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  اطالعات كلي

 : محمد بن علينام 
 : ابو جعفر ثانيكنيه
منتجـب، مختـار، قـانع و     ،: تقي، جواد، مرتضيالقاب
 عالم.
 195: نوزدهم ماه مبارك رمضان سـال  والدت تاريخ
 هجري.

م و پانزدهم ماه رمضان نيز نقل شـده  هفده همچنين
 195است؛ اما مشهور بين شيعيان، دهم رجـب سـال   

باشد. در دعاي  ناحيه مقدسه نيـز آمـده    هجري  مي 
م انّـي   «است:  نِ فـي      اللَّهـيُلودوبِـاْلم َئلُك بٍ،    اَسـ جـر

ــ   محــنِ م لــي  بع ــه نابــاني  و ــنِ علــي  الثَّ ب ــد محمد 
بِالمْنَتج. « 

 .: مدينهتولد محل
: سـبيكه، يـا سـكينه مرسـيه و يـا دره كـه       مادر نام

 او را خيزران ناميد. السالم)هي(عل حضرت رضا
و از خاندان ماريـه قبطيـه، مـادر    » نوبه«از اهالي  وي 

و از زنــان  وآلــه) هيــعلاهللاي(صــلابــراهيم، پســر پيــامبر اكــرم 
 بزرگوار زمان خويش بود.
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، در السـالم) هيـ (عل: از زمان شهادت امام رضا تامام مدت
هجـري  تـا ذي  قعـده سـال      203آخر ماه صفر سال 

 هجري ، به مدت شانزده سال و نه ماه. 220
 220: آخر ذي  قعـده سـال   و سبب شهادت تاريخ

سالگي ، بـه وسـيله زهـري  كـه      25هجري ، در سن 
همسرش، ام الفضل، دختر مأمون به تحريك برادرش، 

بن مأمون و عمويش، معتصـم عباسـي ، بـه آن     جعفر
 حضرت خورانيد.

: مقابر قريش بغداد، در جـوار قبـر شـريف    دفن محل
كه هم اكنـون بـه    السالم)هي(عل جدش، امام موسي  كاظم

 كاظمين معروف است.
   السـالم) هيـ (عل. ابوالحسـن امـام علـي  النّقـي     1: فرزندان

. ابو 4سين. . ابو احمد ح3. ابو احمد موسي  مبرقع. 2
  . ام كلثـوم.  7. خديجـه.  6. فاطمـه.  5موسي  عمـران.  

 . حكيمه.8
گفته شده كه زينـب، ام محمـد، ميمونـه و     همچنين

  1اند. امامه نيز از فرزندان آن حضرت بوده
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  ترين مولود پربركت

در مكه خدمت حضرت رضـا   گويد: مي يحيي صنعانى
كند و بـه   مي وستپحضرت موزي را رسيدم  السالم)هي(عل

   :گفتمداد،  مي )السالم)هي(عل(امام جواد  ابوجعفر
امـام  » فدايت شوم همين اسـت آن مولـود مبـارك؟   «

  فرمود:  
آرى يحيى! اين همان مولودى است كه در اسالم بـا  «

  2!»از او براى شيعيان ما متولد نشده تر بركت

  امام و پدر

بـود   )السـالم  هيـ (علابو الصلت هروى كه خادم حضرت رضا 
    :من فرموده يك روز حضرت رضا ب :دنك مي نقل
اى كه هارون دفن شده بـرو از طـرف در و    داخل قبه«

طرف راست و طرف چپ و باالى سر هـر كـدام جـدا    
هـا را   خـاك !» جدا يك مشت خـاك بـراى مـن بيـاور    

اى مقابـل امـام گذاشـتم دسـت      آوردم و داخل پارچه
  روى خاك جلو درب گذاشته فرمود: 

   :عرض كردم »؟خاك از جلو درب استاين «
    :فرمود !»آرى«
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 ،خواهند قبرى حفر كنند فردا برايم در اين محل مي«
 »شـوند  شود كـه از كنـدن عـاجز مـي     سنگى پيدا مى

خاك قسمت راسـت  و بعد آن خاك را ريخت حضرت 
    :فرمودو را برداشت 

   :كردم عرض »؟اين از طرف راست است«
    :فرمود !»آرى«
يـك سـنگ   ه بـ  ،خواهند حفر كنند نيز مي جا ايندر «

آن خاك را هم  ».پذير نيست خورند كه چاره ميتيز بر
   :خاك طرف چپ را برداشته فرمود .ريخت

نيـز سـنگى پديـد خواهـد آمـد مثـل طـرف        جا  اين«
خـاك بـاالى سـر را     خـاك را ريخـت.  بعد و  ».راست

    :برداشت فرمود
قبـر   بـرايم جـا   ايـن اين خاك باالى سر است كه در «

ـ       مي مقـدارى كـه   ه كننـد و امكـان حفـر هسـت تـا ب
خواهند، وقتى از كندن فارغ شدند دستت را بگذار  مي
ين قبر و اين كلمـات را بخـوان در ايـن موقـع آب     يپا

شود و چند مـاهى   آيد بطورى كه قبر پر مى بيرون مى
ها را ديدى  كوچك در آب خواهند ديد وقتى آن ماهى

رد كن پس از خوردن نـان  خوها  آن مقدارى نان براى
هـا را   شود و تمام اين مـاهى  يك ماهى بزرگ پيدا مى

مـاهى كـه پنهـان شـد      شـود.  خورد بعد پنهان مى مي
دست خود را روى آب بگذار و همان كلمات سـابق را  

از مأمون بخواه كه موقع كندن  .رود بخوان آب فرو مي
هـا را   خواهد آمد تـا تمـام ايـن جريـان    او  .باشدجا  آن
    :بعد فرمود »شاهده كند.م
آيد از پى من كه  مى(مأمون) ى او  اكنون فرستاده هم«
هر چه  ،باز خارج شدم اگر از پيش مأمون با سرِ »بيا«

اگر موقع خارج شدن ديـدى سـر    .مايلى از من بپرس
ى  فرسـتاده  !»حـرف بـا مـن نـزن     ،ام خود را پوشـيده 

 هاى خود را پوشيد و خـارج  حضرت لباس .مأمون آمد
آن جناب رفتم. پـيش مـأمون كـه     من نيز از پىِ .شد

صورتش را بوسـيد و كنـار    ،رسيد از جاى حركت كرد
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مقابل مأمون يك ظرف كوچـك بـود كـه     .خود نشاند

اى كـه نصـفش را خـورده بـود و      خوشـه  انگور داشت.
    :گفت .بود برداشت سمه اش آلوده ب باقيمانده

گوارا نبـود كـه    اين انگور را برايم آورده بودند بر من«
    :فرمود !»كنم ميل بفرما مي خواهش !از آن نخوري تو
  گفت: مأمون  !»دار مرا معاف«
سـه  » شـوم اگـر ميـل كنـي.     خدا خوشحال مي هنه ب«

مرتبه حضـرت از او عـذر خواسـت و پيوسـته مـأمون      
 .داد كـه ميـل كنـد    را قسم به محمد و على مى ايشان

را بر سر كشـيد و   عباو بعد باالخره سه دانه ميل كرد 
ايشـان آمـدم    من پشت سرِ از پيش مأمون خارج شد.

اشاره كرد كه درب  .داخل منزل شد .ولى حرفى نزدم
درب را بستم داخـل رختخـواب خـود شـده      .را ببندم
اى  من وسط حياط بودم ناگاه ديدم پسر بچـه  .خوابيد

كه موى بلند داشت وارد شـد. بـا خـود خيـال كـردم      
 .تا آن وقت ايشان را نديـده بـودم   .حضرت باشد فرزند

   :عرض كردم
   :فرمود !»درها كه بسته بود ؟آقا از كجا آمدى«
خـدمت  و بعـد   !»چيزى كـه احتيـاج نـدارى نپـرس    «

حضرت رفت. همين كه چشم على بـن موسـى الرضـا    
ـ  السـالم) هي(عل او افتـاد از جـاى حركـت كـرده او را در     ه ب

بـر سـر   آغوش گرفت و هـر دو نشسـتند بعـد عبـا را     
صحبتى پنهانى پرداختند كه مـن  ه كشيدند و با هم ب

در ايـن موقــع حضـرت در رختخــواب دراز    .نفهميـدم 
ــاب     ــى روى آن جن ــواد روكش ــرت ج ــيد و حض كش

    :وارد حياط شده فرمود ؛انداخت
  كردم:  عرض »ابا صلت!«
    :فرمود »بلى آقاى من!«
 ».حضرت رضا افـزون فرمايـد   ي بارهرا درو خدا اجر ت«

   :فرمود .ام گرفت گريه
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اى را بـراى غسـل دادن بـا آب     برو تختـه  !گريه نكن«
 عـرض » غسـل دادن ايشـان كـنم.   ه بياور تا شـروع بـ  

   :كردم
اى بـراى غسـل    آب حاضر است ولى در خانـه تختـه  «

    :فرمود ».نيست مگر از خارج تهيه كنيم
وارد انبـار شـدم ديـدم تختـى      ».در انبار هست ،چرا«

 .آن را بـا آب آوردم  .نديده بـودم هست كه قبال آن را 
   :گفت

پيكـر   ».كمك كن تا بدنش را باالى تخـت بگـذاريم  «
   :حضرت را روى تخت گذاشتيم. فرمود

   :بعد فرمود ،تنها او را غسل داد !»كنار برو«
    :گفتم !»كفنش را بياور با كافور و حنوط«
   :فرمود ».ايم تهيه نكرده«
يـدم وسـط انبـار    داخل انبار شدم د ».در انبار هست«

كفـن را آوردم   .اند كه قبال نبود كفن با حنوط گذاشته
كـافور  (يعني  .به پيكر آن جناب آراست و حنوط كرد

هـا و سـر زانوهـا و سـر دو      بر پيشانى و كف دسـت  را
    :بعد فرمود» االند.محضرت انگشت بزرگ پاى 

خجالت كشيدم بگويم  !»از داخل انبار تابوت را بياور«
داخل شده ديدم تابوتى است  ».تابوت نيستدر انبار «

پيكر امـام   .نديده بودم و تابوت را آوردمجا  آنكه قبال 
   :را در آن گذاشت فرمود

خورشـيد   .بر بدن امام نماز خوانـد  ».بيا نماز بخوانيم«
نماز مغرب را  .نزديك نماز مغرب بود .غروب كرده بود

ـ     ،صـحبت كـردن  ه نيز خواند با نماز عشـا، نشسـتيم ب
سقف شكافته شده و تابوت بـه آسـمان رفـت.    هان ناگ

    :گفتم
خواهـد   را از من مىعلي بن موسي الرضا مأمون  ،آقا«

    :. فرمود»؟چه جواب بدهم
گردد، هر پيامبرى كه در مغرب زمـين   زودى برمى هب«

اگر وصى او در مشرق از دنيا رود خداونـد   ،از دنيا رود
» دفـن شـود.   كند قبـل از اينكـه   بين آن دو جمع مى
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نيمى از شب گذشت يا بيشتر كه تابوت از سـقف وارد  

نمـاز صـبح را كـه     شد و در جاى خـود قـرار گرفـت.   
  :خوانديم فرمود

ـ  .اكنون اين ستمگر خواهد آمد .درب را باز كن« او ه ب
كنـار درب   »بگو كار غسل و كفن حضرت پايان يافته.

م را نديـد  ابن الرضـا عقب نگاه كردم ه برگشته ب ،رفتم
در اين موقع مأمون  .از كدام در خارج شد و كجا رفت

  من افتاد گفت: ه چشمش ب
    :گفتم »؟چه شد علي بن موسي«
داخـل خانـه شـد و     !»خدا اجر شـما را افـزون كنـد   «

هاى خود را پاره كرد و خـاك بـر سـر ريخـت و      لباس
   :گريه نموده، بعد گفته مدتى شروع ب

    :گفتم ».مشغول غسل و كفن او شويد«
   :گفت !»كارهايش تمام شده«
    :گفتم »؟چه كسى انجام داد«
گمــان كــنم  .اى آمــد كــه او را نشــناختم پســر بچــه«

    :گفت» .بود شفرزند
    :گفتم !»هارون قبر برايش بكنيد يدر قبه«
حضرت درخواست كرده كـه شـما موقـع حفـر قبـر      «

   :گفت ».باشيدجا  آن
    :دصندلى آوردند نشست، دستور دا !»بسيار خوب«
قسمت راست  .سنگى پيدا شد !»بكنيدرا طرف درب «

حفـر  حضرت نتوانسـتند   ي هم طبق فرمودهرا و چپ 
همـين   .كنده شـد  ،بعد قسمت باال را كه كندندكنند. 

ين قبـر گذاشـته آن   يدسـتم را پـا   ،كه آمـاده گرديـد  
هـا پيـدا    آب و مـاهى  ؛كلمات را بر زبان جـارى كـردم  

بعـد مـاهى    .وردنـد خ ،مقدارى نان ريـز كـردم   .شدند
بعـد  هـا را بلعيـد و    آن مـاهى  ي بزرگ پيدا شد همـه 

دستم را روى آب گذاشته كلمات را تكـرار   .پنهان شد
همـان دم كلمـات را فرامـوش     .آب فـرو رفـت   .كـردم 
مـأمون   ديگر يك حـرف آن هـم بيـادم نيامـد.     ،كردم
   :گفت
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تـو ايـن دسـتورها را داده    ه بـ  علي بن موسي الرضـا «
    :گفتم »؟بود
    :گفت !»آرى«
در زنـدگى و بعـد از   علي بـن موسـي الرضـا    پيوسته «

خـود را نشـان    انگيـزِ  ما كارهـاى شـگفت  ه مرگ نيز ب
   :وزير خود نموده گفته رو ببعد » داد. مي
   :گفتوزير  »؟اين چه تفسيرى دارد«
ـ  ايشانكنم  خيال مي« شـما بفهمانـد كـه    ه خواسته ب

ى بهـره  هاى كوچك مختصرى از زنـدگ  مثل اين ماهى
هـا   آن بعد يك نفر از وابستگان و ارادتمنـدان  ،بريد مي

و دولـت بنـى    ،شود مثـل ايـن مـاهى بـزرگ     پيدا مى
   :پس از دفن، مأمون گفت!» كند عباس را منقرض مي

ـ   !»مـن بيـاموزى   هبايد آن كلمات را بـ « خـدا   هقسـم ب
يـاد   هآن را بـ  ي يك كلمـه  ،خوردم كه از خاطرم رفته

قتل نمـود و دسـتور داد   ه تهديد ب قبول نكرد و .ندارم
   :گفت خواست و مي هر روز مرا مى .زندانيم كنند

مـن نيـز    ».شـوى  من بياموز و گر نه كشته مـي  هيا ب«
يك سال  .خاطر ندارم هكردم كه ب پيوسته قسم ياد مي

غسل كـردم و   .اى بود شب جمعه .دلم گرفت .گذشت
ريـه  دارى در ركوع و سجود و گ زنده آن شب را به شب

 خواستم. سر بردم و از خدا نجات خود را مى هو زارى ب
نماز صبح را كه خواندم ناگاه ديدم حضرت جواد آمـد  

  :فرمود
   :كردم عرض »؟ابا صلت دلت گرفته«
    :آقا فرمود» .قسمخدا  هب !آرى«
دادى خـدا نجاتـت    اگر كار امشب را قبال انجـام مـي  «

   :سپس فرمود» ن.مثل اآل ،داد مى
   :كردم عرض !»حركت كن«
هـا   آن يچراغ جلو .ها درب زندانند زندانبان ؟كجا آقا«

    :فرمود »سوزد. مي
ديگـر بـا ايشـان     ،بيننـد  را نمىو تها  آن ،حركت كن«

    :از زندان كه خارج شديم فرمود ».روبرو نخواهى شد
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    :گفتم» كدام طرف بروى.ه مايلى ب«
   :فرمود ».روم منزلم مي ،هراته ب«
 .اين كار را كـردم  !»بكش تروى صورت عباى خود را«

كـنم مـرا فقـط از طـرف      گمان مـي  .دست مرا گرفت
   :بعد فرمود ،جانب چپ برگردانيد هراست ب

را  ايشـان همين كـه گشـودم    !»صورت خود را بگشا«
تـا   .وارد شـدم  ؛خود را كنار درب منزل يـافتم  .نديدم

  3ام. كنون، با مأمون و مأمورين او روبرو نشده
**  

 :فرمـود بـه مـن    ابـوجعفر  گويـد:  مـي  بن خـالد  معمر
    :گفتم !»سوار شو !معمر«
    :فرمود !»آقا عازم كجا هستي«
سـوار شـدم رسـيديم بـه      !»گويم سوار شـو  تو ميه ب«

    :من فرموده ب يبيابان
ايستادم پـس از مـدتى تشـريف     !»همين جا بايست«

   :كردم آورد عرض
   :فرمود »فدايت شوم كجا بودى؟«
  4»پدرم را دفن كردم.هم اكنون «

**  
من خدمت حضرت رضا بـودم   گويد: زكريا بن آدم مي

آن وقـت كمتـر از چهـار سـال      .را آوردند ابوجعفركه 
داشت. دست خود را بر زمين زد و صورت به آسـمان  

    :حضرت رضا فرمود .مدتى در انديشه بود .بلند نمود
 »اى؟ در چه فكـرى چنـين فـرو رفتـه     ،جانم قربانت«

   :گفت
ـ   «  مـادرم فاطمـه روا داشـتند.    هدر فكر سـتمى كـه ب
سـوزانم و   كـنم و مـي   خدا قسم آن دو را خارج مـي  هب

ـ   باد مي هخاكسترشان را ب  »ريـزم.  دريـا مـي   هدهـم و ب
حضرت رضا او را پيش كشـيد و پيشـانى مبـاركش را    

 :بوسيد، سپس فرمود
  5»امامتى. يتو شايسته ،پدر و مادرم فدايت«
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  امام و آزمون شيعه

 .ى حضرت جواد خيلى گنـدمگون و سـبزه بـود    چهره
ها در مورد نسب آن جنـاب مشـكوك    بعضى از شكاك

شناسـان و   در مكـه آن جنـاب را پـيش قيافـه     .شـدند 
امـام جـواد   ه ها ب همين كه چشم آن .دانان بردند نسب
    :سر از سجده برداشته گفتند ،سجده رفتنده افتاد ب

و ماه تابناك را درخشان  ي چنين ستاره ،واى بر شما«
خـدا سـوگند ايـن نازدانـه داراى      هب .آوريد پيش ما مى

شرافت نسبى و نژادى پاك است كه از صلب شايسـته  
خدا اين نوبـاوه از اوالد   هب .و رحمى پاك پروريده شده
آن وقت حضـرت جـواد    .»پيامبر و اميرالمؤمنين است

با زبـانى  ايشان گذشت.  بيست و پنج ماه از عمرش مي
  از شمشير فرمود:  تيزتر

ستايش خدا را كـه از نـور خـويش مـا را آفريـد و از      «
ميان مردم برگزيـد و مـا را امـين بـر مـردم و وصـي       

من محمد بن علي بن موسـى   ،مردم .خويش قرار داد
كاظم بن جعفر بن محمد الباقر بن علي سيد العابدين 
بن حسـين شـهيد ابـن اميرالمـؤمنين علـي بـن ابـى        

د مصـطفى      ي طمـه پسـر فا  .طالبم زهـرا دختـر محمـ
ـ  نژاد چون منى شك مي ي آيا درباره .هستم ه كنيد و ب
داريــد و بــر جــدم تهمــت  شناســان عرضــه مــي قيافــه

دانـم چـه در دل و در خـاطر     خدا مـي  همن ب .زنيد مي
مردم من دانـاترم كـه    ي خدا از همه به .ايد پنهان كرده
 ،سـخنى واقعـى   .شـود  كجـا منتهـى مـى   ه كار مردم ب

 .گـويم  راست و درسـت اسـت كـه از روى اطـالع مـي     
خداوند بزرگ مرا با خبر نموده پيش از تمـام مـردم و   

 ها. ها و زمين پس از آفرينش آسمان
خدا سوگند اگر چيره شدن اهـل باطـل و گمراهـى     هب

مشـركين و شـكاكان و شـقاوتمندان     ي كفار و حملـه 
كردم كـه باعـث    سخنى را اظهار مي ،شد مانع من نمي
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در ايـن موقــع   .»عجـب گذشـتگان و آينـدگان شـود    ت

    :دست خود را روى دهان گذاشت و گفت
محمد! سـاكت بـاش چنانچـه آبـاء كرامـت سـكوت       «

كردند و صبر پيشه كـن چنانچـه پيـامبران اولـوالعزم     
بِرْ  «اين آيه را قرائت فرمـود:  بعد  .»پيشه نمودند فَاصـ

لِ    نَ الرُّسـ زْمِ مـ رَ أُوُلوا اْلعـبَكما ص    م جِلْ لَهـَتع ال َتسـ و
َكأَنَّهم يوم يرَونَ ما يوعدونَ لَم يْلبُثوا إِلَّا ساعةً منْ نَهارٍ 

ُقونَ.     الْفاسـ ما الْقَـو بعـد متوجـه    »أ بالغٌ فَهلْ يهلَـك إِلـَّ
دست او را گرفت پيوسـته   .مردى شد كه پهلويش بود

ا بـرايش راه  هـ  رفـت و آن  هـاى مـردم مـي    از سر شانه
گروهى از پيرمردان با شخصيت متوجه او  .گشودند مي

    :گفتند بودند و مي
»   لُ رِسـاَلتَه عـجثُ ي يـح لَمأَع گويـد:   راوي مـي  ب »اللَّه

    :پرسيدم
    :گفتند »؟اين پيرمردان كيانند«
» گروهى از بنى هاشم از اوالد عبـدالمطلب هسـتند.  «

رسيد موقعى  )المالسعليه(حضرت رضا ه اين جريان ب
 كه در خراسان بود. فرمود:

ـ   !»خدا را سپاس«  ي ماريـه ه بعد جريان تهمتى كـه ب
    :همسر پيامبر زدند نقل كرد و فرمود ت قبطيه

                                                 
اولو «پس صبر كن آن گونه كه پيامبران : 35احقاف /  أ 

صبر كردند، و براى (عذاب) آنان شتاب مكن! هنگامى » العزم
شود ببينند، احساس  ها داده مى هايى را كه به آن كه وعده

كنند كه گويى فقط ساعتى از يك روز (در دنيا) توّقف  مى
ابالغى است براى همگان آيا جز قوم فاسق داشتند اين 

  شوند؟! هالك مى
  .كه بسپارده خدا ميداند مقام رهبرى را ب: 124انعام /  ب 
ي جريان افتراء به ماريه قبطيه: در كتب تفسير در ذيل آيه ت 

  ) اين قصه آورده شده است كه:11افك (نور: 
سلطان روم براى حضرت رسالت يك غالم كه جريح نام 

يك كنيز كه نامش ماريه قبطيه بوده فرستاد و  داشت و
ه قبطيه گفتند زيرا بسيار زيبا و خوش سيما بود تشبيه ب
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د را پيـرو پيـامبر و       « خدا را حمـد كـه فرزنـدم محمـ
  6»فرزندش ابراهيم قرار داد.

**  
در مدينه خـدمت   گويد: محمد بن حسن بن عمار مي

ــد (پســر حضــرت صــادق علــى بــن ج عفــر بــن محم  

دو سال بود كه شاگردش بودم  .نشسته بودم )السالم)عليه(

                                                                    
آوردند سفيد و لطيف بود و اين  لباس قبطى كه از مصر مى

دو اسالم آوردند و اسالمشان بسيار خوب بود و حضرت ماريه 
يم و ابراه به نام را براى خود اختيار فرمود و از او پسرى آورد

اين مادر و پسر داشت و اين ه العاده عالقه بحضرت فوق
موجب حسد عايشه و حفصه شده بود تا آنكه ابراهيم هيجده 

  پيغمبر بسيار محزون شد عايشه گفت:  ماهه از دنيا رفت.
بعد  .»نيست اين از جريح غالم است ه تواين بچه مربوط ب«

   :د كهشهادت دادنو ها آمدند  رفتند نزد پدرانشان آن
 .»ماريه و جريح با هم نزديك شدند و ما مشاهده كرديم«
دانست كه اين نسبت كذب و افتراء است مبر با اينكه مياپي

اى بود كه در نظر عموم اصحاب موجب ظن  ولى چون وصله
ها اوالد  مبر چند زن داشت و از آناشد زيرا پي يا يقين مى

حضرت خواست بر نياورد و در سن پيرى از ماريه فرزند آورد 
ه بنمود غضب امر  تحاله گردد، لذا ب روشناصحاب 

   كه: اميرالمؤمنين
 لكن فرمود: !»رسانبجريح را بقتل  وبا ذوالفقار بر«
موقعى  !»شد متعرض او نباش روشناگر حقيقة امر بر تو «

رفت و  فرار كرد ترسآمد جريح از  )السالمعليه(كه على 
باالى درخت جريح خود را حضرت تشريف برد  .باالى درخت

يعني ممسوح بود  .عقب رفت لباس بلندشزمين ه انداخت ب
حضرت او را آورد نزد پيغمبر  .نداشت زنانگيو  مردانگيآلت 

 .و شرح قضيه را بيان كرد. حضرت اصحاب را طلب فرمود
آمدند نزد بعد ها رسوا شدند  آمدند مشاهده كردند و اين

   :رت فرمودطلب استغفار كردند حضو حضرت 
!» شويد مى دچارعذاب ه استغفار شما مردود است و ب«
  )498، ص: 9 أطيب البيان في تفسير القرآن، ج(

گفته شده است كه خيزران مادر امام جواد از نسل ماريه 
  .492ص  1اصول الكافى ج قبطيه است. 
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و هر چه از برادرش موسى بن جعفـر حـديث شـنيده    

روزي در مسجد النبـي   نوشتم. فرمود و من مى بود مى
د    خدمت علي بن جعفر بودم كه  ناگـاه ابـوجعفر محمـ

بـدون  علي بـن جعفـر    .وارد مسجد شدالرضا بن علي 
دسـت او را   ،از جـا پريـد   أ پـاى برهنـه  بـا  و كفش  عبا

  :فرمود محمد بن عليبوسيد و بسيار احترام كرد. 
    :عرض كرد »را رحمت كند.و خدا ت !بنشين عمو«
» ؟!آقا! چطور بنشينم با اينكه شـما ايسـتاده هسـتي   «

اطرافيان و  ،محل خوده وقتى على بن جعفر برگشت ب
   :گفتند مىو  اصحابش او را سرزنش كردند

او خـود  ه اين چنين نسبت ب ،تو عموى پدر او هستى«
    علي بن جعفر گفت: !»كنى؟ را كوچك مي

ـ بعد  »ساكت باشيد!« و ريـش خـود گرفـت    ه دست ب
   :گفت

امامـت ندانـد و    ي وقتى خدا مرا با اين ريش شايسته«
ايـن  ه مقام امامت باشد و او را بـ  ي اين جوان شايسته
خـدا   ! بـه ؟من منكر مقام او شـوم  ،مقام مفتخر فرمايد

بلكـه چـاكر و غـالم او     ،برم از پيشـنهاد شـما   پناه مى
  7»هستم.

**  
در مدينـه   كند: تعريف ميحسين بن موسى بن جعفر 

علـي بـن جعفـر نيـز حضـور       ،بـودم  ابـوجعفر خدمت 
علي  .طبيب پيش آمد تا رگ آن جناب را بزند .داشت

  بن جعفر از جاى حركت كرده گفت: 
كند تا زهر  ب صدى من اجازه بفرماييد ابتدا مرا َفموال«

آهن در من بريزد قبل از شما (علي بن جعفـر عمـوى   
  من گفتم:  بود). السالم)هي(علپدر حضرت جواد 

                                                 
كه مسجد النبي در آن زمان فرش نداشت و تنها  توضيح اين أ 

  فرش شده بود.قسمت محراب سنگ 
 لهيرگ بوس وارهيكوچك در د يفصد، باز كردن منفذ ب 
  شودمي است كه باعث خروج اخالط فاسد بدن شترين
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پزشـك رگ او را زد.   .»را ايـن عقيـده  و گوارا بـاد تـ  «
علـي   ،وقتى حضرت جواد از جاى حركت كرد تا بـرود 

پـايش   يام را جلوبن جعفر از جاى بلند شد كفش ام
  8گذاشت تا بپوشد.

**  
از جمله كساني بود كه همـراه  على بن حسان واسطى 

ها  بود، آنرسيده  السـالم) هي(علبا جمعي خدمت امام جواد 
ســؤاالتي داشــتند كــه مطــرح نمودنــد. ابــن حســان  

  گويد:   مي
بعضى از نقره بود  كه گانه بازى بچه من مقدارى اسباب

 هها را ب د تصميم گرفته بودم آنبا خو ،همراه داشتم هب
هـاى   وقتـى مـردم جـواب    .هديه كـنم  ابوجعفرمواليم 

و عـازم   بلند شداز جاى ابوجعفر  ،خود را گرفته رفتند
ـ   .رفـتم  ايشانمن از پى  .شد أ رياص ق در بـين راه موفَّ

    :غالمش را ديدم گفتم
وارد  .اجـازه گرفـت   !»اجازه بگير ابوجعفربراى من از «

آقـا آثـار نـاراحتى     ي ردم ولـى در چهـره  شده سالم ك
من نموده بعد  هشد. نگاهى از روى خشم ب مشاهده مى

    :گاه فرمود طرف راست و چپ گردانيد. آن هصورت ب
 »؟!مرا چـه بـا بـازى    ،خداوند مرا براى بازى نيافريده«

طلب عفو نمودم، من را بخشيد و بعـد از   ايشانمن از 
  9نزدش خارج شدم.

**  
 ،مجاور مدينه بـودم  كند: تعريف ميبن رزين عبد اللَّه 
مبر اپيـ  مسجده آمد ب هر روز نزديك ظهر مى ابوجعفر

سنگى كه براى نشستن گذاشته بودنـد پـايين    يجلو
ـ   بعد مي ،آمد مى مبر و سـالم  اطـرف قبـر پيـ   ه رفـت ب
 ي فاطمـه  ي جانـب خانـه   هگشت ب سپس برمي ،داد مي
 ايستاد. ماز ميآورد و به ن كفش از پاى بيرون مى ،زهرا

                                                 
السالم) آن هيموسى بن جعفر (علامام دهى بود كه  صريا نام أ 

  ه بود.را در فاصله سه ميلى مدينه تأسيس كرد
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وسوسه كرد كه وقتى آن جنـاب پيـاده   را شيطان من 

 .گذارد بردارم شد بروم و از خاكى كه قدم روى آن مي
 ،آن روز نشستم تا تشريف بياورد. موقع ظهر كـه شـد  

امروز  .شد سوار بر االغ آمد جايى كه هميشه پياده مى
ـ    از آن ،پياده نشد سـنگى كـه    هجا رد شد تـا رسـيد ب

بعـد وارد   ،روى آن پياده شـد  ،ب مسجد بوددر يجلو
ى يجـا ه مبر داد و برگشت باسالم به پي ،مسجد گرديد

چنـد روز همـين كـار را     .خوانـد  كه هر روز نمـاز مـي  
   .كرد مي

پوشد بروم از  با خود تصميم گرفتم هر وقت كفش مى
فردا هنگـام   .گذارد بردارم ها مى ى كه پا بر آنيها ريگ

مبر اه شـد و وارد مسـجد پيـ   ظهر روى سنگ كه پياد
 ،خوانـد  محلى كه هر روز نماز ميه گرديد و بعد آمد ب

باز چنـد روز همـين كـار را     .كفش خود را خارج نكرد
   .تكرار نمود

ه روم بـ  مـي  ،جا بـرايم امكـان نـدارد    با خود گفتم اين
حمام وارد شود از خاكى كـه  ه وقتى خواست ب ،حمام

ال كردم كدام حمـام  سؤ دارم. گذارد برمي پا بر آن مى
    :گفتند ،رود مي
مـردى از اوالد  ه حمامى كه در بقيع است و متعلق ب«

فهميـدم كـدام   و بعد هم سؤال كردم و  .»طلحه است
رفتم در حمام و با صاحب حمام  رود. حمام ميه روز ب

 .انتظار آمدن ايشان را داشـتم  ،صحبت كردمه شروع ب
   :حمامى گفت

يـك سـاعت    تـا  بـرو كـه  خواهى حمام بروى  اگر مي«
  .»ديگر برايت امكان ندارد

  »؟چرا« :پرسيدم
  »آيد. حمام مىه چون ابن الرضا ب: «گفت
  »ابن الرضا كيست؟« :گفتم
مردى از اوالد پيامبر است كه بسـيار بـا ورع و   « :گفت

  »تقوى است.
  »؟حمام بروده نبايد كسى با او ب« :گفتم
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در  »كنـيم.  مـا حمـام را بـراى او خلـوت مـي     « :گفت
با چند غالم و جلوتر حمام شد.  واردهمين بين ديدم 

وارد رخـتكن شـد و    .در دست حصـير داشـت   يغالم
رسيد سـالم كـرد و بـا     ايشان وقتيحصير را انداخت 

االغ داخل رخـتكن حمـام شـد و روى حصـير پيـاده      
  گرديد.

همـين شخصـى كـه تعريـف     : «صاحب حمام گفتمه ب
الغ وارد حمـام  (بـا ا  .كردى بـا ورع و تقـوى اسـت    مي
  »)!شود از روى تكبر مى

  »خدا اين كار را تاكنون انجام نداده. هب: «گفت
ايـن  ه من امام را وادار بـ  ،صحيح است« :با خود گفتم

 ،انتظار كشيدم كـه از حمـام خـارج شـود     .»كار كردم
موقع خارج شدن وقتـى خـارج    .مقصود برسمه شايد ب

اخــل د .خــود را خواســت االغِ ،شــد و لبــاس پوشــيد
از روى حصــير ســوار شــد و خــارج  ،رخــتكن آوردنــد

  .گرديد
 ،خدا مـن ايشـان را اذيـت كـردم     هب: «گفتمباز با خود 

تصميم گرفتم كـه از   .»ديگر چنين كارى نخواهم كرد
موقع ظهر كه شد بـا االغ آمـد    اين كار منصرف شوم.

 اًمسـجد سـابق   يجلـو  يدر همان محلى كـه در فضـا  
مبر ااده شد داخـل حـرم پيـ   جا پي همان ،شد پياده مي

 ي همان جايى كه در خانـه ه سالم داده رفت ب ،گرديد
كفش از پاى خـارج كـرد و بـه     .خواند فاطمه نماز مي

  10»نماز ايستاد.
**  

  حضـرت رضـا   ه بـ  كنـد:  تعريـف مـي  محمد بن سنان 

اى كــه  نامــه .شــكايت از درد چشــم كــردم الســالم)هيــ(عل
 ابـوجعفر دستى بود برداشت و بـراى   تر از كف كوچك

من دسـتور داد بـا او   ه ب .خادم سپرده نامه را ب شت.نو
   :بروم و فرمود

خدمت آن جناب رسيدم،  !»اين مطلب را كتمان كن«
ايشـان را در آغـوش داشـت و نامـه را بـرايش       ،خادم
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را بـاال   شكـرد و سـر   نامه مـى ه نگاه ب ابوجعفر .گشود
   :گفت مىآورده 

تمــام  .چنــدين مرتبــه تكــرار كــرد .»خــوب شــدي«
 عـرض  ه ايشـان ب هاى چشم من بر طرف شد. احتىنار

   :كردم
را رهبر اين امت قرار دهد همان طـورى كـه   و خدا ت«

    گفتم:بعد  .»عيسى بن مريم رهبر بنى اسرائيل شد
مراجعــت كــردم  بعــد!» اى شــبيه دوســت فطــرس«

مطلـب را پنهـان   «مـن فرمـوده بـود    ه حضرت رضا بـ 
جـاز  ها خـوب بـود تـا جريـان اع     چشمم مدت .»بدارم

ـ  ابوجعفر بـاز   ،ديگـران گفـتم  ه را درمورد چشم خود ب
د بـن سـنان     ازراوى  درد چشم شـدم. ه مبتال ب محمـ
  كند: مي سؤال

اى شــبيه «گفتــى ه ابــوجعفر منظــورت از اينكــه بــ«
  محمد بن سنان پاسخ داد: »؟چه بود »دوست فطرس

پـر و   ،نام فطرس خشم گرفـت ه اى ب خداوند به فرشته
هــا  در يكــي از جزايــر اقيــانوسبــالش ريخــت و او را 

خداونـد   ،انداخت. وقتى حضـرت حسـين متولـد شـد    
جبرئيل را خدمت حضرت محمد فرسـتاد تـا تهنيـت    
بگويد. جبرئيل با فطرس دوست بود، از همان جزيـره  

جريـان   ،جـا افتـاده بـود    عبور كرد كـه فطـرس در آن  
او گفت و مأموريـت خـود   ه والدت حضرت حسين را ب

   و بعد اضافه كرد:رد را نيز گوشزد ك
هـاى خـود    را بـر يكـى از بـال   و اگر مايل باشى من ت«

د      سوار مي وآلـه) عليـه اهللا(صـلي كـنم و پـيش حضـرت محمـ 
    :فطرس گفت» ات شفاعت كند. برم تا در باره مى
جبرئيـل او را بـر بـال خـود گرفـت و       !»خوب اسـت «

خــدمت حضــرت رســول آورد تهنيــت و مبــارك بــاد 
ند بعد جريان فطرس را نيز نقل كـرد،  پروردگار را رسا

    :فطرس فرموده مبر باپي
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فطـرس   !»حسين بمـال  ي گهوارهه پر و بال خود را ب«
او برگردانـد و  ه خداوند پر و بالش را ب ،اين كار را كرد

  11او را به مقام اولش ميان مالئكه باز گردانيد.
  **  

خـدمت   كنـد:  تعريـف مـي  محمد بـن وليـد كرمـانى    
درب پشـت   يزيادى جلـو  ي م ديدم عدهرفت ابوجعفر
كنار يكى از مسافرين نشستم تـا اذان   .منتظرندمنزل 

پس از انجـام نمـاز    ،ظهر شد براي نماز حركت كرديم
آيـد. رو   ظهر احساس كردم از پشت سرم صدايى مـى 

از جـاى جسـتم و    ،اسـت  ابوجفرعقب نموده ديدم ه ب
 نشسـت و از  ابـوجعفر دست مباركش را بوسيدم. بعـد  

  :پس از آن فرمود ،حال و كيفيت آمدنم پرسيد
 :سه مرتبه ايـن سـخن را تكـرار كـرد     !»تسليم باش«
   :كردم در هر سه مرتبه عرض» سلم!«
ــنودم  « ــي و خش ــدم و راض ــليم ش ــد آن  .»تس خداون

ناراحتى و ترديدى كه در دلم بود از بين برد حاال اگـر  
كوشش و سعى هم بكنم كه شك و ترديـدى در دلـم   

 ود امكان پذير نيست.پيدا ش
(بيرون حياط منزل) از درب اول  .فردا صبح زود آمدم

قبل از ديگران آمده بودم هـيچ كـس پشـت     .نگذشتم
ـ    ،سر من نبود ه مايل بودم كه راهى بيـابم و خـود را ب

برسانم ولى احدي را نيافتم كه از او جويا شوم  ابوجفر
طـورى كـه    هگرماى زياد و گرسنگي مرا ناراحت كرد ب

ــ ــ ه شــروع ب ــا حرارت ــه از آشــاميدن آب كــردم ت ي ك
ايشـان در  مالقـات  اي كه از  گرسنگي و همچنن عالقه

در همين بين غالمى  بود فرونشيند.وجود آمده هبمن 
اى بـا غـذاهاى رنگارنـگ در     طرف من آمد و سـفره  هب

لگـن همـراه آورده    و غالم ديگرى آفتابه ،دست داشت
  .بود

ـ    !»كنـى  دستور داده غذا ميل: «گفتند ه مـن شـروع ب
(امـام) بـه    ،غـذايم را كـه خـوردم    غذا خوردن كـردم. 

طرفم آمد. برايش بلند شدم. فرمانم داد به نشسـتن و  
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ـ   ،خوردن كردمه باز شروع بخوردن.  غـالم  ه نگـاهى ب

   :خود نموده فرمود
بـاالخره دسـت از    »با او غذا بخور تا گوارايش شـود. «

م شروع كـرد  خوردن كشيدم و سفره برداشته شد. غال
هـايى كـه روى    هـا و خـوراكي   به جمع كردن ريزه نان

   :فرمود ،ريخته بود  زمين
 ريـزد  مـي  أ رهاكن! رها كن! آنچه (از غـذا) در صـحرا  «

اگر چه يك ران گوسفند باشـد امـا داخـل     !جمع نكن
    :من فرموده گاه ب آن !»خانه هر چه افتاده جمع كن

  :كردم عرض »پرس!سؤالى دارى ب«
  :فرمود »؟فرمايي شك چه ميم ي شوم دربارهفدايت «
فضـل   .پدرم دستور داد يك مشكدان برايش بسـازند «

مــردم ايــن كــار را " :بــن ســهل بــرايش نوشــت كــه 
دانـى   مگـر نمـي   :در جـواب او نوشـت   "!پسـندند  نمى

و  ب پوشيد يوسف پيامبر لباس ديبا و آراسته با طال مى
ايـن كـار موجـب نقـص و      .نشست روى تخت طال مى

چنـين سـليمان    هـم  .شـود  كمبود مقام نبوت او نمـى 
ه پيغمبر بعد دستور داد برايش يك عطردان بسازند بـ 

  »  چهار هزار درهم.
مــورد ارادت و  آقــا! غالمــان شــما در«كــردم:  عــرض

    فرمود:» ؟اند محبت با شما چگونه
غالمـى داشـت كـه    ) السـالم) هي(عل(امام صادق  ابوعبداهللا«

گرفـت   افسار قاطرش را ميشد  وقتى داخل مسجد مي
يـك روز   داشت تا آن جنـاب برگـردد.   و آن را نگه مي

اى از  قافله ،نشسته بود و زمام قاطر را در دست داشت
ـ     او ه خراسان آمده بودند مـردى از ميـان كاروانيـان ب

  :گفت

                                                 
ضور ها و ديگر حيوانات حو كال بيرون اطاق جايي كه پرنده أ 

  دارند و ماقيمانه غذا را مي خوردند.
پوشيدن ابريشم و طال در شريعت اسالم حرام است نه  ب 

  شرايع قبل از آن.



   الگوي بصيرتچهارده معصوم /  23

ـ ايشان ممكن است بروى از " جـاى  ه تقاضا كنى مرا ب
ت خـود را  تمام ثرو ؟غالم آن جناب باشم تا تو بگمارد

از هـر نـوع    ،بخشم. مـن ثـروت زيـادي دارم    تو مىه ب
هـم   من !من باش ي برو و مالك تمام اندوخته .دارايى

   :گفتغالم  ".گيرم مهار و افسار قاطر امام را مي
نزد ابوعبـداهللا  غالم  "!خواهم روم و اجازه مي اآلن مي"

    :رسيده گفت
را شما كه سابقه خـدمتكارى و ارادت مـ   !فدايت شوم"

من كنـد شـما    ي اگر خداوند ثروتى را حواله ،دانيد مي
  :  فرمود" ؟كنيد جلوگيرى مي

بعـد جلـوگيرى از    ،بخشـم  تو مـى ه من از مال خود ب"
غالم جريان مـرد خراسـانى را    »كنم؟! مال ديگرى مي

    :فرمود ايشاننقل كرد.
اى و آن  شده عالقه اگر تو نسبت به خدمتكارى ما بى"

را و پـذيريم و تـ   پيشنهاد او را مـى  ،مرد عالقمند است
همين كه غالم رو  ".فرستيم مي(پي كارهاي خودت)  

او را صــدا زد  ابوعبــداهللابرگردانيــد كــه خــارج شــود 
    :فرمود

مـا  ه خدمتكارى كـه نسـبت بـ    ي سابقه ي واسطهه ب"
اختيـار بـا     گاه آن ،كنم را يك نصيحت ميو اى ت داشته

ن. روز قيامـت  تو است خواسـتى بـرو و خواسـتى بمـا    
زند و اميرالمؤمنين چنگ  نور خدا ميه پيامبر چنگ ب

دامـن  ه دامن پيامبر اكرم دارد و امامان نيز چنگ به ب
شيعيان ما هم دامن ما را دارند  .زنند اميرالمؤمنين مي

شوند و بـا   ها نيز وارد مي هر جا كه وارد شويم آنه و ب
  كرد:  غالم عرض" ما خواهند بود.

روم و آخـرت را بـر دنيـا مقـدم      س من نمـي نه آقا! پ"
  :آن مرد گفت ،خراسانى رفتبعد غالم نزد   "!دارم مي
آن طورى كه رفتى حـاال   !ديگرى برگشتى ي با قيافه"

جريان را براي خراسانى نقل كرد غالم  "!چنان نيستى
اش را  امام محبت و عالقـه  .و او را خدمت حضرت برد

بدهنـد.  هـزار دينـار    غـالم  دستور داد تا بهپذيرفت و 
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از جاى حركـت كـرده خـداحافظى نمـود و     خراساني 

 نيـز بـرايش  حضـرت   ،تقاضا كرد امام برايش دعا كند
 »نمود.دعا 

   :كردم عرضدهد:  ادامه ميمحمد بن وليد 
ام در مكه نبودند عالقـه داشـتم در    آقا اگر زن و بچه«

امـا   ،شما اقامت كنم ي خدمت شما باشم و درب خانه
ــد  .كــه معــذورم افســوس تقاضــا دارم اجــازه بفرمايي

   :فرمودحضرت .» مرخص شوم
سپس حقى از امام كـه در   .»دچار اندوه خواهى شد«

    :فرمود .نزد من بود خدمتش تقديم كردم
من امتناع كردم و چنـين گمـان كـردم كـه      !»بردار«

پذيرد. اين گمان كـه   نمىاز من ناراحت شده و  ايشان
ه روي مـن تبسـم نمـود و    بـ  حضـرت در من پيدا شد 

  :فرمود
 ،آمـدم بـه مكـه    »احتياج پيـدا خـواهى كـرد.    !داربر«

همـان   ،موجودى و خرجى ما تمـام شـده بـود    بيشترِ
ساعتى كه وارد مكه شـدم احتيـاج بـه آن پـول پيـدا      

  12.كردم
**  

امـام جـواد    السـالم) هيـ (علپس از در گذشت حضرت رضـا  
الف بـين  اخـت  .در حدود هفت سـال داشـت   السـالم) هي(عل

دوســتان در بغــداد و ســاير شــهرها افتــاد. گروهــى از 
شيعيان از آن جملـه ريـان بـن صـلت و صـفوان بـن       
يحيى و محمد بن حكيم و عبدالرحمن ابـن حجـاج و   
يـونس بـن عبـدالرحمن و گروهـى از سـران شـيعه و       

عبــدالرحمن بــن  ياشــخاص مــورد اعتمــاد در خانــه
ده شـروع  حجاج در زيرزمينى و حوضخانه اجتماع كـر 

ــ ــن مصــيبت ســخت   ه ب ــد و از اي ــه كردن ــه و نال گري
  اندوهگين بودند. يونس بن عبدالرحمن گفت: 

چه كسى متصدى رهبـرى شـيعه    ،گريه را رها كنيد«
كه پنـاه آوريـم در مسـائل دينـى تـا      ه خواهد بود و ب

ريـان بـن صـلت از    .» فرزند حضرت رضا بـزرگ شـود  
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حمن جاى حركت كرد و بيخ گلوى يونس بـن عبـدالر  
  گفت:   به صورتش زد و را گرفته فشرد و 

كنـى ولـى در دل شـك     تو پيش ما ادعاى ايمان مي«
اگر مقام امامت بـه آن جنـاب    .دارى و مشرك هستى

يك روزه باشد از  ي از طرف خدا داده شده گرچه بچه
اگـر از   .نظر علم و دانش چـون رهبـرى بـزرگ اسـت    

اشـد  طرف خدا نباشد گرچه هزار سال عمـر داشـته ب  
اين از مطالبى است كه .  مثل يكى از مردم عادى است

نيـز  حاضـرين   ي بقيـه  .»اش انديشه نمـود  بايد درباره
ــ ــو نمــوده او  هروى ب ــراض ه شــروع ب ســرزنش و اعت
  نمودند. 

 گروهـى از فقيهـان بغـداد و دانشـمندانِ     .ايام حج بود
ـ     ه ساير شهرها در حدود هشتاد نفـر جمـع شـدند و ب

مدينه رفتنـد تـا   ه ابتدا ب .رديدندمكه رهسپار گ طرف
 13.را از نزديك مشـاهده كننـد   السـالم) هي(علحضرت جواد 

 به آنان گفته شد:وقتى وارد مدينه شدند 
مدينـه   شـش فرسـخي  دهى » ايشان در صريا است.«

ه را تأسيس كـرد آن  السـالم) هي(علبود كه موسى بن جعفر 
 مانسـاخت صـريا رفتـيم و وارد   ه بگويد:  راوي مي بود.

انـد مــا نيــز   ديــديم مـردم در انتظــار نشســته  ،شـديم 
نشستيم. در اين موقع عبداللَّه بن موسى كه پيرمردى 
بود وارد شد. مردم گفتند امام اوست. امـا دانشـمندان   

  :و فقيهان گفتند
ما روايت از حضرت باقر و صادق داريم كه امامت بـه  «

دو برادر بعـد از امـام حسـن و امـام حسـين نخواهـد       
ه بـن موسـى     »تواند امام باشد. اين نمي .يدرس عبداللـَّ

  مردى گفت:   آمد و در صدر مجلس نشست.
 نزديكـي كسي كه بـا االغـى    ي فرمايي درباره چه مي«

   :داد  جواب »كرده باشد.
حـد بـر او جـارى    بعـد  كننـد و   دستش را قطع مـى «

و يـك سـال تبعيـد    زننـد)   اش مـي  (تازيانـه كننـد   مي
    :گفت مرد ديگرى» شود. مى
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او بگويـد  ه بـ  ،كسى كه زن خود را چنين طالق دهد«

(حكمـش   هـاى آسـمان.   عدد ستارهه ترا طالق دادم ب
  »چيست؟)

شود با يكى از سـه سـتاره صـدر     از او جدا مى: «گفت
(منظورش ايـن بـود كـه     أ جوزا و نسر طائر و نسر واقع

هاى آسمان از  ديگر با گفتن ستاره .شود سه طالقه مى
ت أر و جـر ما از تهو »).شود شتر داده نمىسه طالق بي

هـاى اشـتباهى در شـگفت شـديم.      او در چنين جواب
از  .در حدود هشت سال داشت .وارد شد ابوجعفرناگاه 

ه بـن    ه ب .جاى حركت كرديم مردم سـالم داد. عبداللـَّ
موسى از جايى كه نشسته بود حركـت كـرد و مقابـل    

 نشســت بــاالى مجلــس ابــوجعفر .آن جنــاب نشســت
   :سپس فرمود

» خدا شـما را رحمـت كنـد.    ،هر سؤالى داريد بكنيد«
  كرد:   آن مرد اولى عرض

نزديكي شخصى كه با االغى  ي فرمايي درباره چه مي«
    :فرمود »كرده باشد؟

زنند و بايد قيمت االغ  او را حدى كمتر از حد زنا مى«
را بپردازد، استفاده از آن االغ براى سواري يا توليـد و  

بايد االغ را به بيابان رهـا كننـد    .يرى حرام استگ بچه
ســپس بعــد از  »اى او را بخــورد. تــا بميــرد يــا درنــده

   :فرمودرو به عبداهللا بن موسي نمود و سخنى 
اين كار خيلى سـخت اسـت كـه     .از خدا بترس !عمو«

از تــو  ،در روز قيامــت بــه پيشــگاه پروردگــار بايســتي
وايى كــه چــرا بــه بنــدگانم فتــكــه بازخواســت كنــد 

دانستى دادى و در ميان امت دانـاتر از تـو وجـود     نمي
   :كرد عمويش عرض» 14؟!داشت

 »؟!مگـر پـدرت همـين فرمـايش را نفرمـود      !سرورم«
  فرمود:حضرت 

                                                 
اينها هر كدام سه ستاره هستند كه اولى را رأس الجوزاء هم  أ 

  .گويند مى
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از پدرم پرسيدند مردى قبر زنى را شـكافت و بـا آن   «
   :فرمود »نزديكي نمود.زن 
بايد دست راستش قطع شود كه نبش قبـر نمـوده و   «

زيرا احترام زن مرده و  ،شود نيز بر او جارى مى حد زنا
    :كرد عرضعبداهللا  .»زنده يكسان است

مــن اســتغفار و توبــه  ،فرمــايي ســرورم صــحيح مــي«
  مرد دومى گفت:  » كنم. مي
مـردى كـه    ي فرمايي درباره يا ابن رسول اللَّه چه مي«

هـاى آسـمان طـالق داده     عـدد سـتاره  ه زن خود را بـ 
   فرمود:» باشد.

  : كرد عرض» ؟خوانى رآن ميق«
  :  فرمود!» بلى«
و أَقيموا  يطالق را بخوان تا اين قسمت آيه ي سوره«

لَّهةَ لبينـى طـالق فقـط پـنج      چـه مـى  چنان ،15الشَّهاد
شرط را دارد: شهادت دو عادل هنگام طالق، زن پاك 
باشد بدون اينكه شوهرش با او همبستر شده باشـد و  

(نـه   .ايـن كـار داشـته باشـد    ه تصميم و اراده قطعى ب
    :سپس بعد از سخنانى فرمود »).شوخى باشد

» هـاى آسـمان هـم هسـت.     آيا در قرآن عدد سـتاره «
  :  كرد عرض

 عــرض. در شــگفت شــدنداز علــم امــام مــردم »  !نــه«
  :  كردند

   :فرمودحضرت » ؟فرمايي سؤال كنيم اجازه مي«
مجلس از سى هزار مسأله پرسـيدند   آندر .» بگوييد«
 16 أ  .ها را داد واب آنج

**  
                                                 

در مورد اين خبر كه در يك  ي مجلسي:عالمه توضيح أ 
كال شده كه اگر جلسه از سى هزار مسأله جواب فرموده اش

جواب هر مسأله يك خط يعنى پنجاه حرف باشد بيشتر از 
تواند در يك مجلس  شود چگونه مى سه برابر ختم قرآن مى

يد جواب ايشان يسى هزار مسأله را جواب بدهد، اگر بگو
ترين وسيله اعجاز در كوتاههبيشتر به بلى و خير بوده يا ب
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كه از اصحاب سه امام جـواد،  محمودى شخصي به نام 

: گويـد  اسـت مـي   السالم)مهي(علامام هادي و امام عسكري 
شاگردانش اطراف  .پدرم وارد مجلس ابن ابى داود شد

  آنها گفت: ه ب ،او را گرفته بودند
سخنى كه خليفه ديشب  ي گوييد درباره شما چه مى«

    دند:پرسي» ؟گفت
   گفت:» خليفه چه گفته؟«
كنى شيعه چـه   تو خيال مي گفت: خليفه ديشب مي«

شـراب كـرده در    را مست ابوجعفرخواهند كرد اگر ما 
تواند نگه دارد و خود را  حالى كه از مستى خود را نمى

است (تا بـوي تنـد شـراب را بپوشـاند)      عطر آلودهه ب
   شاگردان گفتند:» ها بفرستيم؟ سوي آن

                                                                    
يد كه سى يگو ه مىها چ داده، در مورد سؤال آن مدت جواب

چند ه هزار مسأله پرسيدند ولى ممكن است اين اشكال را ب
 داد: صورت جواب

سخن از روى مبالغه بوده سؤال و جواب خيلى زياد شده  -1
 ى واقعا مشكل است.يهازيرا شمردن چنين سؤال

ى بوده كه يهاكنندگان سؤال ممكن است در نظر سئوال -2
اند  كه در سؤال متفق بوده ها در موقع جواب بيشتر از آن

 اند. جواب خود را شنيده
اين مطلب باشد كه از سخنان كوتاه هممكن است اشاره ب -3

شده كه اين وجه از همه  آن سرور احكام زيادى استفاده مى
 واقعيت است.هتر بنزديك

ممكن است مراد از يك مجلس يك مجلس نوعى باشد يا  -4
چه در فاصله چند روز انجام  در يك مكان بوده مانند منى گر

 شده باشد.
ممكن است اين سخن مبتنى بر كشش زمانى باشد كه  -5

 اى خرافى است. ها معتقدند ولى چنين عقيدهصوفي
ممكن است اعجاز كردن آن جناب اثر در سرعت سؤال  -6

داد اند مي چه در دل داشتههم داشته يا جواب را مطابق آن
 قبل از پرسيدن.

ى بوده كه يها نظور از سؤال، دادن نامه و نوشتهشايد م -7
  داده. اعجاز جواب يها را بوسيله امام آن
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اين صورت استدالل شـيعيان بـر امامـت ايشـان     در «
.» شود و ادعاى خود را پس خواهنـد گرفـت   باطل مى

  گفتم:  ها  ه آنمن ب
شيعه با من زياد رفت و آمد دارند و اسرار خـويش را  «
زنيـد موجـب    اين حرف كه شما مي .سپارند من مىه ب

  ابن ابى داود گفت:  » شود. ها نمى شكست آن
  گفتم:  » چه دليل؟ه ب«
ها مدعى هستند كه در هـر زمـان و در هـر     چون آن«

حال بايد خداوند در روى زمين حجتى داشـته باشـد   
هـا و خـدا واسـطه باشـد و ديگـر مـردم را        كه بين آن

 ابـوجعفر در صـورتى كـه حجـت خـدا      .اى نماند بهانه
ــت و شــرافت و نســبى كــه دارد   باشــد، مقــام و منزل

شـود   ن مـى بهترين دليل بر اثبات حجت بودن او همي
كه خليفه او را از ميان خويشاوندانش فقـط ميـازارد و   

همين خود دليل است  .بين بردن او دارد تصميم به از
ابـن  » شد. كه او امام است و گر نه متعرض ديگرى مى

   :خليفه گفته بود ،خليفه رسانيده ابى داود سخن مرا ب
ديگـر مـزاحم    ،راهى براى از بين بردن اينهـا نيسـت  «

  17»ر نشويد.ابوجعف
**  

حضـرت  ه از عمر بن فرج رخجى نقل شده كه گفت: ب
  ابوجعفر گفتم:  

دانـى چقـدر   شما مدعى هستند كه شما مـي   شيعيان
در آن » آب در دجله اسـت و از وزن آن اطـالع دارى.  

  فرمود: . حضرت موقع ما كنار دجله ايستاده بوديم
آيا خداوند قادر است علم ايـن مطلـب را در اختيـار    «

  :  گفتم» ؟پشه بگذارد يا نه يك
    فرمود:!» قادر است بله،«
از  همچنـين ترم و  من در نزد خدا از يك پشه گرامى«

  18.»بيشتر مردم
**  
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 به حضـرت ابـوجعفر عـرض    گويد: موسى بن قاسم مي

كردم: من تصميم داشتم از طرف شما و پدرت طـواف  
  گفتند:  مردم  .كنم

  : فرمود» از طرف امامان نبايد طواف كنى«
ايـن كـار جـايز     .هر چه برايت مقدور بود طواف كـن «

  كردم:  پس از سه سال عرض» است.
من درمـورد طـواف از طـرف شـما و پـدرتان اجـازه       «

هـر چـه توانسـتم     .خواستم شما هم اجـازه فرموديـد  
بعد در قلبم چيزى خطـور   ،طواف كردم به نيابت شما

  فرمود: » آن عمل كردم.ه كرد ب
    م:گفت» ؟نيت كرديچه «
سـه مرتبـه   .» يك روز از جانب پيامبر طـواف كـردم  «

  فرمود:  
  بعد گفتم:  » له و سلّمآصّلى اللَّه عليه و «
روز سـوم از طـرف    ،روز دوم از جانب اميرالمـؤمنين «

روز چهـارم از طـرف امـام حسـين و روز      ،امام حسـن 
پنجم از طـرف علـي بـن الحسـين و ششـم از طـرف       

فر بن محمد و روز روز هفتم از طرف جع ،حضرت باقر
هشتم از طرف پدربزرگت حضرت موسى بن جعفـر و  
روز نهم از طـرف پـدرت حضـرت رضـا و روز دهـم از      

ـ      اين .طرف شما ه ها پيشـوايانى هسـتند كـه معتقـد ب
  رمود: ف.» هايم واليت آن

در اين صورت اعتقادى دارى كه خداوند جـز چنـين   «
  دم: رض كرع» پذيرد. اعتقادى را از بندگان خود نمى

كنم و  زهرا طواف مي ي گاهى از طرف مادرت فاطمه«
   فرمود:» كنم. گاهى نمى

كـه   ايشانتواني بيشتر طواف نما از جانب  هر چه مي«
دهى ان شـاء   اين كار بهترين عملى است كه انجام مي

  19»اللَّه.
**  

بيـرون آمـد،   ابـوجعفر  گويد: وقتى  على بن اسباط مى
كردم تـا   ضرت نگاه مىمن به قيافه و قد و قامت آن ح
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وقتى كه به مصر رسيدم، بتوانم او را توصـيف كـنم. و   
  هنگامى كه حضرت نشست، فرمود:  

نبوت، احتجاج و  ياى على! خداوند كما اينكه درباره«
استدالل نموده، در مـورد امامـت نيـز چنـين نمـوده      

ِبيا     خداونـد مـى   است. صـ كْـماْلح نـاهآَتي و  أ فرمايـد: و
ينَ    ؛ب و َلما بَلغَ أَشُـده  فرمايد: ن مىچني هم عـبلَـغَ أَرب و
كند ممكن است كه خداوند بـه   پس فرقى نمى .ت سنَةً

يكى در كودكى حكمـت عطـا كنـد و بـه ديگـرى در      
  20.»چهل سالگى

**  
مــردى از بنــى حنيفــه از اهــالى بســت و سجســتان  

گويد: در اوايل خالفـت معتصـم در آن سـالى كـه      مى
بــا خــانواده، عــازم مكــه گرديــده بــود، مــن در  امــام 

                                                 
/ ُخذ اْلكتاب بِقُوةٍ و آتَيناه الْحكْم صبِيا  يا يحيى: 12مريم /  أ 

اى يحيى، كتاب [خدا] را به جد و جهد بگير، و از كودكى به 
  او نبوت داديم.

ما بَلغَ أَُشده آتَيناه حكْماً و علْماً و َكذلك و َل: 22يوسف /  ب 
كه به بلوغ و قوت (يوسف) و هنگامى / نَجزِي الْمحسنينَ

به او داديم و اينچنين » علم«] و  [نبوت» حكم«رسيد، ما 
  دهيم! نيكوكاران را پاداش مى

حساناً حملَتْه أُمه و وصيَنا اْلإِْنسانَ ِبوالديه إِ: 15احقاف / .ت 
ُكرْهاً و وضَعتْه ُكرْهاً و حملُه و فصالُه َثالُثونَ َشهراً حتَّى إِذا 

أَنْ أَْشُكرَ نعمتَك   بَلغَ أَُشده و بَلغَ أَربعينَ سنَةً قالَ رب أَوزِعني
أَعملَ صالحاً َترْضاه و  والدي و أَنْ  أَنْعمت علَي و على  الَّتي

ما / إِنِّي تُبت إِلَيك و إِنِّي منَ الْمسلمينَ  ذُريتي  في  أَصلح لي
به انسان توصيه كرديم كه به پدر و مادرش نيكى كند، 

كند و با ناراحتى بر زمين  مادرش او را با ناراحتى حمل مى
تنش سى ماه است تا گذارد و دوران حمل و از شير بازگرف مى

زمانى كه به كمال قدرت و رشد برسد و به چهل سالگى بالغ 
پروردگارا! مرا توفيق ده تا شكر نعمتى را كه «گويد:  گردد مى

اى انجام  جا آورم و كار شايستههبه من و پدر و مادرم دادى ب
دهم كه از آن خشنود باشى، و فرزندان مرا صالح گردان من 

  »كنم، و من از مسلمانانم! گردم و توبه مى به سوى تو بازمى
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مصاحبت آن بزرگوار افتخار داشتم روزى كـه جمعـى   

امور خالفت نيز بر سر طعام حاضر بودنـد   از مسئولينِ
  به حضور امام عرض كردم: 

اى فرزند رسول خدا! فدايت گردم، والـى و فرمانـدار   «
ما مردى است كه به دوستى شـما خانـدان،    ي منطقه

او از بابت خراج  متمايز است و من در ديوانِمعروف و 
و ماليــات، بــدهكارى دارم كــه از پرداخــت آن عــاجز 

اى بـه ايشـان مرقـوم    هستم. اگر مصلحت بداني نامـه 
بسـيار   ،باره محبتى در حق ما بكند كه در اين ييفرما

    امام فرمود:.» به موقع خواهد بود
  :  مگفت.» من او را نمى شناسم«
ما آشنايى خصوصى بـا او نـداري،   درست است كه ش«

 ي سـت، قطعـا نامـه   توولى او از ارادتمندان و دوستان 
امام محض اجابـت   .»شما به حال من نافع خواهد بود

يك فرد مؤمن، كاغذى برداشـت و چنـين    درخواست
  مرقوم فرمود: 

مـن، از شـما    ي بسم اهللا الرحمن الرحيم، حامل نامه«
بدان جـز احسـان و   يك روش زيبايى را تعريف نمود، 

اى در زندگى براى تو نيست، هر  نيكوكارى هيچ فايده
چـه توانسـتى در حــق بـرادران دينــى خـود نيكــى و     

 هـا و  احسان نما! و بدان كه خداونـد متعـال از مثقـال   
ناچيز باشد از تو سؤال خواهد  اي اوزانى كه به قدر ذره

. نامه را دريافتم، چون خبر نامه و آمدن من به »أ نمود
گوش فرماندار سجستان، حسن بن عبداهللا نيشـابورى  

 ،نامـه  رسيد به استقبال من آمد و به احترام و تعظـيمِ 
تا چشـمش بـه    .تا دو فرسخ از شهر بيرون شتافته بود

نامه افتاد آن را گرفت و بوسـيد و روى هـر دو چشـم    
  خود گذاشت و به من گفت: 

»گفتم» چيست؟ تو حاجت:    

                                                 
  .فَمنْ يعملْ مثْقالَ ذَرةٍ خَيراً يرَه: 7زلزال /  أ 
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 تـو ست كه در ديـوان ماليـات   مرا خراجى بر گردن ا«
دسـتور داد   .»ثبت است و قادر به پرداخت آن نيسـتم 

ــرا از    ــوالنى م ــدت ط ــد، و م ــم بگيرن ــه روى آن قل ك
پرداخــت ماليــات معــاف دارنــد. پــس از آن از تعــداد 

ام، او را  عائلـه  يمن پرسيد، از تعـداد و هزينـه   ي عائله
دستور داد كمـك مـؤثرى در حـق مـن      .آگاه ساختم

محل تا در سر كار بود به بركـت   دادند. فرماندارِ انجام
من از احسـان و نيكـى مضـايقه و كوتـاهى      ي آن نامه
  21.نداشت

**  
  : كندتعريف ميعلي بن خالد 

    :بودم كه به من اطالع دادندمأمون من در ميان لشكر 
در آن جا مرد محبوسى هست كه وى را دست بسته «

اند، و علت حبس و زنجير او از اين  از طرف شام آورده
ه مـن بـ   »!جهت است كه وى ادعاى نبوت كرده است

در زندان رفتم و با دربانان گرم گرفتم آنان هم به من 
زه دادند و من وارد زندان گرديده و خود را به ايـن  اجا

هنگـامى   مرد كه ميگفتند مدعى نبوت است رسانيدم.
كه با وى به گفتگو پرداختم معلوم شد كـه ايـن مـرد    

  گفتم:  به او  . باهوش و زرنگى است
  ت، گفت: داستانت از چه قرار اس

گوينـد سـر   من در شـام بـودم و در محلـى كـه مـي     «
ــات     ــادت اوق ــه عب ــي نصــب شــده ب ــن عل   حســين ب

ها كه در محراب مشـغول  گذراندم، در يكي از شبمي
عبادت بودم ناگهان شخصـى را ديـدم كـه در مقـابلم     

  ايستاده هنگامى كه بر وى نظر افكندم گفت: 
من از جاى خود حركـت كـردم، و مقـدارى     "!برخيز"

رفـتم ناگهـان خـود را در مسـجد كوفـه      وى راه با كه 
    :اين مرد از من پرسيد! يافتم

  گفتم:   "داني اينجا كجا است؟مي"
ـ    "اين جا مسجد كوفه اسـت، " ه در ايـن هنگـام وى ب

نمـاز پـرداختم، پـس از    ه نماز مشغول شد و من هم ب
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و چون مقدارى راه آمديم مدتى از مسجد كوفه بيرون 

ديـدم،  ت رسول رفتيم ناگهان خود را در مسجد حضر
نماز مشغول شـد و مـن   ه وى بر پيغمبر سالم كرد و ب

هـم بيـرون   جا از اين بعد نماز مشغول شدم، و ه هم ب
ه و بعد از اندكى به مكه رسيديم، و در آن جا بـ  آمديم

 طواف پرداختيم.
، و بار ديگر در محل آمديمبعد از طواف از مكه بيرون 

ناگهـان آن مـرد از نظـرم ناپديـد      .برگشتيماول خود 
شد، و من تا يك سال از ايـن قضـيه در تحيـر بـودم،     
يك سال كه از ايـن قضـيه گذشـت بـار ديگـر وى را      
مشاهده كردم و از ديدنش خوشوقت گرديـدم، او مـرا   

طرفش دعوت كرد و بالفاصله خدمت او رسـيدم، و  ه ب
 بار ديگر همان جريان سال گذشته تكرار شد.

  واست در شام از من مفارقت كند گفتم:  هنگامى كه خ
بحق خداوندى كه اين نيرو و قدرت را در اختيار تـو  "

  فرمود:   "!گذاشته بايد خودت را معرفى كنى
من محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن "

و من  "!هستمعلي بن الحسين بن علي بن ابى طالب 
ين من و او رابطه اين موضوع را با يكى از افرادى كه ب

ــراى وى مــي  ــرا ب ــود و خبرهــاى م ــان ب ــرد در جري ب
گذاشتم، و اين مطلب بعد از اين فـاش شـد و بگـوش    

رسيد و او هم دستور داد مـرا از  محمد بن عبد الملك 
شام دست و پـا بسـته آوردنـد و در ايـن جـا زنـدانى       

 »  كردند.
    :گفتمبه او ه مي دهد: معلي بن خالد ادا

من مجاز هستم عين قضيه و داسـتانت را بـا محمـد    «
  گفت:  »؟عبد الملك در ميان گذارم بن
من جريان او را نوشتم و به محمد بن  !»مانعى ندارد«

   :عبد الملك اطالع دادم، وى در پشت نامه نوشت
آن كس كه تو را از شام بكوفـه بـرد و از آن جـا بـه     «

مكه و بار ديگر به شام برگردانيد،   مدينه و از مدينه به
 !»  قادر است تو را از زندان آزاد كند
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تصميم گرفتم من از اين جريان بسيار محزون شدم و 
وى را مطلـع   ،صبح زود نزد او بـروم و از جريـان كـار   

ه ب طرف زندان حركت كردم تا او راه كنم، صبح زود ب
ى دعوت كنم، ناگهـان مشـاهده كـردم    يصبر و شكيبا

لشكريان و پاسبانان و گروهى از مردمـان در پيرامـون   
ـ   زندان اجتماع كرده ه اند و همگان در حال اضـطراب ب

  برند، من از جريان قضيه پرسيدم، گفتند:  سر مي
كرد و در اين زنـدان در  مرديكه ادعاى پيغمبرى مي«

، اينـك معلـوم   بند و زنجير بـود از ديشـب گـم شـده    
نيســت كــه بــر زمــين فرورفتــه و يــا پرنــدگان وى را 

    !»اند ربوده
علي بن خالد زيـدى مـذهب بـود، هنگـامى كـه ايـن       
داستان را مشاهده كرد از مذهب خود دست كشـيد و  

  معتقد شد. السالم)هي(علبه امامت حضرت جواد 

  امام و مأمون

  اولين ديدار

ـ  )السالمعليه(يك سال پس از فوت حضرت رضا  ه مأمون ب
  حضـرت جـواد    .شـكار رفتـه بـود   ه روزى ب .بغداد آمد

ا بـود كـه مشـغول    هـ  در ميان گروهي از بچه السالم)هي(عل
نمـود (و   بازي بودند. حضرت نوجواني پانزده ساله مـي 

مـأمون كـه   حال آن كه هشت سال بيشـتر نداشـت.)   
در جـاي خـود   ها فرار كردند ولى حضـرت   رسيد بچه
بـه  نگـاهي   شـد خليفـه نزديـك   فرار نكـرد.  ايستاد و 
  .اثرى در مأمون گذاشت ايشان سيماى .كردحضرت 

» ؟هـا فـرار نكـردى    با بچـه  چه شد كه تو«سؤال كرد: 
  :  دادحضرت 

راه تنگ نبود تا من با كنار رفتن خـود آن را وسـيع   «
كار بدى نيـز نكـرده بـودم كـه بترسـم و چنـان        .كنم

كسى را كه گناهى نكرده نخواهى  توگمان داشتم كه 
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مأمون از سخنان آن  .»همين جهت ايستادمه آزرد و ب
   :گفت زده شد و شگفتجناب 

    :فرمودحضرت » ؟چيست تاسم«
    :پرسيدمأمون  .»محمد«
    :فرمود» پسر كيستى؟«
ـ  .»پسر على بن موسى الرضا« يـاد حضـرت   ه مأمون ب

 حضـرت افتاد و تقاضاى رحمت براى آن  )السالمعليه(رضا 
  پرسيد: و بعد كرد
    :فرمود» ؟از علم و دانش چه بهره دارى«
ــي« ــار آســمان  م ــوانى اخب ــا را بپرســى ت ــأمون  !»ه م

 مــأمون چنــد بــازِ فظي نمــود و حركــت كـرد. خـداحا 
از شهر كـه دور شـد يكـى از     همراه داشت.ه شكارى ب

پرواز داد مدتى از نظر پنهان  كبكيبازها را براى صيد 
در منقار خـود مـاهى    .گاه از آسمان فرود آمد آن ،شد

كوچكى داشت كه هنوز زنـده بـود، خليفـه از ديـدن     
مـاهى را در   .شـد زده  منقار باز بسيار شگفته ماهى ب

منـزل  ه دست گرفت و از همان راهى كه رفته بـود بـ  
هـا را   بچهعبور نمود. محل  در مسير از همان .برگشت

بـاز از ديـدن    هـا  ديد كه مشغول بـازي هسـتند. بچـه   
 مانـد. لى حضرت جواد همـان جـا   مأمون فرار كردند و

  گفت:  و نزديك شد ه حضرتخليفه ب
   :فرمود» محمد!«
    :پرسيد» بلى«
  فرمود: جواب حضرت در » در دست من چيست؟«
خــود در دريــاى بيكــران قــدرت  ي خداونــد بــا اراده«

 هاى كـوچكى آفريـده كـه بـاز شـكارىِ      خويش ماهي
آن  يو خلفـا بوسـيله  كنـد   آن را صيد مـي پادشاهان 

مـأمون از  » كننـد.  ها اوالد پيامبر را آزمايش مى ماهي
 بـا دقـت   .شنيدن جواب ايشان بسيار در شـگفت شـد  

  آن جناب خيره شده گفت:  ي تمام در چهره
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اين آغـازي شـد   !» تو واقعا فرزند حضرت رضا هستى«
براي اين كه مأمون حضرت را به خود نزديـك كنـد و   

  22بعد ام فضل را به عقد حضرت در بياورد.

  ام فضل ازدواج با 

زينب را كه معروف بـه  وقتى مأمون خواست دخترش 
بـه   23گفتنـد،  ام عيسي هـم مـي  بود و به او الفضل ام 

، حضـرت در آن موقـع نـه    عقد حضرت جـواد درآورد 
(البتـه   24سال و چنـد مـاهي از سـنش گذشـته بـود.     

شـان در ابتـداي زنـدگي     امامان بزرگوار رشد جسـمي 
جماعت عباسيون با خبر  بسيار بيشتر از ديگران بود.)

شده و بر آنان بسيار گران آمد و از اين تصميم سخت 
ــه كــه شــده و ترســيدند  ناراحــت كــار آن حضــرت ب

جا كشد كه كـار پـدرش امـام رضـا انجاميـد، و       همان
هاشـم انتقـال    منصب واليتعهدى مأمون بـه او و بنـى  

بـه بحـث     يابد، از اين رو گرد هم آمده و در اين مهـم
پرداختنــد و نزديكــان فاميــل مــأمون نــزد او آمــده و 

  گفتند:  
سـوگند كـه از ايـن     شما را به خدا !اى اميرالمؤمنين«

اى صرف  تزويج ابن الرّضا گرفته يتصميمى كه درباره
ه نظر كنى، زيرا ما در هراسيم نكند منصبى كه خدا بـ 

ما داده از دستمان خارج شود، و شما با اين كار لباس 
زيـرا   ما پوشانده از دستمان درآورى،ه عزّتى كه خدا ب

دسـته   ايـن  امـا بـ   ي ديرينه و تازه ي نيك به كينه تو
خلفـاى پيشـين بـا     ي (بنى هاشم) واقفي، و به شـيوه 

) آنان را تبعيـد كـرده و   تواينان آگاهى كه (بر خالف 
داشتند، و ما در آن رفتارى كه شما نسبت  كوچك مى

به پدرش رضا انجام دادى در هول و هراس بوديم، تـا  
او برطرف  ي خداوند تشويش ما را از ناحيه اينكه خود

خدا قسم مبادا دوباره ما را بـه انـدوهى    بهرا  توفرمود، 
هاى ما رخت بسته بـازگردانى، و   كه به تازگى از سينه

ام الفضل از فرزند على بن  نظر خود را در مورد تزويج
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موسى به سوى فرد ديگرى از خانواده و دودمان بنـى  

مـأمون بـه    »عباس كه در خور آن هستند بازگردانى؟
  آنان گفت:  

ميان شما و اوالد ابى طالب است؛ سبب  اما هر آنچه«
آن تنها خود شماييد و اگر خودتان انصاف دهيـد هـر   

ترند، و اما رفتار خلفـاى   آينه آنان (به خالفت) شايسته
گذشته نسبت به آنان كه گفتيـد همانـا آنـان بـا ايـن      
عمل خود قطع رحم و خويشاوندى نمودند و از اينكـه  

وم بـه خـدا پنـاه    من نيز مانند ايشـان مرتكـب آن شـ   
چــه نســبت بــه  خــدا مــن از آن بــرم! و قســم بــه مــى

گونـه   واليتعهدى على بن موسى الرّضا انجام دادم هيچ
ترديد من خـود از او درخواسـت    پشيمان نيستم، و بى

دست گرفته و من خود آن  هنمودم كه كار خالفت را ب
مقــام را از خــود دور ســاختم، ولــى او از پــذيرش آن 

و مقدرات الهى چنـان پـيش آمـد كـه     خوددارى كرد 
و اما اينكه من محمد بن على را براى دامـادى   ديديد.

ـ     برتـرى او بـا    ي واسـطه  هخود انتخـاب نمـودم تنهـا ب
اش در دانش و علم بـر تمـام علمـاى زمـان      خردسالى

انگيـز اسـت، و    راستى كه دانش او شگفت هباشد و ب مى
ارم او خـود  چـه مـن از او خبـر د    من اميد آن دارم آن

براى تمام مردم آشكار و هويدا سازد تا همـه دريابنـد   
او  يكه نظر و رأى صواب همان است كه مـن دربـاره  

  عباسيون در پاسخ مأمون گفتند: » ام! انجام داده
گر چه رفتار و كردار اين جـوان خردسـال تـو را بـه     «

خود سـاخته ولـى در هـر     ي شگفتى واداشته و شيفته
است كه ميزان معرفت و فهم او اندك حال او كودكى 

باشد، پس او را مهلت داده و صبر كن تا عالم شده  مى
و در دانش دين فقيه گشته و دانش بجويد، بعـداً هـر   

  مأمون گفت: » او انجام بده! ي چه خواهى درباره
واى بر شما! من از شما به حال اين جـوان آشـناترم،   «

جانـب خـدا و   او از خاندانى است كـه علـم ايشـان از    
انتهـا و الهامـات پروردگـار     بسته به دانـش عميـق بـى   
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پدران او پيوسته در علم ديـن و ادب از همگـان    است.
نياز بوده و دست همگان از رسيدن بـه حـد كمـال     بى

اگـر   .آنان كوتاه و نيازمند به درگاه ايشان بـوده اسـت  
خواهيد او را آزمـايش كنيـد تـا دريابيـد كـه مـن        مى

ى گفتم و صدق كالم من بر شما هويـدا  راست هسخن ب
  گفتند:  عباسيون » گردد!

ما از آزمايش او خشنوديم، پس اجازه بفرما ما كسى «
بياوريم تا از او مسائل فقهـى و احكـام   تو را در حضور 

اين دين را پرسش كنـد، اگـر جـواب درسـت داد مـا      
خرده نخواهيم گرفت، و  توديگر اعتراضى نداشته و بر 

اميرالمؤمنين نزد آشنا و  يمحكمى انديشهاستوارى و 
گـردد، و اگـر از دادن    غريب و دور و نزديك آشكار مى

پاسخ درمانده و عاجز شد در ايـن صـورت سـخن مـا     
 »روشن شود كـه تنهـا از سـر مصـلحت بينـى بـوده.      

  مأمون گفت: 
 )در حضور من(هر زمانى كه خواستيد اين مطلب را «

  »  عملى سازيد.
مون خارج شده و رأى همه بر ايـن شـد   آنان از نزد مأ

كه از يحيى بن أكثم كه قاضى بـزرگ آن زمـان بـود    
نمايد كه او   السالم)هي(عل بخواهند تا پرسشى از امام جواد

 ي پاسـخ آن نباشـد، و بـراى ايـن مهـم وعـده       هقادر ب
ـ  اموالى نفيس و وعده گـاه   او دادنـد، آن ه هاى فراوانى ب

تند زمـانى را بـراى ايـن    نزد مأمون آمـده از او خواسـ  
مطلــب تعيــين كنــد كــه همــه در آن روز در حضــور 

مـأمون نيـز روزى را بـراى ايـن      .مأمون جمـع شـوند  
مجلس تعيين نمود و در آن روز همه آمدند و يحيـى  
بن أكثم نيز حاضر شد، و مأمون دستور داد براى امام 

تشكى پهن كنند و دو بـالش روى آن    السـالم) هي(علجواد 
آن حضرت كه نه سـال و چنـد مـاه داشـت بـه       .نهند

و  مجلس آمده و ميـان آن دو بـالش جلـوس فرمـود،    
هل مجلس هر ايحيى نيز مقابل آن حضرت نشسته و 
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كدام در جاى خود قرار گرفتند، و مأمون نيز بـر روى  

 تشكى چسبيده به تشك آن حضرت نشسته بود.
اى اميرالمـؤمنين  «يحيى رو به مأمون نموده و گفت: 

مــأمون » فرمــايى از ابــوجعفر پرســش كــنم؟ ن مــىاذ
  گفت: 

يحيى رو به آن حضرت كرده  »از خود او اجازه بگير!«
  گفت: 

حضـرت  » فرمـايى بپرسـم؟   فدايت شـوم اجـازه مـى   «
  فرمود:  

  يحيى گفت:  » بپرس!«
فـردى كـه در حـال     ي فدايت شوم نظر شما دربـاره «

  حضرت جواد فرمود: » احرام شكارى را بكشد چيست؟
   آيا در خارج از حرم كشته است يا در داخل حرم؟«

دانا به مسأله و حكم بوده يا جاهل؟ عمداً كشته يا بـه  
اولـين بـار بـوده كـه      خطا؟ آن فرد آزاد بوده يا برده؟

  چنين كارى كرده يا پيش از آن نيز انجام داده؟ 
شكار از پرندگان بوده يا غير آن؟ شكار كوچـك بـوده   

چنين كارى دارد يا نادم و پشيمان يا بزرگ؟ اصرار بر 
  شكار در شب اتّفاق افتاده يا در روز؟   است؟

  »در احرام عمره بوده يا احرام حج؟
امام مـات و مبهـوت شـد و     سؤاالتحيى بن أكثم از ي

آثار عجز و ناتوانى در سيمايش هويدا شـده و زبـانش   
هــل مجلــس آن را انــوعى كــه ه بــه لكنــت افتــاد، بــ

  گفت: مأمون  فهميدند.
بينـى كـرده   شالحمدللَّه مطلب همان شد كه من پي«

بودم، سپس به فاميل و خاندان خود نظرى انداختـه و  
  گفت: 

سپس رو  »كرديد دريافتيد؟ چه را قبول نمى حال آن«
  كرده و گفت:   السالم)هي(علبه حضرت جواد 

خواسـتگارى كـن و خطبـه را بـراى خـودت بخـوان       «
به دامادى خود پسنديدم و  فدايت شوم، زيرا من تو را

ام الفضل را به همسرى تو درآوردم هـر چنـد    دخترم
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ــار راضــى نيســتند.  ــن ك ــى از اي   آن حضــرت » گروه
  عقد را به اين عبارت جارى ساخت:  يخطبه

 هـاي نعمـت خداوند اقرار و اعترافى بـر   حمد و ثناىِ«
اخـالص در وحـدانيت    ،ال إله إلّا اللَّه ياوست، و كلمه

 ي درود خدا بر محمد آقاى مردمـان، و برگزيـده  او، و 
ا بعـد: از جملـه     فضـل خداونـد بـر     يعترتش بـاد، امـ

حرام   ايشان را از ارتكاب ،خاليق اين است كه با حالل
وا     بى حـأَْنك اْلأَيـامى  نيـاز سـاخته، فرمـوده: و    و ْنكُم مـ

ا فُقَراء يغْـنهِم  الصالحينَ منْ عبادكُم و إِمائكُم إِنْ يُكوُنو
يملع عواس اللَّه و هنْ فَْضلم چنـين  حضرت گاه  آن أ .اللَّه

  :ادامه دادند
ام الفضـل دختـر   ، همانا محمد بن على بـن موسـى  « 

كنـد، و صـداق و    عبداللَّه مـأمون را خواسـتگارى مـى   
اش فاطمـه دخـت رسـول     جـده  ي اش را مهريه مهريه

انصد درهم خـالص تمـام عيـار    دهد كه پ خدا قرار مى
آيا به اين مهريه او را بـه   !باشد، پس اى اميرالمؤمنين

  مأمون گفت: » من درخواهى آورد؟ همسرىِ
ام الفضل دخترم را به ايـن مهـرى   ! آرى اى ابوجعفر«

نيـز ايـن    تـو كه گفتى به همسـرى تـو درآوردم، آيـا    
  امام فرمود:  » ازدواج را پذيرفتى اى ابوجعفر؟

   ب  !»يرفتم و بدان خشنود گشتمآرى پذ«
الوسـائل الـي   "امام جواد عالوه بر پانصد درهم دعـاي  

را نيـز مهـر ام فضـل نمـود. خـود حضـرت        "المسائل
  فرمايد: ي اين دعا ميدرباره

مـن داده و  ه پدرم بـ كه اى از مناجات است  مجموعه«
ـ     او عنايـت  ه فرموده است پدرش موسـى بـن جعفـر ب

                                                 
شوهر) را و  زن يا زنان بى و عزبهايتان (مردان بى: 32نور /  أ 

شايستگان از بندگان و كنيزان خود را به زناشويى دهيد، اگر 
نياز  ش بىتنگدست باشند خداوند آنان را از بخشش خوي

  .گرداند؛ و خدا فراخى بخش و دانا است مى
  443، ص: 2 اإلحتجاج على أهل اللجاج، ج ب 



 42(عليه السالم) /  جوادزندگاني امام 
رور از عفر بن محمد و آن سكرده و ايشان از پدرش ج

پدر خود محمد بن علي و ايشان از پـدرش علـي بـن    
الحسين و آن جناب از پدر خـود حسـين بـن علـي و     
ايشان از برادرش امام حسن و حضرت امـام حسـن از   
پدر عزيز خود علي بن ابى طالـب و ايشـان از پيـامبر    

رور از جبرئيل دريافت داشـته كـه   اكرم گرفته و آن س
عزيز آورده كه يا محمد! خداى بـزرگ    م از خداىپيغا

هـا كليـد    گويـد ايـن مناجـات    رساند، و مى سالمت مي
رسيدن  ي ها را وسيله هاى دنيا و آخرت است اين گنج

رسـى و   هـدف مـي  ه به آرزوهاى خود قـرار ده كـه بـ   
هـاى   شـود ولـى مبـادا در هـدف     منظورت برآورده مى

رگ آخـرت بـاز   كار برى كـه از آرزوهـاى بـز    هدنيوى ب
سوى ده هـدف اسـت كـه     هها ده وسيله باين .مانى مي

شـود و بـه    ها بكوبى باز مـى  اگر درهاى آرزوها را با آن
  .»  رسى خود مي ي خواسته
دعاي الوسائل الي المسائل، تشـكيل شـده    ي مجموعه

هـاي: اسـتخاره (طلـب هـر     است از ده مناجات به نام
اهي)، سـفر،  خيري از خداوند)، استقاله (آمـرزش خـو  

ــد)،      ــه خداون ــردن ب ــاه ب ــتعاذه (پن ــب روزي، اس طل
درخواست توبه، درخواست زيارت خانـه خـدا (حـج)،    

  برطرف شدن ستم، شكر خداوند، طلب حوائج.
مهـج الـدعوات و   «ي اين ادعيه به كتـاب  براي مطالعه

مراجعه كنيد. ما در ايـن   257صفحه » منهج العبادات
آوريم. اين مناجات  يكتاب تنها مناجات رفع ستم را م

ترسيمي است از ظلم و تجاوزي كه در زمـان مـأمون   
شـومِ خـود را گسـترانيده    ي  ي اسالمي سايهبر جامعه

  بود:

  مناجات رفع ستم

ات    اللَّهم إِنَّ ُظلْم عبادك قَد َتمكَّنَ في ِبلَادك حتَّى أَمـ
قَّ  قَ اْلحـحم لَ وبالس َقَطع لَ وداْلع    قَ ود طَـلَ الصـأَب و

دى   الَ الْهـأَز ى والتَّْقو دمأَح رَ الشَّرَّ وأَظْه أَخَْفى اْلبِرَّ و
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 نَادى اْلعَقو و ادى الَْفسأَْنم رَ والضَّي تأَْثب رَ واْلَخي احأَز و
رى الطَّودع و روطَ اْلجسب أ و    

با ري ماللَّه   نْـهِجيرُ ملَا ي و ْلطَانُكإِلَّا س كذَل فْكشلَا ي
الَ    )فَابتَزَّ(إِلَّا امتنَانُك اللَّهم رب فَابتُرِ  بـثَّ ح بـ و الظُّلْم

    نْزَجِـرُ وي نْـهنْ ع زَّ مـأَع ْنكَرِ ووقَ اْلمس دأَْخم اْلَغشْمِ و
ولِ اْلجشَافَةَ أَه دصرِ  احاْلكَـو د عـب رواْلح مهأَْلِبس ب رِ و  و

اللَّهم إَِليهِم اْلبيات و أَنْزِلْ عَليهِم اْلمُثلَات و أَمت  عجلِ
 عْشبي و وفلْهكُنَ اْلمسي و ُخوفنَ اْلمؤْميْنكَرِ لاةَ اْلميح

وى الطَّرِيد و يعود الشَّرِيد و اْلجائع و يحَفظَ الضَّائع و يأْ
   مرْح يـ قَّرَ اْلَكِبيـرُ ووي َتِجيرُ وساْلم ارجي يرُ وْغَنى الْفَقي
 و ومْغماْلم فَرَّجي و مذَلَّ الظَّالي و ْظُلومزَّ اْلمعي يرُ وغالص

و اءمهكُنَ الدَتس و اْلَغنَاء َتنْفَرِج  ُلوعي و لَافاْختال وتمي
انُ   ى الْإِيمـْقوي و الشَّتَات عمجي و لْملَ السْشمي و لْماْلع

  25ت . و يْتَلى الْقُرْآنُ إِنَّك أَْنت الديانُ اْلمْنعم اْلمنَّان

                                                 
جاي  يتخداوندا ظلم و ستمكارى بندگان تو در شهرها أ 

را دين هاى  راهميرانده عدالت را جايي كه تا گرفته است. 
باطل ى را يو راستگوقطع نموده و حقيقت را زائل نموده 

آشكار و شرّ و بدى را پنهان كرده ى را يكوو نيجلوه داده 
هدايت را و خاموش ساخته و روشنى پرهيزكارى را نموده 

و هميشگي نموده و ضرر را از بين برده نيكى را زايل كرده 
و ميل قوت داده و دشمنى را زياده گردانيده فتنه و فساد را 

  ود گذرنموده است. حداز و گسترانيده از حقّ را 
كند اين ظلم را مگر  اى پروردگار من برطرف نمىخداوندا  ب 

نعمتهاي دهد از آن مگر  قدرت و پادشاهى تو و پناه نمى
خداوندا اى پروردگار من پس قطع كن بزرگي كه عطا كني. 

را و زشتي ستم را و ببر ريسمان ظلم را و فرونشان رواج بازار 
عزيز گردان كسى را كه از ظلم دلتنگ است و قطع كن بيخ 

اصل اهل ظلم و ستم را و بپوشان به ايشان برگشتن به  و
  .نقصان را بعد از زياد شدن ظلم ايشان

به سوى ايشان عقوبت را در شب و شتاب كن خداوندا  ت 
رگ حيات ها را و ها و هالكتفرود آور بر ايشان عقوبت

و آرام گيرد ترسان كه ايمن شود تا آنمنكرات را بخشكان 
حفظ شود حريم كسي و   ير گردد گرسنهكه سو تا آنمظلوم 
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مأمون فرمان داد هر يك از مردمان از انجام عقد، پس 

ان بنا بـر رتبـه و مقـامش در جـاى     از نزديك و غير آن
كـه آوازهـايى ماننـد    بود زمانى نگذشت  خود بنشيند.

ها شنيدم كه با هـم سـخن گوينـد،     آوازهاى كشتيبان
سپس خادمانى را ديديم كه از نقره كشـتى سـاخته و   

هـاى ابريشـمى روى چهـارچرخى از     ريسـمان  آن را با
چوب بسـته و آوردنـد و آن كشـتى پـر از عطـر بـود،       

جـا را   ون فرمان داد در ابتـدا آن گـروه حاضـر آن   مأم
هاى  معطّر سازند، و بعد آن كشتى مصنوعى را به خانه

اطراف بكشند، و همـه را از آن عطـر خوشـبو سـازند،     
سـپس ظــروف خــوراكى آوردنـد و همگــان خوردنــد،   

ها را آوردند و به هـر كـه در حـد قـدر و      سپس جايزه
پايان رسـيد و  ه باش جايزه دادند. وقتى مجلس  مرتبه
مردم جز نزديكان پراكنده شدند، مأمون رو به  ي همه

  آن حضرت كرده و گفت: 
فدايت شوم اگر صالح دانسـتيد احكـام هـر كـدام از     «

كشتن شـكار در حـال احـرام فرمـودى      يآنچه درباره
» براى ما بيان فرمايى تا ما نيـز بـدانيم و بهـره بـريم.    

  امام فرمود:  

                                                                    
برگردد و رجوع نمايد طرد شده كه و تا آنكه تباه شده 
كه توانگر گردد درويش و پناه يافته شود پناه گريخته و تا آن
كه تعظيم كرده شود مرد بزرگ و رحم كرده برنده و تا آن

كه عزيز شود ستم رسيده و خوار شود طفل كوچك و تا آن
كه نجات داده شود اندوهناك و نده و تا آنكن شود  ستم

برطرف شود اندوه او و فرونشيند حادثه و بال و تا آنكه بميرد 
شود گير همهمخالفت شرع و حق و بلند مرتبه شود دانش و 

نيكو گردد (و  تفرقه تبديل به اتحاد شودسالمتى و امنيت و 
ت و برويد گياه و منعقد گردد مجالس حكوم )ثبات در ايمان

كه قوت داده شود ايمان و و معمور شود مسجدها و تا آن
اعمال  يى جزا دهندهيدرستى كه تو توهخوانده شود قرآن ب

  و انعام دهنده و بخشنده.
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در خــارج حــرم شــكارى را  آرى؛ فــرد محــرم چــون«
آن يك  يبكشد و آن شكار پرنده و بزرگ باشد كفّاره

اش  گوسفند است، و اگر در داخل حـرم بكشـد كفّـاره   
پرنـده را در خـارج    يشود، و اگـر جوجـه   دو برابر مى

اى اسـت كـه تـازه از شـير      او بـره  يحرم بكشد كفّاره
گرفته شده باشد، و اگر آن را در داخـل حـرم بكشـد    

يد هم آن را بدهد و هم بهاى آن جوجه كـه كشـته   با
است، و اگر شكار از حيوانات وحشـى بـود، مـثال اگـر     

اش يك گاو است، و شكار شـتر   االغ وحشى بود كفّاره
اش  آهـو كفّـاره   اش يك شتر است، و شـكار  مرغ كفّاره

اگـر هـر كـدام از ايـن حيوانـات       يك گوسفند است، و
اش دو برابـر   وحشى را در داخـل حـرم كشـت كفّـاره    

شود، و اين را بدان اگر قربانى به كعبه رسد و فـرد   مى
محــرم كــارى كنــد كــه قربــانى بــر او واجــب شــود و 
احرامش احرام حج باشد آن قربـانى را در منـى بايـد    

، و بكشد، و اگر احرام عمره باشد در مكّه قربـانى كنـد  
صيد در مورد عالم به مسأله و نـادان يكسـان    يكفّاره

است، و اما در شكار عمد گناه نيز كـرده و در خطـا از   
برداشته شـده، و اگـر فـرد كشـنده آزاد باشـد       گناه او

خود اوست، و اگر بنده باشد كفّاره بر  يكفّاره بر عهده
آقاى او است، و بر فـرد صـغير كفّـاره واجـب      يعهده

ى بـر كبيـر واجـب اسـت، و شخصـى كـه از       نيست ول
خود نادم و پشـيمان اسـت بـه همـان جهـت       يكرده

كه پشـيمان  عقوبت اخروى از او برداشته شود، ولى آن
 »طـور حـتم در آخـرت عقـاب خواهـد شـد.      هنيست ب

  مأمون گفت: 
آفرين اى ابوجعفر! خدا به شـما خيـر عطـا فرمايـد!     «

د همـان  نيز از يحيى سـؤالى كنيـ   توحال خوب است 
حضرت به يحيى بن أكثم » طور كه او از شما پرسيد؟

  فرمود:  
  گفت: يحيي » بپرسم؟«
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خواهي فدايت شوم، اگـر قـادر بـودم     هر طور كه مى«

بهـره خـواهم    تـو را خواهم گفت و گر نـه از   توپاسخ 
  حضرت فرمود:  .» برد
مرا آگاه كن از مـردى كـه در بامـداد بـه زنـى نگـاه       «

آيـد   رام است، و چون روز باال مىكند و آن بر او ح مى
گـردد، و هنگـام ظهـر دوبـاره حـرام       بر او حـالل مـى  

شـود، و غـروب    شود، و هنگام عصر بر او حالل مى مى
بر او حرام شود، و عشا بر او حالل شود، و نيمـه شـب   

دم بر او حالل گـردد،  بر او حرام شود، و هنگام سپيده
ز چـه  و بـراى چـه حـالل و ا    اين چگونه زنـى اسـت؟  

  يحيى بن أكثم گفت: » شود؟ جهت حرام مى
شوم، و  خدا كه من به جواب آن رهنمون نمى قسم به«

دانم، اگـر صـالح    حالل بودن آن را نمىو وجه حرمت 
  امام فرمود:  » مند شويم. داني بفرما تا بهره مى
اى بـر او نظـر    اين زن كنيز مردى اسـت كـه بيگانـه   «

چون روز باال آمـد وى   انداخته و آن نگاه حرام بوده، و
را از صاحبش خريـد پـس بـر او حـالل شـد، و ظهـر       

حرام شد، عصر با او ازدواج كـرد،  بنابرين آزادش كرد، 
حـرام شـد، هنگـام     كـرد  أ هارشحالل شد، و غروب ظ

پرداخت كرد، حالل شـد، نيمـه   را هار ظ ي عشا كفّاره
شب طالق داد، حـرام شـد، سـپيده دم رجـوع كـرد،      

مون رو به حضّار مجلس كه از خانـدان  مأ »حالل شد.
  خود او بودند كرده و گفت: 

آيا در بين شما كسى هست كه از اين پرسش چنين «
پاسخى بگويد، يا پرسـش قبـل را بـدان تفصـيل كـه      

  گفتند:  » شنيديد بداند؟
خدا، همانا اميرالمؤمنين داناتر به چيـزى اسـت    هنه ب«

  مأمون گفت: » انديشد. كه مى

                                                 
 .يعنى به زنش گفت: پشت تو همچون پشت مادر من است أ 

ظهار در اسالم احكامى دارد از جمله اينكه با گفتن اين 
  .گردد جمله زنش بر او حرام مى
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ــم« ــر ش ــردم   واى ب ــام م ــين تم ــدان در ب ــن خان ا! اي
انـد و خردسـالى    مخصوص به فضيلت و برترى گشـته 
دانيد كـه رسـول    مانع ايشان از كمال نيست! مگر نمى

خدا دعوت خود را به اميرالمؤمنين على بن أبى طالب 
آغاز نمود و على در آن وقـت ده سـاله بـود و پيـامبر     

سول خدا اسالم او را پذيرفت و به آن حكم فرمود، و ر
جز على كس ديگرى را در آن سن بـه اسـالم دعـوت    
نفرمود، و حسن و حسين با او بيعت كردند در حـالى  
كه كمتر از شش سال داشتند، و رسول خدا با كسـى  
جز آن دو در آن سن بيعت نفرمود؟! مگـر اكنـون بـه    
فضــيلت و برتــرى كــه بــه اينــان داده پــى نبرديــد، و 

 كـه بعضـى از اينـان از    دانيد اينان نژادى هستند نمى
، آنچه دربـاره  سنخ هستند)( وبا هم هم بعضى هستند

آخرينشان ثابت و جارى است درباره نخستين ايشـان  
  گفتند:  » نيز جارى است؟!

 گــروهســپس آن  !»راســت گفتــى اى اميرالمــؤمنين«
ــاق    ــه اتّف ــه ب ــرداى آن روز هم ــد، و ف برخاســته رفتن

حاضر شـدند، و   در آن مجلس (عليه السـالم)  حضرت جواد
داران و نزديكان خليفـه و   افسران و سرلشكران و پرده

   ديگــران جهــت تبريــك بــه مــأمون و حضــرت جــواد

جا سه طبق نقره آورده  حضور يافتند، در آن (عليه السـالم) 
هايى بـود كـه از مشـك و زعفـران      شد كه پر از گلوله

هاى كوچكى  ها برگه ساخته بودند، و در بين آن گلوله
امـوال نفـيس و    ي هـا حوالـه   شده بود كـه در آن لوله 

بسيار و عطاياى سلطنتى و آب و ملك نوشـته بودنـد،   
ها را بر سر نزديكان  پس مأمون فرمان داد تا آن گلوله
ــه  ــد، و هــر كــه گلول ــرار  خــود بريزن اى در دســتش ق

كــرد و آن حوالـه را بيــرون   گرفـت آن را بــاز مـى   مـى 
دار مـأمون مراجعـه    كشيد و براى اخذ آن به خزانه مى
هاى  كرد، و از سوى ديگر كيسه نمود و دريافت مى مى

طال آورده در ميان گذاشتند، و مأمون همه را در بين 
خــش كــرد، و پافســران و سرلشــكرها و بــاقى مــردم 
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حّضــار از آن مجلــس دارا و ثروتمنــد  ي عاقبــت همــه

چنين مـأمون صـدقاتى بـه فقـرا و      خارج شدند، و هم
ــه بعــد مــأمون پيوســته مســكينان داد،  و از آن روز ب

داشـت، و قـدر و    را گرامى مـى  (عليه السالم) حضرت جواد
 ي آن حضرت را بزرگ داشته و او را بـر همـه   ي مرتبه

  26داشت. اوالد و خاندان خود مقدم مى
**  

 ، از اصحاب امام جواد (عليه السـالم) ابو هاشم جعفرى
ام  مونروز ازدواج حضرت جواد با دختـر مـأ   گويد: مي

   :كردم آن جناب عرضه الفضل ب
   :فرمودحضرت !» امروز براى ما بركت بزرگي داشت«
هاى او در امروز بر  هاى خدا و بركت نعمت ،ابو هاشم«

    :گفتم!» ما افزون شده است
   :فرمود  »؟امروز چه بگويم يدرباره«
اش را  نتيجهي امروز خوب بگو (و بيانديش) تا درباره«

   :كردم عرض!» دريابى
حضــرت .» از دســتور شــما ســرپيچى نخــواهم كــرد«

    :فرمود
شوى و جز نيكى نخـواهى   در اين صورت رستگار مى«

  27»ديد.
**  

مـن در خـدمت    :كنـد كـه   ابوجعفر هاشمى نقـل مـي  
 حضرت جواد در بغداد بودم. ياسر خادم آمـده عـرض  

   :كرد
پـيش  تو تقاضا دارد كه (خواهر مأمون) ام جعفر ، آقا«

   :فرمودحضرت » ي.ايايشان بي
بعـد از جـاى حركـت     .»آيـم  مى تبرو من پشت سر«

جعفـر  ام  درب خانه او آمـد. ه كرد و سوار قاطر شده ب
ام  پـيش كـه   سالم كرد و خـواهش نمـود   ،بيرون آمد

   :گفت د. اوالفضل دختر مأمون برو
آرزو دارم شما را با دخترم يك جا بيـنم تـا چشـمم    «

هـا از جلـو    پـرده  ،دحضرت جواد وارد ش» روشن شود.
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اى نشـد كـه    شـد امـا فاصـله    آن جناب كنـار زده مـي  
  خواند:  برگشت و اين آيه را مي

»رْنَهأَْكب نَهأَيا رام . بعد حضرت در اطاق نشسـت  »أ َفَلم
   :جعفر با ناراحتى آمده گفت

ولـي آن را   !و نعمتـى دادي  !آقا بر من منتى نهـادي «
  فرمود:  حضرت !» تكميل نكردي

َتعِجُلوه    تىأَ« فَـال َتسـ رُ اللَّهآمـدى شـد كـه    پـيش  ب أَم
ــازگويى آن خــوب نيســت  ــرو از خــود .ب الفضــل ام  ب

ام الفضل و سخن امام  ام جعفر برگشت پيش!» بپرس
    :گفتفضل ام . را برايش نقل كرد

چطـور مـن پـدرم را نفـرين      ؟!او از كجا فهميد !عمه«
عمـه  خدا  ! به؟نمود تزويجنكنم كه مرا به مردى ساحر 

عـادت ماهانـه در    ،جان تا جمال او را مشـاهده كـردم  
هـا   هاى خود گـرفتم و آن  دست بر لباس .من پيدا شد

ام جعفر از شنيدن اين پيش آمـد   .»را بر خود فشردم
ام الفضـل خـارج    نـزد مات و مبهوت شد و با ترس از 

  گفت: و  آمد (عليه السالم) گرديده خدمت حضرت جواد
امـام  » ؟ه پيش آمدى براى ام الفضل شـد آقا! مگر چ«

    :فرمود
   :كرد ام جعفر عرض» از اسرار زنان است.«
    :فرمودحضرت » ؟شما علم غيب دارى«
   :كرد عرض!» نه«
    :فرمود.» شود شما مىه وحى ب«
   :كرد عرض!» نه«
پس شما از كجا مطلبى را فهميدى كه جز او و خـدا  «

    :فرمود» كسى ديگرى خبر ندارد.

                                                 
هنگامى كه چشمشان به او افتاد، او را بسيار : 31يوسف /  أ 

  .بزرگ (و زيبا) شمردند
فرمان خدا (براى مجازات مشركان و مجرمان،) : 1نحل /  ب 

  فرا رسيده است براى آن عجله نكنيد!
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ــن « ــم ــز ب ــم خــدا دانســتم  ي واســطههني راوى  .»عل

   :كردم وقتي ام جعفر رفت عرضگويد:  مي
ـ   « ا رأَيَنــه    ه در آن آيـه راجـع ب يوسـف فرموديـد: َفَلمـ

أَْكبرْنَه منظور چيست كه تا يوسف را ديدند زنان ايـن  
   :فرمود» ؟حالت برايشان پيدا شد

همان حالتى كه براى ام الفضل پيدا شد كـه عـادت   «
  28»ماهانه و حيض است.

**  
مأمون خيلـى سـعى داشـت    گويد:  محمد بن ريان مي

ـ ) السالم)(عليه(امام جواد  ابوجعفرنوعى ه كه ب لهـو و  ه را ب
شــب عروســى  .لعــب وادارد ولــى امكــان پــذير نبــود

ماهرو را در اختيـار مـن    دخترش صد كنيز از كنيزان
ى كـه  در محل السالم)هي(عل موقعي كه ابوجعفرگذاشت كه 

هـر يـك جـامى    نشسـت،   انـد  براى داماد ترتيـب داده 
بـا همـان زيبـايى و    باشـند و   هجواهر در دست داشـت 

ايـن چنـين كردنـد    ها  بروند. آناو استقبال ه طنازى ب
 ها نكرد.  هيچ اعتنايي به آن السالم)هي(علولي ابوجعفر 

زد و  نـواز بـود و ضـرب مـي     عـود  ،قخارِنام مهمردى ب
مــأمون او را  .داشــتهــم بلنــدي ريــش  ،خوانــد مــي

   :خواست. مخارق گفت
 ياگر امرى در مورد كارهاى دنيا دارى من از عهـده «

آيم (منظورش اينست كه از من كار آخـرت   آن بر مى
ساخته نيست ولى بازيگرى و نوازندگى هر چه بگـويى  

نشسـت   السالم)هي(علابوجعفر روى هروباو » ).آيد از من مى
چنـان بـا صـداى بلنـد آغـاز       .اندنخوه شروع كرد بو 

او  .نمود كه تمام ساكنين خانـه گـرد او جمـع شـدند    
ـ  .مشغول نواختن عود و خوانندگى شد كـار  ه ساعتى ب

ـ  السـالم) هيـ (عل ابـوجعفر  .خود سـرگرم بـود   او اعتنـايى  ه ب
 ناگـاه  .راست و چپ نيز توجه نكـرد  طرفهب .نگذاشت

   فرمود: و سر برداشت
 .»از خدا بترس اى ريـش دراز .  ذَا اْلعْثُنوناتَّقِ اللَّه يا «

ديگر تا زنده  .يك مرتبه مضراب و عود از دستش افتاد
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مـأمون   بود نتوانست با آن دست كـارى انجـام دهـد.   
    :پرسيد

   :گفت» ؟چه شد چنين شدى«
همين كه ابوجعفر صداى خـود را بلنـد كـرد چنـان     «

وحشت مرا فرا گرفت كه هرگز ديگـر خـوب نخـواهم    
  29».شد
**  

در بغـداد خـدمت    :كـه  كنـد  كارى نقـل مـي  حسين م
در دل بـا   ،جـا اقامـت كـرده    رسيدم ديدم آن ابوجعفر

گـردد   وطن خود هرگز برنميه اين مرد ب« :خود گفتم
ـ   ايشـان ديدم  »جا دارد. با اين خوراكى كه اين ه سـر ب

رنگـش زرد شـده بـود     ،زير انداخت بعد سر برداشـت 
    :فرمود

جوين و مقدارى نمك سابيده در  ى نانى حسين! تكه«
كنار قبر جدم پيامبر براى من خيلى بهتر است از اين 

  30»كنى. وضعى كه مشاهده مي
**  

كــه از اهــل ســنت اســت محمــد بــن علــي هاشــمى 
بـا دختـر مـأمون     ابـوجعفر صـبح روزى كـه    گويد: مي

سـر شـب    .ازدواج كرده بـود خـدمت ايشـان رسـيدم    
صبح وارد شد مـن  دوايى خورده بودم و اول كسى كه 

 .خيلى تشنه شدم نخواسـتم تقاضـاى آب كـنم    .بودم
    گفت:من افتاد ه همين كه ابوجعفر چشمش ب

  كردم:  عرض» تشنه هستى؟«
   :صدا زد!» آرى«
    :من با خود گفتم!» غالم آب بياور«
از ايـن   .»بايـد بخـورم   ،آورنـد  حاال آب مسمومى مى«

مـن  ه بلبخندى  .غالم آب آورد .جهت اندوهگين شدم
    گفت:زد و به غالم 

مقدارى نوشيد بعد  ،آب را گرفت !»من بدهه آب را ب«
 ،مدتى خـدمت آن جنـاب بـودم    .آشاميدم ،من داده ب

باز تشنه شدم. براى مرتبه دوم آب خواسـت و همـان   
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مـن داد و  ه مثل مرتبه اول خود نوشيده سپس ب طور

 تبسمى نمود.
د: گويـ  كـه راوي حـديث اسـت مـي    محمد بن حمـزه  

  من گفت: ه محمد بن علي هاشمى ب
ها را  ام اينست كه ابوجعفر اسرار پنهان دل من عقيده«

ايـن عقيـده    يان)شيعرافضيه (همان طور كه  ،داند مى
  31»را دارند.

  ها بهترين پاسخ

 (عليـه السـالم)  امام جواد با حضور  مأمون روزى در مجلس
  كثم گفت: اَيحيى بن ديگر، و گروه زيادى 

ايـن خبـر    يرسول خدا، نظر شما دربـاره  يهاى زاد«
  چيست: 

روزى جبرئيل بر رسول خدا فرود آمـده و گفـت: اى   "
ســالم رســانده و  بــه تــو محمــد، خداونــد عــزّ و جــلّ

بوبكر بپرس آيا از من راضى است چـون  افرمايد: از  مى
  حضرت فرمود:  "؟من از او خشنودم

ن خبـر  ولى بر راوى ايـ  !بوبكر نيستمامن منكر فضل «
واجب است كه حديثش را با حديث ديگرى كه از آن 

نقل شده مقابله كند كه در آخـرين سـفر حـج     پيامبر
  فرمود:  

دروغ بر مـن بسـيار شـده، و پـس از مـن نيـز زيـاد        "
خواهد شد، پس هر كه از روى عمـد بـر مـن دروغـى     
ببندد بايد جايگاه خـود را در آتـش قـرار دهـد، پـس      

رسيد آن را بر كتاب خـدا   چون حديثى از من به شما
و سّنت من عرضه كنيد، پس هر چـه موافـق قـرآن و    
ــد، و مخــالف آن دو را   ــود آن را برگيري ــن ب ســّنت م

ايـن خبـرى كـه تـو نقـل كـردى بـا قـرآن          ".نگيريد
  خواند، خداوند متعال فرموده:  نمى



   الگوي بصيرتچهارده معصوم /  53

"    ه نَْفسـ بِـه وِس سـمـا ُتو لَمَنع َخلَْقنَا الْإِْنسانَ و لَقَد و  و
 رِيـدلِ اْلوبنْ حم هإَِلي نُ أَقْرَبپـس بنـا بـر مفـاد     "أ َنح 

بوبكر مخفى احديث بر خداوند عزّ و جلّ رضا و سخط 
بوده تا از مكنون سرّ خود بپرسد، ايـن مطلـب محـال    

  يحيى گفت: » عقلى است.
  در خبر است كه: «
"مثل جبرئيل و ميكائيـل   ،بوبكر و عمر در زمينال َثم

  ضرت فرمود:  ح" در آسمان.است 
ل اسـت، زيـرا جبرئيـل و       « اين مطلب نيـز قابـل تأمـ

مقرّبى هستند كه هرگز معصيت  ي ميكائيل دو فرشته
اى از طاعـت   پروردگار را نكـرده و حتّـى بـراى لحظـه    

بوبكر و عمر مدتى به خدا ااند، ولى  خداوند فارق نشده
مشرك بودند هر چند پس از آن اسالم آوردنـد، پـس   

اند، پس تشبيه آن دو بـه   بيشتر عمرشان مشرك بوده
  حيى گفت: ي» آن دو محال است.

  حديث است كه: «
نظـر   !»هل بهشـتند افقط آن دو سيد و سرور پيران "

  حضرت فرمود:  » اين حديث چيست؟ ي شما درباره
هل بهشـت همگـى   ااين حديث نيز محال است، زيرا «

يانشان نيسـت، و  اى م برنا و جوانند، و پير و سالخورده
ه در ضـديت بـا حـديثى      اين خبر از جعليات بنـى  اميـ

ــاره  حســن و حســين  ياســت كــه رســول خــدا درب
  فرمودند:  

" .باشـند  هـل بهشـت مـى   اكه آن دو سـرور و آقـاى   "
  يحيى گفت:  

  نقل است كه:  «
امـام  " .هل بهشـت اسـت  اتنها عمر بن خطّاب چراغ "

  فرمود:  

                                                 
هاى نفس او را  ما انسان را آفريديم و وسوسه: 16ق /  أ 

  يكتريم!دانيم، و ما به او از رگ قلبش نزد مى
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ان فرشـتگان  آن نيز محـال اسـت، زيـرا بهشـت مكـ     «

د و تمـام انبيـا و مرسـلين       مقرّب الهـى و آدم و محمـ
يابد تا بـه   است، آيا بهشت به نور ايشان روشنايى نمى

  يحيى گفت:  » نور عمر روشن گردد؟!
  نقل است:  «
 "أ .گويـد  سكينه و آرامش بر لسـان عمـر سـخن مـى    "

  فرمود:
بـوبكر افضـل از او   امن منكر فضل عمر نيستم، ولـى  «

  ن حال بر منبر گفت:  بود؛ با اي
هرگـاه   .شـود  مرا شيطانى است كه بر من عارض مى"

  يحيى گفت:  " راه آوريد! منحرف شدم مرا به
  نقل است رسول خدا فرموده:  «
  فرمود:  امام " .شد شدم عمر مى اگر من مبعوث نمى"
 ونـد خدا .تـر از ايـن حـديث اسـت    كتاب خدا صادق«

  فرموده: 
ــنَ النَّ" ــذْنا م ــنْ  و إِذْ أََخ م و ــك ــاقَهم و مْن ــينَ ميث ِبي

با اين اخذ ميثاقى كه خداونـد از انبيـا گرفتـه     "ب .ُنوحٍ
چطور امكان دارد آن را عوض كرده يا تبديل نمايد، و 

اى بـه   هيچ كدام از حضرات انبيـا حتّـى بـراى لحظـه    
خداوند شرك نورزيدند، پس چگونه كسى كـه بيشـتر   

 ت شـود، و رسـول   عمرش مشرك بوده مبعوث به نبـو
  خدا فرموده: 

شـدم و آدم ميـان روح و     من بـه پيـامبرى برگزيـده   "
  يحيى گفت: "» .جسد بود

  نقل است كه رسول خدا فرموده: «
بردم كـه   شد گمان مى هر وقت وحى از من قطع مى"

  حضرت فرمود:  " .بر آل خطّاب نازل شده

                                                 
كه از زبان عمر » سكينه«اي است بنام ظاهرا منظور فرشته أ 

  گويد.سخن مي
(به خاطر آور) هنگامى را كه از پيامبران پيمان : 7احزاب /  ب 

  ... گرفتيم، و (همچنين) از تو و از نوح
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اين نيز محال است، زيرا جايز نيست كـه پيـامبر در   «
كندنبو خداوند متعال فرموده:   .ت خود شك  
اسِ  " نَ النـَّ مـ لًا وسكَةِ رالئنَ اْلمي مطَفصي پـس   "أ .اللَّه

خـدا بـه    يچگونه ممكن است كه نبـوت از برگزيـده  
  يحيى گفت:  » مشرك منتقل شود؟!

  نقل شده كه رسول خدا فرموده: «
" .اگر عذاب نازل شود فقط عمر نجات خواهد يافـت "

  رت فرمود:  حض
  فرمايد:   و اين نيز محال است، زيرا خداوند متعال مى«
"      ه يهِم و مـا كـانَ اللـَّ فـ أَنْـت و مهذِّبعيل ما كانَ اللَّه و

با اين آيـه خداونـد خبـر     "ب معذِّبهم و هم يسَتغْفرُونَ
داده كه تا رسول خدا در ميان ايشـان باشـد كسـى را    

    32»خواهند. و تا زمانى كه آمرزش مىكند  عذاب نمى

  هاي شهادت زمينه

ود، ودا ياحمد بـن ابـ   يمياز دوستان صم يكيزرقان، 
  :  ديگو او مي بغداد بود. يقاض
كـه از مجلـس معتصـم     دميـ دوستم احمد را د يروز
افسـرده و   يلياما خ ،ديآ مي ي)عباس فهيخل نيهشتم(

  گفتم:   ناراحت است.
  پاسخ داد:  » ؟يا سردهقدر ناراحت و اف نيچرا ا«
الرضا چنان مرا  بنابوجعفر ا فه،يامروز در مجلس خل«

 سـت يكـاش ب  يعاجز و درمانده كرد كه آرزو كردم، ا
را  يروز نيمـرده بـودم و مثـل چنـ     نياز ا شيسال پ
  گفتم:  » !دميد نمي

  گفت: « مگر چه شده؟»

                                                 
گزيند، و  خداوند از فرشتگان رسوالنى برمى: 75حج /  أ 

  .همچنين از مردم
(اى پيامبر!) تا تو در ميان آنها هستى،  ولى: 30انفال /  ب 

خداوند آنها را مجازات نخواهد كرد و (نيز) تا استغفار 
  كند. كنند، خدا عذابشان نمى مى
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كارى كه از اين سياه چهره پسر على بـن   ي واسطههب«

) در حضــور (عليــه الســالم) (حضــرت جــوادموســى الرضــا 
  گفتم:  .» اميرالمؤمنين انجام شد

  گفت:  » جريان چيست؟«
را بـه   يشخص م،ينشسته بود فهيامروز در مجلس خل«

آوردند و او به سرقت اعتراف  فهيخل شيپ ياتهام دزد
 يحـال، معتصـم بـه دانشـمندان و فقهـا      نيكرد. در ا

  مجلس رو كرده و گفت: 
 !ديـ كن انيـ دزد را ب نيبر ا يحد اله ياجرا يچگونگ"

  گفتم:   من" م؟يدست او را چطور قطع كن
    :ديپرس فهيخل" از مچ قطع كرد. ديدست دزد را با"
  گفتم:  " ل؟يبه چه دل"
كه دست، انگشتان و كف تا مچ را شـامل   آن ليبه دل"

حوا    مميتـ  يهيـ شود و خداوند در آ مي سـفرمـوده: فَام
أَي و كُموهجِبونْهم هينظر نياز علما در ا ياريبس أ ديكُم 

 يا اما عـده " نمودند. دييبا من موافقت كرده و آن را تا
  گفتند:   گريد
  :  ديپرس فهيخل" ديدست را از آرنج بر ديبا"
  گفتند:  " ل؟يبه چه دل"
وهكُم  ديفرما وضو كه مي يهيآ ليبه دل" جـُلوا وفَاْغس :

خداوند متعال حدود دسـت را   ب افقِو أَيديكُم إَِلى اْلمر
فتـوا   زين يبرخ" كرده است. نيتا آرنج مع هيآ نيدر ا

از شانه، دست را قطع كـرد و اسـتدالل    ديدادند كه: با
 شـامل كردنـد كـه دسـت از انگشـتان تـا شـانه را        مي
فقها  انياختالف آرا در م يبا مشاهده فهيخل شود. مي
  ه و گفت: رو كرد يشده و به محمد بن عل ريمتح

او " !ييگـو  چـه مـي   تـو موضوع  نيجعفر! در ا ابا يا"
  پاسخ داد:  

                                                 
  ] و دستها بكشيد! از آن، بر صورت [پيشانى: 6مائده /  أ 
  صورت و دستها را تا آرنج بشوييد!: 6مائده /  ب 
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مـرا   ي.ديشن توكردند و  انيخود را ب يعلما گفتارها"
  گفت:   فهيخل" ام معاف بدار! هياز بازگو كردن نظر

موضـوع   نيـ خدا سوگند نظر خـود را در ا  بهشما را "
  : ايشان گفت" !كن انيب
 :ميگـو  ار نظر خود را ميبه ناچ ،ياكنون كه قسم داد"
كردند بـر خـالف    نييمجلس تع يحدود كه علما نيا

زيرا دسـت دزد بايـد از آخـر    . گوينددستور پيامبر مي
بـاقى  (و انگشت ابهـام)   انگشتان قطع شود كف دست

  گفت:  فهيخل "بماند.
 يمحمـد بـن علـ   " سـت؟ يمدعا چ نيا يبرا تو ليدل"
  پاسخ داد:  السالم)هي(عل
وده اسـت: سـجده بـا هفـت عضـو انجـام       فرم امبريپ"

ــو و دو  )كــف(دو  ،يشــانيشــود: پ مــي دســت، دو زان
 ايـ ! هرگاه دست را از مچ، فهيخل يا، پا )انگشت ابهام(

 يبـاق  هسـجد  يبـرا  يدسـت  گـر ياز مرفق جدا كنند، د
خداونـد متعـال در قــرآن    كــهي در صـورت  .مانـد  نمـي 
مـين هفـت   منظـورش ه ؛ أ : أَنَّ اْلمساجِد للَّهديفرما مي

ع     .كنند موضع است كه با آن سجده مي وا مـعفَـال تَـد
خدا داشته باشد قطـع   چه اختصاص بهآن ؛ ب اللَّه أَحداً

و دستور  زده شد شگفتحرف او از معتصم  "شود. نمي
داد دست دزد را از انتهاى انگشتان قطع كنند و كـف  

 آرزو .پا شده براى من قيامتى ب دست را باقى بگذارند.
: ابـن ابـى   ادامـه داد زرقـان  » داشتم كه زنـده نباشـم.  

  ود بعدها به من گفت:  ودا
    :گفتمو پس از سه روز پيش معتصم رفته «
 .خير خواهى براى اميرالمؤمنين بر من واجـب اسـت  "

خواهم در موردى بـا شـما صـحبت كـنم كـه       من مي
ايـن حـرف اهـل جهـنم خـواهم       ي واسطه هدانم ب مي
  :  پرسيدخليفه " شد.

                                                 
  ها مخصوص خدا است. گاه سجده: 18جن /  أ 
  پس هيچ كس را با خدا نخوانيد!ادامه آيه قبل:  ب 
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  گفتم:  " منظورت چيست؟"
ــي اميرالمــؤمنين تمــام دانشــمندان مملكــت و  " وقت

كننــد بــراى  فقيهــان را در مجلــس خــود احضــار مــي
ايشـان نيـز    ،پرسد ها مي حكمى از احكام دين و از آن

دهنـد بـا اينكـه در چنـين مجلسـى       نظر خود را مـي 
خويشــاوندان اميرالمــؤمنين و ســپهداران و وزيــران و 

چنـين  ه ند و مردم پيوسته گوش بمنشيان حضور دار
بعد شـما سـخن    .افتد مجالسى دارند كه چه اتفاق مى

كنـى و گفتـار مـردى را     تمام دانشمندان را رهـا مـي  
پذيرى كه گروهى از مسلمانان مدعى امامت بـراى   مي

 ،مقام خالفت است ي گويند او شايسته او هستند و مي
 معتصـم تغييـر   ي متوجه شدم رنگ چهره "نه معتصم

  گفت: . كرد و فهميد چه كرده
ـ  " تـو پــاداش ايـن نصـيحت و خيرخــواهى را    ه خـدا ب

داد كـه   را دسـتور  اشمنشيروز چهارم فالن " بدهد.
منزل خود دعوت كند ولـى امـام   ه محمد بن علي را ب

   :محمد تقى نپذيرفت و گفت
معتصـم  " .آيـم  مجالس شما نمىه دانيد كه من ب مي"

  : پيغام داد
آرزو دارم  ،كـنم  اى صرف غذا دعـوت مـي  را بر تومن "

و منـزل مـا را تبـرك     !قدم بر روى فرش مـا بگـذاري  
فالن كس نيز از وزيران خليفه آرزوى مالقات  !ييفرما
پـس از   ،رفت(معتصم) منزل او ه بايشان " را دارد. تو

مركـب   .ميل كردن مقدارى غذا احسـاس سـم نمـود   
قاضـا  سوارى خود را خواست تا برود. صـاحب منـزل ت  

    :كرد كه
    :ايشان پاسخ داد" !بيشتر تشريف داشته باشيد"
آن روز تـا شـب   " !رفتن مـن بـراى تـو بهتـر اسـت     "

كـرد و اسـهال    استفراغ مـي  ،پيوسته حالش خراب بود
    33پيچيد تا از دنيا رفت. خود مىه ب .سخت داشت
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  حسادت ام فضل

  كند:   ام فضل تعريف مي
 )(عليـه السـالم)   او (امـام جـواد  من زنى صاحب غيرت بـر  

(يعني نسبت به اين كه امـام زنـي ديگـر بگيـرد     بودم 
مـراقبش بـودم. او    هميشـه  خيلي حساس بـودم) لـذا  

رسـاندم.   حرفي به من زد، من آن را سريع به پدرم مي
  گفت:  پدرم مي

يـك   »تحملـش كـن!  تن رسول خدا است.  ي پاره او«
روزى نشسته بودم كه دخترى بـر مـن داخـل شـد و     

  : پرسيدم ود.سالم نم
  در جواب گفت:  » كيستى؟«
 همسـر من دخترى هستم از اوالد عمار بـن ياسـر و   «

ايـن   وقتي!» شوهر تو ،ابى جعفر محمد بن على الرضا
و حسـادت  حالم حسابي تغييـر كـرد   سخن را شنيدم 

ايـن  گونـه كـه قـادر نبـودم     سراپايم را فرا گرفـت، آن 
خانـه و از  خواسـتم از ايـن    مسئله را تحمل نمايم. مي
و نمـود   ام  شـيطان وسوسـه  اين شهر بيرون بروم. ولي 

. خشـم خـود   دهم اين دختر را آزارلذا تصميم گرفتم 
دادم  اي هديهرا فرو بردم و به او نيكويى نمودم و او را 

آن زن از نـزد مـن    وقتـي كـه بپوشـد.   دادم  لباسيو 
او را  آمدم.پدرم مأمون  نزدمن برخاستم  ،بيرون رفت

ــدم  ــت ر ددي ــود  حال ــل ب (فرصــت را مســت و ال يعق
 پـدرم و اين خبر را به او دادم. مناسب تشخيص دادم) 

  گفت:  شغالمسريعا به 
را  ششمشـير كـه  الم غ!» شمشير مرا بياور !اى غالم«

   :شد و گفتبر مركبش آن را برداشت و سوار  ،آورد
 من كه اين را شنيدم!» كشم خدا كه او را مى قسم به«

    :گفتم
و بعد شروع به زدن خـود  » .ا للَّه و إِنَّا إَِليه راِجعونَإِنَّ«

ي ما آمد وارد اطـاق محمـد    وقتي به خانهپدرم كردم. 
آن  وزد  ايشـان و چنـدين شمشـير بـر    بن علـي شـد   
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مـن هـم    بعد خـارج شـد.  حضرت را پاره پاره نمود و 

پشت سر او از خانه فرار كـردم. آن شـب را تـا صـبح     
شد و آفتاب بلنـد گرديـد، نـزد     بعد كه نخوابيدم. روز
    :گفتمو پدرم رفتم 

  پدرم گفت:  » دانى كه ديشب چه كرداى؟ آيا مى«
    گفتم:» چه كردم؟«
هـايش   چشـم ناگـاه  !» را كشتىمحمد بن علي الرضا »

 و هـوش آمـد   هبرقى زد و بيهوش شد. پس از ساعتى ب
  گفت:

 »گـويى؟  واى بر تو اى دختر! چيسـت ايـن كـه مـى    «
  گفتم:  

داخل شـدى و او را   اوخدا اى پدر كه بر  قسم به !بلى«
از ايـن  » رسـاندى.  شقـتل ه شمشير زدى تا آن كـه بـ  

  و گفت:   پريشان شدحكايت بسيار 
ياسر آمد و نگاه مأمون  وقتي!» ياسر خادم را بطلبيد«

  بر او افتاد، گفت: 
  ياسر گفت:  » گويد اين دخترم؟ واى بر تو چه مى«
مأمون دست خـود  !» ميرالمؤمنينگويد يا ا راست مى«

  : را بر سينه و صورت خود زد و گفت
خدا  هالك گرديديم، قسم به إِنَّا للَّه و إِنَّا إَِليه راِجعونَ»

هالك شديم و تا ابد در ميان خاليق رسـوا گرديـديم.   
واى بر تو باد اى ياسر برو و ببين كه چه خبر اسـت و  

 !خبر بياور يمبرا زودداستان آن حضرت چگونه است؟ 
ياسـر  » نفسم بيـرون رود.  اآلننزديك است كه همين 

ياسر در  .زدم مى مصورت به و من همچنانبيرون رفت 
  اندك زمانى برگشت و گفت:  

  مأمون گفت: !» را اى اميرالمؤمنين توبشارت باد «
  ياسر گفت: » براى تو نيز بشارت باد چه خبر دارى؟«
بود ديدم كه نشسته را  ايشانداخل شدم وقتي بر او «

و لحـافى بـر دوش گرفتـه و     تـنش بـود  و پيراهنى بر 
  و گفتم:   هسالم كردزد.  مسواك مى
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بـه  را  تدارم كه اين پيراهن يا ابن رسول اللَّه دوست "
و بـه آن  آن را بپوشـم  ببخشى تا آن كه در نمـاز  من 

منظورم از اين درخواست اين بـود كـه    "تبرك جويم.
كه آيا زخم شمشير دارد يا نـه. قسـم    ببينمرا  اوبدن 

كـه بـه او زردى   ديدم را مثل عاجى  اوخدا كه بدن  به
مأمون  »رسيده باشد و زخم شمشير اصال در آن نبود.

  گفت:  بعد گريست و  يمدت مديد
بعد از اين خبر بر من چيزى از دلگيرى باقى نمانـد.  «

به درستى كه اين عبرت است براى مردمـان اولـين و   
  بعد ادامه داد: و .» ينآخر
سوار شدن و شمشير برداشتن و رفـتن بـه    !اى ياسر«

چنين بيـرون آمـدن از    ست و همهدر خاطرم  اوسوى 
ست ولي چيزى ديگر بـه يـادم   ه مدر خاطراو هم نزد 
م به منزلم و اين كه موقعي كـه  برگشتن ازآورم و  نمى

خـدا بـر    لعنـت  دانم. نزد او بودم چه كردم چيزي نمي
به نزد آن  !م. اى ياسرئلعنتى بسيار و دا ،ن دختر باداي

  گويد:  دختر برو و بگو كه پدرت مى
خدا كه اگر بعد از اين بـه نـزد مـن بيـايى و      قسم به"
از خانـه بيـرون    اوكوه نمايى، يا آن كـه بـدون اذن   ش

و بعـد از   "را از تو خـواهم گرفـت  او انتقام  قطعاروى، 
رسـان و  ب اوسـالم مـرا بـه    و  ابن الرضـا آن برو به نزد 

بيست هزار دينار ببر و آن اسب را كـه ديشـب    يشبرا
 ي همـه و بعـد   !نمـا  شپيشكشرا نيز  بر آن سوار بودم
ديـدن آن حضـرت   ه كـه بـ   دستور بـده بنى هاشم را 

  »  .كنندروند و بر او سالم ب
  :  گويدادامه جريان را تعريف ميياسر 
اتفاق ايشـان   هاشميان امر نمودم و خود نيز بهبه من 

داخل شـدم و سـالم كـردم و سـالم مـأمون را       نزد او
او م و آن اسب را به شتگذا نزدشرساندم و آن مال را 

   :فرمود و بعد نگاه كرده و تبسم نمود لحظاتي. دادم
او اينچنـين  مـن و  او و پدرم و بين  آيا بيناى ياسر «

عهد شده بود كه با شمشير برهنه بـر سـر مـن فـرود     
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كننـده و كسـى هسـت     داند كه مرا يارى يا نمىآ؟! آيد

    :گفتممن » !كه ميان من و او مانع گردد؟
ه از سـر ايـن عتـاب و      « اى سيد من يا ابن رسـول اللـَّ

خدا قسم و بـه حـق جـدت رسـول      به درگذر!اعتراض 
خدا كه مأمون در آن هنگام در كار خود عاقل نبـود و  

بـراى   اود. دانسته در كجاى زمين خدا قـرار دار  و نمى
خدا نذرى صحيح نموده و قسم يـاد كـرده كـه ديگـر     
بعد از اين هرگز مست نگـردد و ايـن مرتبـه از فريـب     

يا ابن رسول  ،شيطان بوده پس هرگاه بر او وارد شدي
عيـبش را نگـو و    !چيزى را يـادآورى نفرمـا  به او  !اللَّه
حضـرت  » نكـن!  شسرزنشـ خاطر كاري كـه كـرده    به

  فرمود:  
اسـت و چنـين    همـين  ى من هـم أا كه رخد قسم به«

خود را طلب نمود و آن  لباسگاه  پس آن» قصد دارم.
مـردم بـا آن    ي را پوشيد و از جـاى برخاسـت و همـه   

 نـزد راه افتادنـد تـا آن كـه    ه ببعد حضرت ايستادند و 
 اورا ديد، برخاست و  ايشان مأمون وقتي آمدندمأمون 

احـدى را   آمد گفت و چسبانيد و خوش اش را به سينه
 ايشـان ما با ئدامزاحم گفتگويشان شود. اجازه نداد كه 

گفت.  مي "چشم"شنيد  چه ميبه آنگفت و  سخن مى
صحبت ايشان به پايان رسيد ابوجعفر محمد بن  وقتي
  گفت:  السالم)هي(علالرّضا 

  مأمون گفت: !» يا اميرالمؤمنين«
  فرمود:  !» لبيك و سعديك«
 شو قبـول  آن توجـه كـن  برايت نصـيحتي دارم، بـه   «

  مأمون گفت: !» نما
آورم. آن  جـاى مـى   هقبول نمودم و حمد و شكر را بـ «

   حضرت فرمود:» نصيحت چيست؟
من بر تو از شرّ اين خلق ايمن نيستم، نزد مـن   قطعا«

 تخـود  از جـان آن،  ي وسـيله دعايى است كـه بايـد ب  
خودت را در حرز و حفاظ قرار دهـي  محافظت كنى و 

هـا و آزارهـا    هـا و آفـت   بالهـا و ناخوشـي   و از شرها و
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مـرا  جلوگيرى كنى. همچنان كه ديشب خداى تعالى 
از شرّ تو نگاه داشت، و اگر با اين دعـا بـا سـپاه روم و    

اهل  يبراى چيرگى بر تو همه و اگرترك روبرو شوى 
از تو چيزى براى ايشان به  گرد آيند، قطعاروى زمين 

ر نمـى    ار ميسـ آن دعـا را   اگـر و  شـود  اذن خداى جبـ  
از خـودت را  خواهى پس آن را برايت بفرسـتم تـا   مي

مـأمون  » در حرز قرار دهـي.  چه ذكر نمودمجميع آن
  گفت: 

و بـرايم   !خواهم، به خط خـود آن را بنـويس   بلى مى«
  فرمود:   ايشان!» بفرست

كسـى را نـزد    السالم)هي(علشد، ابوجعفر كه صبح » باشد.«
 نـزدش به  زدش بروم وقتيخواست كه نمن فرستاد و 

خواسـت كـه بـرايش    نشسـتم،   يـش رفتم و پـيش رو 
بود بياورند و بعـد  زمين تهامه سراز كه پوست آهويى 

  فرمود: سپس اين حرز را به خطّ خود نوشت و 
اميرالمـؤمنين ببـر و بگـو:     نـزد  اين رقعه را !اى ياسر«

گـويم بـر آن    اى از نقره بسازد و آنچه مي قاب لوله  يك
ـ   .ايدنقش نم بـازوى خـود   ه هر وقت خواسـت آن را ب
ابتـدا وضـوى نيكـو و     بر بازوى راسـت ببنـدد.   ،ببندد

در هـر   ،شادابى بگيـرد و چهـار ركعـت نمـاز بخوانـد     
آيــة «خوانــد و هفــت مرتبــه  ركعــت يــك حمــد مــي

و هفت مرتبه  "أ شهد اللَّه"آيه و هفت مرتبه  »الكرسى
ا و الليــل اذ«و هفــت مرتبــه  »و الشــمس و ضــحيها«

 خوانـد.  مـى  »قل هـو اهللا احـد  «و هفت مرتبه  »يغشى
وقتى نماز خود را تمـام كـرد ايـن حـرز را بـر بـازوى       

ها و هـر چـه    ها و ناراحتي در گرفتاري .بندد راست مى
شود و نبايد مـوقعى كـه    موجب ترس و وحشت او مى

اگر او با روميـان   .طلوع قمر در برج عقرب است ببندد

                                                 
شَِهد اللَّه أَنَّه ال إِله إِالَّ هو و الْمالئكَةُ و أُولُوا : 18آل عمران /  أ 

كيمزيزُ الْحالْع وإِالَّ ه ال إِله طسماً ِبالْقلْمِ قائالْع.  
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خـدا پيـروز    ي اجـازه ه بـ  هـا  جنـگ پـردازد بـر آن   ه ب

   شود. مى
مأمون حرز را طبق آدابي كه حضرت فرموده بـود بـر   
بازويش بست و در جنگ روميـان پيـروز شـد. غنـايم     

ها بـه   زيادي به چنگ آورد و همچنين در ديگر جنگ
شـد. ايـن حـرز را     ي الهي نيـز پيـروز مـي   حول و قوه

مهـج الـدعوات و مـنهج العبـادات،     كتاب  توانيد در مي
  ببينيد. 37 صفحه

  شهادت

توسـط معتصـم    220اش در اوايل سال  امام و خانواده
همـان   ي القعـده به بغداد فراخوانده شد و در آخـر ذي 
معتصـم در   34سال توسط معتصم به شهادت رسـيد. 

  به خالفت رسيد. 218رجب سال 
   جسـت كـه حضـرت جـواد     معتصم پيوسته راهى مـي 

دانسـت ام الفضـل بـا     يمـ  .را از ميان بردارد (عليه السـالم) 
جهــت اوالد  هيكــى بــ .خــوبى نــدارد ي ميانــه ايشــان

حسادت شـديدى كـه    ي ديگر بواسطه او، ونداشتن از 
زيـرا   ،ورزيد مادر حضرت امام علي النقى ميه نسبت ب

ـ   .داشت حضرت او را بر ام الفضل مقدم مي ه معتصـم ب
را مسـموم كنـد. ام    ايشانالفضل پيشنهاد كرد كه ام 

سمى را در انگور رازقى جـاى داد و   .بول كردالفضل ق
از آن انگور ميل  امامهمين كه  .در مقابل امام گذاشت

   :امام فرمود. گريه نموده ام الفضل شروع ب ،كرد
را گرفتار دردى كند كـه  و خدا ت ؟!كنى چرا گريه مي«

شدنى نباشد و باليى گرفتار شوى كه پوشـيدنى   خوب
  »نباشد.

ـ ام  دردى در مسـتورترين عضـو بـدن    ه الفضل مبتال ب
بـه بواسـير    . اوهمان درد از دنيـا رفـت  ه خود شد و ب

اند اين جراحت در آلت تناسلي  مبتال شد. بعضى گفته
 220در سـال   (عليـه السـالم)   حضـرت جـواد   او بود.
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و هجرى روز سه شـنبه پـنجم ذيحجـه از دنيـا رفـت      
  35.چند ماه داشتو بيست و چهار سال 
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  چهل حكمت

  نياز مؤمن -1
     زَّ و نَ اهللاِ عـ فيـق مـصال: َتوخ إلي ثَالث تاجحنُ يؤماْلم

.هحْنصنْ يمول مَقب و ،هنْ َنْفسظ مواع لَّ، و36 ج 
از طـرف   ياست: تـوفيق محتاج  خصوصيتمؤمن به سه 

، واعظي از درون خود، پذيرش نصـيحت  عزّوجلّخداوند 
 كسي كه او را نصيحت نمايد.

  همنشيني مؤمن -2
شْـرَةٌ و تَْلقـيح للْعقْـلِ و إنْ كـانَ نَـزْراً      مالقاةُ االْخـوانِ ُن  

 37قَليال.
ــرادران   ــا ب ــدار ب ــات و دي   حفــظ و ، موجــب دينــيمالق

و ي يسبب شـكوفا چنين همگردد و ميها داري از بالنگه
، گرچه در مدت زمـاني كوتـاه انجـام    شودميعقل رشد 
 پذيرد.

  ني اشرارهمنشي -3
إياك و مصاحبةُ الشَّريرِ، فَإنَّه كَالسيف اْلمسُلولِ، يحسنُ  

.أَثرُه حْقبي و ْنَظرُه38 م 
او زيرا شرور، انسان از مصاحبت و دوستي با برحذر باش 

قيافه اش زيبـا  ، باشدخارج از نيام ميهمانند شمشيري 
 .ستو نيكو است ولي اثرش ناپسند و زشت ا
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  توكل -4
  و ،هبنِ اهللا طالو مْنجي فَكيو ،ُلهنِ اهللاُ كافم عَضيي فَكي

.هاهللاُ إَلي كََّله رِاهللاِ وإلي َغي نِ اْنَقَطع39 م 
د كســي كــه خداونــد شــومــيگمــراه ضــايع و چگونــه 

نجـات  كند و فرار ميچطور  و سرپرست و متكّفل اوست
 هر باشد.مي و جوياي او لباداوند طيابد كسي كه خمي
، خداونـد  كه تمام اميد و پناهش به غير خدا باشـد  سك

 كند.واگذار مي غيراو را به همان 
  شناخت كار -5
 .رصاداْلم ْتهيأع وارِداْلم رِفعي نْ لَم40 م 

باشد، پيـدا كـردن   خبر نداشته هاى ورود هر كس از راه
 ته خواهد كرد.هاى خروج او را خسراه
  سرزنش -6
 41 استعتاب. ارتياب أعَتب منْ َغيرِ منْ عَتب منْ َغيرِ 

كنـد،    كسى كه ديگران را بدون هيچ اتهـامى سـرزنش   
  خودش نيـز ماننـد او، مـورد نكـوهش و سـرزنش قـرار       

 .گيردمى
  اخالص -7
 42 خْالص.أْفَضلُ الْعبادةِ اإل 

 .بادت استترين عاخالص، با فضيلت
  (عجل اهللا فرجه)امام زمان  -8
ـ  ،في ذْكرِ اْلقَـائمِ    ي علَـي النّـاسِ وِالدتُـه، و يغيـب     يْخَف

ميس وه و ،ُتهيمَتس هِمَليع رُمَتح و ،هَشْخص مْنهول  عسر
 43 ه.نيوسلم) و َكوآلهعليهاهللاهللاِ (صلي

فرجـه): والدتـش   تعالياهللا(عجل ي قائم آل محمددرباره
. و مردم غايب اسـت است، و شخصش از بر مردم مخفي 

  او كــه بــردن نــامش بــر مــردم حــرام اســت و حــال آن 
او  يكنيه)و همسلمووآلههيعلاهللاينام رسول خدا (صلهم

 است.
  عزت -9
 44 عزُّ اْلمؤْمنِ غناه عنِ النّاسِ. 

 ديگران است.ز او انيازي عزّت مؤمن در بي
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  ادب شنيدن -10
منْ أصغي إلي ناطق َفقَد عبده، فَإنْ كانَ النّاطقُ عنِ اهللاِ  

نْ لسـانِ إبلـيس     قُ عـْنطقُ يإنْ كانَ النّاط اهللاَ، ودبع َفقَد
.إبليس دبع 45 َفقَد 

 گـوش فـراداده و بـه آن    يسـخنران سـخنان  هركس بـه  
، پـس  را كرده است او گيبند، در حقيقتمتمايل باشد، 

ايـن  سخن بگويد، و از جانب او خدا از چه سخنور چنان
و اگـر از زبـان شـيطان     فرد بندگي خدا را كرده اسـت؛ 

 .را كرده استشيطان  گيسخن بگويد، بند
 ستم -11
  .رواْلج نْ رِضاهَخطُ مس ُضرُّك46 ال ي 

راضـي بـه سـتم اسـت بـه تـو       كسي كه خشم و غضب 
 .رساندبي نميآسي
  ضرورت ازدواج -12

وه، إالّ       جـَفزَو أماَنتَـه و دينَـه َفرَضـيتُم كُمإَلي نْ َخَطبم
 47 َتفْعُلوه َتْكنُ فْتَنةٌ في االْرضِ و َفساد َكبيرْ.

از ادين و د و مشما آ به سويخواستگاري  رايب سهر ك
او را  ،ايمان او و همچنين امانت داري اش راضـي بوديـد  

بـه   به ازدواج در آوريد چـرا كـه اگ ايـن كـار را نكنيـد     
 .شوداي در زمين و فسادي بزرگ تبديل ميفتنه
  سكوت جاهل -13

 ا َلولُ ماْلجاه َكتس .النّاس 48 اْختََلف 
اگر جاهل و نادان سـاكت بمانـد، ميـان مـردم اخـتالف      

 .شودنمي
  زشت زيبا! -14

 49 اً كانَ َشريكاً فيه.منِ اسَتحسنَ َقبيح 
كنـد، در   نيك بداندو كرده هر كه كار زشتي را تحسين 

 .خواهد بودشريك  كار قبيح و زشت آن
  اطمينان بيجا -15

 لَ اْلخأنيَنةِ َقبإلَي الطُّم نِ اْنقادـ م ب    ه َنْفسـ رَض عـ رَةِ َفقَـد
ةِ اْلمبالْعاقَلَكةِ وْلهةلب50 .تع 

الع يـافتن و خبرگـرفتن از چيـزي، بـا     اطهركس بدون 
مطيع و پذيراي آن شود، خـود  طمأنينه و آرامش خاطر 
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عاقبتي جانكاه و ماللت بـار قـرار   و هالكت را در معرض 
 .داده است

  استغناء -16
  هبنِ اتَّقَي اهللاَ أحم و ،هإَلي تَْغني بِاهللاِ إْفَتَقرَ النّاسنِ اسم

إنْ َكرِه و 51 وا.النّاس 
مـردم   ،نيـاز بدانـد  خداوند بـي  يوسيلههر كه خود را به

رعايـت  تقواي الهـي را   سمحتاج او خواهند شد و هر ك
خواسته يا ناخواسته و حتـي بـا اكـراه، مـردم از او      كند،

 .احساس دوستي در خود خواهند داشت
  السالم)(عليهتوصيف علم امام علي  -17 
ة يفْـَتح ألْـف     علَّم رسولُ اهللاِ عّلياً   مـة، كُـلُّ كَل مـكَل أْلف 

 52 كَلمة.
يك هزار كلمه به علي تعليم نمـود كـه هـر     پيامبر خدا

 .كندباز مياز كلمات ديگر را اي هزار باب كلمه
  شكر -18

 53 نعمةٌ الُتْشَكرُ َكسيَئة التُْغَفرُ. 
ي يهماننـد خطـا   به جا آورده نشـود،  شنعمتي كه شكر

 .مورد بخشش .واقع نشوداست كه 
  هاموجب مرگ -19

    ياتُـهح لِ، و بِاالْجـ هتونْ ماالْْنسانِ بِالذُُّنوبِ أْكَثرُ م توم
 54 بِاْلِبرِّ أْكَثرُ منْ حياته بِالْعمرِ.

مرگ انسان به خاطر انجام گناهان بيشتر است از مـرگ  
خـاطر  او به خاطر فرارسيدن اجلش، و زنده ماندنش بـه  

نيكي كردن و احسان، بيشتر است از زندگي او بـا عمـر   
 .طبيعي

  دين و شهوت -20
َلنْ يسَتْكملَ الْعبد حقيَقةَ االْيمانِ حتّي يؤْثرَ ديَنه علـي   

.هلي دينع َتهورَ َشهؤْثتّي يح كلهَلنْ ي و ،هتو55 َشه 
كند مگر در نميبنده، حقيقت ايمان را در خودش كامل 

اش كـه ديـنش را بـر شـهوات و اميـالِ نفسـاني      صورتي
كـه شـهوات و   گـردد مگـر زمـاني   برگزيند و هالك نمي

 .اميال نفساني را بردينش ترجيح دهد
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  طلب علم -21
عَليكُم ِبطََلبِ الْعلْمِ، فَإنَّ طََلبه َفريَضةٌ واْلبحثَ عْنه نافَلةٌ،  

يَلةُ بص وه ي  و َفةٌ فـُتح ةِ، ورُولَي اْلمليلٌ عد نَ االْْخوانِ، و
ف أُنْس َفرِ، وي السف بصاح سِ، وجالةِ. ياْلم56 الُْغرْب 

 زيرا طلب علـم تحصيل علم و معرفت، الزم است بر شما 
ــاوي و بحــثواجــب و  ــون آن در  كنجك خــوب و پيرام

دوسـتان و   ابراي ارتباط ب ايوسيلهو اين است  بمستح
مـروت و جـوانمردي    يدليـل و نشـانه   و برادران اسـت 

مجـالس اسـت، همـدم و رفيـق     ي نشاط و تحفـه است، 
ــافرت و   ــان در مس ــونس  اانس ــيس و م ــااو ن    ييدر تنه

 باشد.مي
  اخالق -22

   قْـلِ، وبِ زيَنةُ الْعنُ االْدسح لْمِ، وناحِ زيَنةُ الْعاْلج َخْفض
 هجطُ اْلوسلْمِ.ب57 زيَنةُ اْلح 

أدب  ؛ نيكـو زينت علـم و دانـش اسـت    ،تواضع و فروتني
زينـت   گشـاده رويـي،   اسـت؛ زينت بخش عقل  ،داشتن

 حلم و بردباري است.
  محضر خداوند -23

   فخـال و ،واتَفضِ الشَّهار قِ اْلَفْقرَ، وَتناع رَ، وبالص دسَتو
ف    اْلهوي، و اعلَم أنَّك َلنْ  نِ اهللاِ، فَـاْنُظرْ َكيـي نْ عـَتخُْلو م

 58 َتُكونُ.
دسـتي  فقـر و تنـگ  و بـا   قرار بـده  گاه خودصبر را تكيه

و شهوات را از خـود  هواهاي نفساني همراه و مالزم شو. 
گاه از ديدگاه خداوند پنهـان و  و بدان كه هيچ ؛كنطرد 

كه در چـه  و دقت كن ، پس مواظب باش نيستيمخفي 
 .تيهسحالتي 

  كمال ركوع -24
 59 منْ أتَم رُكوعه لَم تُدخْله وحَشةُ اْلَقبرِ. 

(و حـق   هركس ركوع نمازش را به طور كامل انجام دهد
، وحشت قبـر بـر او وارد نخواهـد    آن را به اتمام برساند)

 شد.
  خشوع -25

 ما ال ي َترْك الةِ، وزيَنةُ الص اْلُخُشوعني زيَنةُ اْلوعِ.ع60 ر 
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امـوري كـه بـه انسـان     تـرك  است و زينت نماز  ،خشوع
زينت بخش ورع و  ربطي نداشته و ارزش و سودي ندارد

 باشد.تقواي انسان مي
  امر به معروف -26

مرُ بِاْلمعرُوف و النَّهي عنِ اْلمْنَكرِ خَْلقانِ منْ خَلْـقِ اهللاِ  األ 
نْ خَـذََلهما خَذَلَـه    عزَّ و جلَّ، َفمن َنصرَهما أعزَّ مـ اهللاُ، و ه

 61 اهللاُ عزَّ و جلَّ.
از مخلوقـات  امر به معروف و نهـي از منكـر دو مخلـوق    

خداونـد او را   ،هـا را يـاري كنـد   ، هر كه آنهستندالهي 
هـا را  و هـر كـه آن  گرداند ياري كرده و او را با عزت مي

-يار رهـا مـي  ياور قرار دهد خداوند نيز او را بيتنها و بي
 .كند
  مرگ فرزند -27

َكَتب رجلٌ إِلَى أَبِي جعَفرٍ يْشُكو إَِليه مصابه ِبولَده و شدةَ 
تملا عأَ م هإَِلي َفَكَتب خََلها دأ م   ْختـارلَّ ي جـ زَّ ونَّ اهللاَ ع

 62 ه علي ذلك.منْ مالِ اْلمؤْمنِ و منْ ولْده أْنَفسه ليأجرَ
نوشت و در آن از  السالم)(عليهشخصي نامه اي به امام جواد 

مصيبتي كه به خاطر از دسـت دادن فرزنـدش و شـدت    
حزني كه بر او وارد شده بود شـكايت كـرد، حضـرت در    

  جواب پاسخ داد:
 ،مـؤمن  اوالدو از مـال  خداونـد متعـال    داني كهآيا نمي 

در قيامــت پــاداش  تــا، گيــردرا مــيترينشــان محبــوب
 عظيمي عطايش نمايد.

  توصيه -28
قالَ له رجل: أَوصني بوصية جامعة مْخَتصرَة؟ َفقالَ صنْ  

 63 جَِلةِ.اال الْعاجَِلةِ و نارِ َنْفسك عنْ عارِ
به حضرت عرض كرد: مـرا موعظـه و نصـيحتي     شخصي

  حضرت فرمود:  !كامل و مختصر عطا فرما
از ذلّـت و   ،مان و محفوظ بدارادر چيز) (از دو را  تخود

 .تآخردر از آتش و عذاب  در دنيا و ننگ زودرس
   فساد و صالح -29

ــالح األَفســاد األ  ص و ،ــَفهاء عاَشــرَةِ السخــالقِ ْخــالقِ ِبم
.قَالءةِ الْعناَفس64 ِبم 
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نشـيني بـا   معاشرت و همدر اخالق از بين رفتن فساد و 

و ؛ و رشـد و كمـال اخـالق    يه استسفخردان و افراد بي
 .و عقالء استبا خردمندان  اصالح آن در همدم شدن

 ادب -30
دب عنْد النّاسِ النُّْطقُ بِاْلمسَتحسنات ال َغيرُ، و هـذا  األ  

لْ ِبهـا إلـي رِضَـا      وصـي ما لَـم ِبه تَدعال يء   و ،حاَنهب اهللاِ سـ
أُدبـاء   اأدب الشَّريعةِ، َفتَأدبوا ِبها َتُكوُنودب هو اْلجنَّةِ، و األ

 65 حقّاً.
از چيزهـاي خـوب   مردم، تنها سخن گفتن در نگاه ادب 

  و بــه آن تــوجهي  حــرف بــي ارزش بــودهايــن  اســت و
خداوند متعال و رضاي كه انسان را به  زمانيتا شود نمي

ادبـي اسـت كـه     (حقيقي)، . بنابراين ادبنرساندبهشت 
متأدب به ايـن  ، پس ق شريعت و بر اساس آن باشدمطاب

 .ادبي گرديد آداب شويد تا حقيقتا افراد با
 موجبات محبت -31
ــي      ف ــةُ: االْْنصــاف بحــنَّ اْلم ــب ِبِه تَلصــال َتجــالثُ خ َث

ْنطواع و الرُّجوع إلي اْلمعاَشرَةِ، و اْلمواساةُ في الشِّدةِ، و اإل
 66 .قَْلب سليم

: شـود مـي افراد جلب محبت است كه با آنها سه خصلت 
دردي كـردن  مواسات و هـم انصاف در معاشرت با مردم، 

تسليم شدن و رجوع نمودن بـه قلـب   ، هنگام سختيدر 
 سليم (مراجعه به وجدان پاك).

  توبه -32
 بِاْلقَْلبِ، و مم: نَدعائع دبلي أرةُ عببِاللِّ التَّو ْغفارتاس سانِ، و

.ودعأنْ الي زْمع وارِحِ، ولٌ بِاْلجم67 ع 
: پشيماني قلبـي،  توبه بر چهار ستون و پايه، استوار است

با اعضاء و جوارح خـود در عمـل نشـان    استغفار با زبان، 
كه ديگر مرتكب ي بر ايندتصميم جداشتن عزم و ، دهد

 آن گناه نشود.
  عمل خوبان -33

ــ  مــنْ ع ــالثٌ م ــرائض، ولِ األَث ــةُ اْلَف ــرارِ: إقام ب  نــابتاج
 68احتراس منَ الَْغفَْلةِ في الدين. اْلمحارِم، و
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برپـا  : رودشـمار مـي  بـه نيكان عمل از  است كه سه چيز
، و محرمـات  از گناهان كردن واجبات الهي، دوري كردن

 دين. مراقبت از ايجاد غفلت درمواظبت و 
  حقيقت ادب -34

 ح صـالِ  قيَقةُ األوَتجافي خ رِ، وصالِ اْلخيخ ماعتجبِ: اد
خْالقِ في الـدْنيا و  دبِ يبُلغُ الرَّجلُ اْلمكارِم األالشَّرِ، و بِاأل

 69 االْخرَةِ، و يصلُ ِبه الَي اْلجنَّةِ.
هـاي  خصـلت جمع شـدن   حقيقت ادب عبارت است از: 

  و ناپسـند. انسـان    خـالي بـودن از صـفات زشـت     خوب،
 و مكـارم  دب در دنيا و آخـرت بـه كمـاالت   ا يوسيلهبه

  دب نيـل بـه بهشـت    ارسد؛ و نيز بـا رعايـت   اخالقي مي
 يابد.مي
  السالم)هي(علزيارت امام رضا  -35

نْ         ةِ، مـ نَ اْلجنـَّ مـ ضَـةٌ ُقِبضَـتلَي طُـوس َقببنَ جيإنَّ ب
 70 امةِ منَ النّار.دخََلها كانَ آمناً يوم اْلقي

باشد كـه از  اي ميهمانا بين دو سمت شهر طوس قطعه
داخـل آن شـود، روز    سبهشت گرفته شده است، هر كـ 

 مان خواهد بود.اقيامت از آتش در 
  )السالماهي(علزيارت حضرت معصومه  -36

 71 .ةُمنْ زار َقبرَ عمتي ِبقُم، فََله اْلجنَّ 
ت معصومه را در قم زيارت كند، ام حضرهركس قبر عمه

 .از آن او خواهد بودبهشت 
  السالم)هي(علادب زيارت امام رضا  -37

َتْقبلَ       اسـو رِه َقبـ نْـدع لَـسنِ َفجؤْماْلم رَ أخيهَقب نْ زارم
:َقرَءرِ ولَي اْلَقبع هدي َضعو َلةَ وباْلق إنّاأْنزَْلناه َلةِ اْلقَدرِفي َلي 
 72سبع مرّات، أمنَ منَ اْلَفزَع االْْكبرِ.

حضور يابد و رو به قبله  شمؤمنبرادر قبر  سرهركس بر 
بنشيند و دست خود را روي قبر بگذارد و هفـت  نزد آن 

را » فـي ليلـة القـدر    أنزلناه إنّا« يمباركه يمرتبه سوره
روز قيامـت  هـاي  شدايد و سختيَفزَع أكبر كه بخواند از 

  .خواهد بودمان ادر است 
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  موجب رضوان اهللا -38
 بِالْعبد رِْضوانَ الّله: َكْثرَةُ االْستْغفارِ، و َخْفض نَثَالثٌ يبلِّْغ 

 73 الصدَقةَ. اْلجانبِ، و َكْثرَةُ
  رضـوان خـداي متعـال    اسـت كـه بنـده را بـه      سه چيز

 ينـ اهل تواضـع و فروت  و :  زياد استغفار كردنرساندمي
 صدقه دادن.بسيار  و بودن
  كمك ستمگر -39

 .ُشرَكاء الرّاضي ِبهو ،عينُ َلهاْلملُ بِالظُّلْمِ، و74 اْلعام 
ظلـم و كسـي كـه     يظلم، كمك دهنده يانجام دهنده

شـريك خواهنـد   (در ظلـم)  راضي به ظلم باشد، هر سه 
 بود.
  فروتني -40

دلُ   التَّواُضع زيَنةُ اْلحسبِ، واْلَف  الْعـ ةُ زيَنةُ اْلكَـالمِ، وصاح
كيَنةُ زينَـةُ الْعبـادةِ، واْلحفْـظُ زينُـةُ       زيَنةُ اال السـيمـانِ، و
 75 الرِّوايةِ.

ـ تواضع و فروتني زينت بخش ح ب و شـرف، فصـاحت   س
، فـرد زينت بخـش كـالم، عـدالت زينـت بخـش ايمـان       

 ،عبادت؛ و دقّـت در ضـبط و حفـظ   بخش زينت  آرامش
  .استنقل روايت و سخن  خشب زينت
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