اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ع ﻣﺮوج ﺗﺸﯿﻊ از زﺑﺎن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺎ در اﺻﻞ ﺑﺎﻗﺮی و ﺻﺎدﻗﯽ
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﺟﻌﻔﺮی اﺳﺖ اﻣﺎ در واﻗﻊ
ﺑﻨﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ را ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ
ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی ﻋﺞ
دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی )ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی
دات

آی

آر(:

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ

ﺟـﺎودان در ﭘﺎﯾـﺎن ﺟﻠﺴـﻪ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻫﻔﺘﮕــﯽ ﺧــﻮد ﮐــﻪ ﭼﻬــﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۴
ﻣﺮدادﻣـﺎه  ۱۳۹۷در ﺣﺴـﯿﻨﯿﻪ ﻣﺮﺣـﻮم
ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ زاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﻮدن ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت
اﻣـﺎم ﺑـﺎﻗﺮ)ع( ﮔﻔـﺖ :دﻗـﺖ ﮐﻨﯿـﺪ
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺗﺸﯿﻊ ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع( و ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق)ع( ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺗﺸﯿﻊ  /ﻣﺬﻫﺐ
ﻣﺎ ﺑﺎﻗﺮی و ﺟﻌﻔﺮی اﺳﺖ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﺑﺎﻗﺮی و ﺻﺎدﻗﯽ اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺬﻫﺐ
ﻣﺎ ﺑﺎﻗﺮی و ﺻﺎدﻗﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺷﻬﺮﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد را ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻌﻔﺮی ﻣﯽ داﻧﻢ ،اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺑﻨﯿﺎن آن
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ دارﯾﻢ را ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﻧﻬﺎده اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ
ﻫﯿﭻ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻼش ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﺮای دﺷﻤﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
دﺷﻤﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﺮض ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺰرگ از ﻫﻨﺪ ﺗﺎ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻮد و

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎل اﯾﺮان داﺧﻞ آن ﺑﻮد و اﯾﺮان ﺑﺰرگ ﻗﺪﯾﻢ ﻫﻢ
ﺟﺰ آن اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ در ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﻮدﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺳﺮﺑﺎزان اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ
ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن،
ﺧﺎﻧﺪان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( را دﺷﻤﻦ ﺑﺪارﻧﺪ و در ﺗﻤﺎم دوران ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺟﺰ دو
ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﻟﻌﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎی اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ ﻫﺎ
اﯾـﻦ اﺳـﺘﺎد ﺗـﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ دوران اﻣـﺎﻣﺖ ﺣﻀـﺮت زﯾـﻦ
اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ)ع( و ﺗﻼش اﯾﺸﺎن ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﺪان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوران ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﯾﮏ دوره ﺳﻨﮕﯿﻦ و
ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ)ع( در اﯾﻦ دوران ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
دﺷﻤﻨﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :دوران ﺣﻀﺮت زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ)ع( ﯾﮑﯽ از ادوار اﻣﺎﻣﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﮐﻮﺷﺶ ﺣﻀﺮت زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ)ع( ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را ﮐﻤﺘﺮ دﺷﻤﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم دﺷﻤﻦ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم دﺷﻤﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻣﺎ اﻣﺎم دﻧﺒﺎل ﺑﻮد اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺑﺮدارد.

دوران اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( و آﻏﺎز ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش
ﻣﻌﺎرف دﯾﻦ و ﺗﺸﯿﻊ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دوران اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( و ﺗﻼش ﺣﻀﺮت ﺑﺮای
ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن دﺷﻤﻨﯽ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ)ع( اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ در دوران ﺣﻀﺮت
ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﺮت زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ)ع( ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺑﺬر دﯾﻦ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﻤﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﻣﻌﺎرف دﯾﻦ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮﺧﺖ و ﻣﺮدم
ﻣﺴﻠﻤﺎن از زﻣﺎن اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﺣﻼل و ﺣﺮام ،ﻧﺠﺲ و ﭘﺎک را آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ.
و اﺻﻄﻼﺣﺎ ﯾﮏ ﺣﺞ ﺻﺤﯿﺢ را اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﻮﺧﺖ.
ﺣﺘﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺣﺞ ﺻﺤﯿﺢ را از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( دارﻧﺪ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ رواﯾﺖ ﺣﺞ را از

اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع( آﻣﻮزش
ﺣﺞ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﻢ رواﯾﺖ ﺣﺞ را ﻃﺒﻖ آﻣﻮزش ﺣﻀﺮت
ﺑﺎﻗﺮ)ع( اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :رواﯾﺖ ﺣﺞ از ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع( و از ﻗﻮل ﺟﺎﺑﺮ اﺳﺖ و اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺧﻮد رواﯾﺖ ﺣﺞ را از اﯾﺸﺎن دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎﺑﺮ
ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺸﯿﻊ و اﺳﻼم و ﺣﺘﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺣﻖ دارد؛
ﭼﻮن ﺣﺞ آﻧﻬﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ ﯾﮏ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ دارد اﻣﺎ اﺻﻮل آن ﯾﮑﺴﺎن
اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :ﺟﺎﺑﺮ در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ راه ﻣﯽ رﻓﺖ و اﯾﻦ
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اوﻻدﺗﺎن را ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن راﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( اﻣﺘﺤﺎن
ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع(
ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( را ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮدﻧﺪ و آن زﻣﺎن ﻫﻢ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ را ﻋﻼج ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺪر اﯾﻦ درد را ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺗﺎ از
دﻧﯿﺎ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻧﻘﻞ اﺳﺖ زﯾﻦ اﺳﺐ اﻣﺎم را ﺑﻪ ﺳﻢ آﻏﺸﺘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
ﺣﻀﺮت ﺳﻮار ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
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