام:  ﴾٤٢َ�َتَ�َُّعونَ 
م؛ (و یامبرانی) فرستادیش از تو بودند، (پیی که پیھا ما به سوی امت«

را با شّدت و ھا  آن امبران به مخالفت برخاستند،)ین پیھنگامی که با ا
دار شوند و در برابر حق،) خضوع ید (بیم؛ شایرنج و ناراحتی مواجه ساخت

  »!م گردندیکنند و تسل
وعده عذاب را به خاطر سرپیچی از دستورات در آیه پیشین خداوند 

توجه داشته  .دھد میھم پس از فرستادن پیامبران و اتمام حجت  خودش آن
 این داستان را باطل کند.  د صحتتوان میباشید ھمین یک گاف بزرگ 

 :گوید میدر ادامه امام زمان شیعیان به حسن بن مثله 
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 را آن و باشند ادی داشتهیز رغبت و توجه مسجد نیا به: بگو مردم به«
 عنوان به اول عتکر دو هک بخوانند، عت نمازکر چھار جا نیا: بگو و دارند زیعز
 ب که:یترت نیا به مسجداست، تیتح

 و وعھاکر حیتسب و هو اهللاّ اَحد لْ قُ مرتبه  ھفت حمد از بعد عتکر ھر در
 دو که این ترتیب نماز تحیت است. و؛ است مرتبه ھفت یک ھر سجودھا

 در بیترت نیا به بخوانند، ÷الّزمان صاحب نماز تین به را عت نماز دومکر

 و  ندیبگو صدبار را نستعني إياكنعبد و إياك ی جملهحمد ی  سوره در عتکر ھر
 دھند سالم را و نماز نندک رارکت مرتبه ھفت زین را سجودھا و ھا وعکر حیتسب
 به سر سپس و ندیبگو را ھایعل سالم الّله زھرا حضرت حیتسب نماز از بعد

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

 »العتيق ابليت ىف صّ�  نّماأفك هماصّال  فمن«
ی موسوم نماز ترین سند معتبر) (شاید قدیمی اساس و ریشه ،داستان این
من  .شود می که دراین مسجد اقامه . ھمان نمازیاست امام زمان به نماز

جز پادرد چیزی  .ام این نماز را در این مسجد خوانده خودم بارھا وبارھا
! تو لیاقتش را نداشتی ممکن است کسی بگوید خب. شود نمی نصیبتان

شما که با لیاقت بودی چه نصیبتان ! ایرادی ندارد من لیاقتش را نداشتم
یغاتی و محتوایی که بیشتر جنبه تبل ه است. بگذرید از یکسری مطالب بیشد

. برخی ھمه توھمات استھا  این .مسموم کننده دارد وشما فقط شنیده اید
 ھم بازارگرمی است.

ۚ إِنَّ ﴿ ۡ�َ�ُُهۡم إِ�َّ َظنًّا
َ
نَّ ٱَوَما يَتَّبُِع أ ۚ إِنَّ  ًٔ َشۡ�  ۡ�َقِّ ٱَ� ُ�ۡغِ� ِمَن  لظَّ َ ٱا َّ� 

 .]۳۶[یونس:  ﴾٣٦َعلِيُمۢ بَِما َ�ۡفَعلُونَ 
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کنند؛  روی نمییاساس)، پ ھا، جز از گمان (و پندارھای بی شتر آنیو ب«
سازد (و به حق  از نمیین (در حالی که) گمان، ھرگز انسان را از حّق بی

گاه است ن، خداوند از آنچه انجام مییقیبه ! رساند) نمی  »!دھند، آ
 ۴در حدیثی مرز بین حق و باطل را  ÷طالب حضرت علی بن ابی

ر حتی دند که نمای میایشان تاکید  .کند می انگشت (از گوش تا چشم) بیان
تحقیق و تفحص صورت  باید ،موجود است دیداریشھود که موضوع  یموارد

مطالبه دلیل و برھان  پذیرفت.آن را  گیرد و با علم ودرایت و دلیل و برھان
 منطق ھمگان است.

که بھشت  مدعی بودندو مسیحیان قرآن کریم در موردیکه یھودیان  مثال
(یا بھتر است بگوییم در این  د.خواھ میاز آنان دلیل و برھان  ھاست از آن آن

د و سنیان دان می خواب خیال بودند و ھستند، چیزی که شیعه از آن خود
 ،ھم مدعی آنند )

ْ لَن يَۡدُخَل ﴿ َما�ِيُُّهۡمۗ قُۡل  ۡ�َنَّةَ ٱَوقَالُوا
َ
ۡو نََ�َٰرٰىۗ تِۡلَك أ

َ
إِ�َّ َمن َ�َن ُهوًدا أ

  .]۱۱۱[البقرة:  ﴾١١١َهاتُواْ بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
ا نصاری، ھرگز داخل بھشت نخواھد یھود یچ کس، جز یھ«: ھا گفتند آن«
ن یرا (بر ال خود ید، دلییگو اگر راست می«: بگو! ھاست ن آرزوی آنیا» شد.

 »!دیاوریموضوع) ب
پذیرفتن ھر موضوعی، باالخص موضوعاتی که  کنند می عموم عقال تاکید

نیاز به دلیل و برھان دارد. حال یا تا آن با اعتقادات انسان سروکار دارد 
اثبات نموده (اثبات عقلی و یا اثبات توسط آن را  زمان، علم ودانش بشری

وسیله کتب الھی که وحی منزل ھستند بایست به  می رسول باطنی) و یا
 .اثبات گردد (اثبات نقلی و یا اثبات توسط رسول ظاھری)
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م. اگر خواھ میدلیل و برھان این نماز را  ، من نیز از علمای شیعهاکنون
بوده و  اساس بیین داستان است که باید قبول نمود کامال ا ،اساس آن پایه و

ھر که در این مسجد نماز بگذارد  گوید میدست آخر ھم مملو از ایراد است. 
نماز گزارده است. جالب است که از  (کعبه) چنان است که در بیت العتیق

این نوع احادیث در موارد بسیاری صادر شده است. مثال حدیثی که در 

من زار ( .سردر ورودی آرامگاه عبدالعظیم حسنی در شھرری موجود است

کسی که (آرامگاه) عبدالعظیم ) ني بكربالكمن زار احلس ة ريبمدينعظيم لا
حسنی را در شھر ری زیارت کند ھمچون کسی است که آرامگاه حضرت 

جای بحث این  البته این رساله، را در کربال زیارت کند. ÷حسین بن علی
و اگر خدا بخواھد و توفیق دھد در این (زیارت اھل قبور)موضوعات نیست 

 .موضوع نیز بحث مفصلی خواھم نمود
م بگویم اگر این حدیث صحیح باشد بسیاری از علما و خواھ میفقط 

، فرزندان ÷طالب علی بن ابی ،بزرگان از جمله پیامبر گرامی اسالم
 ،مقداد، عمربن الخطاب ،ابوذر ،†برومندش حسن و حسین بن علی

 محروم شدند، (نمازگزاردن در این مسجد) نعمت ، ازو دیگرانابوبکر صدیق 
ھجری و پس از وفات آنان صادر شده است و  ۳۹۳زیرا این دستور در سال 

ید کمی در کن میفکر ن اند. هآنان از نماز گزاردن در این مسجد محروم ماند
 ! حق آنان ظلم شده

از این علمایی  یک و ھیچ شود می ی که در در ودیوار تبلیغمانند حدیثھ
 گیرند. نمیجلوی آن را اند  که نان اسالم را خورده

ھرکس بر حسین بگرید، بگریاند یا خود را به گریه زند بھشت بر او «
 .»شود می واجب
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وز آنان برای مال اندوزی که بازار داغ مداحان است و مجاین حدیث 
زیرا برای گریاندن مردم باید شخص  .وسرکیسه کردن ھیئت داران و بازاریان

ای به  عده که شود می باعث ینکه از وقایع بگوید و ا اجیر شودروضه خوان 
اول : شود می سواالتی مطرح. غول شوند و خال موجود را پرکننداین کار مش

جھت کسب فوز الھی با خاندان که  ÷حسین بن علییم دان می آنکه
تنھا  ،ید گشتھودست آخر ش خویش از مدینه به سمت کوفه حرکت نمود

در کمال ناجوانمردی  درپایان،او زجرھا متحمل شد و  اجر یک شھید دارد.
 ،هوده و قصد بازگشت داشتنم یودر حالیکه حتی از جنگ و خونریزی بیزار

منوط به بیعت  خطر او را د که بازگشت بینمای میدریافت ابن زیاد پیامی از 
 مرگ سرخ را بر ذلت، انتخاب ÷، و حسینکند می عاویهد بن میبا یز
حال  .الذله او در دنیا طنین اندازگشت  منا. این بود که آوای ھیھات کند می

، اما کسی که نه در فکر آزادگی ایم اگر ایشان را اھل بھشت بدانیم حق گفته
و نه در فکر مظلومان است چرا باید از اینکه خود را به گریه زده اھل بھشت 

 شود.
، اجر یک شھید دارد حال فالن ÷حسین بن علیتر اینکه  از آن جالب
 !ارتنامه را بخواند اجر یکصد شھید را داردکس که فالن زی

ّمِيُّوَن َ� َ�ۡعلَُموَن ﴿
ُ
َماِ�َّ �ۡن ُهۡم إِ�َّ َ�ُظنُّونَ  ۡلِكَ�َٰب ٱَوِمۡنُهۡم أ

َ
ٓ أ  ﴾٧٨إِ�َّ

  .]۷۸[البقرة: 
االت یک مشت خیای از آنان عوامانی ھستند که کتاب خدا را جز  و پاره«

 .»اند شان دل بستهیپندارھادانند؛ و تنھا به  و آرزوھا نمی
بھانه است ھا  این اما ،ددان میکه این چیزھا را نعوام ممکن است بگویید 

 !است. را ساده نموده زیرا پروردگار فھمیدن قرآن

نَا ﴿ ۡ كِرٖ  لُۡقۡرَءانَ ٱَولََقۡد �َ�َّ دَّ   .]۱۷[القمر:  ﴾١٧لِّ�ِۡكرِ َ�َهۡل ِمن مُّ
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 »!ا کسی ھست که متذّکر شود؟یم؛ آیما قرآن را برای تذّکر آسان ساخت«
بدنبال این  ،اینست که به جای تالش و علم اندوزی و جستجوی حقایق

ھستیم که پای منبری بنشینیم و حقایق را از زبان افرادی بشنویم که 
 آیا اینگونه انسان ھدایتنانشان در وارونه جلوه دادن حقیقت است. 

 !! کج نگه داشت و نریخت شود می آیا؟ شود می

 ادامه داستان
 :فرمودند و زدند صدا مرا دوباره

 حمل روز ھفت اگربر میھست نجایا در گرید روز ھفت ای روز، ھفتاد ما
 .است شب قدر و دشو می سوم و ستیب شب نیک

 در ابتدای شرح واقعهبایست تذکر داده شود که  می جھت توضیح
جالب است  .است رمضان اتفاق افتاده ۱۷خواندیم که این ماجرا در شب  می

ھفت روز دیگر اینجا  گوید میامام به حسن بن مثله  که در این داستان
آن داستان نویس  شود می معلوم! شب بیست وسوم شود می ھستیم که

 شود می رمضان ۱۷زیرا ھفت روز پس از  .لحظه حواسش جمع نبوده است
 ! شب بیست وچھارم و نه شب بیست و سوم

 ( قاعدتا پس از شب ھفدھم روز ھفدھم!! ید حساب کنیمخواھ می
روز  ،روز نوزدھم ،ام روز ھجده ،روز ھفدھم: آید) پس خواھیم داشت می

روز  ۶اکنون پس از گذشت این  ،روز بیست ویکم و روز بیست ودوم ،بیستم
به شب بیست و سوم رسیدیم و اگر روزی دیگر را محاسبه کنیم که عدد 

روز بیست و سوم یا شب بیست و چھارم که به  شود می شود ھفت تکمیل
 .شود نمی اعتقاد ما دیگر شب قدر محسوب

 : گوید میحسن بن مثله در ادامه 
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 را نمازم صبح .بودم انیجر نیا رکصبح در ف تا و رفتم منزل به و«
 هک عالمتی و ردمک نقل او برای را قصه و رفتم المنذر به نزد علی و خواندم

 ھائی خیم و رھایزنج فعلی مسجد محّل  در بود مانده باقی ÷زمان امام از
  .»میدید بود ظاھر جا آن در هک بود

اعتنا  از اینکه با خضر روبرو شده و بی تفاوتی حسن بن مثله در مورد بی
در داستان آمده است از او براحتی گذشته پیش از این صحبت شده است.اما 

حضرت خضر، یاران امام باز  رفتن امام و که آن تخت و جبروت را پس از
اند و تنھا چند میخ و زنجیر بجا مانده است. ھمانگونه که گفتم  نموده

احتماال نویسنده داستان کتب کمی حواسش نبوده که باز نمودن آن تخت و 
 د که باعث بیداری مردم روستای جمکراننمای می جبروت سر وصدا ایجاد

 ،دن تخت، کار جنیان و یا نیروی امداد غیبی بودهاگر باز نمو خواھد شد. اما
قدر فراموشکار نیست  گیرد آن می این را بداند که نیرویی که از غیب فرمان

 ھااین میخ و زنجیر که چند میخ و زنجیر از خود بجا بگذارد. البته وجود
 جالب خواھد گرفت.نتیجه  ،داستان پایاندرای است که  مقدمه

من  بود نار راهک در گوسفندانش ی گله با هک میدید چوپان در راه جعفر«
 در دمید فرموده هک اتییخصوص عیجم بزرا با رفتم او به میان گوسفندان

 بدھم را آن پول داشتم میتصم و گرفتم را آن .دیآ می گوسفندان ی گله عقب
 و بودم دهیند گوسفندانم انیبز را م نیا امروز به تا من هک خورد قسم اما او
 را آن و آمد شما نزد ولی نتوانستم رمیبگ را او خواستم چه ھر ھم امروز
 .»دیگرفت

به حس بن خویش  ھای در این داستان آمده که امام جھت تایید صحبت
دارای  که در گله جعفر چوپان وجود دارد که کند می بزی را معرفی ،مثله

 نشانه ھایی است.
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یک بز عجیب و غریب در گله جعفر  اینکه وجود، جاست این یک نکته
با این  اگر این بزدارد؟ و واگذاری زمینش چه ربطی به حسن مسلم  ،چوپان
 خب یک چیزی.  ،شد میدر گله حسن مسلم پیدا ھا  نشانه

 ؟اگر جعفر چوپان بزی را در گله خویش ندیده است معجزه است درثانی
 زه است؟ اگر جعفر چوپان نتواند یک بز غریبه را بگیرد معج

یکی ! مکن می. من حلش به دنبال راه حل باید بود.شود می یک معما پیدا
 د این باشد. توان میھا  از راه حل

 بن مثله در صبح آن روز در گله جعفراین بز توسط خود حسن  احتماال
تنھا به آغوش او  ،بودهشده  خودش اھلیچوپان رھا شده و چون توسط 

بسیار تند و تیز است و اگر ! گوسفند نیستمانند بز ھم دانید که  .هرفت می
حسن مثله به ھمراه سید . دتوان میبخواھد از دست انسان فرار کند 

جعفر به ھمراه  ایندو .دھند میابوالحسن رضا براحتی جعفر چوپان را فریب 
ماجرا با شور و حرارت  .درون میبه سوی حسن مسلم  ،فریب خوردهچوپان 

که پیش  او .رود میحسن مسلم به فکر فرو  .شود می برای حسن مسلم بیان
د کن میریسک ن و کند می ی آنان را باورھا گفته ،پسر از دست داده ۲از این 

 گذرد. میکه ابتدا بسیار کوچک بوده و از خیر آن تکه زمین 
که  کرد میھمان روز از حسن بن مثله درخواست  اگر حسن مسلم حال

جا نزد خودم بیاید و با  خانه تو را بکوبد این باز امامت بخواه بجای اینکه در
ھا  فرسنگ نکشیده بود که ایرانیان از اقصی نقاط من صحبت کند کار بدینجا

ای را به  ه این مسجد برسانند تا مگر عریضهبطی طریق کنند و خود را 
  ن غوطه ور است.چاھی بیاندازند که کرم وسوسک و لجن و کثافت در آ

 کرش نرسید که آن امامی که سراغ حسن بن مثلهحسن مسلم به ف
من جای حسن مسلم بودم از امام ضمنا  .د بیایدتوان میھم  ، سراغ اورود می

 . پرسیدم می راام  دلیل اینکه این زمین را غصب نموده
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  و اما قسمت نهایی داستان
 ابوالحسن دیوس دندیپوشان چوب با را آن سقف و ساختند را مسجد«

 خود منزل در بود، مانده باقی نیزم آن در هک ھائی خیم و رھایالّرضا زنج
 بز آن گوشت از ھم من .ندردک میدا یپ شفا مارھایب آن ی لهیوسبه  و گذاشت

 در را ھا خیم و رھایزنج سید ابوالحسن آن .افتی شفا دادم هک ضییمر ھر به
 هک روند می فرزندانش وقتی وفاتش از بعد ظاھرا و بود گذاشته صندوقی

 »!است شده ه مفقودک نندیب می نند،ک استشفاءھا  آن با را ضییمر
ه و کرد میھای چھارگانه را زیاد مطالعه  انجیل نویسنده داستان احتماال

بیماران را شفا دھد. البته  ÷آرزو داشته امامش ھمچون عیسی بن مریم
آن را  ھرگونه شفایی به اذن خداست ھمانگونه که در آیاتی از قرآن آمده و ما

 نقل کردیم.

  .]۸۰[الشعراء:  ﴾٨٠�َذا َمرِۡضُت َ�ُهَو �َۡشفِ�ِ ﴿
 .»دھد مار شوم مرا شفا مییامی که بو ھنگ«

که در  این سخن ابراھیم، نخست موحد عالم به معنای حقیقی آن است
. انسان موحد طلب شفای بیماری را از خدای خود قرآن جاودانه شده است

اش اطالع کامل  که انسان را آفریده واز احوال درونی خدایی دارد. ھمان
قادر به اعمال تاثیراتی از سوی خدا اذن ھستند که دارد. ھرچند جنیانی 

 اذن به اعمال برخی اموردارد: ،شیطان ھم از سوی خدا .ھستند

يُّوَب إِۡذ نَاَدٰى َر�َّهُ  ۡذُكرۡ ٱوَ ﴿
َ
� ٓ ِ�َ  ۥٓ َ�ۡبَدنَا ّ�ِ َمسَّ

َ
ۡيَ�ٰنُ ٱ� بُِنۡصٖب  لشَّ

 .]۴۱[ص:  ﴾٤١وََعَذاٍب 

وب را، ھنگامی که پروردگارش را خواند (و یاور بنده ما ایبه خاطر ب«
 .»استطان مرا به رنج و عذاب افکنده ی) ش!پروردگارا: گفت
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پس شیطان رانده شده قدرتی از سوی خدا جھت انحراف مردم دارد چه 
البته قدرتش ! ھا چه در جھت شفای آنھا  آن در جھت وارد نمودن عذاب به

در حیطه قدرت الھی است و خدای تعالی جھت آزمون و ارتقای بندگانش 
 .. که خود نعمتی است از سوی رحمنکند می فادهتاس

ۡحَسُن َ�َمٗ�ۗ ِ�َۡبلَُوُ�ۡم ﴿
َ
يُُّ�ۡم أ

َ
 .]۷[هود:  ﴾٧�

  »!ک عملتان بھتر استید که کدامیازمایتا شما را ب«
پس این ھمه کرامات امامان در  ،ستا اولین سوال خواننده از من این

 ؟ شود می شفای بیماران چه
بایست  بینید نمی می ھای مرصع اگر شفایی از این میله در پاسخ باید گفت

 ھای خود شفا موش پرستان ھندی نیر از موش ،بود زیرا خیلی خوش باور
 .اندرس میگیرند. یک تحقیق کوچک شما را خیلی راحت به این نتیجه  می

گویید  خب شما می ،پرستند می در ھند معبدی است که آلت تناسلی مرد را
به معبد  دلیل بیھم ھا  آن مطمئن باشیداما  .که احتماال گمراه ھستند

عبادت اگر برای غیر خدا باشد.حتما دلیلی مادی دارد. شما فکر  د.نرو مین
گیرند.  از ھمان تکه آھن شفا می! خیر! ید این آلت پرستان بیکارندکن می

و ھمه انبیا مبعوث شدند  جاصوال پیامبر اکرم ! موش پرست ھم ھمین گونه
 ھا را بزدایند.  تا این گمراھی

جنیان در قرآن است که خدا از آن به موارد بسیاری از اعمال تاثیرات 
 بدی یاد نموده است:

ْ ٱوَ ﴿ َبُعوا َّ�  ْ َ�ِٰط�ُ ٱَما َ�ۡتلُوا ٰ ُمۡلِك ُسلَۡيَ�َٰنۖ َوَما َ�َفَر ُسلَۡيَ�ُٰن  لشَّ َ�َ
َ�ِٰط�َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  ْ ُ�َعّلُِموَن  لشَّ ۡحرَ ٱ �َّاَس ٱَ�َفُروا نزَِل َ�َ  لّسِ

ُ
ٓ أ  لَۡملََكۡ�ِ ٱَوَما

حَ 
َ
ٰ َ�ُقوَ�ٓ إِ�ََّما َ�ُۡن فِۡتَنةٞ فََ�  دٍ بَِبابَِل َ�ُٰروَت َوَ�ُٰروَتۚ َوَما ُ�َعّلَِماِن ِمۡن أ َح�َّ

َوَما ُهم بَِضآّرِ�َن  ۦۚ َوَزوِۡجهِ  لَۡمۡرءِ ٱَ�ۡ�َ  ۦتَۡ�ُفۡرۖ َ�َيَتَعلَُّموَن ِمۡنُهَما َما ُ�َفّرِقُوَن بِهِ 
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َحٍد إِ�َّ �ِإِذۡ  ۦبِهِ 
َ
ِۚ ٱِن ِمۡن أ َولََقۡد َعلُِمواْ  مۚۡ َوَ�َتَعلَُّموَن َما يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعهُ  �َّ

ٮٰهُ ٱلََمِن  ۡواْ بِهِ  �ِخَرةِ ٱِ�  ۥَما َ�ُ  ۡشَ�َ نُفَسُهۡمۚ لَۡو َ�نُواْ  ۦٓ ِمۡن َخَ�ٰٖق� َوَ�ِۡئَس َما َ�َ
َ
أ

 .]۱۰۲[البقرة:  ﴾١٠٢َ�ۡعلَُمونَ 

روی یخواندند پ مان بر مردم مییدر عصر سلن یاطیھود) از آنچه شیو («
ن یاطیالود؛ و) کافر نشد؛ ولی شیمان ھرگز (دست به سحر نیکردند. سل

ھود) از آنچه بر دو فرشته یز یدند؛ و به مردم سحر آموختند. و (نیکفر ورز
روی کردند. (آن دو، راه سحر ی، نازل شد پ»ماروت«و » ھاروت«بابل 

چ یدادند. و) به ھ اد مییطرز ابطال آن، به مردم ی با یکردن را، برای آشنا
له یما وس«: گفتند ش به او میینکه از پیدادند، مگر ا اد نمییزی یکس چ

از ھا  آن ولی)» ! مات، سوء استفاده نکنین تعلی(و از ا! م کافر نشویشیآزما
ان مرد یله آن، میآموختند که بتوانند به وس آن دو فرشته، مطالبی را می

توانند بدون اجازه خداوند،  گاه نمیچیفکنند؛ ولی ھیی بیش جداو ھمسر
گرفتند که به آنان  ی را فرامییھا قسمتھا  آن ان برسانند.یبه انسانی ز

دار یدانستند ھر کسی خر داد. و مسلما می د و نفعی نمییرسان ان مییز
ای نخواھد داشت. و چه زشت و  ن گونه متاع باشد، در آخرت بھرهیا

  »!!دانستند بود آنچه خود را به آن فروختند، اگر میناپسند 
گنجد و  وله نمیبحثی است که در این مق ،بحث بت پرستی و شفا البته

 ! طلبد کتابی جداگانه می
نویسنده داستان دست آخر برای اینکه مدرکی از خود باقی نگذارد 

اشد که یعنی خیالتان راحت ب!!! ھا و زنجیرھا مفقود شدند که میخ گوید می
جھت، دنبال برھان و  بی! ھا و شفای بیماری خبری نیست االن از آن میخ

او  چون ممکن بود کسی از اھل تحقیق بدنبال حقیقت باشد. دلیل نباشید،
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 با را ضییمر هک ندرو می فرزندانش وقتی وفاتش از بعد ظاھرا و«: گوید می
 .»است شده ه مفقودک ندنیب می نند،ک استشفاءھا  آن

ھردو االن مفقود  اثبات حقیقت این داستان دو دلیل داشته که اصوال
یکی آن بز بوده که کشته شده و تناول شده است و دیگری چند میخ  است.

شما خواننده عزیز ! دکن میعقل من که باور ن! وزنجیر که مفقود شده است
اه جادو رھا  آن را سرقت نموده آیا توانسته باھا  آن حال کسی که ؟چطور

بیاندازد و برای خود کاسبی راه اندازی کند؟ آخر سرقت نمودن دلیلی دارد. 
ھا چه  سارق زنجیرھا و میخ .بدنبال منافعی است ،کند می انسان اگر سرقت

تاثیر  ھا تنھا در منزل این سید میخه است. نکند این کرد میچیز را دنبال 
 داشته است. 

  ! ال اهللاإله إال 

  و اما این مسجد
کیلومتری آن ودر جاده کاشان قرار  ۶این مسجد در نزدیکی قم و در 

ھای  گردد و به قولی زمین می ھر از چند گاھی به وسعت آن اضافه دارد.
ھایی که حسن مسلم و ھم روستاییانش  زمین .بلعد می کشاورزی پای کوه را
 کشیدند. می در آن زحمت فراوانی

ٰ َسَ�ٰ ِ� ﴿ �ِض ٱ�َذا تََو�َّ
َ
ۚ ٱوَ  ۡ�َۡرَث ٱِ�ُۡفِسَد �ِيَها َوُ�ۡهلَِك  ۡ� ُ ٱوَ  لنَّۡسَل َّ�  �َ

  .]۲۰۵[البقرة:  ﴾٢٠٥لَۡفَسادَ ٱُ�ِبُّ 
کنند،  ن، کوشش مییدر راه فساد در زم ،گردانند ھنگامی که روی برمی«

دانند) خدا فساد  نکه مییسازند؛ (با ا ان را نابود مییھا و چھارپا و زراعت
 .»دارد نمی را دوست
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آن نماز امام زمان  ام و بارھا و بارھا در بارھا و بارھا به این مسجد رفته
تا مگر فرزند حسن بن ! گیرند می چله! درون میاند و  ھا رفته خیلی! ام گزارده

ای آدم سودجو در  نتیجه آن استفاده عده! نتیجه آن! علی عسکری را ببینند
و به تبع آن  ساختن مغازه ومراکز تجاریھای اطراف و  خرید و فروش زمین

تبلیغ این مسجد  ھا معلوم است که بازاری! فروش اجناس خود است. ھمین
 ند.بر میسود و  کنند می یک ملت را ترغیب به این سفر زیارتی! کنند می را

ای سودجو، کاغذھایی را به  ر گوشه این مسجد چاھی است که عدهد
فروشند تا یک عامی به جای اینکه  می تومان (نیم دالر) ۵۰۰قیمت 

حاجتش را در دل به خدا بگوید، سعی و تالشش را بکند ودر آخر روانش را 
آماده پذیرش مشیت الھی نماید، درد دلش را در کاغذھا بنویسد و به ته چاه 

باز کند و بخواند غافل از اینکه مامورین این آن را  بیفکند تا مگر امام زمانش
 گاھی این کاغذھای آغشته به لجن را از چاه بیرونمسجد ھر از چند 

د و نه خادم آن رس میند. نه بدست امام زمانش نمای میآورند و معدوم  می
   خواند. می آن را امام

که اند  و سعی و تالش نمودهاند  دیگران ھم بیکار ننشستهدر این زمینه 
  .نصیب نکنند زند و خودشان را از امام زمان بیمسجد جمکرانی دیگر بسا

 : بخوانید

 داستان پاچنار یزد
 که ادعا شود می داستان پاچنار یزد از اشاره فردی به خوابی شروع

 به مسجد جمکران دعوت ،او در کنار قبر پدرش وقتی خواب بوده کند می
تابلویی که در خواب دیده  و در میان راه رود میبه مسجد جمکران  .شود می

. با پیرمردی که خود را سید شود می و ھمانجا پیادهبیند  می را در مسیر راه
ھمصحبت شده و در آنجا به طریق طی االرض  کند می خراسانی معرفی
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گردد. بامزگی اصلی داستان اینجاست  می و باز کند می مشھد الرضا را زیارت
که آنجا به او توصیه مھدیه پاچنار و دستور پخت آش ھر ساله در روز تولد 

 .کنند می ن رایکی از پنج ت
از  بیند و پس می ۲۳/۴/۷۷ خواب را در تاریخ این کند می فرد مذکور ادعا

 . و بنایشود می ھا شروع چند روز بعد بساط آش و دیدن نور و شفای مریض
. به سرعت ھیات امنایی تشکیل شده و خادمینی شود می گذاشته! آش ظھور

. شود می ھا عیان دن حرفگذرد پوچی و تھی بو می و دار العنایتی. زمان که
از این گونه مساجد در  .شود می و غائله ختم کنند می مسئولین جلوگیری

 بابل ھم راه اندازی شد که البته ھنوز دائر است. 
 .در رد این داستان به پایان رسیدجانب  این دالیل
 ! دالیل مرا خواندید خود قضاوت کنیدکه شما و اما 

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ �َّ ُٰغوَت ٱ ۡجتَنَُبوا نَابُٓواْ إَِ�  ل�َّ
َ
ن َ�ۡعُبُدوَها َو�

َ
ِ ٱأ ىٰۚ ٱلَُهُم  �َّ ۡ  ۡلبُۡ�َ فَبَّ�ِ

ِينَ ٱ ١٧ِعَبادِ  ۡحَسَنهُ  لَۡقۡوَل ٱ�َۡستَِمُعوَن  �َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥٓۚ َ�َيتَّبُِعوَن أ

ُ
ِينَ ٱأ ۖ ٱَهَدٮُٰهُم  �َّ ُ َّ� 

ْولُواْ 
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم أ

ُ
ۡلَ�ٰبِ ٱَوأ

َ
 .]۱۸-۱۷ [الزمر: ﴾١٨ۡ�

ز کردند و به سوی خداوند یو کسانی که از عبادت طاغوت پرھ«
ھمان کسانی ! ھاست؛ پس بندگان مرا بشارت ده بازگشتند، بشارت از آن آن

کنند؛ آنان کسانی  روی مییپھا  آن نیکوتریشنوند و از ن که سخنان را می
 .»خردمندانندھا  آن تشان کرده، ویھستند که خدا ھدا

مادگی پذیرفتن حرف حق را آھایی که دلشان  نآالبته بحث و جدل با 
  ندارد کمی مشکل است.
  ای از این افراد را معرفی نمایم. بھتر است نمونه ،برای معرفی این افراد
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اند  از یکی از دوستان پرسیدم بھترین افرادی که تاکنون به این دنیا آمده
گفتم اگر خدا بخواھد بھتر  .معصوم ۱۴چه کسانی ھستند؟ در پاسخ گفت 

 :گفتم پس تکلیف آیات! دکن مین: فتگ از آنان آورد چه؟

ا  لرَّۡ�َةِ� ٱذُو  ۡلَغِ�ُّ ٱَوَر�َُّك ﴿  يُۡذهِۡبُ�ۡم َو�َۡسَتۡخلِۡف ِمۢن َ�ۡعِدُ�م مَّ
ۡ
إِن �ََشأ

ُ�م ّمِن ذُّرِ�َّةِ قَۡوٍ� َءاَخرِ�نَ 
َ
�َشأ

َ
 .]۱۳۳[األنعام:  ﴾١٣٣�ََشآُء َكَمآ أ

برد؛  از و مھربان است؛ اگر بخواھد، ھمه شما را میین پروردگارت بی«
طور که شما را از  سازد؛ ھمان ن شما مییسپس ھر کس را بخواھد جانش

 .»گری به وجود آوردینسل اقوام د
گفتم ! از بقیه برترندھا  این ؟ گفت مشیت خدا براین است کهشود می چه

من و تو چه کسی ھستیم برای خدا  اما! تابحال بھترین بوده باشند شاید
حال اگر خدا خواست بھتر از آنان بیافریند مگر از من و  ؟مشیت تعیین کنیم

ی مسیحیان ھمین اشتباه را کردند و کن می؟ در ضمن فکر نکند می تو سوال
تند عیسی گف می زیرا آنان ؟این اشتباه باعث شد از پذیرفتن حق سرباز زنند

پسر و دست راست خداست و بھتر از او در عالم نخواھد آمد و ھمین امر 
 یم پیامبری پس از محمد بن عبداللهدان میھمه موجب گمراھی آنان شد. 

اینکه کسی بھتر از او خواھد آمد یا   اما شخص بھتر و عابدتر چه؟ .نیست
متقن نسبت به در ضمن مسیحیان دالیلی ! خیر به اذن الھی است و نه من

عیسی بدون پدر متولد شد، معجزاتی بسیار سترگ و  .ادعایشان داشتند
 :را تایید نموده استھا  آن حیرت آوربه اذن پروردگار انجام داد که خداوند

ُ ٱإِۡذ قَاَل ﴿ تَِك إِذۡ  ۡذُكرۡ ٱَمۡرَ�َم  ۡ�نَ ٱَ�ٰعِيَ�  �َّ َ�ِٰ�َ ٰ نِۡعَمِ� َعلَۡيَك َوَ�َ
 ِ يَّدتَُّك ب

َ
 لِۡكَ�َٰب ٱَوَ�ۡهٗ�ۖ �ۡذ َعلَّۡمُتَك  لَۡمۡهدِ ٱِ�  �َّاَس ٱتَُ�ّلُِم  لُۡقُدِس ٱُروِح �
ۖ ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةَ ٱوَ  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ِ�يَل ۡ�ِ ٱةِ  َٔ َكَهۡ�  لّطِ�ِ ٱِمَن  لُقُ �ۡذ َ�ۡ  ۡ�ِ �ِإِۡذِ� َ�َتنُفُخ  لطَّ

ۢ� �ِإِۡذِ�� َوُ�ۡ�ُِئ  ۡ�َمهَ ٱ�ِيَها َ�َتُكوُن َطۡ�َ
َ
بَۡرَص ٱوَ  ۡ�

َ
 لَۡمۡوَ�ٰ ٱ�ِإِۡذِ�� �ۡذ ُ�ۡرُِج  ۡ�
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 ِ ٰٓءِيَل َعنَك إِۡذ ِجۡئَتُهم ب ِينَ ٱَ�َقاَل  ۡ�َّيَِ�ِٰت ٱ�ِإِۡذِ�� �ۡذ َكَفۡفُت بَِ�ٓ إِۡسَ� َّ� 
بِ�ٞ   .]۱۱۰[المائدة:  ﴾١١٠َ�َفُرواْ ِمۡنُهۡم إِۡن َ�َٰذآ إِ�َّ ِسۡحٞر مُّ

اد کن نعمتی را که ی«: م گفتیسی بن مریخداوند به ع ھنگامی را که«
ت کردم؛ که در یتقو«روح القدس » زمانی که تو را با! دمیبه تو و مادرت بخش

گفتی؛ و ھنگامی که کتاب و  گاھواره و به ھنگام بزرگی، با مردم سخن می
ل را به تو آموختم؛ و ھنگامی که به فرمان من، از گل یحکمت و تورات و انج

دی، و به فرمان من، یدم ساختی، و در آن می زی بصورت پرنده مییچ
سی را به فرمان من، یماری پیشد؛ و کور مادرزاد، و مبتال به ب ای می پرنده

کردی؛ و ھنگامی که  ز) به فرمان من زنده مییدادی؛ و مردگان را (ن شفا می
ل یه دالب رساندن به تو، بازداشتم؛ در آن موقع کیل را از آسیبنی اسرائ

جز سحر ھا  این :گفتندھا  آن آوردی، ولی جمعی از کافرانھا  آن روشن برای
 »!ستیآشکار ن

 در حضور آنان به آسمان صعود کرد:و و از ھمه مھمتر آنکه سرانجام 

ُ ٱبَل رََّ�َعُه ﴿ ُ ٱإَِ�ۡهِ� َوَ�َن  �َّ  .]۱۵۸[النساء:  ﴾١٥٨َعزِ�ًزا َحِكيٗما �َّ

  .»م استیسوی خود، باال برد. و خداوند، توانا و حک بلکه خدا او را به«
ھا  آن و این موضوع تنھا خاص عیسی بن مریم و مادرش بوده که خداوند

 :ای از قدرت خود قرار داده است را به عنوان نشانه

وِحَنا وََجَعۡلَ�َٰها وَ  لَِّ�ٓ ٱوَ ﴿ ۡحَصَنۡت فَرَۡجَها َ�نََفۡخَنا �ِيَها ِمن رُّ
َ
ٓ ٱأ َءايَٗة  ۡ�َنَها

 .]۹۱[األنبیاء:  ﴾٩١ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ 

زنی را که دامان خود را پاک نگه داشت؛ و ما از روح خود اد آوریو به «
  »!میان قرار دادیبرای جھان ] را نشانه حیفرزندش [= مس م؛ و او ویدیدر او دم



 ٣٩    داستان ایجاد مسجد جمکران

به بیراھه رفتند. واقعا با دیدن ھا  آن حال خیلی جای تعجب نیست که
د که عیسی را خواھ میاین ھمه معجزات عجیب و غریب، خیلی درک وشعور 

 ! ھمتای خدا قرار ندھیم
 ! این دوست عزیز جوابی برای گفتن نداشت
گوییم دین  می از اکنون به بعد حال اگر کسی دالیل منطقی را نپذیرفت

 دين) (لكم دينكم و يلدم شما از آن خودتان و دین من ھم از آن خو
پروردگار متعال نیز پیش از این در این خصوص آیاتی نازل  .(کافرون)
 :فرمودند

ن تَۡبَتِ�َ َ�َفٗقا ِ�  ۡسَتَطۡعَت ٱ�ن َ�َن َكُ�َ َعلَۡيَك إِۡعَراُضُهۡم فَإِِن ﴿
َ
�ِض ٱأ

َ
�ۡ 

ۡو ُسلَّٗما ِ� 
َ
َمآءِ ٱأ �َِيُهم � لسَّ

ۡ
� َولَۡو َشآَء َ�َتأ ُ ٱيَةٖ فََ�  لُۡهَدىٰۚ ٱَ�ََمَعُهۡم َ�َ  �َّ

 .]۳۵[األنعام:  ﴾٣٥لَۡ�ِٰهلِ�َ ٱتَُ�وَ�نَّ ِمَن 

 ،ن استیبر تو سنگھا  آن (نپذیرفتن حق و روی گرداندن) و اگر اعراض«
بگذاری (و ا نردبانی به آسمان ین بزنی، یچه بتوانی نقبی در زم چنان

ه (و نشانه ین کن) تا آیھا را جستجو کنی، چن ن و آسمانیاعماق زم
مان ین لجوجان، ای(ولی بدان که ا! اورییبھا  آن گری) برایید

ت جمع یرا (به اجبار) بر ھداھا  آن ) اّما اگر خدا بخواھد،!آورند نمی
ت اجباری، چه سودی دارد؟) پس ھرگز از یخواھد کرد. (ولی ھدا

  »!مباش جاھالن
دارند که این مسجد  می مسئولین با افتخار اعالم بدانید کهجالب است 

مراسم ! میلیون زائر دارد ۲در مجموع  (ماه شعبان) شعبانیه ھای شب در
دو میلیارد مسلمان است در حج ابراھیمی که آرزوی یک ونیم میلیارد تا 

ھر ساله میھمان دو و نیم میلیون نفر است که از  ،طی حدود یک ماه ذیحجه
کشور مسلمان و تقریبا ھمین مقدار کشور غیر  ۵۵سراسر دنیا (حدود 
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ند. حال ما نمای میمسلمان که دارای سکنه مسلمان است) به مکه مسافرت 
زائر طی چند  ایم که ھر سال این تعداد ان پوچ شدهچگونه مسحور این سخن

 ۶در این در حالی است که در د. رون میی اطراف قم ھا یابانه روز به ب
وجود دارد  و اسالم شناس با آن ھمه عالم کیلومتری ھمین مسجد، شھر قم

ند بلکه به این موضوع دامن نمای میکه نه تنھا از این کار جلوگیری ن
 :ندزن می



 
 
 

 شیعه پیرامون مسجد جمکران نظر علمای

 ینظر آیت الله مکارم شیراز
رازی (دام ظله یارم شکة الله العظمی میحضرت آ کسؤال: حضور مبار

ران کحضرتعالی سابقًا در معرفی مسجد جم تیالعالی) با اھداء سالم و تح
مصرانه درخواست  ÷عاشقان امام زمانل ید، خیا ای فرموده مطالب ارزنده

د تا یینی بفرمایانون بزرگ دکن یشتری درباره ایدارند، معرفی جامعتر و ب
گاھان را برطرف سازد.   ھرگونه ابھام و وسوسه ناآ

 ۱۳۸۵ن جنابعالی مھرماه یجمعی از مقلد
وتاھی عرض کدانم قبل از ورود به اصل بحث، مقدمه  جواب: الزم می

عی است. یه بر جھان شیران از مواھب الھکه: مسجد جمکنینم و آن اک
مخصوصًا جوانان  ÷ه عاشقان حضرت مھدیک کار مباریانونی است بسک
 .ندک رده و میکبه سوی خود جذب  یکباز را از دور و نزدکپا

شوند، ھمه  ان وارد میینان و ثناگوک ن خانه خدا توبهیه به اکھنگامی 
را فراموش  -رواحنا فداه أ -مھدی  عنی حضرتیز جز خدا و ولی او یچ

از خالصانه با خدا و ین جوانان به ھنگام راز و نینند. مشاھده حاالت اک می
ن یاد زوار خانه خدا در سرزمیان مقدس انسان را به کن میحجت او در ا

ی کند و با صفا و پایآ وله باری از اندوه و غم به آنجا میکاندازد، با  عرفات می
گردند. ما به بعضی از رؤسای محترم  به زندگی باز مید و عشق یو ام

ھای  م بسازند و در شبیی عظینجا زائرسرایم در ایردکشنھاد یھا پ دانشگاه
ز را به نوبت یان عزید محترم دانشگاه و دانشجویا چھارشنبه اساتیجمعه 

را ھا  آن ل تھاجم فرھنگی دشمنیاورند. مطمئن باشند در برابر سینجا بیا
ل به یه تبدکن استعداد را دارد یران اکند. به ھر حال مسجد جمک یمه میب
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خون فرھنگی دشمنان یردن شبکبرای خنثی » قطب فرھنگی فعال« یک
ات مادی و کمخصوصًا برای جوانان گردد، عالوه بر بر †تیاسالم و اھل ب

ن مسجد یه اکل مھمی کرند. تنھا مشیگ وسته از آن مییه زائران پکمعنوی 
 -ل عاشقان حضرت مھدی یانات آن جوابگوی سکه امکن است یدارد ا

ش از حد انتظار است و یز بیرا استقبال زائران عزیست، زین -ارواحنا فداه 
زی یدولت جمھوری اسالمی برنامه ر کمکھای مردمی و  کمکد با یبا

ش زوار محترم فراھم گردد، و ھمه با خاطره یعی شود تا وسائل آسایوس
 نون عبادت و اخالص بازگردند.اکن یخوبی از ا

یعنی پذیرفتن کلیه شبھاتی که بر اساس وجود این مسجد وارد متن باال 
خر آدست  سپارم. شما را به خدای بزرگ می .خودتان قضاوت کنید .است

ھا  این از این ھمه خرافه دیگر تعجب نکنید .نویسم نظر علمای دیگر را می
 .گویند میکه علما ھستند اینگونه 

  الله آقای سید محمد علی علوی تآی
در کتاب مونس الحزین به سند معتبر از امیر المؤمنین علی صلواة 
المصّلین از جمکران و مسجد آن خبر داده و فرموده که این زمین از 

 د. باش میھای دیگر جداست و مقّدس  زمین

 العظمی آقای حاج شیخ مرتضی حائریآیت الله  حضرت
که در بیداری واقع شده، در کتاب تاریخ قم که داستان مسجد جمکران 

 نقل شده است. ةکتاب معتبری است، از شیخ صدوق علیه الرحم

 جعفر سبحانیآیت الله  مصاحبه با حضرت
ای بر  در دوران جوانی، ما پنجشنبه و جمعه«: ندفرمود میامام خمینی 

از قم  ما نگذشت مگر اینکه با دوستان جلسه انسی تشکیل دھیم و به خارج
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و بیشتر به سوی جمکران برویم. در فصل برف و باران در خود حجره به 
رسید،  امی که صدای مؤذن به گوش مییم و ھنگشد می برنامه انسی مشغول

 ».ایستادیم ھمگی به نماز می

 آیة الله العظمی بهجت
کسانی که آنجا (مسجد  د،کن میخود این مسجد افراد را راھنمایی 

کند چیزی خاص  اھنمایی میرا رھا  آن مسجد خودش روند جمکران) می
ندارم که بیان کنم،  اند کردهبیشتر از آنکه در زمینه مسجد جمکران بیان 

 اند. هھایشان نوشت یا در کتاباند  ھمه مطالب مربوط به مسجد را بزرگان گفته
منتھی حرف من این است که ما معتقدیم این مشاھد مبارکه و مساجدی 
 نظیر مسجد جمکران مستغنی از معرفی ھستند، ما بر این اعتقاد ھستیم.

جا ندیدیم به حسب ظاھر باید گفت از  اگر کسی بگوید رفتیم و چیزی در آن
 طوری رفته روی اعتقاد صحیح نرفته است یا برای امتحان رفته یا ھمین

 است. بھر حال بھترین معرف این اماکن خودشان ھستند.
(مالقات مسئولین امور فرھنگی مسجد مقّدس جمکران با ایشان در 

 ، در بیت معظم له)۶/۸/۷۸مورخه 

 ای آیة الله خامنه
یک دفعه : گفت می آقای سید حسن نصر الله (دبیر کل حزب الله لبنان)

ام معظم رھبری بودیم. اوج به ھمراه شورای حزب الله لبنان محضر مق
گذشت کنفرانس سختی و تنگنایی ما بود و خیلی به حزب الله سخت می

ھا شده بود که حزب الله را  یخ ھم صورت گرفته بود، ھمه توطئهشرم الش
نابود کنند. موقعی که ما با رھبر معظم جھان اسالم دیدار داشتیم ایشان به 

ید، این چیزھا زیاد مھم نیست شو میشما پیروز : ما امید دادند و فرمودند
 پس اضافه کردند:
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و  شود می ھا حل مسائل برایم دشوار من در اداره امور کشور بعضی وقت
م که آماده یوگ ، به دوستان و اعوان و انصار میشود نمی دیگر ھیچ راھی پیدا

گیریم و راھی مسجد جمکران  شوید به جمکران برویم، راه قم را پیش می
 یم.شو می

 ای خامنهآیت الله  معظم رهبری حضرت سروده مقام
 دلم قرار نمی گیرد از فغان بـی تـو

 

 ام عنان بـی تـو سپند وارزکف داده 
 

 ز تلخ کامی دوران نشد دلـم فـارغ
 

 ترنکرد،جان بـی تـو لبی عشق زجام 
 

 ام ز تنگ دلـی چو آسمان مه آلوده
 

 ازاندوه گران بـی تـو ام سینه پراست 
 

 نمـی آورد ترانـه شـوقنسیم صبح 
 

ــو  ــد بلــبالن بــی ت  ســر بھــار ندارن
 

 بنـدم می حکایت شب ھای تاراز لب
 

 تـوبی فشان خون چشم دھدم اگرامان 
 

 زبان به ای شراره ندارم ُکشته چوشمع
 

 آتشی به جان بی تـو سخنم زند نمی 
 

 چو نقش تصویرم خموشی و دلی بی ز
 

 تـو بـی خودىزبان بی از گشایدم نمی 
 

 عقیق سرد به زیر زبان تشـنه نھـم
 

 شکرین دھان بی تـو زآنایدآ چویادم 
 

 مگر کنم چون امـیندلرا غم گزارش
 

 تـو بـی جمکران محراب به جداازخلق 
 

 د.باش می» امین«تخلص شعری مقام معظم رھبری در این شعر 

 العظمی آقای بروجردیآیت الله  حضرت
 .ھـ ۱۳۸۰متوفی  سره) (قدس العظمی آقای بروجردیآیت الله  حضرت
اگر موفق بشوم، در قم دو کار انجام خواھم داد، یکی راه مسجد : ق فرمودند

جمکران را باز خواھم کرد، دومی بیمارستانی در شھر قم بنا خواھم نمود 
.*  

العظمی حاج آقا آیت الله  اینجانب (آقای شمس) شاھد تشرف مرحوم
بودم که چون محل پدری ما نزدیک به  /حسین بروجردی طباطبائی
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گذشت آن مرجع  می دروازه کاشان قم بود و راه نزدیک جمکران از آنجا
جھانی به وسیله درشکه تشرف به مسجد پیدا کردند و اھالی محل بخصوص 
ائمه جماعات اطراف آن محل آماده شدند که در مراجعت آن مرحوم نماز 

مسجد کیھانی برقرار سازند، حقیر  مغرب و عشاء را به امامت آن مرجع در
بود حضور داشتم و  ۱۳۳۰سال داشتم یعنی حدودًا سال  ۱۸ھم که حدود 

دیدم که بعد از نماز مغرب به عالمی امر کردند که به مردم توصیه نمایند که 
اگر برای من مقدور بود : به مسجد جمکران رغبت نمایند و فرمودند

*متن نامه  کردم. می جمکران ادانمازھای واجب روزانه را در مسجد 
حضرت حجة االسالم واعظ شھیر مرحوم آقای سید صادق شمس الدینی 

 (معروف به شمس).

 العظمی گلپایگانیآیت الله  حضرت
برای پدرم ھر زمانی : حجة االسالم سید محّمد باقر گلپایگانی فرمودند

وقات ند، گاھی ارفت میآمد به مسجد جمکران  می که بعضی مسائل پیش
خواھم  می :فرمود میصبح جمعه و گاھی ظھر و یا بعد از ظھر ھم که بود 

بروم جمکران، حاال یا چھارشنبه یا سه شنبه یا دوشنبه یعنی معتقد به 
کردند. در ایام  می جا برپا چیزی نبود. و گاھی اوقات نماز جماعت در آن

یة الله جنگ تحمیلی یک شب آقای خلیلیان زنگ زد و گفت خدمت آقا (آ
ھا در حال  االن در یکی از محورھای مھم بچه عرض کنید که /)یگلپایگان

محاصره گازانبری دشمن قرار گرفتند که اگر دشمن موفق شود دیگر چیزی 
از ما باقی نمی ماند به آقا بگوئید دعا کنند وقتی به آقا عرض کردیم دقیقًا 

بود که آقا مشرف شدند خاطرم نیست که بعد از نماز صبح بود یا وقت دیگر 
بصورت : مسجد جمکران صبح دو مرتبه آقای خلیلیان زنگ زد و گفت

معجزه آسائی عملیات دشمن با شکست مواجه شد و رزمندگان ما از 
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یکی از  محاصره بیرون آمدند و تعداد زیادی از دشمن اسیر و کشته شدند.
رضا گلپایگانی  العظمی آقای حاج سید محّمدآیت الله  علماء حوزه از حضرت

العظمی مرحوم شیخ عبد آیت الله  در عصر: نقل کرد که ایشان فرمودند
الکریم حائری که عده محصلین حوزه علمیه قم به چھارصد نفر رسیده بود، 
در زمستانی طالب از حاج شیخ محّمد تقی بافقی که مقسم شھریه مرحوم 

 حائری خواستند حاج شیخ بود عباء زمستانی خواستند و ایشان از مرحوم
از حضرت : چھارصد عبا از کجا بیاورم، گفت: حائری فرمودندآیت الله 

شاء الله  پس من ان: من راھی ندارم، گفت: فرمود بگیر. ÷صاحب الزمان
گیرم و شب جمعه به مسجد مقّدس جمکران رفته و روز جمعه به  می

ردا که وعده فرمودند ف ÷آقا صاحب الزمان: مرحوم حاج شیخ حائری گفت
و روز شنبه به وسیله مردی از  شنبه است چھارصد عبا را مرحمت کنند.
 تجار عباء رسید و بین طالب تقسیم کردند.

 العظمی آقای شیخ عبدالکریم حائریآیت الله  حضرت
العظمی آقای حاج شیخ محّمد علی اراکی آیت الله  مرحوم حضرت   

به اول ماه مانده عالم رّبانی چند روز : طاب ثراه در نماز جمعه قم فرمودند
العظمی شیخ آیت الله  آقای حاج شیخ محّمد تقی بافقی محضر مبارک

ند جھت شھریه طالب رسید میق  .ھـ ۱۳۵۵الکریم حائری متوفای عبد
: ندفرمود میکردند وضع شھریه چطور است؟ مرحوم حائری  می حوزه، سؤال

راھی مسجد » بافقی آقای«جز سرمایه توکل چیزی در دست نیست، ایشان 
 مشکل شھریه حل ÷ند، از توجھات صاحب الزمانشد می مقّدس جمکران

 .شد می
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 آیة الله آقا میرزا جواد ملکی تبریزی
ھا و محارمشان  عموی من به ھمراه چند نفر از خانم: ایشان فرمودند  

برای تشرف به مسجد جمکران آمده بودند وقتی به مسجد رسیدند شب 
گیرند که شب را در مسجد بمانند.چون چند زن ھمراه  می تصمیمشده بود 

ھا، درھای مسجد را بستند  ایشان بودند بخاطر امنیت و اطمینان خاطر خانم
ھائی پشت در گذاشتند تا محکم شود. مقداری از شب  و از داخل سنگ

بینند جوانی وارد مسجد شد با ظاھری  می گذشته بود که با کمال تعجب
سته و نورانی که مسجد از نور رخ ایشان روشن شد و مشغول بسیار آرا

ند ھمه دچار غشوه شو میتا اینکه ایشان با این صحنه مواجه  عبادت شد.
 آیند، می روند. صبح که مردم برای عبادت به مسجد ند و از ھوش میشو می
بینند درھای مسجد از داخل بسته شده است به ھر وسیله که شده در را  می
 یابند. را با آن حالت میھا  آن ند وکن میباز 

 العظمی نجفی مرعشیآیت الله  حضرت
در این مسجد شریف مکرر کراماتی دیده شده است که مرحوم شیخ   

محّمد علی کجوئی معروف به قمی در کتاب تاریخ قم در جلد اول و دوم 
یاب اشاره کرده به کراماتی که در آنجا اتفاق افتاده است و اشخاصی که شرف

 حقیر خودم مکرر کراماتی در اند. هشد ÷حضور مبارک حضرت ولی عصر
ام، چھل شب چھارشنبه مکرر موفق  مشاھده کرده» مسجد جمکران«آنجا 

ای که  نم و جای تردید نیست که از امکنهشدم که در آن مسجد بیتوته ک
د و بعد از مسجد سھله این بھترین باش میمورد توجه و منزول برکات الھی 

 د.باش میمقام و بھترین جائی است که منتسب به حضرت ولی عصر (عج) 
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 آیة الله سید محمد باقر ابطحی اصفهانی 
شبی در عالم رؤیا : آیة الله سید محّمد باقر ابطحی اصفھانی فرمودند

ارای دیدم فضای ما بین قم و مسجد جمکران گویا تمام چمنزار است و د
تابید و نھرھای آب در آن جریان داشت،  می درختھای سبز که مھتاب بر آن

درختی را دیدم که دارای شاخه ھای بسیار جّذاب و سر سبز و صدای روح 
که به ذھنم خطور کرد صدای حضرت  رسید میبخشی از میان آن به گوش 

ته و جا آقایی نشس داوود است و در وسط آن درخت جایگاھی بود که در آن
است، صحبتی را به  ÷به نظرم آمد آقا حضرت بقیة الله األعظم امام زمان

میان آوردم که از ذکر آن معذورم، زیرا اشاره به عھد و پیمانی بود و سپس 
: به زبان فارسی فرمود» چه کنم که به شما قرب پیدا کنم؟«: عرض کردم

نی رسید یعنی من به خاطرم این مع». عملت را عمل امام زمان قرار بده«
کرد تو ھم ھمان را عمل  می آید اگر امام زمان بود عمل می آنچه را به ذھنت

وھو األمل، یعنی این آرزوی من است. : کن. به عربی به حضرت عرض کردم

 خالص يفاإل«: چه کنم که در این امر موفق باشم؟ به عربی فرمود: گفتم

قلم و دفتر حاضر کردم و آن از خواب بیدار شدم، چراغ خاموش بود، » العمل
دو جمله سؤال و جواب را نوشتم، فردا درباره این دوجمله سؤال و جواب او 
فکر کردم، به نظرم آمد در جمله اول حقیقت تشیع و در جمله دوم راه 
موفقیت را که ھمان توحید ذاتی و عملی باشد یافتم، این دو جمله توصیه 

 حضرت بود.

 پایانی آیت الله  حضرت
وسل به حضرت سیره علماء بوده و حتی در مواقع زیادی با پای پیاده ت

ھایی که با فضال  ند. در طی سالشد می به مسجد مقّدس جمکران مشرف
یم یک روز که به شد می جلسه تفسیر داشتیم، پیاده به جمکران مشرف
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ھمراه اعضاء تفسیر که چند تن از علما بودند با پای پیاده به مسجد جمکران 
من حاجتی دارم از : سید ابوالفضل میر محمدی گفت آیت اللهیم، رفت می

که عنایت فرماید پدرم مریض است حال ایشان خوب شود; و ÷امام زمان
من ھم خانه ندارم، حضرت یک خانه به : موسوی زنجانی فرمودند آیت الله

ما مرحمت فرماید، چند روز نگذشت که پدر آقای میر محمدی با یک قرص 
تر نوشته بود خوب شد و در مدت کوتاه آقای موسوی نیز صاحب خانه که دک

 شد.

 شیخ محمد تقی بافقی آیت الله
حاج شیخ محّمد تقی بافقی که بارھا خدمت  آیت اللهعالم ربانی حضرت 

مشرف شدند و سھم بسزایی در رونق دادن به مسجد مقّدس  ÷امام زمان
 جمکران قم دارند.

العظمی آقای حاج سید محّمد  آیت اللهیکی از علماء حوزه از حضرت 
العظمی مرحوم  آیت اللهدر عصر : رضا گلپایگانی نقل کرد که ایشان فرمودند

شیخ عبد الکریم حائری که عده محصلین حوزه علمیه قم به چھارصد نفر 
رسیده بود، در زمستانی طالب از حاج شیخ محّمد تقی بافقی که مقسم 

ھریه مرحوم حاج شیخ بود عباء زمستانی خواستند و ایشان از مرحوم ش
: چھارصد عبا از کجا بیاورم، گفت: حائری فرمودند آیت اللهحائری خواستند 

 بگیر.  ÷از حضرت صاحب الزمان
گیرم و شب جمعه  می شاء الله پس من ان: من راھی ندارم، گفت: فرمود

ه به مرحوم حاج شیخ حائری به مسجد مقّدس جمکران رفته و روز جمع
وعده فرمودند فردا که شنبه است چھارصد عبا  ÷آقا صاحب الزمان: گفت

و روز شنبه به وسیله مردی از تجار عباء رسید و بین  را مرحمت کنند.
 طالب تقسیم کردند.
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 هاردی  حاج شیخ علی پناه اشت آیت اللهحضرت 
این مسجد مبارک که در بیش از یک فرسخی شھرستان قم واقع شده   

از روز اول تأسیس مورد توجه عالقه مندان به حضرت بقیة الله روحی له 
الفداء بوده و ھست و از آنجا بعضی کرامات ھم مشاھده شده بالخصوص از 

مرحوم حاج زمانی که تأسیس حوزه در این بلده طیبه با ھمت مؤسس آن 
العظمی  آیت اللهمرحوم  قدس سره شده است.الکریم حائری شیخ عبد

گلپایگانی توجه خاصی به آن مسجد شریف داشت و کرارًا حوادث غیر 
گفتند  می م،رفت میگلپایگانی  آیت اللهآمد، حقیر به بیت  می مترقبه که پیش

 آقا جمکران رفته تا متوسل به حضرت شود.

 آقای سید محمد علی علوی آیت الله
ر آن است که مقداری درباره مسجد جمکران توضیح داده شود تا بھت

مؤمنین اھمیت بیشتری بدھند، در کتاب مونس الحزین به سند معتبر از 
امیر المؤمنین علی صلواة المصّلین از جمکران و مسجد آن خبر داده و 

د. چه گویم باش میھای دیگر جداست و مقّدس  فرموده که این زمین از زمین
مسجدی که حضرت بقیة الله ارواح من سواه فداء بر حسب نقل در حق 

 يف فيه كمن صّ�  من صّ� «: اش چنین فرمودند محدث نوری و غیره درباره
. یعنی خواندن نماز در این مسجد ھمانند خواندن نماز در »ابليت العتيق

و چه مناسبت خوبی است بین مسجد جمکران در کنار حرم  کعبه است.
و عش آل محمد صلوات الله علیھم اجمعین که شیعیان  †اھل البیت

ھای چھارشنبه در آنجا جمع شوند و مشغول به ذکر و دعا و نماز برای  شب
و  ÷آن حضرت باشند، و بین مسجد سھله در کنار حرم امیر المؤمنین

ھای چھارشنبه مشغول به زیارت  کوفه که شیعیان آنجا ھم نیز در شب
ردم از عظمت و فضیلت این مکان مقّدس غافلند ھستند گرچه بسیاری از م
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و به آن توجھی که باید داشته باشند ندارند، و در پیام حضرت حّجت (عج) 
آمده است که به مردم بگوئید قدر این مسجد را بدانند و در ھمین راستا 

حائری و مؤسس حوزه  آیت اللهاست که مراجع بزرگ و آیات عظام مانند 
و حّجت و گلپایگانی و مرعشی نجفی و شیخ مرتضی  علمیه قم و بروجردی

حائری (قدس سره) برای این مسجد اھمیت زیادی قائل بودند. فضائل و 
مناقب و برکات این مسجد بیش از این است که بتوان در این مختصر 

 گنجاند.

 شیخ حسین نوری همدانی آیت اللهت حضر
قم آمدم، پس از  قمری به حوزه مقدسه ۱۳۶۲بنده که در اواخر سال   

چند روزی سخت مریض شدم و چون در مضیقه اقتصادی بودم از مراجعه 
به طبیب ھم ناتوان بودم، با زحمت زیاد به مسجد مقدس جمکران به قصد 
استشفاء رفتم، پس از انجام اعمال مسجد و توسل به حضرت ولی عصر 

ای (چون آن  ارواحنا لتراب مقدمه الفداء از مسجد خارج شدم و چند دقیقه
روز غیر از یک مسجد کوچک با چند اطاقی که در جوار مسجد بود چیز 
دیگری نبود) نشستم که خوابم گرفت، و چون بیدار شدم اثری از آن 

برای نماز استسقاء و طلب باران  ۱۳۷۸در سال  بیماری در خود ندیدم.
جا خواندیم ولی من اثری ندیدم.  مرتبه اول به خاکفرج رفتیم و نماز را در آن

یم نماز استسقاء را بخوانیم به جمکران آمدیم، خواست میاما دفعه دوم که 
چون ماه رمضان بود و مردم ھمه روزه بودند و البته نماز باران سه روز روزه 
الزم دارد، با آنکه در آن روز یک لکه ابری ھم در آسمان نبود، ھمان شب 

 ÷و دلیلش این بود که این دفعه ما به امام عصرباران حسابی نازل شد 
ھا به من تلفن زدند که آقا این چه  پناه آورده بودیم. ھمان شب خیلی

و من مطمئن بودم (ما خودمان که لیاقتش را نداریم) ولی ! کرامتی است؟



 وقیع نهایی امام زمان و داستان ایجاد مسجد جمکران   ٥٢

در میان مستمعین و حضار که بیشتر پیرمرد و زن و زّوار بودند حتمًا افراد 
 تجاب الدعوة وجود داشت.دل شکسته و مس

العظمی آقای حاج شیخ محّمدی علی اراکی در  آیت اللهمرحوم حضرت 
 نماز جمعه قم فرمودند

چند روز به اول ماه مانده عالم ربانی آقای حاج شیخ محّمد تقی بافقی 
ھـ.ق ۱۳۵۵العظمی شیخ عبدالکریم حائری متوفای آیت الله  محضر مبارک

کردند وضع شھریه چطور  می حوزه، سؤال ریه طالبھند جھت شرسید می
جز سرمایه توکل چیزی در دست نیست، : ندفرمود میمرحوم حائری  است؟

ند، از توجھات شد می راھی مسجد مقّدس جمکران» آقای بافقی«ایشان 
 .شد می مشکل شھریه حل ÷حضرت صاحب الزمان

 العظمی آقای حاج شیخ مرتضی حائریآیت الله  حضرت
مسجد جمکران یکی از آیات باھرات عنایت آن حضرت : نویسند می ایشان

ھا از آن  است، و توضیح این مطلب در ضمن چند جھت ـ که شاید خیلی
 د:شو میغافل باشند ـ مذکور 

داستان مسجد جمکران که در بیداری واقع شده، در کتاب تاریخ قم   -۱
 نقل شده است. ةمکه کتاب معتبری است، از صدوق علیه الرح

داستان مشتمل بر جریانی است که مربوط به یک نفر نیست، برای   -۲
بینند با زنجیر عالمت  می ندشو میاین که صبح که مردم بیدار 

گذاشته شده است که مردم باور کنند. و این زنجیر مدتی در منزل 
سید محترمی ظاھرًا به نام سید ابو الحسن الرضا بوده است، و مردم 

و بعدًا بدون ھیچ جھت طبیعی مفقود  اند. هدنمو می استشفاء به آن
 د.شو می
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جای دور از شھر و در وسط بیابان جائی نیست که مورد جعل یک   -۳
 فرد جمکرانی بشود، آن ھم دست تنھا در یک شب ماه رمضان.

ند، و کن مینوعًا مردم عادی به واسطه خواب یک امامزاده را معین   -۴
 مسجد از تصور مردم عادی دور است.

اگر پیدایش این مسجد روی احساسات مذھبی و عالقه مفرط به   -۵
بایست سراسر توسل به آن بزرگوار  می بود، ÷حضرت صاحب األمر

که در این عصر مردم بیشتر زیارت حضرتش در آن  باشد، چنان
ند، در صورتی که شو میخوانند و متوسل به آن حضرت  می مسجد

حضرت نیست، حتی تا به در این دستور معنوی اصًال اسمی از آن 
حال ھم بیشتر معروف به مسجد جمکران است، نه مسجد صاحب 

 .÷الزمان
متن دستور موافق با ادله دیگر است، برای اینکه ھم نماز تحیت   -۶

مسجد وارد شده است و ھم نماز صد بار ایاک نعبد و ایاک نستعین، 
 .‘و ھم تھلیل و تسبیح فاطمه زھرا

د، مشھود و یا مثل مشھود خودم بود، و این دو داستان که نقل ش  -۷
ھای دیگری ھست که فعًال تمام خصوصیات آن را در نظر  داستان

شاء الله تحقیق نموده در این دفتر ـ باذنه تعالی ـ ذکر  ندارم، بعدًا ان
 م.کن می

در آن موقع که زمین این قدر بی ارزش بوده است، فقط یک   -۸
که ظاھرًا حدود  اند، هداد مساحت کوچکی را مورد این دستور قرار

سه چشمه از مسجد فعلی است، که در زمان ما خیلی بزرگ شده 
ای که در آن محراب ھست، و دو چشمه  هاست (ظاھرًا آن چشم

 طرفین باشد).
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نگارنده که خالی از وسوسه نیستم، و خیلی به نقلیات مردم خوش بین 

واحلمد اهللا عىل رم، نیستم، از آن امارات به صحت این مسجد مبارک قطع دا

 .ال حتىص ي، وعىل غريه من النعم الّتكذل

 العظمی حّجت آیت الله  حضرت
آیة الله العظمی آقا سید محّمد حّجت کوه کمری(قدس سره) متوفی 

ق چھل نفر از فضالء حوزه علمیه قم را انتخاب نمودند و دستور  .ھـ ۱۳۷۲
جا بعد از نماز صاحب  فرمودند به مسجد مقّدس جمکران بروند و در آن

زیارت عاشورا بخوانند و دعا کنند که از عنایت حضرت ولی عصر  ÷الزمان
 (عج) خداوند متعال باران بفرستد.

طالب محترم صبح پیاده عازم مسجد جمکران شدند و بعد از نماز و 
زیارت عاشورا و دعا جھت باران که مدتی بود باران نیامده بود از مسجد 

مدند به طرف شھر مذھبی قم، وسط راه باران چنان گرفت جمکران بیرون آ
که قابل تحمل نبود، وقتی وارد منزل شدند جھت نھار که خود آقا دستور 

ھای آقایان  داده بود گوسفندی بکشند و آبگوشت درست کنند تمام لباس
 ھا آب جاری دادند از لباس و عمامه می خیس شده بود به طوری که فشار

 .شد می
نسبت به  ÷ت مسجد جمکران و عنایت حضرت صاحب الزماناز برکا

 سربازان خود در آن روز بارندگی مفصلی شد.
 که برای طالب حوزه علمیه شھریه ،العظمی آقای حّجتآیت الله  حضرت

دادند روز آخر ماه بود برای فردا که اول ماه باشد زمینه برای شھریه  می
مرکب را آماده کن تا بروم به مسجد جمکران، : فرماید می نداشتند، به خادم

و دعا عرض  ÷ند، بعد از نماز صاحب الزمانشو میمعظم له عازم مسجد 
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ھا  این حوزه علمیه مال شما است، این طلبه! ÷آقا امام زمان: ندکن می
سربازان حضرتعالی ھستند، آبروی ما مربوط به شما است، راجع به شھریه 

: دکن میآورند خادم عرض  می تی به منزل تشریفحوزه عنایتی فرمائید، وق
د جھت دادن شو میآقا بعد از شما دو نفر آمدند و منتظر شما ھستند، معلوم 

العظمی آقای حّجت آیت الله  و مبلغی پول خدمتاند  وجوه شرعیه آمده
 بینند به اندازه شھریه ھمین ماه است. می شمارند می ند، وقتیدھ می

 مین شیخ حسین کریمی قمی حجة االسالم والمسل
درست است که در غیبت کبری بعضی از نفوس قدسیه چون سید بن 
طاووس و عالمه بحر العلوم و شیخ محمد کوفی موفق به دیدار یوسف 

اما این لیاقت نصیب ھر  اند، هفاطمه، حضرت مھدی موعود روحی فداه گردید
کسی نشود، تا کسی خود را مھّذب ننماید و سنخّیت با آن نّیر وجود پیدا 

د (مقصود مالقات اختیاری توأم با شو مینکند چنین نعمتی نصیب او ن
 شناسایی است).

 آیة الله العظمی سید محمد تقی خوانساری
داشتند از جمله بزرگان که به مسجد مقّدس جمکران خیلی عالقه   

متوفای  /العظمی آقای سید محّمد تقی خوانساریآیت الله  حضرت
العظمی آقای اراکی متوفای آیت الله  ق که با مرحوم حضرت .ھـ ۱۳۷۲
 ند.رفت میق پیاده به مسجد شریف جمکران  .ھـ ۱۴۱۵

 آیة الله خرازی 
مسجد جمکران در واقع به صورت یک مرکزی برای توسالت مردم به امام 

اند  تبدیل شده است و بسیاری از مردم از این توسالت نتیجه دیده ÷زمان
و شواھد زیادی ھم ھست یکی از دوستان ما آقای شھاب شمیرانی که فرد 
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 متدین و شریف و بزرگواری بودند و مورد عالقه بعضی از مراجع بودند نقل
ای که در مسجد جمکران مشرف بودم و در حالی  کرد که من روز جمعه می

فاغث یا غیاث : م به این جمله رسیدم کهخواند میکه دعای ندبه 
به داد ما : المستغیثین عبیدک المبتلی واره سیده یا شدید القوی ـ ترجمه

برس ای فریاد رس فریادخواھان و بنده کوچک گرفتارت را دریاب و ظاھر 
بنده در حالی که آھسته و  ای بسیار قوی و مقتدر.نما به او آقایش را، ای خد

این : کردم، دیدم شخصی باالی سرم است و به من گفت می با خودم زمزمه
! مالحظه کردم که چه شد؟» واره سیده یا شدید القوی«: جمله را تکرار کن

برگشتم و ! گفتم این چه کسی بود؟ می من که آھسته!! چگونه متوجه شد؟
 سی را ندیدم.نگاه کردم ولی ک

 العظمی سید ابوالحسن اصفهانیآیت الله  حضرت
آیت الله  حائری بواسطه یکی از مراجع قم و حضرتآیت الله  مرحوم

وحید خراسانی (دام ظله) بدون واسطه از شیخ محمد کوفی که نژاد او از 
سید ابوالحسن اصفھانی آیت الله  که برای مرحوم اند کردهشوشتر است نقل 

د مبنی شو میصادر  ÷(شیخ کوفی) توقیعی از حضرت ولی عصرتوسط او 

ليز، واقض حوائج الناس، الده يف ك، وأجعل جملسك(ارخص نفسبر این که 

ات  خودت را ارزان کن (فروتنی پیشه کن) و در دھلیز خانه )كنحن ننرص
بنشین (در دسترس مردم باش) و حاجت و نیازھای مردم را برآورده ساز، ما 

 یم.کن مییاریت 

 العظمی مکارم شیرازی آیت الله  حضرت
جاذبه نیرومند معنوی (مسجد مقّدس جمکران) به اضافه قضاء حوائج و 
حل مشکالت فراوانی که مردم از عبادت در آن و توسل به حضرت مھدی 
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سبب شده که روز به روز بر شکوه دامنه آن افزوده  اند، هارواحنا فداه دید
سراسر این کشور پھناور اسالمی، بلکه از خارج از  شود و خیل مشتاقان از

کشور در مواقع مختلف به سوی آن بشتابند و از این چشمه کوثر و منبع 
خیر و برکت ھر کدام به مقدار استعداد خود بھره گیرند. علمای بزرگ 

و در آن راز و نیاز اند  ھمواره برای این مسجد احترام خاصی قائل بوده
و ھم اکنون نیز مورد توجه علما و فضال و مراجع بزرگ  اند فراوان داشته

 است.
مسجد جمکران مطابق روایت موجود به فرمان حضرت مھدی موالنا 
صاحب العصر و الزمان برای ھدف بزرگی در این منطقه خاص از شھر 
تاریخی، مذھبی قم ساخته شده و حسن بن مثله جمکرانی که مردی پاکدل 

اری (و نه در خواب) این دستور را دریافت کرده و و پاک سرشت بود، در بید
به ھمین دلیل ھر کس در فضای  با تشریفات خاصی این مسجد را بنا نمود.

گیرد احساس روحانّیتی عجیب و جاذبه معنوی فوق  می ملکوتی آن قرار
 د.کن میالعاده 

 حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی
که جناب آقای حاج شیخ اند  حائری مرقوم داشتهآیت الله  مرحوم

عبدالله مھرجردی که از وعاظ مشھور خراسان است و متجاوز از چھل سال 
شناسم و آدم فاضل و درست و با محبتی  می است که ایشان را به خوبی

در زمان رضاشاه پھلوی در اواخر سلطنت او که بر اھل علم : است گفت
د که کن میعه خیلی سخت گرفته بود به مرحوم حاج شیخ حسنعلی مراج

ایشان حاج شیخ معظم له (شیخ عبدالله واعظ) را راھنمای معنوی کند 
چون مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفھانی معروف به دستگیری معنوی 

 .. خالصه ایشان به آقای اصفھانی (حاج شیخ حسنعلی) مراجعه.بود
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گویند حل مشکل شما  می نماید. ایشان ظاھرًا پس از اعمال قدرت خاصی می
برای اینکه به نظام وظیفه نروی و معاف شوی منوط به این است که به قم 

(عليه آالف بروی و به مسجد جمکران قم رفته و به حضرت صاحب االمر 

 متوسل شوی. التحية و الثناء)
ند و به حضرت متوسل رو میآیند و به مسجد جمکران  می ایشان به قم

یا حیاط آن ھستند و سجد بینند که در م می ند. در نتیجه خوابشو می
در ھمین مجاور  ÷گوید که حضرت حجت می ای به ایشان ظاھرًا خادمه

راھنمائی  ÷مسجد تشریف دارند و حاج شیخ مزبور را خدمت امام
.. یادم نیست که خود آقا یا من صحبت معافیت از نظام وظیفه را .دکن می

شدم و از سابق  پیش کشیدم، فرمود ما آن را درست کردیم. از خواب بیدار
یک معافیت یک ساله به عنوان مرض یا عذر دیگر (که یادم نیست) داشتم. 

ھا وقت  ھمان برگ موقت را که مدت شد می ھر موقع که نیاز به نشان دادن
. تا چند سال به شد می دادم و رفع گرفتاری می آن تمام شده بود را نشان

 این نحو بود تا آنکه مشمول بخشودگی گردید.

 العظمی صافی گلپایگانی آیت الله  رتحض
هُ  والد آیت الله  حقیر از طفولیت که در خدمت مرحوم ...ككن لوليّ  مَّ اللّ

م و به سعادت تشرف به مسجد مقّدس شد می اعلی الله مقامه مشرف به قم
گشتم، آن مرحوم که در ارادت و چاکری به آستان مالئک  می جمکران نایل

ارواح العالمین له الفدا مشار بالبنان بودند و مصدر پاسبان حضرت بقیة الله 
خدماتی به آن حضرت شده بودند و توجھاتی مشاھده کرده بودند، اصرار 
داشتند که مھما امکن پیاده به مسجد مشرف شوند و به فیض نماز و عبادت 

 گشتند. می در آن مکان مبارک نائل
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مکران اظھار از جمله بزرگانی که حسن عقیده خود را به مسجد ج
آیت الله  ند در اینجا به نام نامی بزرگ فقیه عالم اسالمی مرحومفرمود می

آیت  العظمی استاد اعظم آقای بروجردی و مرحوم مرجع عالیقدر حضرت
نمایم. امید است خداوند متعال ما را از  می العظمی گلپایگانی اشارهالله 

 نفرماید.فیض تشرف به این مسجد تا حیاتی باقی است محروم 

 آیة الله مجتهدی تهرانی 
ھزار سال پیش به دستور امام  مسجد شریف جمکران که از یک  

به وسیله شیح حسن بن مثله جمکرانی ساخته شده از اول  ÷زمان
تأسیس مسجد تا به امروز معجزات و کرامات زیادی دیده و شنیده شده، 

اعالم و آیات عظام ھمینطوری که مرحوم نوری در نجم الثاقب نوشته علماء 
چه در زمان گذشته و چه در زمان ما عالقه زیادی به این مسجد داشته و 

ام که یک بار ھم  پیاده با رفقا و دوستان مشرف شدهدارند، حقیر ھم بارھا 
رجب بود شب تا  ۲۵، ÷نفر از طالب علوم دینیه و سربازان امام زمان ۱۸

 صبح با چراغ زیتونی مشغول دعا بودیم.

 الله العظمی فاضل لنکرانی  آیة
در دوران طلبگی من خیلی به : فاضل لنکرانی فرمودندآیت الله  حضرت

م شاید بیشتر از پانصد مرتبه باشد وکرامات زیادی در رفت میمسجد جمکران 
 ھر وقت برای حضرت: ایشان فرمودند ام. این مسجد مقّدس دیده و شنیده

آمد مرحوم پدرم که خود از  می العظمی بروجردی مشکل پیشآیت الله 
بود و عالقه زیادی به مسجد جمکران داشت به  ÷عاشقان امام زمان

کردند، یک قربانی برای  می محضر آقا (آیة الّله العظمی بروجردی) عرض
 مسجد جمکران بفرستید تا رفع مشکل شود.



 وقیع نهایی امام زمان و داستان ایجاد مسجد جمکران   ٦٠

و  مرحوم والد به مسجد مقّدس جمکران معتقد بودند: ایشان فرمودند  
الّله بروجردی به قم خواب دیدم که در  تند من قبل از آمدن آیفرمود می

و شیخ اند  مسجد جمکران ھستم، روی سقف آب انبار منبری گذاشته
روی آن نشسته و تمام حیاط مسجد مملو از طلبه است پدرم  /طوسی
تعبیر این خواب این بود که شخصیتی به قم خواھد آمد و طالب گرد : فرمود

الّله  تخواھند شد و حوزه رونق خواھد گرفت، طولی نکشید که آیاو جمع 
بروجردی به قم آمدند. این که چرا شیخ طوسی را خواب دیده و آن ھم در 
مسجد جمکران؟ تعبیر آن بعدھا مشخص شد. شاید مسجد جمکران کاشف 
از این باشد که اصل آمدن ایشان به قم و رسیدن به مقام مرجعیت مطلقه با 

 بوده است. ÷امام زمانعنایت 

 آیة الله احمدی میانجی
از جمله بزرگان که به مسجد مقّدس جمکران خیلی : ایشان فرمودند

 /العظمی آقای سید محّمد تقی خوانساریآیت الله  عالقه داشتند حضرت
العظمی آقای اراکی آیت الله  ھـق که با مرحوم حضرت۱۳۷۲متوفای 
 ند.رفت میف جمکران ھـق پیاده به مسجد شری۱۴۱۵متوفای 

 آیة الله العظمی شیخ محّمد علی اراکی
از جمله بزرگان که به مسجد مقّدس جمکران خیلی عالقه داشتند 

متوفای  /العظمی آقای سید محّمد تقی خوانساریآیت الله  حضرت
العظمی آقای اراکی متوفای آیت الله  ق که با مرحوم حضرت .ھـ ۱۳۷۲
 ند.رفت میشریف جمکران ق پیاده به مسجد  .ھـ ۱۴۱۵
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 آیة الّله شیخ مرتضی حائری
که جناب آقای حاج شیخ اند  حائری مرقوم داشتهآیت الله  مرحوم

عبدالله مھرجردی که از وعاظ مشھور خراسان است و متجاوز از چھل سال 
شناسم و آدم فاضل و درست و با محبتی  می است که ایشان را به خوبی

در زمان رضاشاه پھلوی در اواخر سلطنت او که بر اھل علم : است گفت
د که کن میخیلی سخت گرفته بود به مرحوم حاج شیخ حسنعلی مراجعه 

ایشان حاج شیخ معظم له (شیخ عبدالله واعظ) را راھنمای معنوی کند 
چون مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفھانی معروف به دستگیری معنوی 

 .. .بود
نماید.  می ای اصفھانی (حاج شیخ حسنعلی) مراجعهخالصه ایشان به آق

گویند حل مشکل شما برای  می ایشان ظاھرًا پس از اعمال قدرت خاصی
اینکه به نظام وظیفه نروی و معاف شوی منوط به این است که به قم بروی 

عليه آالف التحية و به مسجد جمکران قم رفته و به حضرت صاحب االمر (

 متوسل شوی. الثناء)و
ند و به حضرت متوسل رو میآیند و به مسجد جمکران  می ایشان به قم

یا حیاط آن ھستند و بینند که در مسجد  می ند. در نتیجه خوابشو می
در ھمین مجاور ÷ گوید که حضرت حجت می ای به ایشان ظاھرًا خادمه

راھنمائی  ÷مسجد تشریف دارند و حاج شیخ مزبور را خدمت امام
نیست که خود آقا یا من صحبت معافیت از نظام وظیفه را .. یادم .دکن می

پیش کشیدم، فرمود ما آن را درست کردیم. از خواب بیدار شدم و از سابق 
یک معافیت یک ساله به عنوان مرض یا عذر دیگر (که یادم نیست) داشتم. 

ھا وقت  ھمان برگ موقت را که مدت شد می ھر موقع که نیاز به نشان دادن
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. تا چند سال به شد می دادم و رفع گرفتاری می شده بود را نشانآن تمام 
 این نحو بود تا آنکه مشمول بخشودگی گردید.

 االسالم و المسلمین محسنی مالیریحضرت حجة 
مسجد مقّدس جمکران، ھمواره مورد توجه بزرگان بود، و در شدائد به آن 

بردند و حّل مشکل خود را از پیشگاه حضرت ولی عصر  مقّدس پناه میمکان 
در دوران جوانی جانب  این ند،یافت میند و نتیجه خواست می -ارواحنا فداه -

یکبار به درد پای بسیار  م.شد می مکرر به این مسجد مقّدس شرفیاب
شدیدی مبتال شدم به مسجد مقّدس جمکران شرفیاب شده به حضرت بقیة 

فداه ـ متوسل شدم و از عنایات بیکران آن حضرت به ھنگام الله ـ ارواحنا 
مراجعت کال درد پار بر طرف شده بود. و این چیزی است که خودم دیدم و 
به اصطالح درایت است و اما آنچه از دیگران روایت شده بسیار فراوان است، 

 آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری و مرحومآیت الله  بزرگانی مانند مرحوم
گلپایگانی توجه خاصی آیت الله  حّجت و مرحومآیت الله  بروجردی و مرحوم

به مسجد مقّدس جمکران داشتند، و ھمواره در مشکالت حوزه به آن مکان 
 ند.یافت میند و حل مشکل خود را شد می مقّدس ملتجی

و اما بنای فعلی مسجد به طوری که مباشرین توسعه و تجدید بنای 
شخصًا به این جانب بیان کردند به امر حضرت بقیة  مسجد مقّدس جمکران
شاءالله مورد توجه آن حضرت بوده و  د و انباش میالله ـ ارواحنا فداه ـ 

 خواھد بود.
امید است مؤمنین از ھر فرصتی برای تشرف به این مسجد و تقرب به 

 استفاده کنند و قدر موقف را بدانند. - اوراحنا فداه - حضرت ولی عصر
 
 



 ٦٣    نظر علمای شیعه پیرامون مسجد جمکران

 مصباح یزدیآیت الله  حضرت
ای  ) اگر شب جمعه۱۳۳۲ـ  ۱ما به قم (ھای نخستین ورود  در سال

خواستیم به مسجد جمکران برویم وسیله نقلیه نبود و ھرکس  می
. بعد از چند سال یک ماشین جیپ آن ھم بدون رفت می، پیاده خواست می

کشید  می ت طولایستاد و یک ساع می آمد مقابل قبرستان نو می َدِر و پیکر
یم نه برق بود و نه رفت میکه مسافر پیدا کند و حرکت کند آنجا ھم که 

رسید اّما امروز  میچراغی و کم و بیش شمار زائران به ده تا پانزده تن 
بینید از گوشه و کنار و حتی دورترین نقاط کشور عاشقان و زائران  می
 .ندشو میی به این مرکز عشق و انتظار گسیل شمار بی

 ھا از افاضات این علمای نان خور دولت است که خواندید. این
 .ن ھمنوا شویمبھتر است با ندای قرآ! و اما ای خواننده گرامی

ِينَ ٱَوَذرِ ﴿ ْ ٱ �َّ َُذوا ۡ�ُهُم  �َّ ۚ ٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱدِيَنُهۡم لَعِٗبا َولَۡهٗو� وََغرَّ ۡ�َيا ن  ۦٓ َوَذّكِۡر بِهِ  �ُّ
َ
أ

ِ ٱتُۡبَسَل َ�ۡفُسۢ بَِما َكَسبَۡت لَۡيَس لََها ِمن ُدوِن  ٞ َوَ� َشفِيٞع �ن َ�ۡعِدۡل ُ�َّ  �َّ َوِ�ّ
 
ُ
ٓۗ أ ِينَ ٱ ْوَ�ٰٓ�َِك َعۡدٖل �َّ يُۡؤَخۡذ ِمۡنَها اٞب ّمِۡن َ�ِيٖ�  �َّ ْۖ لَُهۡم َ�َ ْ بَِما َكَسُبوا �ِۡسلُوا

ُ
�

 ْ ِ�ُمۢ بَِما َ�نُوا
َ
 .]۷۰[األنعام:  ﴾٧٠يَۡ�ُفُرونَ  وََعَذاٌب أ

ن (فطری) خود را به بازی و سرگرمی ییو رھا کن کسانی را که آ«
ھا  آن ن (قرآن)، بهیرا مغرور ساخته، و با اھا  آن ا،یگرفتند، و زندگی دن

امت) جز ی(و در ق! ادآوری نما، تا گرفتار (عواقب شوم) اعمال خود نشوندی
ن کسی) ھر گونه عوضی یو (چن! ای کننده شفاعتاوری دارند، و نه یخدا، نه 

کسانی ھستند که گرفتار اعمالی ھا  آن رفته نخواھد شد؛یبپردازد، از او پذ
ھاست؛ و  ای از آب سوزان برای آن اند؛ نوشابه اند که خود انجام داده شده

ات الھی را انکار) یدند (و آیورز نکه کفر مییعذاب دردناکی بخاطر ا
  .»کردند می



 وقیع نهایی امام زمان و داستان ایجاد مسجد جمکران   ٦٤

 اهللا ملهتدونءن شاإنا إو
 الله وبرکاتهرحمة والسالم علیکم و

۲۰/۳/۸۸ 
 محمدرضا زرگر
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