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خادمی ،باالترین جایگاه در مسجد

مقدس جمکران ،به تعبیر حکیمانه مقام معظم رهبریحفظه اهلل به عنوان پایگاه عظیم تشّ یع ،هر
مسجد ّ
مقدس مشرف ميشوند .از
مکان
اين
به
کشور
نقاط
اقصی
از
که
است
نمازگزاری
هزاران
میزبان
هفته
ّ
اینرو خادمان این مکان مقدس ،وظيفه دارند در راستاي اهداف بلند این مسجد مبارک ،با فعالیتهای
مستمر ،زمينه و تسهيالت خدماتی الزم را برای رفاه زائران محترم برای انجام عبادت فراهم کنند و با
بهرهگيري از حداكثر ظرفيت علمي ،تربيتي ،فرهنگي و آموزشي ،ضمن تالش برای ارتقای روحیه معنوی
و توانمندسازی خادمان رسمی و افتخاری ،تسهيالت ویژهای را براي تمامي مخاطبان پدید آورند تا ايشان
بتوانند در حداقل زمان نسبت به اصالح سطح دانش ،بينش و نيز منش خويش در راستاي معرفت و انس
با امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف حداكثر بهرهبرداري را نموده و زندگي خود را با رويكردی مهدوي نظام
داده و زمينه تحول اساسي در خانواده و نسل آينده خويش را مهيا نمايند.

آداب سفر
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تعطیالت سال نو در پیش است و بسیاری از هموطنان عزیز به سفر میروند ،چه
مسافرتهای دیداری و صله رحم ،چه برای زیارت ،چه به قصد تفریحات سالم،
که هر سه نوع آن خوب و پسندیده است به همین مناسبت ،نگاهی به سفر از دید
معارف اسالمی داریم ،تا سفرهایمان خداپسندانه باشد.
السالم در حديثي فرموده است:
امام صادقعلیه ّ
مسافرت بايد براي يكي از اين سه امر باشد:
1ـ تهيه توشه آخرت
2ـ تأمين معاش و زندگي
3ـ ّ
لذت مباح و تفريح غيرحرام
آداب سفر
1ـ خداحافظي از خانواده و بسـتگان از سـوي مسـافر ،بدرقه كسي كه به سفر
ميرود ،از سوي اهل خانه و بستگان.
2ـ شروع سفر با «صدقه» ،جهت سالمتي و رفع و دفع بالها.
3ـ خواندن دو ركعت نماز و دعا و جان و سپردن مال و خانواده به خدا سپردن
و توکل بر او.
لت َع َلي ّ
َ
الحول و
الل ،ماشا َء اهلل،
نت باهلل ،تو ّك ُ
4ـ خواندن اين دعا« :بسم اهلل ،آ َم ُ
قوة ا ّ
ال باهلل».
ال َّ
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5ـ خواندن آیه الکرسـی ،سـورههای حمد ،قدر ،توحید ،فلق و ناس و همچنین
گفتن ذکر تسبیحات حضرت فاطمه زهراسالم اهلل علیها.
6ـ همراه داشتن مسواك و شانه و لباس و ظرف.
7ـ همراه برداشتن مواد غذايي و خوراكهاي مورد نياز و رهتوشه سفر.
8ـ همراه داشتن داروهاي مورد نياز و....
9ـ رعايت اخالق خوب با همسفر در طول مسافرت.
10ـ بر همسفرانت بسیار لبخند بزن و تبسم نمایید.
11ـ مراعات حال همسفر ،در صورتي كه خسته يا مريض باشد.
12ـ همكاري در كارها ،برعهده گرفتن كارهاي سنگين در مسافرت.
13ـ گوش كردن به حرف بزرگترها.
14ـ به همراه داشـتن و یا در دسـت داشـتن انگشتر عقیق و فیروزه  ،خصوص ًا
عقیق زرد خیلی سفارش شده.
15ـ مشورت با همسفران در انجام كارها و تصميمگيريها.
16ـ مواظبت بر خواند ِن نماز ا ّول وقت.
17ـ پس از سفر ،نقل نكردن سختيها و ناماليمات مسافرت.
18ـ در بازگشت از سفر ،براي اهل خانه ،هديه و سوغات آوردن
19ـ شکر و حمد خداوند بر نعمت سالمتی هنگام مراجعت از مسافرت به وطن.
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20ـ به همراه داشتن وسیلهای برای جهتیابی قبله.
21ـ در سـفرهای گروهی  ،یک نفر مسـؤول گروه باشـد ( .البته ممکن است بر
اساس نیاز  ،مسئولیت بر عهده چند نفر باشد ).
22ـ در سفر ،بار بر دوش ديگران نبودن ،خرج خود را به گرد ِن ديگران نينداختن.
23ـ انسان نباید به سفری برود که میترسد در آن سفر به دین و نمازش لطمه
وارد شود.
24ـ اسـرار و رازها و بدیهای دوسـتان و همراهانتان را پس از بازگشـت از
سفر برای دیگران بازگو نکنید.
از جمله سـفرهای پسـندیده  ،مسـافرت به شـهرهای مذهبی و زیارتگاهها و
دیدن اماکن تاریخی و دیدار با بزرگان و شـخصیتهای علمی ،دینی و اخالقی
است.
به فرموده حضرت رضاعلیه السالم:
«هر امامی برگردن دوسـتان و پیروانش ،عهد و پیمانی دارد .از جمله اموری که
وفای به این عهد و پیمان است  ،زیارت قبور ائمهعلیهم السالم است».

حرضت معصومه

علیها السالم

10

زندگینامه
نام شـریف ایشـان ،فاطمه و مشـهورترین لقب ایشـان معصومهعلیها السالم است.
پدر بزرگوارشان ،امام هفتم حضرت موسی بن جعفرعلیه السالم و مادر مکرمه ایشان
حضـرت نجمه خاتونعلیها السلام نام دارند.حضرت نجمه خاتونعلیها السلام که مادر
امام رضاعلیه السالم نیز هستند.بر این اساس امام رضاعلیه السالم وحضرت معصومهعلیها
السالم برادر و خواهر میباشند.
بشارت والدت:
سالها قبل از تولد ایشان امام صادقعلیه السالم درباره مقام و منزلت ایشان چنین
فرمودند« :برای خدا حرمی اسـت که آن ّ
مکه میباشـد و برای رسول خداصلی اهلل
علیه وآله و سلم حرمی است که آن مدینه و برای امیرالمومنینعلیه السالم حرمی است
که آن کوفه اسـت و برای ما حرمی اسـت که آن قم اسـت .به زودی فرزندی از
فرزندان من به نام فاطمه در آن جا دفن میشود؛هر کس او را زیارت کند ،بهشت
بر او واجب میشود».
حکایت هجرت:
یک سال بعد از هجرت امام رضاعلیه السالم حضرت معصومهعلیها السالم برای دفاع
از امامت و والیت امام رضاعلیه السلام و به شـوق دیدار برادرش به همراه عدهای از
برادران و برادرزادگان به طرف خراسـان حرکت کردند و در مسـیر عبور ،مردم از
آنها استقبال میکردند و حضرت معصومهعلیها السالم نیز همچون عمه بزرگوارشان
حضرت زینبعلیها السالم پیام مظلومیت وغربت برادر گرامیشان ،امام رضاعلیه السالم
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را بـه مـردم رسـانده ،مخالفت خـود و اهل بیتعلیها السلام را بـا حکومت حیلهگر
بنیعباس اظهار فرمودند.
حکایت مرارت:
کاروان به شهر ساوه رسید و عدّ های از مأموران حکومت که به ساوه آمده بودند،
بـا کاروان حضـرت ،بـه جنگ پرداختند کـه تقریب ًا همه مردان کاروان به شـهادت
رسیدند و حتی به نقلی ،حضرت معصومهعلیها السالم را نیز مسموم کردند.
حضرت معصومهعلیها السالم که به سبب اندوه و غم زیاد این ماتم و مسمومیت
از زهـر جفـا مریض شـده بودنـد و دیگر امکان ادامه راه به سـوی خراسـان را
نداشتند ،راهی شهر قم شدند؛ زیرا از پدر بزرگوارشان شنیده بودند که شهر قم
مرکز شیعیان ما است.
ورود به شهر قم:
مردم شهر قم وقتی خبر حرکت آن حضرت را به شهر قم شنیدند ،به استقبال
ایشـان شـتافتند و عده فراوانی از مردم ،پیاده و سـواره به محضر ایشـان رسیدند و
در روز  23ربیع االول سـال  201هجری قمری شـهر قم به قدوم مبارک حضرت
معصومهعلیها السالم زینت یافت.
ایشـان هفده روز در قم زندگی کردند و سـرانجام پیش از روشن شدن دیدگان
مبارکشان به دیدار برادر ،دیده از جهان فرو بستند.
مردم قم نیز با تجلیل فراوان پیکر پاک ایشان را تشییع و در محل کنونی به خاک
سپردند.
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زیارتنامه
هنـگام زیـارت حضـرت معصومـه علیهاالسلام باالی سـرآن حضـرت رو به قبله
«سـبحانَ اهللِ» و سىوسـه
بايسـت و سـىوچهار مرتبه«اَّهللُ اَكبَ ُر» و سىوسـه مرتبه ُ
لحمدُ ِل» بگو آنگاه بخوان:
مرتبه«ا َّ َ
السال ُم َع َلى نُوحٍ نَ ِب ِّي ا ِ
السال ُم َع َلى آ َد َم ِص ْف َو ِة ا ِ
يم خَ ِليلِ
هللَّ ،
هللَّ ،
َّ
السال ُم َع َلى ِإ ْب َرا ِه َ
السال ُم َع َل ْي َ
وح ا ِ
يم ا ِ
ا ِ
ك
وسـى َك ِل ِ
يسـى ُر ِ
هللَّ ،
هللَّ ،
هللَّ ،
السلا ُم َع َلى ُم َ
السلا ُم َع َلى ِع َ

السلا ُم َع َل ْي َ
السلا ُم َع َل ْي َ
ك َيا َص ِف َّي ا ِ
ك َيا خَ ْي َر خَ ْل ِق ا ِ
ـول ا ِ
َيا َر ُس َ
السال ُم
هلل َّ
هلل َّ
هلل َّ
ين .السال ُم َع َلي َ َ
َع َل ْي َ
ك َيا ُم َح َّم َد ْب َن َع ْب ِد ا ِ
ين َع ِل َّي ْب َن
يرالْ ُمؤْ ِم ِن َ
هلل خَ ا َت َم ال َّن ِب ِّي َ َّ
ْ
ك َيا أ ِم َ
ك َيا َف ِ
ول ا ِ
السال ُم َع َل ْي ِ
َأبِي َطالِ ٍب َو ِص َّي َر ُس ِ
السال ُم
اط َمةُ َس ِّي َد َة ِن َسا ِء الْ َعالَ ِم َ
ينَّ .
هلل َّ
َع َلي ُكما يا ِسـب َطي نَ ِبي الر ْحم ِة و سـي َد ْي شَ ب ِ َ
السال ُم َع َل ْي َ
ك َيا َع ِل َّي
اب أ ْهلِ الْ َجن َِّةَّ .
ْ َ َ ْ ْ ِّ َّ َ َ َ ِّ
َ
السلا ُم َع َل ْي َ
ين َو ق َُّر َة َع ْينِ الن ِ
ك َيا ُم َح َّم َد ْب َن َع ِل ٍّي
َّاظ ِر َ
ـي َد الْ َعابِ ِد َ
ينَّ .
ـينِ َس ِّ
ْب َن الْ ُح َس ْ
الصا ِد َق الْ َبا َّر ْ َ
السال ُم َع َل ْي َ
السال ُم
ك َيا َج ْع َف َر ْب َن ُم َح َّم ٍد َّ
ال ِم َ
ينَّ .
بَا ِق َر الْ ِع ْل ِم بَ ْع َد ال َّن ِب ِّي َّ ،
وسـى ْب َن َج ْع َف ٍر َّ
الطا ِه َر ُّ
السلا ُم َع َل ْي َ
َع َل ْي َ
الر َضا
الط ْه َرَّ .
ك َيا َع ِل َّي ْب َن ُم َ
ك َيا ُم َ
وسـى ِّ
السلا ُم َع َل ْي َ
السلا ُم َع َل ْي َ
ك َيا َع ِل َّي ْب َن ُم َح َّم ٍد
ك َيا ُم َح َّم َد ْب َن َع ِل ٍّي ال َّت ِق َّي َّ
الْ ُم ْر َت َضىَّ .
َّاص َح ْ َ
السال ُم َع َل ْي َ
ال َّن ِق َّي الن ِ
السال ُم َع َلى الْ َو ِص ِّي ِم ْن بَ ْع ِد ِه.
ال ِم َ
ك َيا َح َس َن ْب َن َع ِل ٍّيَّ .
ينَّ .
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ك َو ُح َّج ِت َ
ك َو َو ِص ِّي َو ِص ِّي َ
ك َو َولِ ِّي َولِ ِّي َ
ُور َك َو ِس َـر ِاج َ
ال َّل ُه َّم َص ِّل َع َلى ن ِ
ك َع َلى
خَ ْل ِق َ
ك َيا بِ ْن َت َف ِ
ـول ا ِ
السلا ُم َع َل ْي ِ
السلا ُم َع َل ْي ِ
ك َيا بِ ْن َت َر ُس ِ
يج َة
اط َم َة َو خَ ِد َ
هلل َّ
كَّ .
السال ُم َع َل ْي ِ
السال ُم َع َل ْي ِ
ك َيا بِ ْن َت َأ ِم ِ
السال ُم
يرالْ ُمؤْ ِم ِن َ
ك َيا بِ ْن َت الْ َح َسنِ َو الْ ُح َس ْينِ َّ
ين َّ
َّ
ُ
ك َيا َع َّم َة َولِ ِّي ا ِ
ك َيا أخْ َت َولِ ِّي ا ِ
ك َيا بِ ْن َت َولِ ِّي ا ِ
السال ُم َع َل ْي ِ
السال ُم َع َل ْي ِ
َع َل ْي ِ
هلل
هلل َّ
هلل َّ
وسـى ْبنِ َج ْع َف ٍر َو َر ْح َمةُ ا ِ
السال ُم َع َل ْي ِ
السلا ُم َع َل ْي ِ
ك َع َّر َف
هلل َو بَ َر َكا ُت ُهَّ ،
َّ
ك َيا بِ ْن َت ُم َ
ض نَ ِب ِّي ُك ْم َو َسـقَ انَا
اهللُ بَ ْي َن َنا َو بَ ْي َن ُك ْم ِفي الْ َجن َِّة َو َحشَ َـرنَا ِفي ُز ْم َر ِت ُك ْم َو َأ ْو َر َدنَا َح ْو َ
بِ َ ْ
الل َع َلي ُك ْم َأ ْس َـأ ُل َ
ـم ِم ْن َي ِد َع ِلي ْبنِ َأبِي َطالِ ٍب َص َل َو ُ َ
اهلل َأ ْن يُ ِر َي َنا
ـكأ ِس َج ِّد ُك ْ
ات ِ ْ
ِّ
ِف ُ
ور َو الْ َف َر َج َو َأ ْن َي ْج َم َع َنا َو ِإيَّا ُك ْم ِفي ُز ْم َر ِة َج ِّد ُك ْم ُم َح َّم ٍد َص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
يك ُم ُّ
الس ُر َ
َو آلِ ِه َو َأ ْن ال َي ْسـ ُل َب َنا َم ْع ِر َف َت ُك ْم ِإن َُّه َولِ ٌّي ق َِد ٌير َأ َتق ََّر ُب ِإلَى َّ ِ
الل بِ ُح ِّب ُك ْم َو الْ َب َرا َء ِة ِم ْن
هلل َر ِ
يم ِإلَى ا ِ
اضيا بِ ِه َغ ْي َر ُم ْن ِك ٍر َوال ُم ْس َت ْك ِب ٍر َو َع َلى َي ِقينِ َما َأ َتى بِ ِه
َأ ْع َدائِ ُك ْم َو ال َّت ْس ِل ِ
ك َو ْج َه َ
اض ن َْط ُل ُب ِب َذلِ َ
ك َيا َس ِّي ِدي ال َّل ُه َّم َو ِر َض َ
ُم َح َّم ٌد َو ِب ِه َر ٍ
الد َار ْال ِخ َر ِة َيا
اك َو َّ
هلل شَ ْـأنا ِم َن الشَّ ْأ ِن ال َّل ُه َّم ِإنِّي َأ ْس َألُ َ
َف ِ
ك ِع ْن َد ا ِ
اط َمةُ اشْ ـ َف ِعي لِي ِفي الْ َجن َِّة َفإ َِّن لَ ِ
ك َأ ْن
الس َعا َد ِة َفال َت ْس ُل ْب ِم ِّني َما َأنَا ِف ِ
الح ْو َل َو الق َُّو َة ِّإال بِا ِ
يم
هلل الْ َع ِل ِّي الْ َع ِظ ِ
يه َو َ
َتخْ ِت َم لِي بِ َّ
ك َو َعا ِف َي ِت َ
ك َو بِ َر ْح َم ِت َ
ك َو ِع َّز ِت َ
ال َّل ُه َّم ْاس َت ِج ْب لَ َنا َو َت َق َّب ْل ُه بِ َك َر ِم َ
ك َو َص َّلى اهللُ َع َلى
َ
ين.
الر ِاح ِم َ
ُم َح َّم ٍد َو آلِ ِه َأ ْج َم ِع َ
ين َو َس َّل َم َت ْس ِليما َيا أ ْر َح َم َّ
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جمکران در گذر تاریخ
ـ ا ّولین مسـجدی كه در منطقه قم در قرن ا ّول هجری سـاخته شـد ،در منطقه
جمكران و به دست خطاب بن اسدی بوده است( .تاریخ قم ص )۳۸
ـ قبیله اشعریان كه بیشتر از صحابه حضرت علیعلیه السالم بودند  ،زمان هجرت
به ایران در منطقه جمكران قم سكونت گزیدند.
ـ بعد از شورش طرفداران مطرف بن مغیره علیه حجاج در سالهای (-۶۸۵
 ۶۸۷م ۶۶-۶۵هـ) به شكست انجامید گروهی از پیروانش از قبیله بنیاسد به قم
آمدند و در منطقه جمكران رحل اقامت افكندند.
ـ سعید بن جبیر از صحابه حضرت علیعلیه السالم و عرفای عصر پس از شكست
عبدالرحمان از دست حجاج بن یوسف به منطقه جمكران پناه برد و مدتی در آنجا
مخفی بود.

حضرت معصومه سالم اهلل علیها و مسجد مقدس جمکران

دستخط عالمه محقق مرحوم علم الهدی متوفی

 1115هجری قمری از دانشمندان بزرگ عصر

صفویه ،فرزند عالمه فقیه المحقق الفیلسوف االدیب

مرحوم مال محسن فیض کاشانی صاحب الوافی

متن سند دسخط علم الهدی
فی سنه  1080در جوار والد موالنا حجه اهلل العالمین روحی فداه مشرف شدیم بر حرم اهل
بیت صلوات اهلل علیهم و بعد مشرف شدیم به زیارت مسجد مقدس جمکران که از مضافات
قم المشرفه میباشد .حقیر فقیر شنیدم از والد مکرم روحی فداه که موالنا شیخ محمد بهاء
الدین آملی عطر اهلل مرقده و موالنا حضرت عالمه آخوند مالم محمد تقی مجلسی عطر اهلل
محمد محسن المدعو به علم الهدی.
مضجعه به این مکان مقدس مشرف میشدندّ .
ایضاً در سنه  1080در خدمت والد موالنا حجه اهلل فی العالمین روحی فداه مشرف شدیم به
زیارت سید الکریم موالنا عبدالعظیم حسنی سالم اهلل علیه و به زیارت رئیس المحدثین صدوق
الطائفه عطر اهلل مرقده الشریف ایضاً به زیارت شیخ المفسرین الشیخ ابوالفتوح الرازی محمد بن
محسن المدعو به علم الهدی عفی عنهما.

17

18

سنگ تجدید بنای مسجد مقدس جمکران (در سال  1157هجری قمری)

حضرت معصومه سالم اهلل علیها و مسجد مقدس جمکران

تاريخچه مسجد مقدس جمكران

آن چه مسـلم اسـت ،اين اسـت كه اين مسـجد ،بيش از يك هزار سال پيش به

فرمان حضرت بقية اهللارواحنا فداه ،در بيدارى ،نه در خواب تأسيس گرديد و در طول
قـرون و اعصـار ،پناهگاه شـيعيان و پايگاه منتظـران و تج ّلیگاه حضرت صاحب
الزمان عليه السالم بوده است.

عالمه بزرگوار ،ميرزا حسين نورى( ،متوفاى  ۱۳۲۰هجري) در كتاب ارزشمند نجم

الثاقب كه به فرمان ميرزاى بزرگ ،آن را تأليف كرد و ميرزاى شيرازى ،در تقريظ

خود ،از آن ستايش فراوان كرد و نوشت« :براى تصحيح عقيده خود ،به اين كتاب
مراجعه كنند تا از لمعا ِن انوار هدايتاش ،به سر منزل يقين و ايمان برسند».
جریان تأسيس مسجد مقدس جمكران:

شـيخ فاضل ،حسـن بن محمد بن حسـن قمي ،معاصر شـيخ صدوق ،در كتاب

تاريـخ قـم از كتـاب مونس الحزين في معرفة الحق و اليقين ـ از تأليفات شـيخ صدوق ـ

بناى مسجد مقدّ س جمكران را به اين عبارت نقل كرده است:
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شيخ عفيف صالح حسن بن مثله جمكراني میگويد:

شب سه شنبه ،هفدهم ماه مبارك رمضان  ۳۷۳هجري ،در سراى خود خفته بودم

كه جماعتى به درِ سـراى من آمدند .نصفى از شـب گذشـته بود .مرا بيدار كردند و

گفتند« :برخيز و امر امام محمد مهدى صاحب الزمانصلوات اهلل عليه را اجابت كن كه
تو را میخواند».

حسن بن مثله مىگويد« :من ،برخاستم و آماده شدم» چون به در سراى رسيدم،

جماعتى از بزرگان را ديدم .سالم كردم .جواب دادند و خوشآمد گفتند و مرا به
آن جايگاه كه اكنون مسجد (مقدس جمكران) است ،آوردند».

چون نيك نگاه كردم ،ديدم تختى نهاده و فرشـى نيكو بر آن تخت گسـترده

و بالشهـاى نيكـو نهاده و جوانى سىسـاله ،بر روى تخت ،بر چهار بالش ،تكيه

كرده ،پيرمردى در مقابل او نشسته ،كتابى در دست گرفته ،بر آن جوان مىخواند.

بيش از شصت مرد كه برخى جامه سفيد و برخى جامه سبز بر تن داشتند ،برگرد

او روى زمين نماز مىخواندند.

آن پيرمـرد كـه حضرت خضر علي نبينا و آله و عليه السلام بود ،مرا نشـاند و حضرت

امامعليه السالم مرا به اسم خواند و فرمود« :برو به حسن بن مسلم بگو« :تو ،چند سال

حضرت معصومه سالم اهلل علیها و مسجد مقدس جمکران

است كه اين زمين را عمارت مىكنى و ما خراب میكنيم .پنج سال زراعت كردى

و امسـال ديگر باره شـروع كردي ،عمارت ميكني ،رخصت نيست كه تو ديگر در

اين زمين زراعت كني ،بايد هرچه از اين زمين منفعت بردهاي ،برگرداني تا در اين
موضع مسجد بنا كنند».

به حسـن بن مسـلم بگو« :اين جا ،زمين شريفي است و حق تعالي اين زمين را

از زمينهاي ديگر برگزيده و شـريف كرده اسـت ،تو آن را گرفته به زمين خود
ملحق كردهاي! خداوند ،دو پسـر جوان از تو گرفت و هنوز هم متنبّه نشـدهاي!

اگراز اين كار بر حذر نشـوي ،نقمت خداوند ،از ناحيهاي كه گمان نميبري بر

تو فرو ميريزد».

حسـن بن مثله عرض كرد« :سـيّد و موالي من! مرا در اين باره ،نشـاني الزم

اسـت؛ زيرا مردم سـخن مرا بدون نشـانه و دليل نميپذيرند» .امامعليه السلام فرمود:

«تو برو رسـالت خود را انجام بده ،ما در اين جا عالمتي ميگذاريم كه گواه گفتار
تو باشـد .برو به نزد سـيّد ابوالحسـن ،و بگو تا برخيزد و بيايد و آن مرد را بياورد
و منفعت چند سـاله را از او بگيرد و به ديگران دهد تا بناي مسـجد بنهند ،و باقي
وجوه را از َر َهق ناحية اردهال كه ملك ما اسـت ،بياورد ،و مسـجد را تمام كند ،و
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ِ
نصف رهق را بر اين مسجد وقف كرديم كه هر ساله وجوه آن را بياورند و صرف

عمارت مسجد كنند.

مردم را بگو تا به اين موضع رغبت كنند و عزيز بدارند و چهار ركعت نماز در

اين جا بگذارند :دو ركعت تحيّت مسـجد ،در هر ركعتي ،يك بار «سـورة حمد»
و هفت بار سـورة «قل هو اهلل احد» بخوانند و تسـبيح ركوع و سجود را ،هفت بار
بگوينـد .و دو ركعـت نماز صاحـب الزمان بگذارند ،بر اين نسـق كه در (هنگام
خواندن سورة) حمد چون به «ايّاك نعبد و ايّاك نستعين» برسند ،آن را صد بار

بگويند ،و بعد از آن ،فاتحه را تا آخر بخوانند .ركعت دوم را نيز به همين طريق

انجام دهند .تسبيح ركوع و سجود را نيز هفت بار بگويند .هنگامي كه نماز تمام
شد ،تهليل (يعني ،ال إله االّ اهلل) بگويند و تسبيح فاطمة زهراعليها السالم را بگويند.

آن گاه سر بر سجده نهاده ،صد بار صلوات بر پيغمبر و آالشصلوات اهلل عليهم ،بفرستند.
و اين نقل ،از لفظ مبارك امامعليه السالم است كه فرمود:
« َف َم ْن ص ّ
الهما ،فكأن ّما ص ّلي في البيت العتيق»

هركس ،اين دو ركعت (يا اين دو نماز) را بخواند ،گويي در خانة كعبه آن را خوانده است.

حسـن بـن مثله ميگويـد« :در دل خود گفتم كه تو اين جـا را يك زمين عادي

حضرت معصومه سالم اهلل علیها و مسجد مقدس جمکران

خيال ميكني ،اين جا مسجد حضرت صاحب الزمانعليه السالم است».

پس آن حضرت به من اشاره كردند كه برو! چون مقداري راه پيمودم ،بار ديگر
مرا صدا كردند و فرمودند« :در گ ّلة جعفر كاشـاني چوپان ،بُزي اسـت ،بايد آن بز
را بخـري .اگـر مـردم پولـش را دادند ،با پـول آن خريداري كـن ،و گرنه پولش را

خودت پرداخت كن .فردا شب آن بُز را بياور و در اين موضع ذبح كن .آنگاه روز
چهارشـنبه هجدهم ماه مبارك رمضان ،گوشـت آن بُز را بر بيماران و كسـاني كه

مرض صعب العالج دارند ،انفاق كن كه حق تعالي همه را شفا دهد.

آن بُز ،ابلق اسـت .موهاي بسـيار دارد .هفت نشـان سفيد و سياه ،هر يكي به

اندازة يك درهم ،در دو طرف آن است كه سه نشان در يك طرف و چهار نشان

در طرف ديگر آن است».

آن گاه بـه راه افتـادم .يك بار ديگر مرا فـرا خواند و فرمود« :هفت روز يا هفتاد

روز ما در اينجاييم» .حسن بن مثله ميگويد« :من ،به خانه رفتم و همة شب را در
انديشـه بودم تا صبح طلوع كرد .نماز صبح خواندم و به نزد علي ُمنْ ِذر رفتم و آن
داستان را با او در ميان نهادم.

همراه علي منذر ،به جايگاه ديشب رفتيم .پس او گفت« :به خدا سوگند كه نشان

23

24
و عالمتـي كـه امامعليه السلام

فرمـوده بود ،اين جا نهاده اسـت و آن ،اين كه حدود

مسجد ،با ميخها و زنجيرها مشخص شده است».

آنگاه به نزد سـيّد ابوالحسـن الرضا رفتيم .چون به سراي وي رسيديم غالمان و

خادمان ايشان گفتند:

«شـما از جمكـران هسـتيد؟» گفتيـم« :آري» .پس گفتنـد« :از ا ّول بامداد ،سـيّد
ابوالحسن در انتظار شما است».
پس وارد شـدم و سلام گفتم .جواب نيكو داد و بسـيار احترام كرد و مرا در

جاي نيكو نشانيد .پيش از آن كه من سخن بگويم ،او سخن آغاز كرد و گفت:

«اي حسن بن مثله! من خوابيده بودم .شخصي در عالم رؤيا به من گفت:

«شـخصي به نام حسـن بن مثله ،بامدادان از جمكران پيش تو خواهد آمد ،آن

چه بگويد اعتماد كن وگفتارش را تصديق كن كه سخن او ،سخن ما است .هرگز،
سخن او را ر ّد نكن» .از خواب بيدار شدم و تا اين ساعت در انتظار تو بودم.
حسن بن مثله ،داستان را مشروح ًا براي او نقل كرد .سيد ابوالحسن ،دستور داد

بر اسبها زين نهادند .سوار شدند .به سوي دِه (جمكران) رهسپار گرديدند.
چون به نزديك دِه رسـيدند ،جعفر شـبان را ديدند كه گلهاش را در كنار راه به
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چرا آورده بود .حسن بن مثله ،به ميان گله رفت آن بز كه از پشت سر گله میآمد،

به سويش دويد .حسن بن مثله ،آن بُز را گرفت و خواست پولش را پرداخت كند
كـه جعفـر گفت« :به خدا سـوگند! تا به امـروز ،من اين بز را نديـده بودم و هرگز
در گلـة مـن نبود ،جز امروز كه در ميان گله ،آن را ديدم و هرچند خواسـتم كه آن

ميسر نشد».
رابگيرمّ ،

پس آن بُز را به جايگاه آوردند و در آن جا سـر بريدند .سيّدابوالحسـن الرضا

به آن محل معهود آمد و حسـن بن مسـلم را احضار كرد و منافع زمين را از او
گرفت.

آنگاه وجوه رهق را نيز از اهالي آن جا گرفتند و به ساختمان مسجد پرداختند

و سقف مسجد را با چوب پوشانيدند.

سيّدابوالحسن الرضا ،زنجيرها و ميخها را به قم آورد و در خانة خود نگهداري

كرد .هر بيماري صعب العالجي كه خود را به اين زنجيرها ميماليد ،در حال ،شفا

مييافـت .ابوالحسـن الرضـا وفات كرد و در محلة موسـويان (خيابـان آذر فعلي)

مدفـون شـد ،يكـي از فرزندانش بيمـار گرديد .داخل اطاق شـده سـر صندوق را
برداشت زنجيرها و ميخها را نيافت».
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مقدس جمکران رفنت ،سازنده است
به مسجد
ّ

برادران عزیز! طالب و فضالی جوان! این بنیه در جوانی شکل میگیرد .در جوانی خودتان را بسازید؛ شما
روزگارهای مهم و حساسی را در پیش خواهید داشت .این کشور و این نظام و این نهضت عظیم اسالمی
در سطح عالم ،به شماها احتیاج خواهد داشت؛ از لحاظ معنوی باید خودتان را بسازید .البته نقشه ،نقشۀ
آسانی است؛ اما پیمودنش اراده میخواهد .نقشه ،یعنی تقوا .تقوا ،یعنی پرهیز از گناه .یعنی اتیان واجبات
و ترک محرمات .کار را با اخالص انجام دادن و از ریا و فریب دور بودن .برخالف آنچه که تصور میشود،
این کارها در دوران جوانی بسیار آسانتر است؛ به سن ماها که برسید ،کار مشکلتر خواهد شد .بنابراین،
ارزش تدین ،یکی از آن ارزشهاست؛ این ارزش بایستی رعایت شود .نماز شب خواندن ،نافله خواندن ،دعا
خواندن ،ذکر گفتن ،متوجه خدا بودن ،زیارت رفتن ،توسل کردن و به مسجد جمکران رفتن ،سازنده است.
اینها شما را پوالدین خواهد کرد.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از روحانیون؛ اول اسفند .1370
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مسجد مقدّ س جمکران در نگاه علما و مراجع تقلید

حضرت آيت اهلل العظمى بروجردىقدس سره

اگر موفق بشوم ،در قم دو كار انجام خواهم داد؛ يكى راه مسجد جمكران را باز
خواهم كرد ،دومى بيمارستانىدر شهر قم بنا خواهم نمود .
آیـت اهلل العظمـى فاضـل لنكرانـى فرمودند :هـر وقت براى حضـرت آیت اهلل
العظمى بروجردى مشكل پيش میآمد ،مرحوم پدرم كه خود از عاشقان امام زمان
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف بود و عالقه زيادى به مسجد جمكران داشت ،به محضر آقا
(آيت اهلل العظمى بروجردى) عرض میكردند ،يك قربانى براى مسجد جمكران
بفرستيد تا رفع مشكل شود.
حضرت امام خمینیقدس سره
مرحـوم آیت اهلل سـید عبدالکریم کشـمیری به من فرمـود :در دیداری که در
جمـاران بـا حضرت امام خمینیقدس سـره داشـتم حضرت امام دسـتم را گرفت و
فرمود :آقای کشمیری برو مسجد جمکران و برای من دعا کن.
مدظله العالی
حضرت آیت اهلل العظمی خامنهای ّ
یکی از توفیقات بزرگ الهی ،خدمت در مسجد مقدّ س و مبارک جمکران است.
این نعمت را ،این خدمت را باید قدر بدانند.
حضرت آیت اهلل العظمى شيخ عبدالكريم حائرىقدس سره
آيـت اهلل العظمـى اراكى در نمازجمعه قم فرمودنـد :چند روز به ا ّول ماه مانده،
عالـم رب ّانـى ،آیـت اهلل بافقـی محضر مبـارك آيـت اهلل حائرى میرسـيدند جهت
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شـهريه طالب حوزه ،سـؤال میكردند وضع شـهريه چطور است؟ مرحوم حائرى
میفرمودند :جز سرماية توكل چيزى در دست نيست.
آیت اهلل بافقى راهى مسجد مقدّ س جمكران میشدند و پس از توجهات صاحب
الزمانعجل اهلل تعالی فرجه الشریف مشكل شهريه حل میشد.
العظمى حجت کوه کمریقدس سره
حضرت آيت اهلل
ّ
آیـت اهلل العظمـى كـوه كمرىقدس سـره چهل نفـر از فضالی حـوزة علميه قم را
انتخاب نمودند و دستور فرمودند به مسجد مقدّ س جمكران بروند و در آنجا بعد
از نماز صاحب الزمانعلیه السالم زيارت عاشورا بخوانند و دعا كنند كه از عنايت
حضرت ولى عصرعجل اهلل تعالی فرجه الشریف خداوند متعال باران بفرستد.
طالب محترم صبح پياده عازم مسجد جمكران شدند و بعد از نماز و زيارت
عاشـورا و دعـا برای بـاران ،كه مدّ تى بود نيامده بود ،از مسـجد جمكران بيرون
آمدند به طرف قم .وسـط راه باران چنان گرفت كه قابل تحمل نبود ،وقتى وارد
منزل شدند جهت نهار كه خود آقا دستور داده بود گوسفندىذبح کنند و آبگوشت
درست كنند ،تمام لباسهاى آقايان خيس شده بود؛ به طورى كه فشار میدادند از
لباس و عمامهها آب جارى میشد.
حضرت آيت اهلل العظمى نجفى مرعشىقدس سره
در اين مسـجد شـريف مكرر كراماتى ديده شـده اسـت كه مرحوم شيخ مح ّمد
علـى كجوئـى معروف به قمى دركتـاب تاريخ قم در جلد ا ّول و دوم اشـاره كرده
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به كراماتى كه در آنجا اتفاق افتاده اسـت و اشـخاصى كه شـرفياب حضور مبارك
حضرت ولى عصرعجل اهلل تعالی فرجه الشریف شدهاند .
حقير خودم مكرر كراماتى در آنجا مشاهده كردهام .چهل شب چهارشنبه ،مكرر
موفق شدم كه در آن مسجد بيتوته كنم و جاى ترديد نيست كه از امكنهاى كه مورد
توجه ومنزول بركات الهى میباشـد وبعد از مسـجد سهله ،اين بهترين مقام وبهترين
جایى است كه منتسب به حضرت ولى عصرعجل اهلل تعالی فرجه الشریف میباشد.
مدظله العالی
حضرت آيت اهلل العظمى شیخ مرتضی حائری یزدی ّ
مسـجد جمکران یکی از آیات باهرة عنایت آن حضرت اسـت و توضیح این
سردلبران به طور کامل بیان شده است.
مطلب در مخطوطات ایشان در کتاب ّ
حضرت آيت اهلل العظمى گلپايگانىقدس سره
فرزند آیت اهلل گلپایگانی میفرمودند :براى پدرم هر زمانى كه بعضى مسـائل
پيش میآمد به مسجد جمكران میرفتند .گاهى اوقات صبح جمعه و گاهى ظهر و
يا بعدازظهر هم كه بود ،میفرمود :میخواهم بروم جمكران ،حاال يا چهارشـنبه يا
سهشنبه يا دوشنبه و گاهى اوقات نماز جماعت در آنجا برپا میكردند.
حضرت آيت اهلل العظمى بهجتقدس سره
خـود ايـن مسـجد افـراد را راهنمايى میكند ،كسـانى كه آنجا میروند مسـجد
خودش آنها را راهنمايى میكند.
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چيزى خاص بيشتر از آنكه در زمينه مسجد جمكران بيان كردهاند ،ندارم كه بيان
كنم ،همه مطالب مربوط به مسجد را بزرگان گفتهاند يا در كتابهايشان نوشتهاند.
منتهـى حـرف من اين اسـت كه ما معتقديم اين مشـاهد مباركه و مسـاجدى نظير
مسجد جمكران ،مستغنى از معرفى هستند ،ما بر اين اعتقاد هستيم.
اگر كسـى بگويد رفتيم و چيزى در آنجا نديديم ،به حسـب ظاهر بايد گفت از
روى اعتقاد صحيح نرفته است يا براى امتحان رفته يا همين طورى رفته است .به
هرحال بهترين معرف اين اماكن خودشان هستند.
حضرت آيت اهلل العظمی بهاءالدینیقدس سره
مکرر مشاهده شده در مسیری که از جادهی قدیم قم  -کاشان گذر میکردم،
همین که بر موازات مسـجد جمکران میرسـیدم ،حالم دگرگون میشـد و اگر
کسالتی داشتم همان لحظه برطرف میشد.
حضرت آيت اهلل العظمى فاضل لنكرانىقدس سره
در دوران طلبگى من خيلى به مسـجد جمكران میرفتم ،شـايد بيشـتر از پانصد
مرتبه باشـد وكرامات زيادى در اين مسـجد مقدّ س ديده و شـنيدهام .مرحوم والد
بـه مسـجد مقدّ س جمكران معتقد بودند و میفرمودنـد :من قبل از آمدن آيت اهلل
بروجردى به قم خواب ديدم كه در مسـجد جمكران هسـتم ،روى سقف آب انبار
منبرى گذاشتهاند و شيخ طوسىقدس سره روى آن نشسته و تمام حياط مسجد مملو
از طلبه است .پدرم فرمود :تعبير اين خواب اين است كه شخصيتى به قم خواهد
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آمد و طالب گرد او جمع خواهند شد و حوزه رونق خواهد گرفت.
طولـى نكشـيد كه آیـت اهلل بروجردى به قم آمدند .اينكه چرا شـيخ طوسـى را
خواب ديده و آن هم در مسـجد جمكران ،تعبيرش بعدها مشـخص شـد .شـايد
مسـجد جمكران كاشـف از اين باشد كه اصل آمدن ايشان به قم و رسيدن به مقام
مرجعيت مطلقه با عنايت امام زمانعجل اهلل تعالی فرجه الشریف بوده است.
حضرت آيت اهلل شيخ محمد تقى بافقىقدس سره
حضرت آيت اهلل العظمى گلپايگانى فرمودند :در عصر آیت اهلل العظمى شيخ عبد
الكريم حائرى قدس سره ،عدة محصلين حوزة علمية قم به چهارصد نفر رسيده بود .در
مقسم شهرية آیت اهلل حائری
یک زمستان ،طالب از حاج شيخ مح ّمدتقى بافقى كه ّ
بود ،عبای زمستانى خواستند .ایشان هم خواسته را به آیت اهلل حائرى انتقال دادند.
فرمودند :چهارصد عبا از كجا بياورم؟ گفت :از حضرت صاحب الزمانعجل اهلل تعالی
فرجه الشریف بگير .فرمود :من راهى ندارم .گفت :پس من ان شاءاهلل میگيرم.
شـب جمعه به مسـجد مقدّ س جمكران رفته و روز جمعه به مرحوم حاج شيخ
حائرى گفت :آقا صاحب الزمانعجل اهلل تعالی فرجه الشـریف وعده فرمودند فردا كه شـنبه
است چهارصد عبا را مرحمت ميكنند.
روز شنبه به وسيله مردى از تجار ،عبا رسيد و بين طالب تقسيم شد.
مدظله العالی
حضرت آيت اهلل العظمى صافى گلپايگانى ّ
حقير از طفوليت كه در خدمت مرحوم والد به قم مشرف میشدم و به سعادت
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تشرف به مسجد مقدّ س جمكران نايل میگشتم ،آن مرحوم كه در ارادت و چاكرى
به آستان مالئك ،پاسبان حضرت بقيت اهلل ارواح العالمين له الفداء مشار بالبنان (معروف)
بودند و مصدر خدماتى به آن حضرت شده بودند و توجهاتى مشاهده كرده بودند،
اصرار داشتند كه مهما امكن (تا حد امکان) پياده به مسجد مشرف شوند و به فيض
نماز و عبادت در آن مكان مبارك نائل میگشتند.
مدظله العالی
حضرت آيت اهلل العظمی وحید خراسانی ّ
اگر افرادی که به مسجد مقدّ س جمکران میآیند به تالوت قرآن و هدیه آن به
امام زمانعجل اهلل تعالی فرجه الشریف مداومت کنند ،ایشان هم در شب قدر آنها را مورد
عنایـت قـرار خواهد داد و این تاثیر بسـیاری در دل مردم خواهد داشـت واجر
جزیلی هم نصیبشان میشود.
مدظله العالی
حضرت آيت اهلل العظمى مكارم شيرازى  ّ
جاذبة نيرومند معنوى (مسجد مقدّ س جمكران) به اضافة قضای حوائج و حل
مشـكالت فراوانى كه مردم از عبادت در آن و توسـل به حضرت ارواحنا فداه ديدهاند،
سـبب شـده كه روز به روز بر شـكوه دامنة آن افزوده شود و نه تنها خيل مشتاقان
از سراسـر اين كشـور پهناور اسالمى ،بلكه از خارج از كشور در مواقع مختلف به
سـوى آن بشـتابند و از اين چشـمة كوثر و منبع خير و بركت ،هر كدام به مقدار
استعداد خود بهره گيرند .علماى بزرگ همواره براى اين مسجد احترام خاصى قائل
بودهاند و در آن راز و نياز فراوان داشتهاند و هم اكنون نيز مورد توجه علما و فضا
و مراجع بزرگ است.
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مدظله العالی
حضرت آيت اهلل العظمی جعفر سبحانى ّ

امـام خمینیقـدس سـره میفرمودنـد« :در دوران جوانى ،پنجشـنبه و جمعـهاى بر ما
نگذشت ،مگر اينكه با دوستان جلسه انسى تشكيل دهيم و به خارج از قم و بيشتر به
سـوى جمكران برويم .در فصل برف و باران در خود حجره به برنامة انسـى مشغول
میشديم و هنگامى كه صداى مؤذن به گوش میرسيد ،همگى به نماز میايستاديم».
حضرت حجت االسالم و المسلمین سید حسن نصر اهللحفظکم اهلل ونصرکم

یک بار با شورای حزب اهلل لبنان محضر مقام معظم رهبریحفظه اهلل بودیم .اوج
سختی و تنگنای ما بود و خیلی به حزب اهلل سخت میگذشت .کنفرانس شرم
الشیخ هم صورت گرفته بود و همة توطئهها شده بود که حزب اهلل را نابود کنند.
موقعی که ما با رهبر معظم جهان اسالم دیدار داشتیم ،ایشان به ما امید دادند و
فرمودند :شـما پیروز میشـوید ،این چیزها زیاد مهم نیست ،سپس اضافه کردند:
من در ادارة امور کشـور ،بعضی وقتها حل مسـائل برایم دشوار میشود و دیگر
هیچ راهی پیدا نمیشـود .به دوسـتان و اعوان و انصار میگويم که آماده شـوید به
جمکران برویم .راه قم را پیش میگیریم و راهی مسجد جمکران میشویم.
حضرت آيت اهلل العظمى شبیری زنجانیمدظله العالی
مسـجد مقدّ س جمکران مکانی اسـت که سـالیان دراز رجال مذهبی و مقدسین
بسـیاری در آن بـه حضـرت ولی عصرعجل اهلل تعالی فرجه الشـریف توجه میکردهاند و از
آنجا مورد عنایت حضرت شدهاند اینجا محل امیدی برای مردم است.
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آشنایی با برنامههای فرهنگی مسجد مقدّ س جمکران

آیینها و مراسم
در برخـی روزهـای خاص هفته ،مراسـمهای باشـکوهی در ایـن مکان مقدس
برگزار میشود؛ عمدهترین این مراسمها از این قرارند:
الف) دعای توسـل ،در شـبهای چهارشـنبه ،با حضور انبوه زائران و مداحی
مداحان برجسته ،در شبستان کربال و صحنهای اطراف؛
ب) دعـای کمیل ،شـبهای جمعه ،با حضور انبـوه زائران و مداحی مداحان
برجسته ،در شبستان کربال و صحنهای اطراف؛
ج) دعای ندبه ،با حضور انبوه زائران و مداحی مداحان برجسته ،در شبستان
کربال و صحنهای اطراف؛
د) دعای سمات ،با حضور انبوه زائران و مداحی مداحان برجسته ،در شبستان
کربال و صحنهای اطراف؛
خدمات فرهنگی
ـ بیان احکام بین الصالتین همه روزه و پاسخگویی به شبهات اعتقادی برادران
و خواهران در روزهای سهشنبه و پنجشنبه و جمعه از ساعت  16الی  3بامداد.
ـ شبسـتان قرآنـی :صحـن جامع امام مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشـریف ،از سـاعت 8
الی  ،23ارائه خدمات قرآنی از قبیل :نمایشگاه دائمی قرآن فقه و زندگی ،ختمهای
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حضـوری و غیرحضـوری قـرآن و ادعیه ،مشـاوره حفظ و تصحیـح قرائت نماز،
برگزاری مسابقات قرآنی ،برگزاری کارگاههای آموزشی قرآنی.
ـ برگزاری نمایشـگاه فرهنگی درصحن ابراهیم خلیل اهللعلیه السلام ،شبسـتان امام
هادیعلیهالسالم
ـ موزه دین و دنیا در پی آن است که با ارائه زیباییهای جهان هستی به وسیله
رسـانه تأثیرگـذار مـوزه در جهت پیوند دیـن و دنیا و بیان برنامه وسـبک زندگی
اسالم با بهرهگیری از آیات قرآن کریم و روایات و احکام و معارف مکتب حقه
اهلبیت عصمت و طهارت علیهم السالم مسیر کمال و سعادت را رهنمون گردد.
مکان :درب شماره یک مسجد مقدس جمکران ،صحن ابراهیم خلیل اهلل علیه
السالم ،شبستان امام هادیعلیه السالم
ـ برگـزاری کارگاههای آموزشـی و تربیتی کوتاه مدّ ت ،بیـان معارف مهدوی:
صحن حضرت رسول اعظم صلی اهلل علیه وآله ،از ساعت  18الی .23
ـ کرسی امامشناسی (حلقات معرفت) سلسله مباحث معرفتافزایی اعتقادی و
امامشناسی :شبهای جمعه رأس ساعت ( 19:30شبستان کربال ،مسجد امام علی
علیه السالم و مسجد حضرت زهرا سالم اهلل علیها) و جمعه شبها (مسجد امام علی علیه
السالم و مسجد حضرت زهراسالم اهلل علیها)
ـ ویژه برنامه جوانههای انتظار (ویژه کودکان  9تا  12سـال) :صحن جامع امام
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مهدیعجل اهلل تعالی فرجه الشریف ،سهشنبه و پنجشنبه شبها بعد از نماز مغرب وعشاء.
ـ نشستهای صمیمی خوبی هم با حضور استادان و کارشناسان در شبستانهای
مختلف برگزار میشود که این نشستها موضوعات مختلفی دارند و میتوانید در
آنها با سبک زندگی اسالمی و ...آشنا شوید.

ـ از ایستگاههای مطالعه که در شبستانهای امام علیعلیه السالم و حضرت زهراسالم اهلل

علیها برپا شده استفاده کنید .کارشناسان حوزه کتاب هم آنجا هستند و کمکتان میکنند.
ـ کتابخانه عمومی مسـجد ،با بیش از پنجاه هزار عنوان کتاب در موضوعات

گوناگون دینی اسالمی ،پذیرای عموم زائران و مجاوران است .این کتابخانه در

صحن جامع مهدوی شبستان امام هادی علیه السالم واقع شده است.

ـ کتابخانه تخصصی صاحب الزمانعجل اهلل تعالی فرجه الشریف ،با بیش از پنج هزار

عنـوان کتـاب ،آرشـیو مطبوعـات و مقاالت گذشـته و حال ،نسـخههای خطی و

عکسی ،پذیرای پژوهشگران این عرصه است .این کتابخانه درصحن جامع مهدوی
شبستان امام هادی علیه السالم میباشد.
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کودکان خود را به گل نرگس بسپارید
مرکز فرهنگی هنری گل نرگس ،همهروزه پذیرای کودکان پسـر  5تا 8سـال و
دختران  5تا  9سال عزیز شماست.
کـودکان خـو را بـه گل نرگـس بسـپارید و بدون دغدغـه ،به عبـادت و نیایش
بپردازید ،کودک شما ،در  45دقیقه ،با برنامههای متنوع فرهنگی و آموزشی ،شعر،
قصه ،نقاشی ،سفالسازی و...سرگرم خواهد شد.
مکان :صحن جامع مهدوی ،شبستان کاظمین .
تذکرات حراستی
 .1از اشیاء قیمتی ،تلفن همراه و کیف پول خود مراقبت کنید.
 .2وسایل قیمتی را در خودرو باقی نگذارید.
 .3از سالخوردگان و کودکان خود مراقبت کنید.
 .4کیف و ساکهای بزرگ خود را به امانتداری بسپارید.
 .5از اینکه در این مکان مقدس سیگار نمیکشید ،متشکریم
 .6استفاده از لوازم خوراکپزی و نیز وسایل تفریحی و ورزشی در کلیه صحنها ممنوع است
 .7برپایی چادر مسافرتی در کلیه صحنها ممنوع است
 .8نذور و هدایای نقدی و غیرنقدی را فقط به باجههای مخصوص در صحنها بسپارید.
 .9موارد مشکوک را به خادمان انتظامات اطالع دهید 02537256060داخلی 237
 .10از دریافت هرگونه خوراکی ،از افراد ناشناس ،خودداری کنید.
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منادیان معروف
امر بهمعروف؛ یعنی همهی مؤمنان در هر نقطهای از عالم که هسـتند ،مو ّظفند
جامعه را بهسمت نیکی ،ب ه سمت معروف ،بهسمت همهی کارهای نیکو حرکت
دهند؛ و نهی از منکر یعنی همه را از بدیها ،از پستیها ،از پلشتیها دور بدارند.

•

بیانات رهبر انقالب در حرم مطهر رضوی

بدانیم که با این سفر زیارتی و با حضور در مسجد مقدّ س جمکران و حرم
حضرت معصومه سالم اهلل علیها با خداوند و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم
به ویژه امام زمان علیه السالم عهدی دوباره بستهایم بکوشیم در این عهد ثابت قدم
باشیم و به احترام این اماکن با حجاب کامل وارد شویم.
حرمت حرم و مسجد اقتضا میکند از گفتگوی بیفایده بخصوص اگر به
حال معنوی اطرافیان صدمه بزند پرهیز کنیم ،پس شایسته است در مسیر با آرامی
و وقـار و بـا خضوع و خشـوع گام برداریم و از هرگونه انجام حرکاتی که باعث
پراکندگی حضور قلب دیگران میشـود از جمله فریاد زدن با صدای بلند ،صدای
زنگ موبایل و ...پرهیز کنیم.
یکی از با فضیلتترین اعمال ،استفاده از بیانات علمی سخنرانان و دانشمندان
اسـت که با تبیین فرهنگ قرآن و اهل بیت علیهم السلام مؤمنین را با وظایفشـان آشنا
میکنند .سـزاوار اسـت در این سـفر زیارتی حتی االمکان در این جلسات معنوی
ارزشمند شرکت نمایند و از تابلوهای راهنمایی زائرین که حاوی مطالبی ارزشمند
حراستی و معرفتی میباشد بهرهمند گردند.

•
•
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•

از آنجا که مسـجد ،به دلیل اسـتقبال خیل مشـتاقان ،نیاز به گسترش و ایجاد
مراکزی برای بهرهگیری معنوی و تسهیل امور زائران دارد ،خادمان شما ،در بیشتر
ساعات شبانه روز ،مشغول عمران و نوسازی هستند .از اینکه با صبر و شکیبایی،
آنان را یاری میکنید ،سپاسگزاریم.
در اماکن متبرکه از فرصت اسـتفاده کرده با توبه و اسـتغفار از گناهان ،گامی
در راه رشد و تعالی روحی و معنوی برداریم.
سزاوار نیست زائرین گرامی به بهانه بهره معنوی بیشتر یا تبرک جستن به
ضریح مطهر و نماز خواند در قسمت خاصی از مسجد بر سایرین فشار بیاورد
یا ا ّذیتی را متوجه دیگران سازد.
در هنـگام برگـزاری نمـاز جماعت ،به جمـع نمازگـزاران بپیوندیم تا از
فضیلت نماز جماعت بیبهره نمانیم.
سـزاوار اسـت بانـوان محتـرم بـا مراعات حجاب اسلامی ،حریـم مقدس
اهل بیت علیهم السالم را پاس بدارند و از هر گونه پوشش و رفتار نامناسب خودداری
کنند.
خادمان شما در ستاد امر به معروف و نهی از منکر آماده دریافت پیشنهاد و
انتقاد ارزشمند شما زائران گرامی میباشند.

•
•

•

•
•
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خدمات رفاهی مسجد مقدّ س جمکران

خدمات اسکان:
 )1مجتمع اقامتی نیمه شعبان دارای  110واحد اقامتی شامل سوئیتهای خانوادگی
و سـالنهای گروهـی و اردویـی /مقابل ورودی بـاب الرضا علیه السلام (درب - )6
02537254450
 )2محل اسـتراحت زائرین؛ پارکینگ شـماره  4دارای ظرفیت استقرار  700چادر
مسافرتی و  700جای پارک خودرو (با امکانات الزم) /روبروی درب  5پشت
مجتمع اقامتی نیمه شعبان
خدمات مایحتاج زائرین:
 )1فروشـگاه بزرگ جمکـران جهت عرضة مواد غذایی ،بهداشـتی ،پروتئینی و
پوشـاک با تنوع ،کیفیت و قیمت مناسـب به همراه غرفههای حجاب ،سـوغات
و محصـوالت فرهنگـی و توزیع غذای گرم ،سـاندویچ و عرضه ویتامینه (بسـتنی
و آبمیوه های مختلف) /جنب ورودی باب الشهاده (درب 02537255692 - )1
 )2نانوایی مسـجد مقدس جمکران با عرضة نان سـبوس دار /مقابل ورودی باب
التوحید (درب 02537254445- )5
 )3گرمابه دارای دوش انفرادی آقایان و بانوان (خارج و داخل صحن مسـجد) /
مکان :بین باب القبله و باب النصرجنب و بوستان نیایش 09127513702-
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 )4ایستگاه صلواتی مستقر در پارکینگها
 )5مجتمع تجاری نیمه شعبان  /مقابل ورودی باب الرضا (درب )6
 )6محل عرضة دام زنده واحد دامداری مسجد مقدس جمکران  /جنب محل ذبح
نذورات دامی ،مقابل بوستان نیایش09126510119-
خدمات خودرویی:
 )1پارکینگ شـماره  1و 2با ظرفیت بیش از  3500خودرو  /میدان انتظار ،ورودی
باب الشهاده (درب )1
 )2پارکینگ شـماره ( 6باب الکوثر) با ظرفیت  1500خودرو  /جنب دارالشـفاء
حضرت مهدیعجل اهلل تعالی فرجه الشریف روبروی باب المعصومه
 )3پارکینگ شماره  3با ظرفیت  2000خودرو  /جنب میدان انتظار
 )4جایگاه  CNGمسجد مقدس جمکران به صورت شبانه روزی  /ابتدای بلوار
امام حسن عسکری علیه السالم
 )5پمپ بنزین مسجد مقدّ س جمکران  /جنب میدان انتظار ،در حاشیه پارکینگ 3
 )6مرکز معاینه فنی خودرویی  /ابتدای بلوار امام حسن عسکریعلیه السالم
خدمات درمانی:
 )1دارالشفاء حضرت مهدیعجل اهلل تعالی فرجه الشریف دارای بخشهای مختلف درمانی
عمومی ،تخصصی و فوق تخصصی واقع در ضلع غربی مسـجد مقدس جمکران
روبـروی بـاب المعصومه به صورت شـبانه روزی آماده خدمتگـذاری به زائرین
مسجد مقدس جمکران می باشد02537253604- .
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مشخصات عمومي طرح جامع
محدوده عبادی در نظر گرفته شده حدود  366هزار مترمربع خواهدبود.
مساحت پنج شبستان وساختمانهاي اصلي مسجد حدود 51هزار متر مربع
که از این مقدار حدود  15هزار مترمربع در حال بهرهبرداری است.
صحن مهدوی (صحن مرکزی) مساحتی در حدود 39هزار مترمربع است.
مجموعـه پارکینـگ هـا حدود  630000متر مربع میباشـد کـه از این مقدار
حدود  94000مترمربع در حال بهره برداریست.
فضاهای فرهنگی پیش بینی شده حدود 4هزار مترمربع خواهد بود.
مسـاحت فضای درمانی جهت ارائـه خدمات عمومی و تخصصی حدود
10هزار مترمربع میباشد که  1500مترمربع به بهرهبرداری رسیده است.
مساحت ساختمان های اقامتی  153000مترمربع خواهد بود.
مساحت فضاهای آموزشی در نظر گرفته شده 50هزار مترمربع میباشد.
زمين جهت اجراي فضاي سبز  255هزارمترمربع در نظر گرفته شده است.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 250هکتار
مساحت اولیه بار اجرای نهایی پروژه		
580هزار مترمربع
		
مساحت زمین اصلی مسجد (در رینگ اول)
294هزارمترمربع
مساحت پنج شبستان و ساختمانهای اصلی مسجد
مساحت ساختمانهای اداری ،خدماتی و رفاهی مسجد 128هزارمترمربع
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مساحت پارکینگهای سرپوشیده و سرباز
		
مساحت سرویسهای بهداشتی و حمامها

445هزارمترمربع
125هزارمترمربع

 14گلدسته
		
طرح جامع شامل:
 86متر
		
ارتفاع بلندترین گلدسته:
محراب اصلی با حاشیه آیه نور ( 35سوره نور)
دورتا دور صحن اصلی؛دعای جوشن کبیر و یکصد نام مبارک خداوند متعال
در نوشته سقف مسجد مقام؛ اسامی موعود در ادیان

بانی خیر شوید
عمران وآبادي مساجد و رونق دادن به آن از اموری است که در اسالم بر آن
بسیار تاکید و اجر بیشماری برای این امر در نظر گرفته شده است.
زائران محترمي كه در طول سـال به این مکان مقدس مشـرف ميشـوند ،قطعاً
گسـترش و بهبود خدمات و فضای مسـجد مقدس جمکران را تأیید و از آن ،ابراز
رضایت میکنند .این فعالیتهای عمرانی ،فرهنگی و خدماتی تمام ًا از طریق هدایا
و نذورات عاشـقان امام زمان ارواحنا فداه صورت میگیرد و امیدواریم با همت مردم
عزيـز در ایـن زمینه بتوانیـم ،روند خدماتدهی و ایجاد امکانـات رفاهی را دراین
مکان مقدّ س تسریع بخشیم.
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نذور و هدایای خود را برای توسعه و تکمیل فعالیتهای این مکان مقدس ،به
باجهها و صندوقهای مستقر در صحن بدهید.
همچنین میتوانید عالوه بر این صندوقها و باجهها ،به این حسابها واریز کنید:
شماره حسابهای مخصوص ساخت و ساز
شماره حساب313:
		
بانک ملی:
شماره کارت6037991899858256 :
		
بانک ملی:
شماره حساب313 :
		
بانک ملت:
شماره حساب313 :
		
بانک رفاه:
شماره کارت6274121900000555 :
بانک اقتصاد نوین:
شماره حساب نذر عام
شماره حساب1111113002 :
		
بانک ملی:
شماره کارت6037991899646222 :
		
بانک ملی:
شماره حساب155531355 :
		
بانک ملت:
شماره کارت6104337770048948 :
		
بانک ملت:
شماره حساب مخصوص قربانی و عقیقه
شماره حساب1900031318 :
		
بانک ملت:
شماره کارت6104337770075735 :
		
بانک ملت:
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شماره حساب مخصوص وقف مهدوی
شماره حساب18831331307 :
		
بانک سپه:
شماره کارت5892107044050097 :
		
بانک سپه:
شماره حساب قرارگاه گامی به سوی جامعه مهدوی
شماره حساب5121077440 :
		
بانک ملت:
شماره کارت6104337431310430 :
		
بانک ملت:
شماره حساب موکب  /بستههای عیدانه
شماره حساب2555555501 :
		
بانک ملت:
شماره کارت6104337874986183 :
		
بانک ملت:
شماره حساب ارزی
شماره حساب18990319 :
		
بانک ملی:
کدهای دستوری (مخصوص تلفن همراه):
شمارهگیری  *733*313#و  *780*313 #و *741*313 #
امکان پرداخت اینترنتی نذور و هدایا در پایگاه اینترنتی jamkaran.ir
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امالک و موقوفات:
جهـت قبـول تقاضای وقـف و صلح اموال و امالک متقاضیان در سـاعت اداری با
تلفن 025-37255804؛ سـاختمان اداری اتاق شماره  317تماس گرفته یا مراجعه
نماید.
اسامی کمپینگها و استراحتگاههای نوروزی

کمپینگهای زائر:
بوستان فدک (بعد از عوارضی)
بوستان غدیر (قبل از ورزشگاه یادگار امام)
استراحتگاههای زائر:
 .1بوستان امام رضا علیه السالم (بلوار امام رضا علیه السالم)
 .2بوستان مهدیعجل اهلل تعالی فرجه الشریف
 .3بوستان علوی
 .4بوستان نیایش (جمکران)
 .5پارکینگ  4جمکران

فروشگاههای کتاب و محصوالت فرهنگی
محصوالت فرهنگی و سبک زندگی؛ درب شماره یک (باب الشهاده) 37254060
درب شـماره دو (باب المعصومه) 37257014؛ درب شـماره شـش (باب الرضا)
37257010
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دفتر مرکزی انتشارات؛ خیابان شهید فاطمی ،کوچه  ،28پ 6
موزه دین و دنیا؛ درب شماره یک ،شبستان کاظمین

شمارههای ضروری مسجد مقدس جمکران
مرکز تلفن 37256060
دفتر تولیت37254575 :
روابط عمومی37255900 :
ارتباط مردمی37253417 :
نذورات31320 :
محل ذبح نذورات دامی37254700 :
نظارت و بازرسی37255701 :
معاونت فرهنگی37253704 :
پاسخ به سؤاالت شرعی37253419 :
خادمین افتخاری37254451 :
پشتیبانی و خدمات زائرین37253331 :
سامانه پیامک عدد  313ارسال به 300033313
تلفن گویا (جهت آشنایی با مسجد و بیان پیشنهادها)02537255000 :
پیشنهادات و انتقادات09020313111 :

37732212
37255524

