
 سنت اهل نشیب در هیعل اهلل سالم جواد امام

دن ید و مژده رسینه تابیک صد و نود و پنج بر آسمان مدین روز از ماه رجب سال ید در دهمیخورش یاشعه ها

 یه و مادر گرامیالرضا سالم هللا عل یبن موس یشان، حضرت علید داد. پدر این مولود در اسالم را نویبا برکت تر

ان سالم هللا علیشان به نام خ  یو فاضله ا شان بعد از عمر چهل و هفت ساله پدرش به عرصه یها نام داشت. ایُزر 

ز یه السالم را باطل ساخت، مدت هفده سال نین امامت بعد از امام رضا علیپا نهاده و زعم و گمان منکر یهست

ست و یدر سال دو یست و پنج سالگیدر سن ب ت عالم را بر عهده گرفت. سر انجام آن امام همامیسکان هدا

هماالسالم یبن جعفر عل یبش حضرت موسید و در کنار جد غرین به شهادت رسیدر شهر کاظم یقمر یست هجریب

 به خاک سپرده شد.

ه السالم، مباحثات یج بود و با شهادت امام رضا علیجامعه را یدر فضا یز مناظرات علمیدر زمان آن امام عز

 یتین خود، به وجود آمدن وضعیشان منتقل شد كه ایكباره به ایپدر بزرگوارشان به  یمطرح در دوره ین مذهبیب

 یساخت. علیز میالسالم متماهمیگر ائمه علیشان را از دیكه ا یآن حضرت به دنبال داشت به گونه ا یژه را برایو

اهل  ینظر علما یسبب شد كه حت آن امام ییو قدرت پاسخگو یشان، تسلط در مناظرات علمیرغم سن كم ا

ل و مناقب آن امام یان فضایخ آنان را وادار به بید و نه تنها در آن عصر بلكه در طول تاریسنت را به خود جلب نما

و  یت ملکوتیرامون شخصیاهل تسنن پ یاز نظرات علما یشما، به برخ یش رویپ ید. در نوشتهیبزرگوار نما

 م:یپرداز یه میجواد االئمه سالم هللا عل یروحان

 هـ(: 250 ی.جاحظ )متوفا1

ه و رد بر آنان، نام ده نفر از ائمه از جمله امام جواد سالم یام یقرن سوم، در پاسخ به افتخار بن یجاحظ از علما

 د:یستا ین گونه میكند و آنان را ا یهم را ذكر میهللا عل



نسق ؛ كل واحٍد منهم : عالٌم، زاهٌد، ناسٌك، شجاٌع،  یون عشرة فیالطالبعده یش ما یعد من قری یو من الذ

[ بن یجواٌد، طاهٌر، زاٍك، فمنهم خلفاء، ومنهم مرشحون : ابن ابن ابن ابن، هكذا إلى عشرة، وهم الحسن ]العسكر

وت یت من بیتفق لبی، وهذا لم ین بن علیبن الحس یبن موسى بن جعفر بن محّمد بن عل یبن محّمد بن عل یعل

 وت العجم.یالعرب، وال من ب

ده نفر بوده و هر  یک سلسله ایهاشم هستند که در  یشود، از فرزندان بن یش محسوب میکه از قر یوکس

 یستگیگر شاید یفه و برخیخل یشه، شجاع، بخشنده، پاک و پاکنهاد بوده که برخیکدام از آنان عالم، زاهد، عبادت پ

 ینگونه ده تن شدند که آنان عبارتند از: حسن بن علیب پدر و فرزند بودند و اینها به ترتیخالفت را دارا بودند كه ا

چ یه ین[ و برایهم اجعی]سالم هللا عل ین بن علیبن حس یبن جعفر بن محمد بن عل یبن موس یبن محمد بن عل

 فتاده است.ی[ نیه از شرافت و بزرگی]کنا ین اتفاقیعرب و عجم چن یک از خانه های

ق: ی، تحق453، رسائل الجاحظ، ص یالبصر یالكنان یثیلجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة اللا

 م. 2002روت، یناشر : دار ومكتبة الهالل، ب  ابو ملحم، یعل

 هـ(: 638 ی)متوفا ی.ابن عرب2

لة الخادم ابن یرحمه هللا به نقل از کتاب المناقب که ضمن کتاب وس ینجف یمرعش یت هللا العظمیمرحوم آ

 سد:ینو ین میه السالم چنیف امام جواد علیدر توص یبه نقل از ابن عرب روزبهان چاپ شده است،

ات الوجود، ظل هللا یدات، وسر السریات، مطلق المقیة الماهیوعلى باب هللا المفتوح , وكتاب هللا المشروح , ماه

ط الفضل والكرم، یله حبل الوجدان، غواص بحر القدم، محیمرآة العرفان، والمنقطع ِمن ن یممدود، المنطبع فال

ة الظهور یب معلمة األسماء والشؤون، فهرس الكاف والنون، غایحامل سر الرسول، مهندس األرواح والعقول، أد

 ه السالم(.یالجواد )عل یجاد، محمد بن علیواإل

، سر همه اسرار وجود، یدیق، مطلق هر مقیقت حقایحق ، کتاب شرح داده خدا،یگشوده الهو]درود بر[ باب 

د یسمان وجدان به او نخواهد رسیكه ر ینه عرفان و شناخت خدا، كسیده شده خدا، نقش بسته در آیه کشیسا



ه یهللا عل یصل  ول خدالت و كرم، حامل اسرار رسی(، احاطه كننده فضیم )الهیقد یایه از مقام باال[، غواص دری]كنا

جاد یو شئونات، فهرست وجود، هدف ظهور و ا یوآله، مهندس و آزموده روح ها و عقلها، ادب كننده معلم اسام

 ه السالم(.یملقب به جواد )عل یموجودات، محمد بن عل

ق: یق وتعلی، تحق21ص  29هـ(، شرح إحقاق الحق، ج 1411ین )متوفاید شهاب الدی، السیالنجف یالمرعش

 ران.یا –قم  - یالنجف یة هللا العظمى المرعشیناشر: منشورات مكتبة آ ،یالنجف ین المرعشید شهاب الدیالس

 هـ(: 652 ی.محمد بن طلحه )متوفا3

 د:یستا ین میز آن امام را چنین یمحمد بن طلحه شافع

الذكر . ثم قال: وأما مناقبه فما ع یر القدر رفیر السن فهو كبی.. وهو وإن كان صغ یهذا أبو جعفر محمد الثان

 اّتسعت حلبات مجالها، وال امتّدت أوقات آجالها.

از نظر قدر و منزلت بزرگ و آوازه اش بلند بود و  یه السالم( هرچند سنش کوچک بود. ولیو او )امام جواد عل

اد یز زیاقب نن منیحضرت گسترده نشد و زمان نشر ا یعرضه برتر یبرا ییدان هایل آن حضرت، میاما فضا

 ف حضرت(.یه از کم بودن عمر شری)کنا نبود

، 468و  467مناقب آل الرسول )ع(، ص  یهـ(، مطالب السؤول ف652ی، محمد بن طلحة )متوفایالشافع

 .هم السالمیت علیة. طبق برنامه كتابخانه اهل بیق : ماجد ابن أحمد العطیتحق

 هـ(: 654 ی)متوفا ی.سبط بن جوز4

 سد:ینو ین میحضرت چنرامون آن یپ یو

 ذکر ولده محمد الجواد یفصل ف

 یطالب ... وکان عل یبن اب ین بن علیبن الحس یبن جعفر بن محمد بن عل یبن موس یهو محمد بن عل

 اباه. یعطیالمامون فاکرمه واعطاه ما کان  یوالزهد والجود ولما مات ابوه قدم عل یالعلم والتق یه فیمنهاج اب



 ه السالم[یه[ محمد الجواد ]علیفرزندش ]امام رضا سالم هللا علرامون ذکر یپ یفصل

باشد[ روش  یطالب ]م یبن اب ین بن علیبن الحس یبن جعفر بن محمد بن عل یبن موس یاو محمد بن عل

ا رفت، به نزد مامون یکه پدرش از دن یو بخشش بر اساس روش پدرش بود و زمان یزیا گریو دن یاو در علم و پاک

 کرد، به او عطا کرد. یشان اعطا میآنچه که به پدر اآمده و 

هـ(، 654)متوفاى یبن عبد هللا البغداد یوسف بن فرغلین أبوالمظفر ی، شمس الدیالحنف یسبط بن الجوز

 ثة ـ طهران، ناصر خسرو.ینوى الحدی، ناشر: مكتبة ن359 - 358تذكرة الخواص، ص

 هـ(: 657 ی)متوفا ی.محمد بن عبدالواحد موصل5

 د:ینما یم ین معرفیه را چنیز جواد االئمه سالم هللا علیمذهب اهل سنت ن یشافع یاز علما یموصل

ن ین العباد، المکیوهو االمام التاسع الناطق بالسداد والمتصف بالرشاد و العلم المستفاد، والفضل المنتشر ب

ان، یان، و الفصاحة والبیغ والتبیذوالمنطق البلر العلم والحلم، ین، الکبین، و خالصة رب العالمیین، وارث النبیاالم

 ات اعالها، و من المناقب اجلها و اسماها.یله من الروا یوالجواد العامر، والعقل الباهر، الذ

قابل استفاده و  یت و علمیدار و وصف شده به هدایپا ین امام و صاحب گفتاریه[ نهمی]امام جواد سالم هللا عل

امبران و خالصه خداوند متعال و یو وارث پ یگاه امانت داریبندگان منتشر شده و جان یکه ب یتیصاحب فضل

با سخاوت  یان بود و فردیو فصاحت و ب یث گفتار، صاحب بالغت و روشنگریبزرگ و از ح یصاحب علم و بردبار

 مناقب از آن اوست. نین و واالتریو بهتر یات براین روایکه باالتر یباشد، کس یآشکار م یو آباد گر و صاحب عقل

م یالنع بـ ین محمد بن عبدالواحد، مناقب آل محمد المسمیمحمد عمر بن شجاع الد ین أبی، شرف الدیالموصل

، لبنان –روت یب – یموسسة األعلم عاشور، دارالنشر: ید علیق العالمة السیتحق، 144م، ص یم لعتره النبأ العظیالمق

 م. 2003 -هـ  1424، یالطبعة األول

 



 هـ(: 681 ی.ابن خلکان )متوفا6

 سد:ینو ین میرامون آن حضرت چنیز پیابن خلکان ن

 عشر. یالرضا بن موسى الكاظم ... المعروف بالجواد أحد األئمة االثن یمحمد الجواد أبو جعفر محمد بن عل

از  یکیالکاظم ... معروف به جواد ]بخشنده[ و  یالرضا بن موس یه او[ ابوجعفر محمد بن علیمحمد الجواد، ]کن

 باشد.یائمه دوازده گانه م

ان و انباء أبناء یات األعیهـ(، وف681بكر )متوفاى ین أحمد بن محمد بن أبیإبن خلكان، ابوالعباس شمس الد

 لبنان. -ق احسان عباس، ناشر: دار الثقافة ی، تحق175ص  4الزمان، ج 

 هـ(: 728 ی)متوفا یه حرانیمی.ابن ت7

 سد:ینو ین میشان چنیا یت واالیرامون شخصیز پیت نیوهاب یدئولگ اصلیا یه حرانیمیابن ت

 «الجواد یهاشم و هو معروف بالسخاء والسؤدد ولهذا سم یان بنیالجواد كان من أع یإن محمد بن عل»

ن خاطر یضرب المثل بود. به هم یو بخشندگ یهاشم بود در بزرگ یبن یبرجسته  یت هایامام جواد از شخص

 ده اند.یاو را جواد نام

، 68ص  4ة، ج یهـ(، منهاج السنة النبو 728م )متوفاى ی، ابوالعباس أحمد عبد الحلیالحنبل یه الحرانیمیابن ت

 هـ..1406ق: د. محمد رشاد سالم، ناشر: مؤسسة قرطبة، الطبعة: األولى، یتحق

 هـ(: 748)متوفاى ی.ذهب8

 سد:ینو ین میز چنیاهل سنت ن یعلم ی، از استوانه هایذهبن یشمس الد

د یبن الشه ین علیبن الكاظم موسى بن الصادق جعفر بن الباقر محمد بن زبد العابد یمحمد بن الرضا عل

ت یلقب بالجواد، وبالقانع، وبالمرتضى كان من سروات آل بیطالب كان  یبن أب ین علیر المؤمنین ابن أمیالحس

 ن بالسخاء، ولذلك لقب بالجواد.یه و سلم ... وكان أحدالموصوفیصلى هللا عل یالنب



بود  یاز کسان یکیه و آله بود. و یهللا عل یامبر صلیت پیبود. از سروران اهل ب یشان جواد، قانع، و مرتضیلقب ا

 ن رو جواد لقب گرفت.یمعروف بود. از ا یکه به سخاوت و بخشندگ

ات یخ اإلسالم ووفیهـ(، تار 748ن ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان )متوفاىی، شمس الدیالشافع یالذهب

روت، یلبنان/ ب - یق: د. عمر عبد السالم تدمرى، ناشر: دار الكتاب العربی، تحق385ص  15ر واألعالم، ج یالمشاه

 م.1987 -هـ 1407الطبعة: األولى، 

 کند: یرا نقل م ین کلمات ذهبیز مانند همین یشافع یصفد

ق أحمد األرناؤوط ی، تحق79ص  4ات، ج یبالوف یهـ(، الواف764بك )متوفاىیل بن أین خلی، صالح الدیالصفد

 م.2000 -هـ1420 -روت یب -اء التراث یمصطفى، ناشر: دار إح یوترك

 هـ(: 855 ی)متوفا ی.ابن صباغ مالك9

 کند: یاد مین یه چنیابن صباغ از امام جواد سالم هللا عل

 بن موسى الرضا یع الذكر، القائم باإلمامة بعد علیر القدر رفیر السّن فهو كبیصغ وإن كان

است  یاد و آوازه بلند و او فردیاز نظر قدر و منزلت بزرگ و از نظر  یامام جواد هرچند سنش کوچک بود. ول

 که بعد از امام هشتم امامت را به عهده گرفت.

 یهـ(، الفصول المهمة ف885یالمعروف بابن الصباغ )متوفا یالمك یبن محمد بن أحمد المالك ی، علیالمالك

 یمركز الطباعة والنشر ف ث للطباعة والنشری، ناشر: دار الحدیریالغر یق: سامی، تحق103ص  2معرفة األئمة، ج 

 هـ . 1422قم، الطبعة األولى:  –ث یدار الحد

 هـ(: 942 یر )متوفایخواندم ینیحس نیالد همام بن نیالد اثی.غ10

ب یف شده کتاب حبیکه بعد از عهد مغول تاکنون پس از کتاب روضۀ الصفا تأل یخ فارسین کتاب تاریمعروفتر

ب یباشد. حب ی یقرن دهم هجر یر از علمایخواندم ینیحس نیالد همام بن نیالد اثیغ ر است که نوشتهیالس



ر مطرح شده یکهن نوشته شده، در چهار جلد چاپ شده است که در جلد دوم آن مباحث ز یر که به فارسیالس

 است:

 ن.یهم اجمعی. فضائل ائمه اطهار سالم هللا عل1

 ه.یام ی. ُحکام بن2

 .یعباس ی. خلفا3

 بوده اند. یو عباس ین که معاصر عهد اموی. طبقات سالط4

 نگارد: ین میه چنیجواد سالم هللا علت امام یرامون شخصین کتاب پیدر جلد دوم ا یو

ما یو مباد یام صبیل ایدر اوا از صادرات افعال آن غنچه گلبن نبوت در  یم امامت و سروریاوان نشو و نما ش 

ض االنوارش یدن رخسار فایاز واردات احوال آن نهال گلشن فتوت در وز ین پروریم کرامت و دیدن بود و ن سایدم

ده و قامت موفور االستقامتش گلزار مجد و یطالع گرد یبود از افق دودمان مصطفو یابسپهر علم و دانش را آفت

ت یل امامتش بموجب نص آباء نامدارش در غایده دالیباال کش یبار خاندان مرتضویرا شجره بود بر جو یمعال

ْقالِم اهتمام مسطور مثنوین و متاخریظهور و امارات جاللتش در کتب متقدم  : ین ِبا 

 جواد / فطانت نهاد کرامت نژاد ینق یتقامام 

 ین پرور مرتضیالرضا / ز اوالد د یف علیز صلب شر

 بوستان رسول / نهال ثمربخش باغ بتولب یگل سور

 تش ز اوج فلک در گذشتیفضل کرم آنچنان شهره گشت / که ص

 رون کرامات او / ز حصر است افزون مقامات او.یز حد بود ب

، مقدمه جالل 93ص  2ر، ج یالس بیخ حبیر، تاریالمدعو به خواندام ینین الحسین بن همام الدیاث الدیغ 

 ش. 1333ام، یتهران: کتابخانه خ ، دارالنشر:یاقیرسیرنظر محمد دبی؛ زین همائیالد

 



 هـ(: 953 ی.ابن طولون )متوفا11

 سد:ینو یرامون آن حضرت میز پین ین محمد بن طولون دمشقیشمس الد

الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد  یالرضا بن موس یهو ابوجعفر محمد الجواد بن عل تاسعهم ابنه محمد و

ات و یهللا عنهم، المعروف بالجواد... و له حکا یطالب رض یبن اب ین بن علین بن الحسین العبادیز یالباقر بن عل

 رة.یاخبار کث

محمد  الجواد بن علی الرضا بن جعفر الصادق بننهمین نفر ]از ائمه سالم هللا علیهم اجمعین[ او ابو جعفر، محمد 

طالب رضی هللا عنهم می باشد که به جواد معروف است  یبن اب ین بن علین بن الحسین العبادیز یالباقر بن عل

 ... و حکایات و روایت زیادی از آن اوست.

تحقیق: الدکتور صالح ، 104-103هـ(، األئمة االثنا عشر، ص  953شمس الدین محمد بن طولون، )متوفای 

 قم .-الدین المنجد، دارالنشر: منشورات الرضی 

 هـ(: 1019 ی)متوفای.قرمان12

 سد:ینو ین میآن حضرت چن یت واالیرامون شخصیاهل تسنن پ یاز علما یوسف قرمانیاحمد بن 

ا، فقل مقامه یالدن یبقائه فة بقلة یه األقدار اإللهیقاتها، بل قضت علیوأما مناقبه فما امتدت أوقاتها وال تأخر م

 فة.یة منیفة وآیر أن هللا عزوجل خصه بمنقبة شریامه غیوعاجله حمامه، ولم تطل أ

ر الهیر نید و زمان مقررش به تاخینکش یطول یل او از نظر زمانیاما فضا د  ا ین بود که در دنیبر ا یفتاد بلکه ق 

ن عبارات یا ینبود )تمام یعمرش طوالن یداشته و روز هاا[ کم و پرنده عمرش عجله یکم بماند و مقامش ]در دن

 یبزرگ یف و نشانه هایشر یلیبه او فضا یه از عمر کم امام است( مگر آنکه خداوند به صورت اختصاصیکنا یادب

 عطا نمود.

المحقق، ، 346ص  1ج  خ،یالتار یهـ(، أخبار الدول و آثار األول ف1019وسف، )المتوفى: ی، أحمد بن یالقرمان

 هـ. 1412: یط، دار النشر: عالم الکتاب، الطبعة األولیسعد، الدکتور أحمد حط یالدکتور فهم



 هـ(: 1096)متوفى  یهند یحنف .عبد الفتاح13

رحمه هللا به نقل از کتاب مفتاح العارف که نوشته عالمة عارف خواجة  ینجف یمرعش یت هللا العظمیمرحوم آ

 سد:ینو ین میچن یهند یعبد الفتاح ابن محمد نعمان حنف یمولو

، یقال له أبو جعفر الثانیه، ولذلك یجده الباقر وكن یجعفر، فهو سم یكنى بأبیالرضا  یكان اإلمام محمد بن عل

 ته.یه السالم صاحب الخوارق والكرامة من طفولیوكان عل

ده شد که یه[ نامیه جدش ]امام[ باقر ]سالم هللا علیکن ه اش ابو جعفر و به نام ویالرضا، کن یامام محمد بن عل

 ز و کرامات بود.یشگفت انگ یکار ها صاحب یشد و او از زمان کودک یگفته م یبه او ابوجعفر ثان

ق: یق وتعلی، تحق585ص  19هـ(، شرح إحقاق الحق، ج 1411ین )متوفاید شهاب الدی، السیالنجف یالمرعش

 ران.یا –قم  - یالنجف یة هللا العظمى المرعشیناشر: منشورات مكتبة آ ،یالنجف ین المرعشید شهاب الدیالس

 هـ(: 1171 ی)متوفا یشافع ی.شبراو14

 سد:ینو یه السالم میت امام جواد علیرامون شخصیز پین یو

 التاسع من االئمة محمد الجواد

 رة.یرة ومناقبه شهیهللا عنه کث یالرضا...وکراماته رض یوهو ابو جعفر محمد الجواد بن عل

 ن نفر از ائمه، محمد ]ملقب به[ جواد است.ینهم

شان یل ایاد و مناقب و فضایشان زیه السالم است.... کرامات ایو او ابو جعفر محمد الجواد فرزند امام رضا عل

 مشهور است.

 یالحلب یالباب ی، مطعبة مصطف64، عبدهللا بن محمد بن عامر، االتحاف بحب االشراف، صی، الشافعیالشبراو

 ه بمصر .یوأخو

 



 هـ(: 1308 ی)متوفا ی.شبلنج15

ن یه چنیز بعد از ذکر چند مورد از کرامات حضرت امام جواد سالم هللا علیمذهب ن یاز بزرگان شافع یشبلنج

 سد:ینو یم

 یعلزل مشعوفا به لما ظهر له بعد ذلک من فضله وعلمه وکمال عقله وظهور براهنه مع صغر سنه وعزم یولم 

 جه بابنته ام الفضل.یتزو

نشان  یسته ایسن، فضل و علم و کمال عقل خود را به نحو شا یرا با وجود کمیفته او بود زیوسته شی]مامون[ پ

م گرفت دختر خودش ام فضل را ین اساس تصمیله برهان عظمت خود را آشکار ساخت و بر همین وسیداد و بد

 به عقد او در آورد.

، قدم له: دکتور 297المختار، ص  یت النبیمناقب آل ب یحسن بن مومن، نور االبصار ف، یالشافع یشبلنج

 تا. یة، بیقیز سالمان، المکتبة التوفیعبدالعز

 هـ(: 1350 ی)متوفا یشافع ی.نبهان16

 سد:ینو ین میت آن حضرت چنیرامون شخصیز پین یو

 ت.یمن ساداتنا أهل البح االمة یالرضا أحد أکابر االئمة ومصاب یمحمد الجواد بن عل

ت و یاز اهل ب امت است و ین ائمه و چراغ روشنایاز بزرگتر یکی[ الرضا ی]بن موس یمحمد الجواد فرزند عل

 بزرگان ما است.

، مرکز أهل سنة برکات رضا فور بندر غجرات، 168اء، صیل، جامع کرامات األولیوسف بن اسماعی، یالنبهان

 م. 2001، یهند، الطبعة األول

 هـ(:1410ی)متوفا ین زرکلیر الدی.خ17

 سد:ینو ینسب شناس اهل سنت است، در مورد آن حضرت م یکه خود از علما یزرکل



 «هةیالبد یا طلق اللسان قویع القدر کأسالفه ذکیه کان رفیعشر عند االمام یالملقب بالجواد تاسع االئمة االثن»

دارد او  ییاست. همانند اجدادش مقام واال یدوازده امامان یعین امام شیشان نهمیشان جواد است، ایلقب ا

 هراس نداشت[ و حاضر جواب بود. یان ]از كسیب یآزاد یرک و دارایز یفرد

لبنان، چاپ:  –روت یب -ن یی، ناشر: دار العلم للمال272ص  6األعالم، ج  هـ(،1410ین )متوفایر الدی، خیالزركل

 ت.یطبق برنامه مكتبه اهل الب 1980و یما -ار یالخامسة، سال چاپ : أ

 نتیجه:

شخصیت واال و با عظمت نهمین اختر آسمان امامت و والیت، حضرت محمد بن علی الجواد سالم هللا علیهما 

ند و سطوری که از نظر شما گذشت، یفراتر از آن است که علمای اسالم پیرامون شخصیت ایشان لب به سخن گشا

اهل تسنن پیرامون آن حضرت می باشد. و اشاراتی که در کتِب در دسترس ما  تنها قطره ای از اعترافات علمای

را معرفی اهل بیت عصمت و طهارت ین را برای ما نمایان می سازد زیان راستیشواین پیعظمت ا یوجود دارد، اندك

 سالم هللا علیهم اجمعین در وسع کسی جز خداوند متعال و انوار مقدس آن بزرگواران، نیست.

  

 ه پاسخ به شبهاتگرو

 مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر عجل هللا تعالی فرجه الشریف

 


