
 بسم هللا الرحمن الرحیم

30/05/1396 

 خویش عصر انحرافات دینی با رابطه در )سالم هللا علیه(امام جواد گیریموضع موضوع:

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

 الصلوة و هللا الحمد معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن هللا بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 یوم الی هللا اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و هللا بقیة موالنا علی سیما ال هللا آل آله علی و هللا ولرس علی محمد

 .هللا لقاء

رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا  .بالعباد بصیر هللا ان هللا الی امری افوض

 قولی

 جواد )علیه السالم(:القال اإلمام 

ف  » ه  التَّ ن   قُّ لَّم   و   غ ال   ل  کل   ث م  ل   س  ال ل  ک یإ   «ع 

، ص 1، ج محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیاألنوار، نو بحار

 41، ح 218

بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه ( برادرزاده بیهللا علیه سالمهادت مظلومانه امام جواد )شب ش

ظم )ارواحنا له عهللا األ به پیشگاه مقدس بانوی دو سرا و به پیشگاه مقدس حضرت بقیة اوالا  ؛()سالم هللا علیها

 کنم.الفداه( و همه دلباختگان اهلبیت عصمت و طهارت به ویژه شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می



فرج موفور السرور  صائبدهم پاداش ما را بر این ممی خدا را به آبروی حضرت جواد األئمه )علیه السالم( قسم

 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. .شاءهللاان؛ حضرت بقیة هللا األعظم قرار بدهدموالیمان 

جواد  آقا( است؛ مقتضای زمان و مکان این است پیرامون زندگی بابرکت هللا علیه سالمشب شهادت امام جواد )

تر از امام جواد به مولودی بابرکت»الرضا )علیه السالم( األئمه که به تعبیر پدر بزرگوارش حضرت علی بن موسی 

 سخن گفته شود. ،«دنیا نیامده

جلسات و ایام متعددی داریم که پیرامون آن  ،البته برای همه روشن است که ما نسبت به بعضی از ائمه بزرگوار

 گوییم.بزرگواران سخن می

زمینه سخن گفتن پیرامون وجود مقدس آن  ،رصفیک ماه در رابطه با حضرت سیدالشهدا یک ماه محرم و 

گوییم. همچنین ایام مبارک ماه رمضان پیرامون وجود مقدس حضرت بزرگوار و قیام با برکتش سخن می

در رابطه با بعضی از ائمه بزرگوار همانند امام جواد، امام  ؛ ولیگوییمیمامیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( سخن 

شود و هللا علیهم( جز شب شهادت یا شب والدت آن بزرگواران سخن گفته نمی هادی یا امام عسکری )سالم

 شود تکراری است.مطالبی که بیان می غالباا 

خواهم محور سخن گویم و بعد میبنده امشب مقدار کوتاهی در رابطه با وجود مقدس جواد االئمه سخن می

های گیریعکس العمل و موضع ؛ و آنهمگی حضرت جواد االئمه متمرکز کنمرا در مقطعی از زند مخود

نسبت به انحرافات مذهبی و سیاسی و عقیدتی که در عصر آن  )سالم هللا علیه(هوشمندانه حضرت جواد االئمه

 بزرگوار بود اختصاص دهم. شاید بعضی از شما گرامیان در این زمینه کم سخن شنیده باشید.

هللا  سالمبه امام هشتم ) عمدتاا یکی از اعتراضاتی که  د عرض کنم کهبایدر رابطه با امام جواد )علیه السالم(  اما

 فرزندی ندارد!! رضا ( داشتند، این است که امامعلیه



بعد از تو رشته امامت حق هستی چرا دارای فرزند نیستی؟ دند که اگر تو امام به زبسیاری از مخالفین طعنه می

 یه السالم( در این زمینه سخنان زیادی دارد.گسسته خواهد شد. حضرت علی بن موسی الرضا )عل

و تا سال آغاز شد بعد از شهادت امام کاظم )علیه السالم( و هجری قمری  183امامت امام هشتم در سال چون 

 فرزندی نداشت. ،هفت سال قبل از شهادتش ، یعنی تاهجری قمری 195

داوند عالم فرزندی به من عنایت خواهد کرد که فرمودند: خامام هشتم در برابر اعتراضات مخالفین به کرات می

 321صفحه  اولجلد « کافی»در کتاب « کلینی»تر از او فرزندی به دنیا نیامده است. تعبیری که مرحوم بابرکت

 آورده این است:

ْول ود  الَّذ  » ا اْلم  ذ  م  ب ر  ی ل مْ  یه  ْول ود  أ ْعظ  ل  کول ْد م  ْنه  یش   یةا ع  ن ا م  ت   «ع 

 تر از امام جواد بر شیعیان ما ارزانی نداشت.عالم فرزندی بابرکتخداوند 

، 1محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 9، ح 321ص 

 کنم.خواهم زیاد وقت شما گرامیان را در این زمینه اشغال قضایای زیادی در این زمینه وجود دارد که من نمی

از قول  394جلد چهارم صفحه « المناقب»در کتاب « ابن شهرآشوب مازندرانی»یکی از نکات حساسی که 

امام رضا  آقا روز سوم والدت امام جواد بود کهگوید: لیها( آورده این است که میحکیمه خاتون )سالم هللا ع

سوم والدت ایشان دیدم که این بزرگوار در تربیت و رسیدگی به حال آن نوزاد را به من محول کرده بود. من روز 

 چشم مبارکشان را باز کرد، به طرف آسمان نگاه کرد و فرمود: ،گهواره

د  » ل ه   ال   أ نْ  أ ْشه  د  و  اللَّه   إ الَّ  إ  داا  أ نَّ  أ ْشه  مَّ ح  ول   م  س   «اللَّه ر 

 سراسیمه خدمت امام رضا رسیدم و عرض کردم:من ید گو حکیمه خاتون می



ْعت   دْ ل ق  » م  نْ  س  ا م  ذ  ب   ه  باا  یالصَّ ج   «ع 

 من از این نوزاد مطلب تعجب آور و شگفت انگیز شنیدم.

ال  » ق  ا و   ف  ا م   «کذ 

 امام رضا فرمود: چه چیزی شنیدی؟

ه  » ْرت  أ ْخب  ر   ف  ب   «اْلخ 

 من قضیه را برای ایشان نقل کردم.

ال  » ق  ة  کیح   ای ف  ا م  ْون   م  نْ  ت ر  ه   م  ائ ب  ج  ر  کأ   ع   «ث 

امام رضا )علیه السالم( فرمود: ای حکیمه! از این نوزادم کارهای شگفت انگیز بیشتری مشاهده خواهی 

 کرد.

، 394، ص 4ج ، یعل بن محمد ،یمازندران آشوب شهر ابن: سندهیالسالم، نو همیعل طالب یأب آل مناقب

 ع اتهیآ یف فصل

. این بزرگوار در سن هفت ندعباسی بود« واثق»و « معتصم»، «مأمون» عمدتاا خلفای عصر آن بزرگوار هم 

هجری قمری هم به واسطه سمی که توسط  220در نهایت در سال ند و سالگی پدر بزرگوارشان را از دست داد

ار، أم الفضل )علیها های انگور تزریق کرده بودند و از طریق همسر آن بزرگودر داخل دانه« واثق»و « معتصم»

 شان خوراندند؛ به شهادت رسیدند.لعائن هللا( به ای

از این کار پشیمان شد « أم الفضل»جواد االئمه سم را تناول کرد و اثر سم در بدن مبارکشان ظاهر شد. بالفاصله 

 و شروع به گریه کرد.



ی ای ندارد. خداوند عالم تو را به مرضاشک ریختن به حال تو فایدهدیگر امام جواد )علیه السالم( به او فرمود: 

هایی به بیماری« أم الفضل»بعد از شهادت جواد االئمه عالجی برای آن پیدا نخواهی کرد.  گرفتار خواهد کرد که

و عاقبت به درک أسفل واصل گردید! و  ای نداشتمبتال شد و تمام ثروت بادآورده پدرش را خرج کرد، اما فایده

او را مرده از چاه بیرون  ل چاهی افتاد که بدن نحسبرادر او که در مسموم ساختن امام جواد سهیم بود در داخ

 آوردند!!

ترین قضایای عصر امام جواد )علیه السالم( همین قضیه صغر سن آن بزرگوار بود که افراد یکی از حساس

شود یک فرزند هفت ساله به درجه "آیا مگر میکردند: دیل کرده بودند و ادعا میزیادی این مسئله را به شبهه تب

 مت برسد و حجت الهی در روی زمین باشد و واسطه فیض میان خالق و مخلوق باشد؟!"اما

کردند، اما امام جواد )علیه السالم( این شبهه را پاسخ مخالفین در جلسات متعدد این شبهه را مطرح می

 د:فرموبیان کرده قرائت می 12آیه  مریمدادند و قضیه حضرت یحیی را که خداوند عالم در سوره می

ذ   یْحیی ای) ة   تاب  کالْ  خ  وَّ ب   م  کاْلح   ناه  یآت   و   ب ق   ا(یص 

 .میداد او به کیودک در( یافک عقل و) نبوت فرمان ما و ر،یبگ قوت با را( خدا) تابک! ییحی یا

 12(: آیه 19سوره مریم )

 فرمودند:سپس می

تَّ  ه   ب ل غ   إ ذا ی)ح  دَّ ن ة( ن  یأ ْرب ع   ب ل غ   و   أ ش   س 

 گردد. وارد یسالگچهل به و برسد، رشد و قدرت مالک به هک یانزم تا

 15(: آیه 46سوره أحقاف )



 خداوند عالم به حضرت یحیی در کودکی نبوت داد و فرمود:

ذ   یْحیی ای) ة   تاب  کالْ  خ  وَّ ب   م  کاْلح   ناه  یآت   و   ب ق   ا(یص 

را تذکر  )علی نبینا و آله و علیه السالم(یبه مخالفان ماجرای حضرت عیس همچنین امام جواد)سالم هللا علیه(

کنند در زمانی که مادر اشاره می ،دادند که بعد از گذشت چند ساعت از به دنیا آمدنشان در قنداقه و گهوارهمی

 زدند، فرمود: از این بچه سؤال کنید. مخالفین گفتند:رابطه با برائت از افترایی که به حضرت مریم می

ْهد   یف   ان  ک نْ م   ل م  کن   ف  کی) ب   اْلم   (ایص 

 !م؟یبگوئ سخن است گاهواره در هک کیودک با چگونه ما

 29(: آیه 19سوره مریم )

حضرت عیسی که نه چند هفته، نه چند ماه، نه هفت سال؛ بلکه چند ساعت از والدتش بیشتر سپری نشده بود 

 دهان گشودند و فرمودند:

ن   ْبد   ی)إ  ل ن   و   تاب  کالْ  یآتان   اللَّه   ع  ع  ل ن   و   این ب   یج  ع  بار   یج  الة   یأ ْوصان   و   ْنت  ک ما ن  یأ   اا کم  ْمت   ما اة  کالزَّ  و   ب الصَّ  د 

 ا(یح  

 قرار تکبر پر یوجود مرا و .است داده قرار امبریپ مرا و داده( یآسمان) تابک من به میخدا بنده من

 .است ردهک امزنده هک دام ما اتکز و نماز به هیتوص مرا و باشم، جاک هر در داده

 31و  30(: آیات 19سوره مریم )

 29و آیه  12ای که خداوند عالم در سوره مریم آیه با اشاره به این دو قضیه )سالم هللا علیه(حضرت جواد االئمه

 داد.آورده این شبهه را برای آنان پاسخ می



 کنم از این باب که:اره میجواد االئمه به صورت گذرا اشحضرت که در رابطه با  دومنکته 

 آن باشد که سّر دلبران ترخوش

 گفته آید در حدیث دیگران

همانند آباء گرامیشان موقعیت اجتماعی داشت به طوری که دوست و  )سالم هللا علیه(حضرت جواد االئمه

 سخن به مدح و ثنای او گشودند. ،دشمن

تا  211 اتیوفدر « تاریخ اإلسالم»هجری در کتاب  748های علمی اهل سنت متوفای از استوانه« ذهبی»آقای 

 نویسد:رسد، میزمانی که به شرح حال امام جواد )علیه السالم( می 220

 «یوبالمرتض وبالقانع، بالجواد، لقبی انک»

 نویسد:سپس می

 «یالنب تیب آل سروات من انک»

 ( است.هللا علیه و آلههای برجسته آل بیت محمد )صلی او از شخصیت

 «بالجواد لقب کولذل بالسخاء، نیالموصوف أحد انکو»

 سخاوت و کرم او زبانزد عام و خاص است و به همین خاطر جواد لقب گرفته است.

 ،یالذهب عثمان بن أحمد بن محمد نیالد شمس :المؤلف اسم واألعالم، ریالمشاه اتیووف اإلسالم خیتار

 عبد عمر. د: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،م 1987 - هـ 1407 - روتیب/ لبنان - یالعرب تابکال دار: النشر دار

 4، ح 385، ص 15، ج یتدمر السالم



و دیگران از امام جواد )علیه « نبهانی»، «شبراوی شافعی»، «محمد بن طلحه شافعی»افرادی زیادی همانند 

 اند.السالم( تعریف و تمجید کرده

ن تا قدمش مملو از ر  ظریه پرداز وهابیت، موجودی که از ق  بزرگ ن« ابن تیمیه حرانی»بنده تنها به سخنی از 

 کنم.عداوت و نصب اهلبیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( است اشاره می

 نویسد:می 68جلد چهارم صفحه « منهاج السنة»سد، در کتاب راو زمانی که به امام جواد می

 «هاشم یبن انیأع من انک الجواد یعل بن محمد»

 های برجسته بنی هاشم بوده است.ز شخصیتامام جواد ا

 «الجواد یسم ولهذا والسؤدد بالسخاء معروف وهو»

 او در بزرگی و سیادت زبانزد عام و خاص است به همین خاطر جواد لقب گرفته است.

 مؤسسة: النشر دار العباس، أبو یالحران ةیمیت بن میالحل عبد بن أحمد :المؤلف اسم ة،یالنبو السنة منهاج

 68، ص 4سالم، ج  رشاد محمد. د: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،1406 - رطبةق

ای داشته باشم تربیت شاگردان متعدد توسط امام جواد که من در اینجا دوست دارم به آن اشاره سومنکته 

گوار تربیت یافته آن بزر که «ابن ابی عمیر»و ، «صفوان بن یحیی بزنطی»)علیه السالم( است. شاگردانی همانند 

 هستند.

های پرآوازه شیعه هستند شاگرد آن بزرگوار که از شخصیت« محمد بن سنان»هایی همانند دیگر شخصیت

هایی است که فقهای ما که از اصحاب اجماع و مشایخ ثقات است و جزء شخصیت« ابن ابی عمیر»هستند. 

 اتفاق نظر دارند بر اینکه:



 «ثقة عن اال رسلونی ال و روونی ال»

 ات مسند و مرسل این بزرگواران برای فقهای ما حجت است.روای

محمد،  ،یخواجو: مصحح/  ، محققیمابراه بن محمد ،یرازیش نیالد صدر: سندهی، نویافکال أصول شرح

 االجماع هذا ةیحج یف ، باب مختارنا151، ص 1ج 

کتاب تألیف کرده است  94ی تربیت یافته مکتب امام جواد )علیه السالم( به تنهای« محمد بن ابی عمیر»فقط 

قبل از  ،های ایشان جزء اصول اربعمئه و اصول چهارصدگانه است که تا قرن چهارمکه بخشی از این کتاب

 محل رجوع فقهای شیعه بود.« کلینی»

در که است ها و انحرافاتی های این بزرگوار در رابطه با فتنهگیریدر رابطه با موضع عمدتاا  ،بحث بنده چهارمنکته 

 .عصر آن بزرگوار بوده است

( عرصه بر اهلبیت و شیعیان در جامعه هللا علیه سالماز شهادت حضرت سیدالشهدا )دانند بعد عزیزان می قطعاا 

 تنگ بود. کامالا اموی و عباسی 

، آقای «تهذیب الکمال»در کتاب « مزی»در زمان بنی امیه کار به جایی رسید که به تعبیر آقای  که یطوربه 

 شده است: بیان« تهذیب التهذیب»در کتاب « ابن حجر»و « سیر أعالم النبالء»در کتاب « هبیذ»

 «قتلوه یعل اسمه بمولود سمعوا إذا ةیأم بنو انتک»

 .کردندذبح میشنیدند اسم فرزندی علی است او را اگر بنی امیه می

: النشر دار هللا، عبد أبو یالذهب مازیقا بن عثمان بن أحمد بن محمد :المؤلف اسم النبالء، أعالم ریس

، یالعرقسوس مینع محمد, األرناؤوط بیشع: قیتحق التاسعة،: الطبعة ،1413 - روتیب - الرسالة مؤسسة

 رباح بن یعل 35، باب 102، ص 5ج 



ی هایاین موقعیت برای اهلبیت )علیهم السالم( تا زمان امام باقر و امام صادق )علیه السالم( حاکم بود. درگیری

برای تأسیس دانشگاه بزرگ شیعه با رهبری این ایجاد کرد فرصت طالیی  ،ها ایجاد شدکه بین امویان و عباسی

 .)علیهماالسالم(دو بزرگوار امام باقر و امام صادق

 گسترش پیدا کرد. شیعه ها نسبت به شیعه و امامانبعد از شهادت امام صادق )علیه السالم( بازهم سختگیری

مناظرات متعددی که امام رضا با پیروان دینه به ایران فرصت باارزشی بود. آمدن امام هشتم از م در این میان

 ادیان مختلف و علمای بزرگ اهل سنت داشت بسیاری از حقایق شیعه را روشن کرد.

قر و امام امام جواد )علیه السالم( رسید، انحرافاتی که در جامعه اسالمی از زمان امام باآقا زمانی که نوبت به 

 صادق )علیهم السالم( ایجاد شده بود نمایان شد.

زمانی که امام کاظم مدتی از عمر شریف خود را در زندان سپری کردند، تعدادی از فرصت طلبان، آشوبگران و 

گری و تأسیس مذاهب ند فرصت فتنهفروخت د و عاقبت خود را به دنیا میخوردنافرادی که نان به نرخ روز می

 ساختگی پیدا کردند.

مذاهبی ساختگی بود که در عصر امام « اسماعیلیه»، «زیدیه»، «واقفیه»، «فتحیه»ماجراهایی همانند جریان 

بود که جزو فتنه گران جامعه و « ابو السمهری» ،جواد )علیه السالم( گسترش پیدا کرد. از جمله این فتنه گران

 جواد )علیه السالم( بود.عصر امام 

از این جلسه باشکوهی که به نام نامی من دوست دارم عزیزان روی این قضیه دقت بیشتری کنند که ما بتوانیم 

الگوپذیری  ،های امام جواد در خصوص سران فتنهگیریاست نسبت به موضعحضرت جواد االئمه )علیه السالم( 

 داشته باشیم.



را از امام جواد نسبت به یکی از  اییهقض 1013حدیث شماره  529خود صفحه « رجال»در کتاب « کشی»مرحوم 

 سران فتنه عصر خودش بیان کرده است.

زیرا یکی از مسائلی که امروزه مطرح است موضوع فتنه و  گشا باشد.تواند راهز برای ما میامرو یهقضاین 

 و دشمنان ما هم دست بردار نیستند.گریبانگیر جامعه ما شده است  1388گری است که از سال فتنه

پردازند. مشاهده گران میحتی عزیزانی که تریبون مجلس را در اختیار دارند به دفاع از فتنه ،هر روز بعضی افراد

یکی از « انباریاسحاق »حضرت جواد االئمه به  مام جواد نسبت به این قضیه چیست!؟گیری اکنید که موضع

 فرماید:اصحاب می

ال  » ر   أ ب و یل   ق  ْعف  ان   ج  ا( ع) یالثَّ ل   م  ع  ر   أ ب و ف  ْمه  ن ه   یالسَّ ب  یک اللَّه   ل ع  ل   ذ  م  ی و   ن ا،یع  نَّه   ْزع  اء   یأ ب   اْبن   و   أ  ْرق   الزَّ

اه   ع  ل   د   «ن ایإ 

زرقاء در جامعه ابو جعفر الثانی )علیه السالم( فرمودند: سران فتنه همانند ابو السمهری و ابن ابی 

 برند.کنند و آبروی ما را در جامعه زیر سؤال میبه دروغ مطالبی از ما نقل می کنند.گری میتنهف

د  » أ   یأ ن   مْ کأ ْشه  رَّ ب  ل   أ ت  زَّ  اللَّه   یإ  لَّ  و   ع  ا، ج  م  ْنه  ا م  م  نَّه  ان ان   إ  تَّ ون ان ف  ْلع   «م 

را به  هاآننفر سران فتنه هستند؛ خدا  جویم، زیرا این دومن به خداوند عالم از این افراد برائت می

 لعنت خود گرفتار کند.

اق   ای» ْحن   إ ْسح  ا یأ ر  م  ْنه  زَّ  اللَّه   ر ح  ی م  لَّ  و   ع  نَّة یف   کش  یب ع   ج   «اْلج 

 گری راحت شود.ای اسحاق! کاری کن تا ریشه فتنه خشکیده شود و قلب من از این فتنه

ْلت  » ق  ْلت   ل ه   ف  ع  ا ج  د  ا یل   لُّ ح  ی کف  م  ْتل ه   «ق 



 آیا خونشان بر من حالل است؟ گوید: جانم فدای شما! چکار کنم؟!اسحاق انباری می

ال  » ق  ا: ف  م  نَّه  ان ان   إ  تَّ ن ان  ی ف  ن  ی و   النَّاس   ْفت  ال  ت   ط  یخ   یف   ْعم  ب  ق  ة   و   یر  ب  ق  ال   ر  و   «یم 

 فرماید:سپس می

ا» م  ه  اؤ  م  د  ر   ف  د  ْسل م   ه   «ن  یل ْلم 

 بر هر مسلمانی واجب است که این سران فتنه را از جامعه بردارند و نابود کنند.

تْ  و   کایإ   و  »  «!کاْلف 

 مبادا او را ترور کنی و ناگهانی بکشی.

نَّ » إ  م   ف  دْ  اإْل ْسال  تْ  د  یق   ق   «کاْلف 

 زیرا اسالم با هرگونه ترور مخالف است.

ق   و  » ه   إ نْ  أ ْشف  ْلت  ت  راا  ق  اه  ْسأ ل   أ نْ  ظ  ه   ل م   ت  ْلت  ت   «ق 

مردانه جلوی او بایست و او را بکش و مواظب باش که کشتن او موجب قتل تو نشود و انسان مؤمن به 

 گر کشته نشود.خاطر یک فتنه

 محمد ،یطوس: مصحح/  عمر، محقق بن محمد ،یشک: سندهی، نوالرجال معرفة اریإخت -یشکال رجال

 1013، ح 529ص  ،حسن ،یمصطفو/  الحسن بن

اما من  ای این افراد خیلی زیاد است.هگریاین سخن امام جواد )علیه السالم( نسبت به این افراد است. فتنه

های این افراد در رابطه با زیر سؤال بردن حیثیت اهلبیت )علیهم السالم( داشتند، گریبه یک یا دو نمونه از فتنه

 کنم.اشاره می



ما یک سری روایات در باب نکاح  دانندیمد بزرگواری که در جلسه ما شرف حضور دارند، عزیزان روحانی و اساتی

و معامالت داریم. از آنجایی که این روایات مربوط به مستحبات یا مکروهات است، بزرگان و اعاظم ما با توجه به 

 ندارند. آنمتأسفانه توجه به سند  ،تسامح در ادله سنن

های شیطانی وهابی برای ایجاد اختالف کنم که در حال حاضر در شبکهاشاره می هاآندو مورد از  بنده به یکی

 کنند.مرتب این روایات را مطرح می ،میان شیعه و سنی

شجاعانه در برابر  ،در رابطه با اکراد، کردهای عزیز و غیور ما که بعد از انقالب اسالمی ایران« کافی»در کتاب 

کند. نقل میصادق شت ساله جانانه جنگیدند و افتخار آفریدند، روایتی از قول امام دفاع هنیز در و  گرانفتنه

 روایت چنین است:

أ ْلت  » ْبد   أ ب ا س  ْلت   ع اللَّه   ع  ق  ن ا إ نَّ  ف  ْند  ْوماا  ع  ن   ق  اد   م  مْ  و   اأْل ْكر  نَّه  ال ون   ال   إ  ز  يئ ون   ي  ج  ْيع   ي  مْ  ب اْلب  ه  ال ط  ن خ  اي ع   و   ف  مْ ن ب   ه 

ال   ق  ا ف  ب يع   أ ب ا ي  مْ  ال   الرَّ وه  ال ط  نَّ  ت خ  إ  اد   ف  ي   اأْل ْكر  نْ  ح  اء   م  ن   أ ْحي  ف   اْلج  م   اللَّه   ك ش  ْنه  اء   ع  ط  ال   اْلغ  مْ  ف  وه  ال ط   «.ت خ 

با  مبادااز امام صادق پرسیدم آیا با کردها می توانم معاشرت داشته باشم و یا معامله کنم؟ امام فرمود: 

برداشته شده  هاآنای از جن هستند که پرده از روی کردها وارد معامله شوی، زیرا این افراد طایفه

 است.

 2، ح158 ص ،5ج ،اسحاق بن يعقوب بن محمد كلينى، ،(اإلسالمية - ط) الكافي

کنند؟! ید، چکار میبنده روزی خدمت یکی از اعاظم بودم، به ایشان گفتم: اگر شما این روایت را در سنندج بخوان

 زنند!!ی: باالی منبر گردن من را مایشان گفتند



گوید: ایشان از بنی امیه و بنی عباس پول نسبت به یکی از راویان این سند می« مامقانی»مرحوم  شما ببینید

نتشر در جامعه مامام صادق، امام کاظم و امام رضا، کرد و به نام در جامعه حدیث جعل میمی آمد گرفت، می

 کرد تا جامعه را به امامان شیعه بدبین کند!!می

 همچنین در روایت دیگری وارد شده است:

ا ال   و  » وز   ن واکت س  وا ال   و   اْلخ  ج  و  ز  ل   ت  مْ یإ  نَّ  ه  إ  مْ  ف  ْرقاا  ل ه  مْ ی ع  وه  ل   ْدع  اء ر  یغ   یإ  ف   «اْلو 

 نکنید! ازدواج آنها با و نکنید زندگی خوزستانیها با

 4، ح 393، ص 2، ج یعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهی، نولشرائعا علل

 همچنین در روایت دیگری آمده است:

ن ا ال  » واکت  ْنج   ح  ر   و   الز  ز  نَّ  اْلخ  إ  مْ  ف  اماا  ل ه  لُّ  أ ْرح  ل   ت د  اء   ر  یغ   یع  ف  ال   اْلو  ْند   و   انداله و   ق  ْند   و   الس  مْ یف   س  یل   اْلق   ه 

ار یْعن  ی ب  ین ج   ه  ْند   «اْلق 

، 5محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 3، ح 352ص 

تدریس علم رجال و درایه داشتم. اگر یکی از افتخاراتی که بنده داشتم این است که بیست سال در همین حوزه 

 بنده هستم. هاآنرجالی را ورق زدند را مشخص کنند، یکی از  هایبخواهند در حوزه کسی که بیش از همه کتاب

 لذا را بررسی کردم.شهرها آمده اقوام و روایاتی که نسبت به قبایل و  چندین هفته وقت گذاشتم و تمامبنده 

 این روایات جعلی و دروغ است. گویم کهقاطعانه می



جلد اول فضائلی را برای قزوین و شهرهای دیگر در همان « أخبار قزوین یالتدوین ف»مشاهده کنید در کتاب 

 کند!ه و مدینه منوره هم مطرح نمیکند که حتی برای مکه مکرممطرح می

کردند است که در جامعه مطرح می« ابو الربیع شامی»و « ابو السمهری»گرانی همانند تمام این روایات اثر فتنه

 کردند.و مردم را نسبت به آن بزرگواران بدبین می سؤال ببرندائمه بزرگوار اسالم را زیر تا آن قداست و طهارت 

گیری امام جواد )علیه السالم( نسبت به خواهم در این فرصت باقیمانده عرض کنم موضعکه بنده می پنجمنکته 

 ی ضد دینی و فتاوی شنیئه بود.ابعضی از صادر کنندگان فتاو

شیخ »کنند زیاد است. خواهند، صبح فتوا صادر میکه شب میهایی هستند روز در جامعه ما مفتیان یا مفتکیام

ما نشسته بودیم و مشاهده کردیم که : نقل می کند که راوی می گوید 102صفحه « االختصاص»اب در کت« مفید

پیرمرد بزرگوار هم « عبدهللا بن موسی»هم آمدند و نشستند. عموی بزرگوارشان امام جواد )علیه السالم( 

 نشسته بود.

جواب خالف شرع و خالف سنت  کامالا ای را از عمویشان سؤال کردند و ایشان هم جوابی داد که مام جواد مسئلها

 سال بیشتر نداشتند؛ 10یا  9رسول گرامی اسالم بود. امام جواد )علیه السالم( که در آن زمان 

ب  » ض  غ  ر   أ ب و ف  ْعف  ر   ث مَّ  ع ج  ل   ن ظ  ال   ه  یإ  ق  م   ای ف  نَّه   اللَّه   اتَّق   اللَّه   اتَّق   ع  ظ   إ  ف   أ نْ  م  یل ع  ة  یاْلق   ْوم  ی ت ق   ید  ی ن  یب   ام 

زَّ  اللَّه   ل و   ع   «ج 

ا پیشه کن، تقوا پیشه کن. وابوجعفر غضبناک شدند، به عموی خود نگاه کردند و فرمودند: ای عمو! تق

 بترس از روزی که تو را در محکمه عدل الهی حاضر کنند.

ول  یف  » ا النَّاس   ت  یأ ْفت   ل م   کل   ق  ْعل م ال   ب م   «ت 

 کنی؟!شرع صادر میو بگویند: چرا فتوای نادرست و خالف 



 ،یزرند یمحرم و برکا یعل ،یغفار: مصحح/  محمد، محقق بن محمد د،یمف: سندهی، نواإلختصاص

 عمه و ع الرضا یموس بن یعل بن محمد ثی، باب حد102محمود، ص 

ماجرای داعش و کشت و کشتاری که در کشورهای اسالمی و  ،یک جمله برای شما عرض کنمدوستان عزیز در 

وهابیت است. این افراد از مفتکی معلول فتاوی ضد دینی مفتیان  تماماا غیر اسالمی رواج پیدا کرده است، 

 :کنندطرفی اعالم می

 «مقام النبی فی االمةیقوم المفتی »

 امت است.مفتی قائم مقام پیغمبر اکرم در 

مراجعه کنند.  2010سپتامبر  7مطابق  1431ماه رمضان  28به تاریخ  «الریاض»توانند به روزنامه دوستان می

 مفتی قائم مقام پیغمبر اکرم در امت است." گوید: "می« آل شیخ»مفتی اعظم عربستان سعودی آقای 

ژوئن  26مطابق  1435شعبان  28تاریخ  در سایت الفقه اإلسالمی به« مفتی ناتو»مشهور به « قرضاوی»آقای 

 گوید:رود و میمی« آل شیخ»یک پله باالتر از  2014

 «هللا!! عن یوقع و یقوم المفتی»

 مفتیان ما از طرف خداوند حق امضاء دارند!!

کنیم در رابطه با نبی گرامی اسالم و ائمه طاهرین )علیهم السالم( چنین این در حالی است که ما جرئت نمی

 بیری بیان کنیم.تع

بگوید کافر، مرتد و واجب « یا رسول هللا»و « یا علی»کنند مبنی بر اینکه: "هرکسی این افراد فتاوی صادر می

 القتل است و اموالش باید تصرف شود!!"



مراجعه کنید، مشاهده  147صفحه  اولجلد « محمد بن عبدالوهاب»اثر « الرسائل الشخصیة»اگر به کتاب شما 

 گوید:که میکنید می

 «والدم المال حالل مرتد افرک أنه دعوهمی وسائط هللا نیوب نهیب جعل من»

: الطبعة اض،یالر - اضیالر مطابع: النشر دار الوهاب، عبد بن محمد :المؤلف اسم ة،یالشخص الرسائل

 - 4 ، باب147، ص 1حجاب، ج  دیس. د ،یبلتاج محمد. د ،یالروم دیز بن زیالعز عبد: قیتحق ،یاألول

 والعشرون ةیالحاد الرسالة

 فرماید:می 35است و خداوند عالم در قرآن کریم سوره مائده آیه  خالف اینمنطق قرآن 

ایأ   ای) ن وا ن  یالَّذ   ه  وا آم  ق  وا و   اللَّه   اتَّ غ  ل   اْبت  س   ه  یإ  وا و   ل ة  یاْلو  د  ب   یف   جاه  لَّ  ل ه  یس  ون مْ کل ع  ْفل ح   (ت 

 در و دینمائ انتخاب خدا به تقرب یبرا اییلهوس و دینک شهیپ یزگاریپره یداآورده مانیا هک یسانک یا

 .دیشو رستگار هک باشد دینک جهاد او راه

 35(: آیه 5سوره مائده )

دهد شیعه و سنی را قتل عام بیند و بر خود اجازه مییک جوان ناآگاه این فتاوی ضد اسالمی و ضد قرآنی را می

کنند و همراه برنج گیرند و او را در روغن سرخ میرسد که فرزند شیرخواره را از مادر میمیکند. کار به جایی 

 ترین ارتش دنیا چنین فتوایی را صادر نکرده است. مشاهده کنید وحشیبرند!! رای مادرش میب

ما »ابی به نام استاد دانشکده اصول الدین مصر در کت« عبد الجلیل»همچنین یکی از مفتیان وهابی مصر به نام 

 نویسد:می 96صفحه « ال یجوز الخالف بین المسلمین

"اگر کسی با بز یا بزغاله ازدواج کند، بز از او حامله شود و فرزندی شبیه پدرش بزاید و این فرزند بزرگ شود، 

ت مردم این جایز اس ،روحانی شود و عمامه بر سر بگذارد و در روز عید قربان برای مردم نماز عید قربان بخواند



امام جماعت را به اعتبار اینکه مادرش بز است قربانی کنند و گوشت او را به عنوان گوشت قربانی میان خود 

 تقسیم کنند!!"

شود شود!! حال این فتاوی است که میزمانی که دین و قرآن و شریعت مطرح نشود چنین فتاوی صادر می

 مطرح کرد.

نویسد که من آن را ترجمه مطلبی می 253صفحه  11جلد « لمحلیا»در کتاب « ابن حزم»همچنین آقای 

 خوانم. فتوا چنین است:کنم و تنها متن عربی را مینمی

ج   من» وَّ ه   ت ز  ْته   یآلت أ مَّ ل د  ه   و  اْبن ت  ه و  ْخت  أ  ه   و  ت  دَّ ج  ه   و  ت  مَّ ع  ه   و  ال ت  خ  ب ْنت   و  ب ْنت   ه  یأ خ   و  ه   و  ا أ ْخت  ال ما اب   ع  ر  نَّ ب ق  ه   منه ت 

ا ال ما ْحر   ع  ت  نَّ یب  ه  نَّ  هیعل م  ئ ه  ط  و  نَّ ک و  ل د   لَّه  اْلو   «حق ال ف 
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شود. در این فتاوی وارد شده که نید دوری از اهلبیت )علیهم السالم( سبب صدور چنین فتاوی میمشاهده ک

دار شود، بچه متعلق به این پسر است و باید مهریه مادر خود را هم اگر کسی با مادر خود ازدواج کند و از او بچه

 بپردازد و بر او واجب است!!!

کند. بنده سخن برای اعش را هم تربیت میی همانند دافراد وحش مشاهده کنید که چنین فتاوی شنیئه چنین

 کنم.گفتن زیاد داشتم، اما از آنجایی که وقت من به پایان رسید صحبت را تمام می

 عزیزمان جناب آقای سلحشور بزرگوار هم همه عزیزان ما را به فیض خواهند رساند. شاءهللاان



های گیریاگر فرصت دیگری باشد نسبت به موضع شاءهللاانم، اما دهبنده همین جا عرایض خود را خاتمه می

امام جواد )علیه السالم( در برابر انحرافاتی که در عصر آن بزرگوار بوده و بسیاری شبیه به انحرافات عصر ماست 

 با شما گرامیان بیشتر سخن خواهم گفت.

رت حجة بن الحسن )ارواحنا له الفداه( را نزدیک خدایا به آبروی حضرت جواد االئمه فرج فرزند جواد االئمه حض

بگردان. خدایا ما را از یاران خاصش قرار بده. خدایا قلب مقدسش را از ما راضی بگردان. خدایا انقالب ما را به 

 انقالب جهانی حضرت بقیة هللا األعظم متصل بفرما.

رده نما. خدمتگزاران به اسالم و قرآن و اهلبیت به خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. حوائج همه ما را برآو

 ویژه مقام معظم رهبری موفق و مؤید بدار.

 ی ختم بفرمایید.لحین باألخص امام راحل صلواتهدیه به ارواح پاک انبیاء، اولیاء، شهدا، صدیقین و صا

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


