
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 شناخت مختصری از زندگی امام محمد تقی علیه السالم

 ه. ق در شهر ١٩٥و »جواد« است، در ماه رمضان سال   اش »ابو جعفر« و لقب او »تقى«نهم كه نامش »محمد« و كنيه امام

او   مادرپدر آن حضور  »امام لی  ب  موسو  الر وا لیيهما ال«وام« امام  شوعم شويعيان بود.    ١.ديده به جهان گشوود مدينه«»

  برار   ا  نظر فضوال  ااابى در درجه وايي  2.رودي»سوييهه« كه ا  ااندان »ماريه بيييه«  م«ور پيامير اسوام به شومار م

  فضويیت م ا  او به لنوان بانويى منزه و پاكدام  و بابه طورى كه امام ر وا لیيه ال«وا  ،3داشوت و برتري   نان  مان اود بود

 .كرد ياد م

 كه پدر بزرگوار امام جواد لیيه ال«ام در گذشت، او حدود  شت سال داشت و در س  بي«ت و پنج سالگى به شهاد   رو ى

 .ده شدلیيه ال«ام به ااك سپر در بيرسعان بريش در بغداد در كنار بير جّدش، موسى ب  جعفر و 4رسيد

.  شود م  لیيه ال«وام، به لنوان مولودى پراير و بركت ياد  جواد امامم و در محاف  شويعه، ا   ااانواده امام ر وا لیيه ال«و  در

آوردند.    بود، : رو ى در محضور امام ر وا لیيه ال«وام، فر ندش ابو جعفر را كه اردسوالگويد چنانهه »ابو يحياى صونعانى« م

»اب  بياما« كه ا  سوران »وابفيه«   ٥.«تر ا  او  اده نشوده اسوت»اي  مولودى اسوت كه براى شويعيان ما، با بركت  امام فرمود:

باشووى در   امام او را معهم به لقيمى كرد و نوشووت: چگونه ممه  اسووت  لیيه ال«ووام  اى به امام ر وواطى نامه،  6بوده اسووت

 !؟صورتى كه فر ندى ندارى

كه اداوند    گذرد كه داراى فر ندى نخوا م بود، سوووگند به ادا بيش ا  چند رو  نم  دانى در پاسوون نوشووت: ا  ك ا م امام

  7د.كن كند كه حق را ا  باط  جدا م م  ليا م به پ«رى

  بیهه اي  معنا بهمنحصوور به اي  مورد نيوده اسووت،    و ديگر پيروان وابفيه  شووگرد تيیيغى ا  طر» »ح«ووي  ب  بياما« اي 

   كرده  آنان را رد م   يو امام ر ا لیيه ال«ام  مواره سخنان و دي شده  مخعیف و در موارد گوناگون تهرار م   اىمناسيت

 ا ااتمه داد و مو و  امام و شويعيان كه ا  اي  نظر در تنگنا برار  به اي  سومپاشو   لیيه ال«وام  جواد امامآنهه تولد   تا  ،8اسوت

 ٩.تقويت گرديد و العيار و وجهه تشيّ  باي رفت بودند، گرفعه

 اى وابفيه و دشوومنان ااندان امامت در اي  مورد، به حدى بود كه حعى پا ا  ويد  حضوور  جواد كه وابفيه را  وسوووسووه

م اال«وكرد، گرو ى ا  اويشوان امام ر وا لیيه   سوا  گ«وعااى را به جايى  - ا  ا و تنگ نظر اسوا  ح«ود ور    بر ای 

 ت!!كه ادلا كردند كه حضر  جواد، فر ند لیى ب  موسى ني« رساندند طيعاً
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  اى پنهانى اويش، جز شويهه لوام فرييانه لدمدر اي  تهمت ناجوانمردانه و دور ا  اسوام، براى مير  كردن انديشوه آنان

جواد را بهانه برار داده گفعند: در ميان  امامميان پدر و فر ند ا  نظر رنگ چهره! چيزى نيافعند و گندمگونى صووور    شوويا ت

 لیيه امام  شوعم فرمود: او فر ند م  اسوت. آنان گفعند: پيامير اسوام صو !  ما، امامى كه گندمگون باشود وجود نداشوعه اسوت

پى آنان شوناسوان داورى كنند. حضور  ناگزير فرمود: شوما در شوناسوى داورى كرده اسوت بايد بي  ما و تو بيافهوآله با بيافه

 .ايداما به آنان نگوييد براى چه دلوتشان كرده  كنم، بفرسعيد ولى م  اي  كار را نم

كه  حالى در باغى نشو«وعند و آن حضور ، در  لیيه ال«وام  ر وا امامرو  بر اسوا  برار بيیى، لمو ا، برادران و اوا ران   يك

 ت، در ميان باغ به بي   دن مشوغول شود، گويى كهو كا ى بر سور و بيیى بر دوش داشو  اى گشواده و پشومي  بر تجامه

 د.است و ارتياطى با حا ران ندار باغيان

 شوناسوايى شوناسوان دراواسوت نمودند كه پدر وى را ا  ميان آن جم را حا ور كردند و ا  بيافه  جواد لیيه ال«وام امام  آنگاه 

و   او، اما اي  شوخ،، لموى پدرش، و اي ، لموى اودكنند. آنان به اتفاق گفعند: پدر اي  كودك در اي  جم  حضوور ندارد،  

  اي   م لمه اوسوت، اگر پدرش نيز در اين ا باشود بايد آن شوخ، باشود كه در ميان باغ بي  بر دوش گذارده اسوت،  يرا سواق 

اتفاق گفعند: پدر او،  شوناسوان به به آنان پيوسوت. بيافه  لیيه ال«وام  اي  دو، به يك گونه اسوت! در اي   نگام امام ر وا پا اى

 ت!اس اي 

  د م م جواد  د و لرض كرد: گوا ى امام اى  اي   نگام لیى ب  جعفر، لموى حضر  ر ا ا  جا برااست و بوسه برلب  در

  نور هيار ديگر توطئه و دسوي«وه مخالفان امامت براى ااموش سوااع يبدي  ترتيب   .١كه تو در پيشوگاه ادا امام م   «وعى

 .ادا، با شه«ت روبرو شد و اداوند آنان را رسوا ساات

  

 !!!خردسال امام

 كه در مورد  ینخستین امامى بود كه در كودكى به منصب امامت رسید، نخستین سوال علیه السالالم جواد  اماماز آنجا كه   

مسالوولیت حسالاو س سالنوین امامت س  تواندیاين اسالت كه گوونه ي  نوجوان م  رسالد،یآن حضالر  به نرر م  زندگى

را بر عهده بویرد؟ آيا ممكن اسالت انسالانى در گنین سالنى به آن حد از كمال برسالد كه بتواند جانشالین   مساللمانان پیشالوايى

  هاى پیشین گنین گیزى سابقه داشته است؟امت در پیامبر خدا باشد؟ س آيا

 ا بايد توجه داشوت: درسوت اسوت كه حد و مر  ااصوى دارد  شوهوفايى لق  و ج«وم ان«وان معمويً در پاسون اي  سو ال  دوران

ولى چه مانعى دارد كه اداوند بادر حهيم، براى مصوالحى، اي   رسوند، آن  مان، ج«وم و روان به حد كمال م  رسويدن كه با

 اى كمعرى ااصوه كند. در جامعه بشوريت ا  آغا  تاكنون ، در سوالبعضوى ا  بندگان ااص اود كوتاه سوااعه  براى دوران را

اند و در پرتو ليف و لنايت ااصوى كه ا  طر» االق جهان به آنان شوده كه ا  اي  بالده لادى م«وعننا بوده   اندبوده  افرادى

 .اندبه مقام پيشوايى و ر يرى امعى نال  شده  كودكى است در سني 
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: »ما فرمايد رسووالت او و اينهه در دوران كودكى به نيو  برگزيده شووده اسووت، م ر  يحيى وبرآن م يد درباره حضوو - ١

اند و ا  مف«وران كیمه »حهم« را در آيه باي به معناى  وش و درايت گرفعه بعضوى. »١را در كودكى به او داديم   نيو  فرمان

. م يد اي  نظريه رواياتى اسوت كه در كعا  »اصوول كافى« نق  شوده اسوت «اند: مقصوود ا  اي  كیمه، »نيو بعضوى گفعه

آيه مزبور، به »نيو « حضور   حضور  طى آن با تعيير »حهم« در   كه اسوت، ا  آن جمیه، روايعى ا  امام پن م وارد شوده اسوت

گذشوت  كريا، فر ند او يحيى كعا  و حهمت را ا  او به ار  برد    در : پا ا فرمايد كند و م يحيى در اردسوالى اسوعشوهاد م

: »اى يحيى كعوا  آسوووموانى را بوا نيرومنودى بگير، و موا فرموان نيو  را در  فرموايود و اي   موان اسوووت كوه اوداونود در برآن م

 .2«داديم  كودكى به او

كه حضوور    دانيم  با اينهه براى آغا  تهیم و سووخ  گفع  كودك معموي  مانى حدود دوا ده ماه ي م اسووت، ولى م - 2

در  مان رو  اى نخ«وعي  تولد  بان به سوخ  گشوود  ا  مادر اود كه به بدر  الهى بدون ا دواج باردار    ال«وام لیيه لي«وى

 اى معاندي  را  شود  دفا  كرد و ياوه ه به دنيا آورده بود و به اي  جهت مورد تهمت و ا انت برار گرفعه بود ب  نو ادى شوده و

 اى بزرگ«وال اسوت. برآن م يد گونه سوخ  گفع  و با اي  محعوا، در شو ن ان«وانرد كرد، در صوورتى كه اي  دلي  با منيق و

 :كند م نق  گفعار او را چني 

  ك م  بنده ادايم، به م  كعا  آسمانى= ان ي  ليا فرموده و مرا در  ر جا كه باشم وجودى پربركتشگفت: »بى لي«ى

   ام به نما  و  كا  توصيه فرموده و نيز مرا به نيهى در حق مادرم سفارش كرده وداده است، و مرا تا آن  مان كه  نده  برار

 .3«و شقى برار نداده است جيار

   كه بيو  ا  امامان نيز، مردان الهى ديگرى ا  اي  مو يوت و نعموت اله  يم سووور توجه به آنچوه گفعوه شووود به اي  نعي وه م با

 .و اي  امر ااعصاص به امامان ما نداشعه است اندبوده  براوردار

 نهیزم نيامامان در ا گفتار

 : رو ى به محضور امام جواد رسويدم، در  وم گويد م ملیى ب  اسويا،، يهى ا  ياران امام ر وا و امام جواد لیيهما ال«وا - ١

به سويماى حضور  ايره شودم تا بيافه او را به     اود سوپرده، پا ا  با گشوت به مصور براى ارادتمندان آن حضور     ديدار،

درسوت در  مي  لحظه امام جواد لیيه ال«وام كه گويى تمام افهار مرا اوانده بود، در برابر م  نشو«وت و به م   كنم  بيان

وند در م«ووئیه امامت ان ام داده، مانند كارى اسووت كه در مورد نيو   : اى لیى ب  اسوويا،! كارى كه ادافرمود توجه كرد و

 .ان ام داده است

و   4و لیم داديم   : » نگامى كه او به حد رشود رسويد، به او حهم بنيو  فرمايد لیيه ال«وام م  درباره حضور  يوسوف  اداوند

 ٥«م يفرمان نيو  داد  در كودك ي حيفرمود: ما به  ي حيدرباره 
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گونه كه ممه  اسوت اداوند، لیم و حهمت را در سو  چه  سوالگى به شوخصوى لنايت كند، ممه  اسوت  مان  ماناي   بنابر

 ١.در دوران كودكى نيز ليا كند را حهمت

   لرض م: در اراسان در محضر امام ر ا بوديم. يهى ا  حا ران به اماگويد م يهى ا  ياران امام ر ا لیيه ال«ام - 2

 .اگر اداى نخواسعه پيش آمدى رخ د د، به چه ك«ى مراجعه كنيم؟ امام فرمود: به فر ندم ابو جعفر: سرور م ، كرد

  را جواد لیيه ال«وام را كم شومرد، امام ر وا لیيه ال«وام فرمودند: اداوند لي«وى ب  مريم  امام نگام آن شوخ، سو     اي  در

  .2د ه برار دادر سنى كمعر ا  س  ابو جعفر، رسول و پيامير و صاحب شريعت تا

   امام ر ا لیيه ال«ام به يهى ا  ياران اود به نام »معمر ب  االد« فرمود: »م  ابو جعفر را در جاى اود نشاندم و -3

 3د«يرنيمو ا  بزرگانمان ار  مه تران ما مو باود برار دادم، ما ااندانى  «عيم كه كوچك جانشي 

 گرداب اعتقادی

 :نويسدیرستم طبرى، از دانشمندان قرن گهارم هجرى، م  ابن

  به شوش سوال و چند ماه رسويد، م مون پدرش را به بع  رسواند و شويعيان در حير  وامام جواد لیيه ال«وام كه سو ّ     مانى»

 ير شوهر ا معحيرفرو رفعند و در ميان مردم ااعا» نظر پديد آمد و سو ّ ابو جعفر را كم شومردند و شويعيان در سوا  سورگردانى

 4«شدند

 در سال دوي«ت و دو رحیت نمود، س ّ ابوجعفر نزديك به  فت  : چون امام ر ا لیيه ال«امنوي«ند در اي   مينه م  موراان

اي  رو در بغداد و سوواير شووهر ا در بي  مردم ااعا» نظر پديد آمد. »ريّان ب  صوویت«، »صووفوان ب  يحيى«،   بود، ا  سووال

حهيم«، »ليودالرحم  ب  ح واج« و »يونا ب  ليودالرحم «، بوا گرو ى ا  بزرگوان و مععمودي  شووويعوه، در اوانوه »محمودب  

اموام بوه گريوه و انودوه   سووووكگرد آمودنود و در     واى بغوداد بوه نوام »بركوه  لزل«ح واج«، در يهى ا  محیوه  ب  »ليودالرحم 

و تا اي    گردد؟ دار مبايد ديد امر امامت را چه ك«ووى لهده گفت: دسووت ا  گريه و  ارى برداريد،   آنان يونا به  پردااعند...

  شود، م«ال  اود را ا  چه ك«ى بايد بپرسيم؟ بزرگ كودك بابوجعفر 

  :با اشوم گفت  زد،ياي   نگام »ريّان ب  صویت« برااسوت و گیوى او را گرفت و فشورد، و در حالى كه به سور و صوور  او م  در

 ! اگر امامت او ا  جانب ادا باشود حعى اگر طف  يكدارى؟يو شوكّ و شورك اود را پنهان م  هنىينزد ما تظا ر به ايمان م  تو

 باشود، من  پيرمرد صود سواله اوا د بود، و اگر ا  جانب ادا نياشود حعى اگر صود سواله باشود، چون ديگران يك فرد لادى  رو ه 

 .  شود. در اي   نگام حا ران به توبين و نهو ش يونا پردااعندبود، شاي«عه است در اي  باره ت مّ اوا د

در آن موب ، موسوم حج نزديك شوده بود.  شوعاد نفر ا  فقها و لیماى بغداد و شوهر اى ديگر ر «وپار حج شودند و به بصود  

الى بود، رفعند و روى جعفر لا م مدينه گرديدند، و چون به مدينه رسوويدند، به اانه امام صووادق لیيه ال«ووام كه ا  ابو  ديدار

جواد، وارد شود و در صودر م یا نشو«وت. يك نفر بپا  امامنشو«وعند. در اي   نگام ليداب ب  موسوى، لموى    بزرگى  يراندا 
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گفت: اي  پ«وور رسووول اداسووت،  ركا سوو الى دارد ا  وى بهند. چند نفر ا  حا ووران سوو ايتى كردند كه وى  و ااسووت

ن معحيّر و غمگي  شودند و فقها مضوير  گشوعند و برااسوعه بصود رفع  كردند و گفعند: اگر  !...شويعياداد  اى نادرسوعىپاسون

 !داد  اى نادرست نمآمد و جوا م«ال  ما را بد د، ليداب نزد ما نمى جوا  توان«ت ابوجعفر م

 آيد،مى كه  اسوت  ابوجعفر اي :  گفت و  گرديد م یا  وارد«  نام »موفقه  اي   نگام درى ا  صودر م یا با  شود و غالمى ب  در

ااسوعند و ا  وى اسوعقيال كرده سوام دادند. امام وارد شود و نشو«وت و مردم  مه سواكت شودند. آنگاه س اي  اود را    پاه ب  مه

كننده و كامیى شونيدند، شواد شودند و او را دلا كردند و سوعودند و لرض   اى بان گذاشوعند و وبعى كه پاسون ميان با امام در

لمو! نزد ادا بزرگ اسوت كه فردا در پيشوگاه او باي«وعى و   چني  و چنان فعوا داد. حضور  فرمود:  ليداب: لموى شوما، كردند

 ١!؟ ميان امت، داناتر ا  تو وجود داشت، چرا ندان«عه به بندگان م  فعوا دادى در به تو بگويد: با آنهه

اى ده م«وئیه نوشوعه بودم تا ا  آن حضور   نيز در نامه  م :  گويدب  اسومالي « كه آن سوال  مراه اي  گروه بود، مى اسوحاق»

كه دلا كند اداوند   كنم  پاسون داد، ا  او تقا وا م  م   اىبپرسوم. در آن موب   م«ورم حامیه بود. با اود گفعم: اگر به پرسوش

اود را مير  كردند، م  نيز نامه را در    سو اي  را كه  م«ورم به آن آب«وع  اسوت، پ«ور برار د د. وبعى كه مردمم اى  بچه

به دنيال اي    .بگذار  ! اسوم او را »احمد«اسوحاق پا ااسوعم تا م«وال  را مير  كنم. امام تا مرا ديد، فرمود: اىه دسوت گرفعه ب

 .2بضيه  م«رم پ«رى به دنيا آورد و نام او را »احمد« گذاشعم 

 مايه اطمينان و العقاد  3ى كه با امام جواد لیيه ال«ووام صووور  گرفتديدار و بحث و گفعگو و ديدار اى مشووابه ديگر اي 

شويعيان به امامت آن حضور  گرديد و ابر اى تيره ابهام و شويه را ا  فضوا فهر و     آنان كنار  د و اورشويد حقيقت  كام 

 . ساات آشهار را
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 مناظرا  امام جواد علیه السالم

 ؛1با يحیى بن اكثم رهظمنا

 .ال«ام فرسعاد و امام را به بغداد دلو  كردلیيه  جواد اماماى براى ا  »طو « به »بغداد« آمد، نامه »م مون« وبعى

 . اي  دلو  نيز من  دلو  امام ر ا به طو ، دلو  ظا رى و در واب  سفر اجيارى بود اليعه

پذيرفت و بعد ا  چند رو  كه وارد بغداد شوود، م مون او را به كاخ اود دلو  كرد و پيشوونهاد تزويج داعر اود »ا م   حضوور 

 د.الفض « را به ايشان كر

  را در برابر پيشونهاد او سوهو  كرد. م مون اي  سوهو  را نشوانه ر وايت حضور  شومرد و تصوميم گرفت مقدما  اي  امر امام

 .فرا م سا د

در نظر داشووت م یا جشوونى تشووهي  د د، ولى انعشووار اي  اير در بي  بنى ليا  انف ارى به وجود آورد: بنى ليا    او

اى اسوووت؟ اكنون كه لیى ب  موسوووى ا  دنيوا رفعوه و آميزى به م مون گفعنود: اي  چه برنامهو با لح  العراض  كردند  اجعموا 

آل لیى برگردانى؟! بدان كه ما نخوا يم گذاشووت اي  كار صووور    اافت را به  اوا ى رسوويده با  م لياسوويان اافت به

 ا !؟ساله بي  ما را فراموش كرده  چند  اىبگيرد، آيا لداو 

  پرسيد: حر» شما چي«ت؟ م مون

 .اى ندارد: اي  جوان اردسال است و ا  لیم و دانش بهره گفعند

 ا بهره لظيمى ا  لیم و دانش دارند و چنانچه حر» م  كوچك و بزرگ اي  شوناسويد، گفت: شوما اي  ااندان را نم م مون

 شوما ني«وت او را آ مايش كنيد و مرد دانشومندى را كه اود بيول داريد بياوريد تا با اي  جوان بحث كند و صودق  بيول مورد

 د.گرد روش  گفعار م 

اى براى سون ش ميزان و م مون جی«وهرا به دلي  شوهر  وى انعخا  كردند   ا  ميان دانشومندان، »يحيى ب  اكنم « لياسويان

  س الى ا  اي  جوان بنمايم؟ د ى امام جواد ترتيب داد. در آن م یا يحيى رو به م مون كرد و گفت: اجا ه م آگا ى  لیم و

 .گفت: ا  اود او اجا ه بگير م مون

 .بپر  خوا ىيا  امام جواد اجا ه گرفت. امام فرمود:  ر چه م يحيى

   گوييد؟ چه م را شهار كرده است،  وانيآن حال ح گفت: درباره شخصى كه  محرم بوده و در حيىي

 حهم كشوعه اسوت يا در حرم؟ لالم به   باارج ا  محدوده حرم    ّحِجواد لیيه ال«وام فرمود: آيا اي  شوخ،، شوهار را در  امام

 رده؟ صوغير بوده يا كيير؟ براى اولي  بار چني ايا؟ آ اد بوده يا بَه شوهار در حال احرام بوده يا جا  ؟ لمداً كشوعه يا ب  حرمت

كوچك بوده يا بزرگ؟ با   م ا  ان وام    ناتواحي؟ شوووهوار او ا  پرندگان بوده يا غير پرنده؟ ا   بار كرده يا براى چنودمي  كارى

 يحيى  !؟احرام حج اييا ا  كرده اود پشويمان اسوت؟ در شوب شوهار كرده يا در رو ؟ در احرام لمره بوده ابا ندارد   كارى چني 

 
كه م مون     طوره داشوت ب  ي او در لیم فقه تيحر باي داشوت.  ي باي  گوناگون شوهر  لیم   اا  دانشومندان نامدار  مان م مون بود كه در رشوعه   هي  - 1

 .بود  جو فخر فروش و برتر   بود و فرد  فيار  ع يب«   ا  نظر معنو  ول به او داد. ي و بضا   او را مشاور اود در امور ممیهع بود،  لیم   اكه اود ا  و نه
 



 

و   گرديد  اش آشوهارب  اكنم ا  اي   مه فرو  كه امام براى اي  م«وئیه مير  نمود، معحير شود و آثار ناتوانى و  بونى در چهره 

 .او را در مقاب  آن حضر  نيك دريافعند بانش به لهنت افعاد به طورى كه حضار م یا ناتوانى 

 .گفت: اداى را بر اي  نعمت سپاسگزارم كه آنچه م  انديشيده بودم  مان شد م مون

 ١!؟پذيرفعيد دان«عيد به ب«عگان و افراد ااندان اود نظر انداات و گفت: آيا اكنون آنچه را كه نم سپا

گفت: اح«ونت اى ابا جعفر! ادا به تو نيهى كند! حال او  اسوت شوما نيز ا  يحيى ب  اكنم سو الى بهنيد  مان طور  م مون

شوما پرسويد. در اي   نگام ابو جعفر لیيه ال«وام به يحيى فرمود: بپرسوم؟ يحيى گفت: ااعيار با شوماسوت فدايت شووم،   ا  كه او

 .شوم مند مه وگرنه ا  شما بهر گويم  پاسن م توان«عم  اگر

 و آن نگاه حرام اسوت، و چون رو  كند لیيه ال«وام فرمود: به م  بگو در مورد مردى كه در بامداد به  نى نگاه م  جعفر  ابو

بر او حال   رسوديو چون وبت لصور م  شوود، با  بر او حرام م  شوود و چون ظهر م  شوود، مى آيد آن  ن بر او حال م  باي

و چون شوب به   گردد، بر او حال م شوود و چون وبت لشو  م  شوود، بر او حرام م  كند غرو  مو چون آفعا    گردد، م

اي  چگونه  نى اسوت و با چه چيز حال و   گردد؟ و به  نگام طیو  ف ر بر وى حال م  شوود، بر او حرام م  رسود م نيمه

  شود؟ م حرام

اگر صوا    دانم، برم، و سويب حرام و حال شودن آن  ن را نمگفت: نه، به ادا ب«وم م  به پاسون اي  پرسوش راه نمى يحيى

 د.يا  جوا  آن، ما را ميی  سا  ديدان م

 امو آن نگاه حر كند اى به او نگاه مجعفر لیيه ال«ووام فرمود: اي   ن، كنيز مردى بوده اسووت. در بامدادان، مرد بيگانه  ابو

و بر او حرام   كند شوود او را آ اد م چون ظهر م  شوود، و بر او حال م  ارد آيد، كنيز را ا  صواحيش مچون رو  باي مى  بود،

»ظهار«  نگام مغر  او رابه  شووود، آورد و بر او حال م او را به حياله نها  اود در م رسوود چون لصوور فردا م گردد،يم

او را    گذرد ا  شووب م   ميچون ن  شووود و م دداً بر او حال م د د موب  لشووا كفاره ظهار م  شووود،م كندو بر او حرام  م 

 .گردد و  ن بر او حال م كند و  نگام طیو  ف ر رجو  م شود و بر او حرام م د د طاق م
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 هايی از علم گسترده امام جواد علیه السالمجلوه 

 ؛یدربار یامام جواد س شكست فقها يیقضا یفتوا

در    با گشوت، : يك رو  »اب  ابى  دؤاد« ا  م یا مععصوم گويد  ربان« كه با »اب  ابى دؤاد« دوسوعى و صوميميت داشوت، م»

!  بودم  شود  اف«ورده و غمگي  بود. لیت را جويا شودم. گفت: امرو  آر و كردم كه كاش بي«وت سوال پيش مرده ه حالى كه ب

  پرسيدم: چرا؟

 !: به ااطر آنچه ا  ابو جعفر در م یا مععصم بر سرم آمدگفت

 !: جريان چه بودگفعم 

   : شخصى به سربت العرا» كرد و ا  ایيفه مععصم اواست كه با اجراى كيفر الهى او را پاك سا د. ایيفه  مه فقها راگفت

 :ما پرسيد را نيز فرا اواند و ا  جواد امامآورد و »محمد ب  لیى«  گرد

  د د ا  ك ا بايد بي  شود؟ دست

 .گفعم: ا  مچ دست م 

  : دلي  آن چي«ت؟گفت

 ت.تا مچ دست اس  ايعان را م«ح كنيد«گفعم: چون منظور ا  دست در آيه تيمم »صور  و دست

ديگر گفعند: ي م   : دسوت د د بايد ا  مچ بي  شوود، ولى گرو ىگفعند ا  فقها در اي  ميیب با م  موافق بودند و م  گرو ى

 ايعان را تا  ا و دسوتا  آرنج بي  شوود، و چون مععصوم دلي  آن را پرسويد، گفعند: منظور ا  دسوت در آيه و وو: »صوور  اسوت

 .آرنج بشوييد« تا آرنج است

  مععصم رو به محمد ب  لیى كرد و پرسيد: نظر شما در اي  م«ئیه چي«ت؟  آنگاه 

 .: اينها نظر دادند، مرا معا» بدارگفت

 .اصرار كرد و ب«م داد كه بايد نظرتان را بگوييد  مععصم 

شود و بقيه دست  . اينها در اشعيا ند،  يرا فقط انگشعان د د بايد بي   گويم  ب  لیى گفت: چون ب«م دادى نظرم را م  محمد

 .بماند بابى بايد

  گفت: به چه دلي ؟  مععصم 

 پا : صوور  بپيشوانى ، دو كف دسوت، دو سور  انو، و دوپذيرد :  يرا رسوول ادا فرمود: سو ده بر  فت لضوو بدن تحقق مگفت

 نما  را به جا آورد، و تا سو ده   ماند بدو انگشوت بزرگ پا . بنابراي  اگر دسوت د د ا  مچ يا آرنج بي  شوود، دسوعى براى او نم

ا  آن  اداسوووت، پا،  يچ كا را  مراه و    گيرد وى كه سووو ده بر آنها ان ام مضووول  فت:  فرمايد اداى مععال م  نيز

 .شود اوانيد و لياد  نهنيد و آنچه براى اداست، بي  نم  م«نگ با ادا م

پ«ونديد و دسوعور داد انگشوعان د د را بي  كردند و ما نزد حضوار، : مععصوم جوا  محمد ب  لیى را  گويد أبى  دؤاد« م اب »

 ١بآر وى مرگ كردم!  ا  فر، شرم«ارى و اندوه   بو م   مان ا شديم! آبرو بى
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 د!شونیسازان رسوا محديث

شوده اسوت كه پا ا  آنهه م مون داعرش را به امام جواد تزويج كرد در م ی«وى كه م مون و امام و يحيى ب  اكنم و  نق 

 ت:گروه ب«يارى در آن حضور داشعند، يحيى به امام گف

   بوبهر: »م  ا  اگويد رساند و م شده است كه جيرلي  به حضور پيامير رسيد و گفت: يا محمد! ادا به شما سام م  روايت

   «عم، ا  او بپر  كه آيا او  م ا  م  را ى است؟«. نظر شما درباره اي  حديث چي«ت؟ را ى

بايد اير ديگرى را نيز كه پيامير اسام در    كند ، ولى ك«ى كه اي  اير را نق  م١فرمود: م  منهر فضيیت ابوبهر ني«عم  امام

جايگا ش در آتش اوا د بود. پا   ،بندندم : »ك«وانى كه بر م  دروغ  بيان كرد، ا  نظر دور ندارد. پيامير فرمود  الودا ه ح 

ا  م  براى شووما نق  شوود، آن را به كعا  ادا و سوونت م  لر ووه كنيد، آنچه را كه با كعا  ادا و سوونت م   حدينى چون

ت م  بود، ر ا كنيد«. امام جواد افزود: اي  روايت بدرباره ابوبهر  با و آنچه را كه مخالف كعا  ادا و سوون  بگيريدموافق بود،  

و ما ا  رگ   گذرد در دلش چه چيز م  دانيم  ما ان«ووان را آفريديم و م:  ني«ووت،  يرا اداوند فرموده اسووت سووا گار كعا  ادا

 م.نزديهعري گردن به او

 .را ا  پيامير بپرسد؟! اي  لقا محال است اشنودى و نااشنودى ابوبهر بر ادا پوشيده بوده است تا آن آيا

 «.گفت: روايت شده است كه: »ابوبهر و لمر در  مي ، مانند جيرلي  در آسمان  «عند يحيى

فرمود: درباره اي  حديث نيز بايد دبت شووودچ چرا كه جيرلي  و ميهالي  دو فرشووعه مقرّ  درگاه اداوند  «ووعند و   حضوور 

اند، و  ر اند، ولى ابوبهر و لمر مشورك بوده اى ا  دايره اطالت ادا اارج نشوده اسوت و لحظها  آن دو سور نزده  گنا ى  رگز

اند، بنابراي  محال اسوت كه پرسوعى سوپرى كرده اند، اما اكنر لمرشوان را در شورك و بتظهور اسوام م«ویمان شوده   ا  چند پا

 .به جيرلي  و ميهالي  تشييه كند را ادا آن دو

  گوييد؟ گفت:  مچني  روايت شده است كه: »بوبهر و لمر دو سرور پيران ا   بهشعند« درباره اي  حديث چه م يحيى

شوود   فرمود: اي  روايت نيز محال اسوت كه درسوت باشود،  يرا بهشوعيان  مگى جوانند و پيرى در ميان آنان يافت نم حضور 

   اميه، در مقاب  حدينى كه ا  پيامير اسام درباره ح«  و ح«ي  لیيهمااي  روايت را بنى  لمر سرور آنان باشند! و   ابوبهر بتا

 د.اننق  شده است كه »ح«  و ح«ي  دو سرور جوانان ا   بهشعند«، جع  كرده  ال«ام

  گفت: روايت شوده اسوت كه »لمر ب  ايا  چراغ ا   بهشوت اسوت«. حضور  فرمود: اي  نيز محال اسوتچ  يرا در يحيى

فرشووعگان مقر  ادا، آدم، محمد و  مه اينها و فرسووعادگان ادا حضووور دارند، چيور بهشووت با نور اينها روشوو     بهشووت،

 !؟گردد با نور لمر روش  م ولى شود نم

 
به كار بردن    مقصوود امام لیيه ال«وام در اين ا پذيرش فضويیت برا  ابوبهر ني«وت بیهه ايشوان بنا به ديي  و شورايط و ا  با  العزام به تقيه و  مچني  - 1

ا  به دنيال تخريب وجهه امام جواد لیيه  مون بداوا ان  بودند كه با كمعري  بهانه اند. در اطرافيان ممناظره و احع اج به اصوم چني  فرمودهروش صوحيح در 
را  و احع اجا   ديدند. ا  سوو  ديگر اي  يك روش رايج در مناظال«وام در ميان مردم بودند و امام لیيه ال«وام در چني  شورايي  اود را میزم به تقيه م 

سوا د. در اين ا نيز امام لیيه ال«وام در ادامه  گذارد اما در ادامه اصو  اسوعديل و  را باط  م اسوت كه فرد ابعدا برا  اسوها  اصوم بر سوخ  و  صوحه م 
ام لیيه ال«وام پيش ا  دروغي  اواندن  رسوانند.  وم  آن كه اگر اماصو  اي  ادلا در مورد فضويیت ابوبهر را باط  سوااعه و جعی  بودن آن را به اثيا  م 

ا  ا  حضوار كه نواصوب و دشومنان ا   بيت لیيهم  سوااعند به احعمال  ياد و با توجه به تعصويا  شوديد لدها  را بر  بان جار  نم فضويیت ابوبهر چني  جمیه
 . ا بودند احعمال برو  ايرا  جد  وجود داشتال«ام نيز در ميان آن



 

 .ديگو به  بان لمر سخ  م ت شده است كه »سهينه«اظهار داشت: رواي يحيى

: »م  شوييانى  گفت چ ولى ابوبهر، با آنهه ا  لمر افضو  اسوت، بايى منير م١فرمود: م  منهر فضويیت لمر ني«وعم   حضور 

 «. رگاه ديديد ا  راه درست منحر» شدم، مرا به راه درست با  آوريد كند، مرا منحر» م كه دارم

 د«شلمر ميعو  مى شدم، يحيى گفت: روايت شده است كه پيامير فرمود: »اگر م  به پياميرى ميعو  نم 

را كه ا     تر اسووت، ادا در كعابش فرموده اسووت: »به ااطر بياور  نگامىا  اي  حديث راسووت  فرمود: كعا  ادا ببرآن  امام

  «...و ا  تو و ا  نو  م يپياميران پيمان گرفع

صووور  چگونه ممه  اسووت پيمان اود را تيدي  كند؟  يچ يك ا  پياميران به بدر چشووم بر  م  دن به ادا شوورك   يا  در

كه بيشوعر لمر اود را با شورك به ادا سوپرى كرده اسوت؟! و نيز   كند ك«وى را به پياميرى ميعو  م  ادا اند، چگونهنور يده 

 نو  آفريده نشوده بود  م  پيامير شودم«  با  يحيى گفت، روايت شوده ب  آدم بي  رو  و ج«ود بود كه پيامير فرمود: »در حالى

ر لمر  نا ل شووده بپد اسووت كه پيامير فرمود: » يچگاه وحى ا  م  بي  نشوود، مگر آنهه گمان بردم كه به ااندان ايا 

 .است« يعنى نيو  ا  م  به آنها منعق  شده است

: »اداوند ا   فرمايد فرمود: اي  نيز محوال اسوووت،  يرا امهوان ندارد كه پيامير در نيو  اود شوووك كند، اداوند م  حضووور 

اى پيامير در با  اي ، با گزينش الهى، ديگر جاى شووهى بربنابر  گزيند«  ا رسوووينى بر م مچني  ا  ان«ووان و فرشووعگان

 .وجود ندارد اويش پياميرى

 «ك«ى جز لمر ا  آن ن ا  نميافت شد، گفت: روايت شده است كه پيامير فرمود: »اگر لذا  نا ل م يحيى

و مادام كه تو در ميان آنان  «وعى، اداوند  :  فرمود: اي  نيز محال اسوت،  يرا اداوند به پيامير اسوام فرموده اسوت  حضور 

 بدي  ترتيب تا  مانى كه پيامير در ميان مردم  كند« ادا لذابشوان نم  كنند، و نيز مادام كه اسوعغفار م  كند   نملذا را آنان

  .2كند اداوند آنان را لذا  نم كنند، و تا  مانى كه م«یمانان اسعغفار م است

 دانشمندان؛ دگاهيامام جواد از د تیشخص

 .لیم و تقوا و   د و بخشش بر روش پدرش بوداو در : گويد اب  ال و ى« م سيط»

  حیم، بر نوي«وود: م مون او را به دامادى انعخا  كرد،  يرا با وجود كمى سوو ّ، ا  نظر لیم و آگا ى و ح ر  يعمى« م اب »

 . مه دانشمندان برترى داشت

 كمال لق  اود را نشوان داده، : م مون پيوسوعه شويفعه او بود،  يرا با وجود كمى سو ّ، فضو  و لیم وگويد م  شويین ى«»

 .3تبر ان بلظمت  اود را آشهار ساا

  كمى  كه او با وجود  ديد م  راي   او شود،  فعهيم مون شو»: كنند م  ادي   يمفيد« و »فعال نيشوابورى« ا  آن حضور  چن  شوين»

  رسوويده كه  يچ يك ا  بزرگان لیمى آن رو گار بدان  ىيسوو ّ، ا  نظر لیم و حهمت و اد  و كمال لقیى، به چنان رتيه واي

 .4«اندنرسيده  پايه
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كه  آورده  ا  »طالييان«امام جواد را در شوومار ده ت    لیيه ال«ووام بوده،  لنمانى مععزلى« كه ا  مخالفان ااندان لیى جاحظ»

 آنان نهادند. براى ا ، پاك و پاكدرباره آنان چني  گفعه اسوت: » ر يك ا  آنان، لالم،  ا د، لياد  پيشوه، شو ا ، بخشونده 

 آنان ليارتند ا : ح«و  ب  لیى ب  محمد ب .  و تا ده ت ،  ر يك فر ند ديگرى اسوت  باشوند ایيفه و براى نامزد اافت م

 اى لر  و ل م داراى چني  ن«ووب  ى ب  الح«ووي  ب  لیى.  يچ يك ا  ااندانب  موسووى ب  جعفرب  محمد ب  لی  لیى

 «ني«ت شريفى

 علیه السالم دختر مأمون با امام جواد زیآمتوطوه  ازدساج

را     ير شوده در اديچند  د»   كه و  افتيتوان درسوياسوى داشوت و مى جنيه رار داشوت، كاماًصوا  ا دواج كه م مون بر آن  اي

 :كرد تعقيب م

  اير نماند.با فرسوعادن داعر اود به اانه امام، آن حضور  را براى  ميشوه دبيقاً  ير نظر داشوعه باشود و ا  كار اى او ب  -١

 .و تارين شا د اي  حقيقت است داد نيز براسعى وظيفه اير چينى و گزارشگرى م مون را او  ان ام م م مون داعر

   ل اام اويش، امام را با دربار پر ليش و نوش اود مرتيط و آن بزرگوار را به لهو و لعب و ف«ق وبا اي  وصیت، به ايا -2

 بهشاند و بدي  ترتيب بر بداست امام ليمه وارد سا د و او را در انظار لمومى ا  مقام ارجمند لصمت و امامت سابط و  ف ور

 !و افيف نمايد اوار

 .مند به آن وانمود كندو بيام بر  د اود با  دارد و اود را دوسعدار و لابه با اي  وصیت لیويان را ا  العراض -3

 : م  به اي  وصوویت ابدام كردم تا ابو جعفر لیيه ال«ووام ا گفت  د» چهارم م مون، لوام فرييى بودچ چنانهه گا ى م -4

 صوواحب فر ند شووود و م  پدر بزرگ كودكى باشووم كه ا  ن«وو  پيامير و لیى ب  ابى طالب لیيه ال«ووام اسووت. اما  داعرم

لیيه ال«وام  مگى   فر ندى نياورد! و فر ندان امام جواد  نعي ه بود،  يرا داعر م مون  رگزقّه م مون نيز ب اي  ح   اوشويخعانه

 .ا   م«ر ديگر امام بودند

  م مون ا  اي  ا دواج بود. حال بايد ديد امام جواد لیيه ال«ام چرا با اي  ا دواج موافقت كرد؟ اى  انگيزه  اينها

كه او  مان   دان«ووت و نيز م  دان«ووت  يچ شووهى، امام ا دا» و مقاصوود وابعى م مون را ا  اي  گونه كار ا مآن ا كه بى  ا 

  ا دواج رسود كه موافقت امام با اي ال«وام شوده، به نظر م   اسوت كه مرتهب جنايت بزرگ بع  پدرش امام ر وا لیيه  ك«و

فشوارى بوده اسوت كه م مون ا  پيش بر امام وارد كرده بوده اسوت،  يرا ا دواجى اينچني ، تنها به مصویحت   اثر لمدتاً اسوت بر

مان  ترور حضور  ا  طر»   توان«وت توان تصووّر كرد كه نزديهى امام به دربار مبه مصویحت امام! نيز مى  نه م مون بوده اسوت

ا  سووركوبى سووران تشوويّ  و ياران برج«ووعه امام توسووط لوام  ایيفه باشوود و اي ، به يك معنا   پيشووگيرى مععصووم و لام 

 .شييه بيول و ار   ارون ا  طر» لیى ب  يقيي  يعنى نفو  در دربار اافت به نف  جيهه تشيّ  باشد توان«ت م

 .: در بغداد ادمت امام جواد لیيه ال«ام شرفيا  شدم و  ندگيش را ديدمگويد مهارى«، يهى ا  ياران امام جواد، م ح«ي »

   نم ايور كرد كه، »اينك كه امام به اي   ندگى مرفّه رسويده اسوت  رگز به وط  اود، مدينه، با  نخوا د گشوت«. امام  در

ت و در حالى كه رنگش ا  اندوه  رد شوده بود، فرمود: اى ح«وي ! نان جوي  و اى سور به  ير افهند، آنگاه سور برداشولحظه

 .بينى محيوبعر استدر حرم رسول ادا نزد م  ا  آنچه مرا در آن مى اش  نمك

 . ي«ت مچنان در مدينه مى 22۰به مدينه با گشت و تا سال   مي  جهت امام در بغداد نماند و با  م«رش »ام الفض « به



 

 اطی سكالتشبكه ارتب

 ا  موجود، ا  طريق نصوووب وكا و نموايندگان، ارتيا، اود را با شووويعيان حفظ امام جواد لیيوه ال«وووام با تموام محودوديت
كرد و با فعاليت گ«ووعرده آنان ا   م كرد. در سووراسوور بیمرو حهومت ایيفه لياسوو ، امام، كارگزاران  بوكاي   را الزام  م 

 شد.  ت زيه نيرو ا  شيعه جیوگير  م
داد كه به درون دسووعگاه حهومت نفو  كرده مناصووب ح«ووا  را در دسووت بگيرند، ا  اي  رو  امام به  واداران اود اجا ه م 

»محمدب  اسوومالي  ب  بزي « و »احمد ب  حمزه بم « مقاما  وايي  در دسووعگاه حهومت داشووعند. »نو  ب  دراج« نيز 
 »كوفه« بود.چند  »با   بغداد« و پا ا  آن با   

 علیه السالمامام جواد  یعلم مكتب

ولى ا  دوره امام جواد تا امام ل«وهرى لیيهما ال«وام به دلي   شود، لیيه ال«وام بال  بر چهار  زار نفر م  صوادق امام  شواگردان

كنعرل شوديد فعاليت آنان ا  طر» دربار اافت، شوعا  فعاليت آنان ب«ويار محدود بود و ا  اي  نظر تعداد   و فشوار اى سوياسوى

. د د مهعب آنان ن«ويت به  مان حضور  صوادق لیيه ال«وام كا ش ب«ويار چشومگيرى را نشوان م يافعگان راويان و پرورش

عب آنان ن«وويت به  مان حضوور  صووادق لیيه ال«ووام كا ش كه تعداد راويان و پرورش يافعگان مه  اوانيم  م بنابراي  اگر

كه تعداد راويان و اصوحا  حضور  جواد لیيه ال«وام بريب صود و   اوانيم  د د. بنابراي  اگر م نشوان م  را ب«ويار چشومگيرى

 كنعرل  حديث ا  آن حضوور  نق  شووده نيايد تع ب كنيم،  يرا ا  يك سووو، آن حضوور  شووديداً 2٥١اند و جمعاً  ده نفر بوده 

 !سياسى بود و ا  طر» ديگر،  ود به شهاد  رسيد و به اتفاق دانشمندان بيش ا  بي«ت و پنج سال لمر نهرد

 اى دراشوووان و لي  حال، بايد توجه داشوووت كه در ميان  مي  تعداد محدود اصوووحا  و راويان آن حضووور ، چهره   در

مانند: لیى ب  مهزيار، احمدب  محمدب  ابى نصور بزنيى،  كريا ب  آدم، محمد ب  اسومالي  ب   اىبرج«وعه   اىشوخصويت

احمد ب  محمد ب  االد بربى بودند كه  ر كدام در صووحنه لیمى و فقهى و نه ااصووى به  ا وا ى، بزي ، ح«ووي  ب  سووعيد

 .مععدد بودند ت ليفا  و براى داراى رفعند شمار م

بیهه محدثان و دانشومندان    شووند، احاديث امام جواد لیيه ال«وام تنها در محدثان شويعه ااصوه نمطر» ديگر، راويان    ا 

اند. به لنوان نمونه »اييب بغدادى« احادينى با سوند نيز معار» و حقايقى ا  اسوام را ا  آن حضور  نق  كرده  ت«ون  ا  

 ت.نق  كرده اس حضر  اود ا  آن

« و م لفانى نيز مانند: ابوبهر احمد ب  ثابت، ابو  ه اليا ر ه ر جنابذى« در كعا  »معالم الععرحافظ »ليدالعزيز ب  ااض   مچني 

 .اندب  مهربذ در كعب تارين و تف«ير اويش رواياتى ا  آن حضر  نق  كرده  ه اسحاق ثعیيى، و محمد ب  مند

  



 

 علیه السالم امام جواد  شهاد 

  رى امام را ا     22۰او در سووال.  جاى او را گرفت   رى درگذشووت و پا ا  او برادرش »مععصووم« 2١8در سووال  م مون

شوود، در م ی«ووى كه براى تعيي  مح  بي  دسووت د د     كر مرابب او باشوود و چنانهه بياً  كيآورد تا ا  نزد نهيبغداد به مد

و با وى بغداد باب  ابى دؤاد  و ديگران شورمنده شودند و چند رو  بعد ا  آن »اب  ابى    دبود، امام را نيز شوركت دا  ه تشوهي  داد

كه جريان چند رو  بي  به  د م  كينه تو ى نزد مععصوم رفت و گفت: ا  با  اير اوا ى، به شوما تذكر م  و ا  ح«ود  دؤاد«

ر حضوور  مه دانشومندان و مقاما  لالى ممیهعى فعواى ابو جعفر يعنى فعواى ك«وى را كه  يرا د  نيود، صوا  حهومت شوما

بر فعواى ديگران ترجيح دادى و اي  اير ميان مردم منعشور و   دانند، او را ایيفه و شوما را غاصوب حق او م  م«ویمانان نيمى ا 

 .بر حقانيت او نزد شيعيانش شد باطعى اود دلي 

كه مايه ابرا   ر نو  دشومنى با امام را در نهاد اود داشوت، ا  سوخنان »اب  ابى دؤاد« بيشوعر تحريك شود و در صودد   مععصوم 

 امام.  ى سواات و امام را توسوط منشوى يهى ا  و رايش م«وموم و شوهيد نمودبرآمد و سوران ام منظور پیيد اود را لمی امام بع 

 . شهاد  بيش ا  بي«ت و پنج سال و چند ماه نداشت   نگام
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