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 زندگانی امام جواد علیه اسالم ۲ 

السالم علیه تقى محمد امام حضرت زیارت از فرازهایى  

الوفى االمام التقى البر على بن محمد جعفر ابا یا علیک السالم  

وفادارى پیشواى و پرهیزکار نیکوکار، که على ابن محمد اى جعفر ابا اى تو بر سالم  

الکبرى الحجۀ ایها علیک السالم العظمى اآلیۀ ایها علیک السالم  

خلق بر خدا بزرگ حجت اى تو بر سالم اعظم اهللا آیت تو بر سالم  

المعضالت عن المنزه ایها علیک السالم الزالت من المطهر ایها علیک السالم  

گیرى سخت و خشونت هر از مبرا و منزه اى تو بر سالم ، گناه و لغزش هر از پاك اى تو بر سالم  

االشراف عند الرضى ایها علیک السالم االوصاف نقص عن العلى ایها علیک السالم  

 عالم بزرگواران نزد پسندیده و محبوب اى تو بر سالم)  است نقص بى و کامل صفاتت تمام که کسى( اوصاف در نقصان هر از برتر اى تو بر سالم

) حق اولیاء و انبیاء(  

اهللا جنب انک و ارضه فى حجۀ و اهللا ولى انک اشهد عمودالدین یا علیک السالم  

 و زمین خلق بر الهى بالغه حجت و خدائى)  خاص حجت و ناصر( ولى تو آینه هر که دهم مى شهادت اسالم دین بناى نگهبان و ستون اى تو بر سالم

خدائى دین طرفدار تو همانا  

القرآن ترجمان و االیمان رکن و االنبیاء علم و اهللا علم مستودع و اهللا خیرة و  

قرآنى آیات مفسر و ایمان اصیل رکن و اصل و خدائى پیامبران علوم و خدا علم اسرار ودیعه محل و خدائى خلق برگزیده و  

االخرة و الدنیا فى منهم الیک و اهللا الى ابرء الردى و الضاللۀ على العداوة لک نصب و انکرك من ان و الهدى و الحق على اتبعک من ان اشهد و  

 ضاللت راه در کند دشمنى تو با و کند انکار ترا)  امامت و والیت( کس هر و است هدایت و حق راه به باشد تو پیرو کس هر که دهم مى گواهى من و

. جویم مى بیزارى آخرت و دنیا در دشمنانت از تو و خدا نزد من و است جهالت و پستى ،  

)1( والنهار الیل بقى و بقیت ما علیک والسالم  

.باد تو بر سالم است باقى روز و شب و هستم من تا و  
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 مقدمه

الرحیم الرحمن اهللا بسم  

 باءخیه و الرحمۀ نبى بنبیک الیک متقربا اتیتک قد و ماءتى اکرم و مقصود افضل انک اللهم سبیله من الیه دعا لما توفیقه و هدایته على والحمدهللا

 وجیها عندك واجعلنى بهما تنعشنى رحیمۀ نظرة الى وانظر سعیى تخیب وال محمد آل و محمد على فصل علیهماالسالم ابیطالب بن على منین امیرالمؤ

المقربین من و واالخرة الدنیا فى  

:فرمود دعوت بدان را ما که دین راه پیمودن براى ما به او دادن توفیق و هدایت بخاطر را خداى ستایش و  

.آیند نیاز عرض براى او بدرگاه که کسى بزرگوارترین و مقصود بهترین تو بارالها  

 آل و محمد بر پس ، یابم تقرب علیهماالسالم ابیطالب بن على امیرمؤمنان  برادرش و رحمت پیامبر شناخت با تا ام آورده روى بدرگاهت من خدایا

 پردازم خود کار به نظر یک آن با که بیفکن نظرى من بحال رحمت و راءفت روى از ، مگردان حرمان قرین راه این در مرا سعى و فرست درود محمد

. العالمین رب یا آمین.  ده قرار درگهت مقربان از و گردان آبرومند آخرت و دنیا در خود نزد مرا و سربرم به مشتاقانه ، بطاعتت عمر همه و  

 یگانه عدالت امام ، خلقت معجزه خدا، بزرگ آیت ، کعبه مولود سعادت با والدت سالروز 23/8/76 با همزمان ق ه ،1418 رجب 13 سحرگاه

 شریف کتاب اتمام از روز هشت فاصله به تا گشت شامل الهى توفیق السالم علیه ابیطالب بن على حضرت والیت تاج نخستین بر شایسته شخصیت

 پر دامن در یافته تربیت یکدانه دردانه ، بیت اهل عیساى ، اسالم امت پیشواى نهمین و معصوم یازدهمین به راجع دیگر کتابى نگارش))  فاطمه منم((

 بلند روح از گرفته نیک فال به را برکت و خیر پر تقارن این.  نمایم شروع را علیهماالسالم الجواد تقى امام حضرت الرضا موسى بن على والى و مهر

 و حیات سرچشمه ولکن کوتاه زندگانى از مفید اى مجموعه که جویم مى مدد السالم علیه على کوثر ساقى ، محراب معصوم شهید و خدا زاد خانه

. نمایم تقدیم والیت شیفتگان محضر به نهم امام افتخار  

:شود مى تقدیم على موالنا عشق دار کعبه ، نبى وصى و بعثت امتداد ناپذیر پایان وصف در سطرى چند تیمن باب از اینک و  

متقین و صالحین امام اى  

امیرالمؤمنین یا مردان شاه  

حنین و بدر صفدر اى مرحبا  

حسین و عباس سرمشق بهترین  

را ماه و چاه لرزانده ات ناله  

را ثاراهللا تو کردى تربیت  

زمین مرد تنهاترین على اى  

دین پشتیبان و قرآن حافظ  
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بزند چشمانم به نروى على یا  

بزن برجانم عشق ذوالفقار  

دشمنان پشت به افکندى لرزه  

نهروان جنگ و صفین در خاصه  

ظالمین قوم بودند تو خصم  

مارقین و قاسطین و ناکثین  

عاطفه زالل اى موال آه  

طایفه صدها الوثقاى عروة  

است حیدر عشق مدهوش جهان این  

).2( است کوثر حوض ساقى مرتضى  

 معجزات بیانات ، حاالت از تمسک و تاءمل درخور مطالبى مخلصانه و فرماید عنایتى آزادمردان مقتداى و بیان امیر ، آخرین و اولین امام آن که امید

 قبول زیور به و تقدیم امامت گلستان شهید جوانترین این با جوان نسل  پیش از بیش آشنایى جهت را جواد امام سیاسى زندگى و احتجاجات بویژه و

. انشاءاهللا گردد آزین  

آوردم مراد درگهت به دوست اى  

آوردم داد تو به ستمها دست از  

جواد تو خداى و است جواد تو نام  

).3( آوردم جواد دو لطف به امید  

 و سره قدس نجفى مرعشى العظمى اهللا آیت حضرت عمومى کتابخانه خلیق و فهیم کادر شایسته همکارى از که دانم مى خود وظیفه مقدمه آخر در

 تحقیقى نحوى به مجموعه این تا کردند کمک خود مشورتى نظر با تاءلیف و تحقیق جاى جاى در که نظرم صاحب و ارجمند همسر شایان زحمات

  -856/ پستى صندوق/  قم آدرس به را خود اصالحى و مشورتى نظرات محترم خوانندگان دارد انتظار ، آورده عمل به تشکر و تقدیر آید فراهم

.فرمایند ارسال 37185  

 1418 المعظم شعبان 26 با برابر 6/10/1376

. یامچى ایمانى حسین  -قم  
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فردى مشخصات  

: امامت وارث  

 جهان هنوز لیکن بود گذاشته سر پشت را خویش شریف عمر بهار ششمین و چهل السالم علیه الرضا موسى بن على حضرت جهان شیعیان هشتم امام

. بود نشده منور امامت و والیت آسمان تابناك ستاره نهمین جمال نور به  

 سخن طلیعه در که بود شده دیگر سوى از امامت معاندان گستاخى و طرف یک از والیت شیفته شیعیان نگرانى و خاطر تشویش باعث موضوع این و

.شود مى ذکر اى نمونه کدام هر از  

 تو به پسرى خدا تا کن دعا پس دارى دوست فرزند که شما:  کردم عرض السالم علیه رضا حضرت به من گفت که است شده روایت عمرن بن کلثم از

.فرماید مرحمت  

).4(بود خواهد من امامت وارث او که شود مى نصیب من به پسر یک فقط: فرمود السالم علیه رضا حضرت  

 وقتى ، گرفتم اجازه من و بگیرم شرفیابى اجازه او براى السالم علیه رضا امام از که خواست من از صیرفى قیام بن حسن: گوید واسطى بشار بن حسن

؟ هستى امام تو آیا:  گفت رسید امام محضر به  

بله: فرمودند السالم علیه رضا امام  

. نیستى امام تو که میدهم شهادت من همانا:  گفت  

!؟ نیستم امام من که دانى مى کجا از تو: فرمودند او به امام  

. ندارى پسر و اى رسیده سن این به تو و شود نمى عقیم امام: فرمودند ایشان که کنم مى نقل صادق امام از من:  گفت  

 روزى فرزندى من به اینکه مگر گذرد نمى چندى که گیرم مى شاهد ترا من خدایا: فرمود و کرد بلند آسمان سوى به را سرش السالم علیه رضا امام

. شده پر ستم و ظلم از که همانطورى کند مى پر داد و عدل از را زمین که فرمایى  

).5(بود باردارى ماههاى السالم علیه نهم امام تولد و ماجرا این فاصله کردیم محاسبه را وقت ما: گوید بشار بن حسین  

: والدت  

 امشب: فرمود و خواست مرا السالم علیه رضا حضرت برادرم روز یک:  که کند مى روایت السالم علیه جعفر بن موسى حضرت دختر خاتون حکیمه

. باشى حاضر والدت زمان در تو که است الزم و شود مى متولد خیزران مبارك فرزند  

 آن از پس حضرت آن خود و اطاق وارد قابله زنان و خیزران با مرا بزرگوار آن رسید فرا شب زمانیکه ماندم السالم علیه رضا حضرت حضور در من

. بست ما روى به را در و شد خارج اطاق از کرد روشن ما براى چراغى که  
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 ما اندوه باعث آن خاموشى و شد خاموش چراغ ، دادیم جاى طشت میان در را او ما و شد عارض حضرت آن مادر سبیکه بر زایمان درد که زمانى

.گردید  

 نورى بود، فراگرفته را بزرگوار آن بود جامه مثل که نازکى پرده گرفت جاى طشت میان در و کرد طلوع امامت خورشید نهمین که بود زمان همین در

. شدیم نیاز بى چراغ از ما و گردید روشن اطاق همه که شد ساطع جواد حضرت جمال از  

 ایشان مبارك صورت از بود کرده احاطه را عزیز آن که نازکى پرده آن و دادم جاى دامنم در و گرفته بر در را السالم علیه تقى محمد امام حضرت من

 لباسهاى میان در را السالم علیه تقى محمد امام آنکه از بعد و گردید اطاق وارد السالم علیه الرضا موسى بن على حضرت زمان این در ، کردم دور

.مشو جدا گهواره این از: فرمود و سپرد من به را آن و گذاشت گهواره میان در را خدا برگزیده آن و گرفت ما از بودیم پیچیده پاك  

 کرد نگاه خود چپ و راست طرف به آنکه از پس و گشود آسمان سوى به را خود مبارك چشمان رسید فرا حضرت آن والدت سوم روز وقتى

:فرمود  

 رضا امام حضور به کردم مشاهده السالم علیه جواد حضرت از اعجاز این همینکه من آله و علیه اهللا صلى اهللا رسول محمدا ان و االهللا الاله ان اشهد

 دید خواهى السالم علیه جواد امام از این از بعد که معجزاتى آن: فرمود من جواب در حضرت رساندم ایشان عرض به را جریان شتافته السالم علیه

).6( دیدى فعال که است این از بیش  

:کند مى نقل چنین السالم علیه رضا امام خواهر حکیمه از موضوع این درباره مسعودى  

  -جوابم در  -امام پس شده حامله سبیکه تو جاریه نوشتم السالم علیه رضا امام به شد حامله السالم علیه جعفر ابى مادر زمانیکه: گوید مى حکیمه

 دنیا به را او مادرش زمانیکه. باشد مالزمش روز هفت کند مى حمل وضع او که زمانى پس شده حامله فالن ماه از فالن روز از فالن ساعت او نوشت

. آله و علیه اهللا صلى اهللا رسول محمدا ان و االهللا الاله ان اشهد:  گفت و افتاد زمین به آورد  

. الراشدین االئمۀ على و محمد على اهللا صلى الحمدهللا: فرمود و کرد عطسه سوم روز در و  

)) نهم امام والدت از پس السالم علیه رضا امام حاالت((  

 را خدا برگزیده آن و کرد مى گفتگو حضرت آن با اش گهواره باالى شب تمام در السالم علیه رضا امام شد متولد السالم علیه جواد حضرت وقتیکه

.فرمود مى نوازش  

 فرزندانى نیز ما از قبل مردم براى شوم فدایت:  کردم عرض امام به گوید عمران بن کلثم میداد انجام را عمل این امام متوالى شب چند که این از پس

میدادند؟ عادت اینطور را خود فرزندان مردم همه آیا شد مى متولد  

:فرمود جوابم در امام  

. آموزم مى خودم فرزند به دانش و علم من بلکه ، نیست دادن عادت عمل این تو، بر واى  

:فرمود خود یاران به السالم علیه الرضا موسى بن على حضرت. شد متولد السالم علیه تقى محمد امام حضرت که شبى آن در  
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 ، است پاکیزه و پاك زائیده را پسرى چنین یک که بانویى آن ، شده متولد من براى شکافت را دریاها که عمران بن موسى حضرت شبیه پسرى امشب

 غضب و غیظ شهید بزرگوار، آن کنند مى گریه او براى آسمان اهل که)  السالم علیه جواد امام یعنى( شهیدى آن فداى مادرم و پدر: فرمود آنگاه

 دردناك عذاب دچار سرعت به را او خداوند ماند، نمى چندان دنیا در خدا، برگزیده آن قاتل. کند مى غضب حضرت آن قاتل به خدا. شد خواهد

).7(کرد خواهد  خویش  

: آمده چنین دیگر نقلى در و  

 و جور به من فرزند این فرمود آنگاه آفرید پاك را او مادر یزدان ، است مریم بن عیسى مانند و موسى به است شبیه که بخشید فرزندى من به خدا

.شد خواهد کشته ستم  

).8(شود مى گرفتار زودى به و برد نخواهد اى بهره زندگانى از فرزندم شهادت از بعد اش کننده جفا و قاتل  

: والدت تاریخ  

: هست قول چهار حداقل السالم علیه تقى محمد امام حضرت تولد ماه و روز به راجع  

).9(اند کرده ذکر را قه 195 رمضان فقط ارشاد در مفید شیخ مرحوم و کافى اصول در کلینى مرحوم  -1  

 قه 195 رمضان 19 را والدت روز الغمه کشف در اربلى مرحوم و) 10( مناقب در آشوب شهر ابن مرحوم و الواعظین روضۀ در فتال مرحوم  -2

.اند کرده ذکر  

. است آنحضرت والدت روز ق ه 195 رمضان 15 که شده وارد هم قولى  -3  

. است دانسته نهم امام والدت روز االثر مقتصب را عیاش محمد بن احمد مرحوم را ق ه 195 رجب 10  -4  

: که کند مى تاءیید را چهارم قول مقدسه ناحیه دعاى در وارده مضامین نقلى به و جمعه شب هفته ایام از  

. المنتجب محمد بن على وابنه الثانى على بن محمد رجب فى بالمولودین اسئلک انى اللهم  

 

اى شناسنامه مشخصات  

).11(شود مى گفته نهم امام به هم ابوعلى خاص بطور و است پنجم امام کنیه اول ابوجعفر چون گویند، نیز ابوجعفرالثانى ابوجعفر،:  کنیه  

. است تقى و جواد ایشان القاب اشهر که عالم المختار، ، مرتضى ، متوکل ، زکى ، متقى ، منتجب ، نجیب ، مرتضى ، قانع ، تقى جواد:  القاب  

االئمه ثامن السالم علیه الرضا موسى بن على حضرت: پدر نام  

نامید خیزران را ایشان السالم علیه رضا امام سبیکه: مادر نام  
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 یا 20 و ماه 4 روز، 24 و ماه سه:  آن کسرى که کسرى و سال 24 تحقیق روى از روز 18 یا 15 یا 12 یا 3 و ماه سه و سال 25 مشهور: عمر مدت

.باشد مى ،12 روز 15یا 13یا 11 و ماه 1 روز، 20 یا 18 یا 16 یا 15 و ماه 2 روز، 25  

)12(رسید شهادت به معتصم عصر، در و رسید امامت به عباسى ماءمون خالفت زمان در که سال هفده:  امامت مدت  

 و کلثوم ام ، خدیجه ، فاطمه:  حضرت آن دختران و عمران  -حسین  -مبرقع موسى ابواحمد  -السالم علیه نقى على امام ابوالحسن:  پسران: اوالد

).13( حکیمه  

.هستند مبرقع موسى و السالم علیه نقى على امام: پسر دو از حضرت آن نسل و  

:کند مى معرفى چنین را ایشان فرزندان مفید شیخ و  

).14( امامه ، فاطمه ، موسى السالم علیه هادى على  

 

خاتم نقش  

 مهمات کفایت براى اى و سرخ عقیق بر قولى به و نقره نگین بر))  حافظى اهللا حسب((  -1:  شده نقل السالم علیه جواد حضرت خاتم بر نقش چندین

. است مجرب  

 عظیم نفعى معیشت در وسعت ایجاد و نعمت شدن زیاد براى نگین در کلمه این نعمتها استمرار بخاطر را خدا سپاس یعنى))  النعم بدوام الشکر((  -2

.دارد  

. است نافع چیز همه بر یافتن تقویت براى نیز این)  من قدرت( من بازوى نگهبان یعنى))  عضدى المهیمن((  -3  

)) اهللا القادر نعم(( -4  

.حماد:  السالم علیه نهم امام شاعر) 15( السالم علیه رضا امام بزرگوار پدر خاتم نقش همانند هللا العزة  -5  

).16( الفرات عمروبن:  ایشان دربان و  

 

السالم جوادعلیه امام سیماى  

 دندانهاى ، باریک کشیده بینى ، درشت و سیاه چشم سفید، و سرخ محمدى گل چون و باریک پیوسته کمانى ابروهاى و نزاکت کمال نهایت در ترکیبى

 مساوى و هموار شکم و سینه ، باریک کمر ، گشاده کتفه دو بین ، کشیده و رسا انگشتان ، بزرگ گوشهاى)  درخشنده( خوشاب در چون سفید ریز

 ، بلندى به مایل متوسط قامت بلند گردن) فر( پیچیده برهم و سیاه محاسن ، کشیده ناف نزدیک به تا سینه میان از رعنا موهاى از خطى و یکدیگر

).17(بود نمایان و ظاهر امامت مهر نقش مقدس کتف دو از یکى در ، قوى مفاصل  
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السالم علیهم معصوم سه دیدگاه از نهم امام مادر منزلت  

 طهارت و معنوى واالى رتبه از لیکن است کنیز و پایین بسیار اى طبقه از اجتماعى حیث از هرچند السالم علیه جواد حضرت بزرگوار مادر سبیکه

 شیفتگان محضر به ذیل شرح به که است گرفته تاءییدیه واالیى مضامین با معصوم سه از ولد ام کنیز این که حدى تا شده برخوردار پاك طینت و روح

:گردد مى تقدیم والیت  

. الرحم المنتجبۀ الفم الطیبۀ النوبیه االماءابن خیرة ابن بابى آله و علیه اهللا صلى اهللا رسول قال  -1  

)18( است زاى نجیب زهدانش و خوشبو دهانش که نوبیه کنیز پسر فداى پدرم  

 روم مى دنیا از یا( شوم مى گرفتار سال این در من: فرمود کردم مالقات مکه راه در را السالم علیه جعفر بن موسى حضرت: گوید سلیط بن یزید  -2

 ، امین پسرى که بده مژده او به کرد خواهى و کردى مالقات محل این در را او من از بعد که وقتى یزید اى.  است على پسرم با امامت امر من از بعد) 

 خواهد دنیا به او از پسر آن که کنیزى بگو او به ، اى کرده مالقات جا این در مرا تو که میدهد خبر تو به او شد خواهد متولد برایش مبارك و ماءمو

 از حکایت موضوع همین و) 19( برسان)  تقى محمد امام مادر( کنیز آن به مرا سالم توانستى اگر(( خداست رسول کنیز قبطیه ماریه بستگان از آمد

.دارد فضیلت بانوى آن واالى رتبه  

).20( است پاکیزه و پاك زائیده را)  السالم علیه جواد امام( پسرى چنین یک که بانویى آن:  السالم علیه رضا امام  -3  

 

امامت بر نص  

 اعظم مولود یولد لم الذى هذاالمولود: فرمود آوردند را السالم علیه جعفر ابى کودکش که بودم السالم علیه رضا امام خدمت: گوید صنعانى یحیى ابى

. منه شیعتنا على برکۀ منه  

).21( است نیامده دنیا به ما شیعیان به نسبت او از پربرکتتر مولودى که است مولودى همان این  

 احتیاجى چه شما: فرمود کردیم بیان را موضوعى السالم علیه رضا امام خدمت)  السالم علیه جواد امام( جعفر ابى والدت از پس: گوید خالد معمربن

 از صغیرانمان بیت اهل ما فرمود و) 22( ام کرده خود مقام قائم و نشانیده خود جاى در را او که است السالم علیه ابوجعفر این دارید مطلب این به

).23(برند مى ارث مو موبه کبیرانمان  

 ما جواب در فرماید عطا شما به را السالم علیه ابوجعفر خداوند آنکه از  پیش:  کردم عرض السالم علیه رضا امام به کند مى روایت یحیى بن صفوان

 را شما مرگ خداوند است کرده روشن  -او جمال نور به  -را ما چشم و فرموده عطا که اینک فرمود خواهد عطا پسرى من به خدا: فرمودید مى

بود؟ خواهد که آید پیش اى مسئله اگر ولى نیاورد، پیش ما براى  

 دارد، ضررى چه بودن ساله سه: فرمود ، است ساله سه این:  شوم فدایت گفتم کرد اشاره بود ایستاده مقابلش در که السالم علیه جعفر ابى به امام

 سبحان خداوند همانا: فرمود امام بود راپرسیده ال سؤ همین که دیگر فردى جواب در و). 24(بود خدا حجت سالگى سه از کمتر در مریم بن عیسى

).25( است آن در السالم علیه ابوجعفر که سنى از کمتر او سن حالیکه در کرد مبعوث تازه شریعت رسالت به را مریم بن عیسى  
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پدر حج آخرین در السالم علیه جواد امام  

 حضرت و نمود حج به سفرى خراسان سوى به حرکت از قبل حضرت آن کرد، دعوت خراسان به را السالم علیه رضا امام حضرت ماءمون که وقتى

.برد خود همراه داشت سال شش زمان آن در که را السالم علیه جواد  

 باز آنجا زیارت به دیگر بار انگار که نماید مى وداع آنچنان را خدا خانه بزرگوارش پدر که کرد احساس ، طواف هنگام السالم علیه جواد امام

. نخواهدگشت  

 به را فردى شد، فارغ اعمال از السالم علیه رضا امام وقتى ، نشست اسماعیل حجر داخل در  -شدید تاءثر با جواد امام  -که شد سبب جریان این

 محضر به رفتن یاریا چون  -کرد خوددارى پدر حضور به آمدن از السالم علیه جواد امام بیاورند، حضورش به را او تا فرستاد خود دلبند فرزند دنبال

 اینجا چرا عزیزم: فرمود و آمد اسماعیل حجر به السالم علیه رضا امام خود ناچار  -نداشت شدیدش حزن و خویش مواج عواطف آن با را پدر انور

. برویم برخیز ؟ اى نشسته  

 باز دیگر جا این به گویا که کردى وداع اى گونه به را خدا خانه دیدم  -حالیکه در  -برخیزم چگونه:  گفت اشکبار چشمان با امام خردسال فرزند

).26(  -کرد حرکت امام همراه و  -برخاست جاى از و گفت را سخن این السالم علیه جواد امام.  گشت نخواهى  

 

السالم علیه جواد امام دیدگاه از الحجج ثامن زیارت فضیلت  

 امام زیارت شوم قربانت:  گفتم السالم علیه جواد امام به که کند مى نقل مهزیار بن على از تفسیر صاحب ابراهیم بن على از کلینى یعقوب بن محمد

:فرمود ؟ السالم علیه الحسین عبداهللا ابى حضرت زیارت یا است برتر السالم علیه رضا  

. شیعه از خواص مگر کند نمى زیارت را پدرم حالیکه در و کنند مى زیارت مردم همه را السالم علیه اباعبداهللا چونکه ، است افضل پدرم زیارت  

).27( است کرده روایت را همین مهزیار على از اسنادش با هم صدوق شیخ و کرده نقل را روایت این مثل کلینى از اسنادش با طوسى شیخ  

:گوید مى السالم علیه حسنى عبدالعظیم حضرت  

  پس: فرمایید مى چه هستم متحیر طوس در پدرت قبر زیارت و السالم علیه عبداهللا ابى حضرت زیارت بین من:  گفتم السالم علیه جواد امام به

 ابى زوار: فرمودند و بود جارى هایش گونه بر اشک که حالى در آمدند بیرون و شدند وارد اندرونى به  -شده بلند  -سپس باشید، منتظر: فرمودند

).28(هستند کم طوس در پدرم قبر زائران حالیکه در بودند زیاد السالم علیه عبداهللا  
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علیها اهللا سالم زهرا به السالم جوادعلیه امام عشق  

هشتم امام و نهم شمس  

فدایت شود پدرم گفتا  

 خود دست بود سال چهار از کمتر وى سن آوردند را السالم علیه جواد امام ، بودم السالم علیه رضا امام نزد در که هنگامى: کند مى نقل آدم زکریابن

 مى فکر قدر این چه براى!  جان فرزند: فرمود السالم علیه رضا امام شد، اندیشه در زیادى مدت و کرد بلند آسمان سوى به را سر و زد زمین بر را

؟ کنى  

!آوردند؟ جا به چه فاطمه مادرم درباره هستم آن اندیشه در: فرمود  

 زنم مى آتش را آندو سپس آورم مى بیرون را نفر آندو سوگند خدا به اما.  نسفا الیم فى النسسفنهما ثم الذرینهما ثم الحرقنهما ثم الخرجنهما اماوالهل

!؟ ریختنى دریا چه را، آندو ریزم مى دریا به و کنم مى پراکنده و  

 از تو باد تو فداى مادرم و پدر: فرمود و بوسید را حضرت آن دیده دو میان و خواست خود نزد را السالم علیه جواد امام السالم علیه رضا حضرت

).29( هستى شایسته امامت براى  

 

فرجه تعالى اهللا عجل مهدى حضرت و السالم علیه جواد امام  

 و واالئى شخصیتهاى از یکى و السالم علیه جواد حضرت جمله از اند، گفته سخن فرجه تعالى اهللا عجل موعود مهدى آمدن از نوعى به معصومین همه

 عشاق جریده در را خود نیک نام و داد والیت قدسى ساحت شیفتگان عموم براى جاوید درسى و بود خویش زمان اهللا ولى از چرا و چون بى پیروى

.یافت دست رفیعى منزلت به امام سه هر نزد و یافته را السالم علیهم امام سه با بودن معاصر توفیق که او است حسنى عبدالعظیم حضرت نگاشته والئى  

. نمائیم مى تقدیم ایشان زبان از را السالم علیه جواد حضرت معصوم یازدهمین باالخص و معصومین درربار کلمات از اى خوشه ما اینک و  

 از قائل امام به راجع میخواستم ، شدم شرفیاب السالم علیه موسى على بن محمد امام موالیم خدمت به کند مى نقل حسنى عبدالعظیم حضرت  -1

او؟ غیر یا است فرجه تعالى اهللا عجل مهدى او آیا ، نمایم سوال ایشان  

:فرمود من ال سؤ از پیش السالم علیه جواد امام  

 فرزند او. کنند اطاعت او از ظهورش زمان در و بکشند را او انتظار است واجب غیبت زمان در که است مهدى)  بیت اهل( ما از قائم همانا اباالقاسم اى

: گردانده مخصوص امامت به را ما و کرد مبعوث نبوت به را سلم و آله و علیه اهللا صلى محمد که خدایى به ، است من سوم  

 یصلح تعالى و تبارك اهللا ان و ظلما و جورا ملئت کما عدال و قسطا االرض فیمال یخرج حتى الیوم ذلک اهللا لطول واحد یوم اال الدنیا من یبق لم لو انه

: قال ثم نبى رسول هو و فرجع نارا الهله لیقتبس ذهب موسى کلیمه امر یصلح کما لیلۀ فى امره  

. الفرج انتظار شیعتنا اعمال افضل  
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 همانطور کند پر داد و عدل از را زمین و نمایند، خروج ایشان که آن تا کند مى طوالنى را روز آن خداوند هرآینه روز یک مگر نماند دنیا از اگر همانا

 فرمود اصالح شب یک در را موسى کلیمش کار که همانطور دهد، سامان شب یک در را او کار تعالى و تبارك خداى و بود شده پر جور و ظلم از که

.بود شده نایل نبوت و رسالت مقم به حالیکه در برگشت بیاورد آتشى خویش خانواده براى تا رفت او  

).30( است فرج انتظار ما شیعیان اعمال برترین: فرمود السالم علیه جواد امام بعد  

 را خود قلبى عشق و آروز که بود گرفته قرار السالم علیه جواد حضرت عظمت تاءثیر تحت و مجذوب چنان حسنى عبدالعظیم حضرت روزى  -2

:کند مى ابراز چنین  

 و آله و علیه اهللا صلى محمد بیت اهل از قائم همان حضرتعالى امیدوارم من همانا:  که کردم عرض السالم علیه موسى بن على محمدبن امام به روزى

. شده پر جور و ظلم از که همانطور کند مى پر داد و عدل از را زمین که باشى سلم  

 به خداوند که قائمى آن من ولى کند، مى هدایت خدا دین به و کند قیام خدا امر به آنکه مگر نیست بیت اهل ما از احدى اباالقاسم اى: فرمود حضرت

. نیستم کند مى پر داد و عدل از را زمین او بواسطه و انکار، و کفر اهل از کند مى پاك را زمین او واسطه  

 و همنام او و است حرام مردم بر ایشان از بردن نام و شوند مى غایب مردم را ایشان شخص و شود مى مخفى مردم بر تولدش که است شخصیتى او

 او اصحاب میشود آسان او بر سختى هرکار و شود مى طى او بر زمین که است شخصیتى او.  است سلم و آله و علیه اهللا صلى خدا رسول کنیه هم

 خداى فرمایش این و شوند مى جمع زمین نقاط دورترین از ایشان به کمک براى که است بدر جنگ در اسالم سپاهیان عدد به نفر سیزده و سیصد

).148 بقره( قدیر شى کل على اهللا ان جمیعا اهللا بکم یاءت تکونوا اینما:  است عزوجل  

. تواناست چیزى هر بر خداوند همانا بیاورد را شما همگى خداوند باشید هرکجا  

 تعالى و تبارك خداى که زمانى تا کند مى جنگ خدا دشمنان با همواره کردند، اجتماع ایشان به کمک براى الهى اذن با جمعیت این که زمانى پس

.شود راضى  

؟ است شده راضى خدا که داند مى چگونه من موالى:  کردم عرض ایشان به: گوید مى حسنى عبدالعظیم جناب  

).31(اندازد مى رحم قلبش در خداوند: فرمودند  

.باشد مى ذیل شرح به آن ترجمه که است شده نقل شیعیان امام نهمین و معصوم یازدهمین از دیگر حدیثى رابطه همین در  

 و من امر  امرش ، است على پسرم من از بعد امام: فرمود مى که شنیدم علیهماالسالم الرضا على بن محمد اباجعفر از که کند مى نقل دلف ابى صقربن

 از اطاعت و پدرش سخن او سخن و پدرش امر او امر که است حسن پسرش او از بعد امام و ، است من از اطاعت او، از اطاعت و من سخن او سخن

.کرد سکوت سپس. باشد مى پدرش از پیروى او  

؟ کیست حسن از بعد امام خدا رسول فرزند اى:  کردم عرض پس  

:فرمود سپس و کرد شدید اى گریه السالم علیه جواد امام پس  

. است منتظر حق به قائم که پدرش حسن از بعد امام همانا  
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:فرمود شود؟ مى خوانده قائم چه براى: خدا رسول فرزند اى پرسیدم  

.کند مى قیام  امامتش به قائالن اکثر شدن مرتد و نامش شدن فراموش از بعد او آنکه براى  

شود؟ مى نامیده منتظر چه براى و پرسیدم  

 شکاك افراد و کشند مى را انتظارش مخلص مسلمانان پس شود، مى طوالنى آن مدت و زیاد آن روزهاى که است غیبتى او براى همانا: فرمود

 هالك غیبت عصر در کنندگان عجله و گویند مى دروغ دارند مى معلوم وقت کسانیکه و کنند مى مسخره را او به اعتقاد ، منکران و کنند مى  انکارش

)32(یابند مى نجات غیبت عصر در الهى قضاى برابر در شدگان تسلیم و شوند مى  

 

السالم علیه جواد حضرت آراستگى و لباس  

.پوشیدند مى قیمتى و پاکیزه تمیز، لباس ، السالم علیه االئمه جواد حضرت  

:فرمود که کند مى نقل السالم علیه جواد امام از کلینى  

والیمینه الخز نلبس محمد آل معشر انا  

. پوشیم مى قیمتى لباسهاى و خز که هستیم پیغمبر خاندان ما  

  دوش به گرانبهایى عباى و خواند مى قیمتى لباسهاى سایر و خز با را واجب نمازهاى:  که کرده روایت نهم امام از مهزیار بن على از صدوق شیخ و

).33( بخوانیم نماز لباسهایى چنین در میکرد امر هم ما به خواند مى نماز اعالء لباسهاى همین با و پوشید مى خز جبه ، انداخت مى  

شبهه یک به جواب  

 على  فرض اهللا ان:  که خوانیم مى البالغه نهج در سو یک از که شود مطرح سوال این خوانندگن از برخى ذهن در فوق مطلب مطالعه از پس شاید

 قرار  -اقتصادى مسائل در  -مردم ضعیفترین همچون را خود که است کرده واجب حق امامان خداوندبر الناس ضغفۀ انفسهم یقدروا ان الحق االئمهۀ

 که است شده وارد روایتى در و) 35(بودند اعتنا بى دنیا زخارفت به پیغمبران تمام:  که خوانیم مى شریف کتاب همان در دیگر سوئى از) 34(دهند

 این با و مرکب این با و لباس این با شدم کوفه وارد که روزى ، کردم حکومت کوفه در سال پنج: فرمود نباته بن اصبغ به السالم علیه ، على حضرت

. الخائنین من فاننى ، باشم داشه اینها از غیر گردم برمى که روزى اگر ، شدم وارد جزئى اساس  

 را قیمتى و فاخر لباسهاى از السالم علیه جواد حضرت و السالم علیه صادق امام و السالم علیه حسن امام استفاده مانند روایاتى دیگر جاهایى در و

؟ کنیم جمع چگونه را روایات دسته دو این خوانیم مى  

.دارد مانند مناسب برنامه جهان از اى نقطه و زمان از مقطعى هر براى و است عقل و فطرت مبناى بر الهى دینى اسالم که است این جواب  

 و را خود است موظف اسالمى حکمران که ، مردم عامه اقتصادى ضعف عصر در و است حکومت مقام در السالم علیه على از شده نقل روایت دو: اوال

.بچشد را آنها محرومیت و بداند را آنان درد تا دهد قرار مردم اقشار ترین ضعیف حد در را خویش شخصى زندگى  
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 از دنیا مال از برخوردار و ثروتمند فرد که افتد مى اتفاق گاهى و نیست تالزم آن برخورداریهاى از استفاده و دنیا زخارف به اعتنائى بى میان: ثانیا

 اخالقى کتب در و است آن دلبسته ولکن دنیوى امور از برخوردارى کمترین با فردى حالیکه در است رسته و آزاد دنیایى امورات به قلبى تعلقات

 سکه دو بخاطر که فردى یا کرده فراهم را خاطرش اضطراب اسباب کشکولش جاماندن که درویشى جمله از شده ذکر مورد این بر متعددى هاى نمونه

.ا دنیوى زخارف و دنیا به دلبستگى عدم است مهم آنچه بنابراین. کرد مى خوددارى بیمارى حاالت ترین بحرانى در شهادتین اداى از انداز پس نقر  

: که شود مى روشن مقدمه این با  

.نبود حکمرانى مسند در السالم علیه جواد حضرت: اوال  

.نبود حاکم مردم بر سلم و آله و علیه اهللا صلى خدا رسول عصر همچون مطلق فقر روز آن جامعه در: ثانیا  

 که موارد برخى در و شوند، حاضر عمومى انظار در گرانقیمت لباسهاى و آراسته ظاهرى با که بود آن ، شئونات و مکان و زمان شرایط اقتضاى: ثالثا

.نمودند مى قانع را منتقد برتر منطقى با شد مى اعتراض  

 ، بزن دست من زیرین لباس به جلو بیا: فرمودند جواب در ایشان و کرد  اعتراض السالم علیه صادق امام لباس به دراویش از یکى که است معروف

 این با و بود، پوشیده لطیف اى پارچه از نرم بس اى جامه خرقه زیر در درویش آن حالیکه در دارد، تن به کرباس از اى جامه دید کرد لمس و آمد

.شد رسوا ، امام حرکت  

 و شوند حاضر عموم انظار در پاکیزه و آراسته ظاهرى با باید مؤمنین ، است باالتر هم کعبه از السالم علیهم بیت اهل فرهنگ قاموس در مؤمن احترام

.شود مى برخوردار بیشترى اهمیت از دارد مسلمین جامعه به انتساب نوعى ، فردى موقعیت از جداى فرد که مواردى در مطلب این  

 

السالم علیه جواد حضرت فرزندان  

:ماند یادگار به پسر دو السالم علیه نهم امام ذکور فرزندان از  

 خدمات و فضائل مناقب مخصوص مجلد یک در خداوند یارى به که( سرورى سپهر مهر دهمین و هدایت خورشید السالم علیه النقى على امام  -1

). شاءاهللا ان گرفت خواهد قرار بحث مورد ایشان ارزنده  

: السالم علیهم جعفر بن موسى بن على بن محمد بن المبرقع موسى ابوجعفر  -2  

.میرسد و به نسبشان سادات از بسیارى و هستند زیاد هم هنوز وى فرزندان نسل الحمدهللا که است رضوى سادات جد ایشان  

 ایشان به بنابراین انداخت مى)  نقاب( رقع خویش روى به همواره چون و شد وارد قم به قه 256 سال در که است رضوى سادات از فرد اولین وى

.گویند مى مبرقع موسى  

 عبدالعزیزبن احمدبن آنجا در و رفت کاشان به ناچارى روى از و کردند بیرون قم از را سید بودند قم در که عرب بزرگان شدند قم وارد وقتى ایشان

.کرد تعیین وى بر مقررى دینار هزار 20 سال در و کرد هدیه ایشان به سوار نیکو چهارپایان و زیاد خلعتهاى و داشت گرامى را او عجلى دلف  
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 از و شد خوب قم در سید احوال و اوضاع و داشتند گرامى و کردند وارد قم به را سید زیادى احترام و حواسین پوزش با قم ساکن عرب بزرگان بعدها

 در و رفتند قم به کوفه از ها آن و کرد دعوت قم به) 36( میمونه محمد، ام ، زینب دخترانش از آن از پس و خرید هایى مزرعه و دهات خود ثروت

.شدند دفن السالم علیه جعفر بن موسى حضرت دختر علیه اهللا سالم معصومه فاطمه حضرت نزدیکى در و رفتند دنیا از شهر همان  

.بود بوریا و حصیر از پوشیده ایشان قبر آن از پیش چون نهاد بنا اى قبه علیها اهللا سالم معصومه حضرت آرامگاه بر که است بانویى همان زینب  

 در و خواند نماز ایشان به عمروالغنوى بن عباس قم امیر و رفت دنیا از 296 سال در مانده ربیع آخر به روز دو اردیبهشت آخر چهارشبنه شب موسى

).37( است زیارتگاه هم اکنون و گردید دفن قم شهر  

. هستند اشعریه جلیله طایفه کردند، اکرام ایشان فرزند به همینطور و داشتند گرامى را مبرقع موسى که قم ساکن عرب بزرگان از مراد که است ذکر قابل

 را شهرى آن در و آمده قم به قه ،94 سال که بودند یمن در اى قبیله از عامراشعرى بن مالک سعدبن فرزندان از االحوص و عبداهللا فرزندان آنها

 از زیادى تعداد اى طبقه هر در طوسى شیخ عصر نزدیکهاى تا السالم علیه صادق امام عصر از ها آن میان در و شد آباد آنان بوسیله قم و بناگذاشتند

 راویان از اى صفحه آن در که است کتابى کمتر و داشتند واالى مراتب که بودند تصنیف و تاءلیف صاحبان و محدثین و راویان و بزرگان و علما

.نباشد اشعرى  

 از و است اشعرى سعد بن عبداهللا بن موسى ساخت ظاهر قم در را تشیع ك فردى اولین که است این آنها مفاخر از که گوید مى قم تاریخ صاحب و

:فرمود ایشان به السالم علیه رضا امام که اشعرى سعد بن عبداهللا بن آدم زکریابن مفاخر آن جمله  

: السالم علیه جعفر بن موسى بقبر بغداد اهل عن البالء کمایدفع قم اهل عن بک البالء یدفع اهللا ان  

.نماید مى دفع السالم علیه جعفر بن موسى قبر خاطر به بغداد اهل از را بال که همانطورى کند مى دفع قم اهل از تو خاطر را بال خداوند همانا  

  خمس السالم علیه ائمه به که هستند افرادى اولین آنها و اند کرده وقف السالم علیهم ائمه به که است زیادى باغات و مزارع آنها مفاخر جمله از و

 از طال دینار هزار با را السالم علیه رضا حضرت پیراهن که بود این آنان افتخارات جمله از و داشتند گرامى را ها آن منسوبین زیادى افراد و فرستادند

 در خداوند:  االظله الظل یوم اهللا اظلک: فرمود عبداهللا بن عمران به السالم علیه صادق امام که است این آنها مفاخر جمله از و خریدند خزاعى دعبل

. نیست او سایه جز اى سایه که روزى را شما دهد قرار سایه  

 از السالم علیه تقى محمد امام نسل ولکن اند کرده اختالف محمد داشتن فرزند در نسابان که احمد و محمد: ماند یادگار به پسر دو مبرقع موسى از

. یافت ادامه موسى بن احمد طریق  

: السالم علیهم خاتون حکیمه  -3  

. هست اشتباه و تحریف باشد مى حلیمه ایشان اسم که است شده معروف عوام زبان در آنچه و است حکیمه ایشان صحیح اسم  

 ثانى حجت حضرت مادر خاتون نرجس با السالم علیه عسکرى حسن امام ازدواج موضوع در که ،بود تیزهوش ، عبادت اهل نیکوکار، زنان از وى

).38( است شده نقل ایشان از روایاتى عشر  
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 حسن امام ، السالم علیه النقى على امام ، السالم علیه تقى محمد امام: از عبارتند که شد نصیبش معصوم امام چهار زیارت توفیق خاتون حکیمه

 در توجه خور در نکات.  الشریف فرجه تعالى اهللا عجل اوست انتظار در عدالت سریر صبرانه بى که عزیزى آن عصر امام و السالم علیه عسکرى

:باشد مى حساس نکته دو است ایشان زندگى  

.کند مى حکایت فضیلت بانوى آن خدادادى زکاوت و قوى ایمان و معنوى رتبه علو از که ایشان بودن سر صاحب  -1  

: کنیم مى ذکر خاتون نرجس رابا ایشان برخورد یک نمونه براى:  عجیب والئى روحیه  -2  

 معصوم چهاردهمین بر وى مادرى بر مبنى ایشان بر الهى کرامت از وى اینکه از پس حضرت آن تربیت تحت و بود کنیز خاتون نرجس آنکه وجود با

 تا آمد پیش خاتو نرجس و رفت السالم علیه عسکرى حسن امام زیارت براى حکیمه روزى کردند مى خضوع ایشان برابر در العاده فوق یافتند اطالع

 بلکه کنى خدمت من به و درآورى مرا کفش تو دهم نمى اجازه سوگند خدا به هستى من بانوى تو:  گفت حکیمه.درآورد خویش بانوى پاى از کفش

 عمه اى:  عمه یا خیرا اهللا جزاك:فرمود و شنید را مذاکره این السالم علیه عسکرى حسن امام.  گذارمت مى چشمم روى بر و کنم مى خدمت تو بر من

).39(فرماید عنایت نیک پاداش شما به خداوند  

 پاى پایین در ایشان قبر و شدند دفن همانجا در و رفت دنیا سامرااز در ستوده اى شیوه با و والیت مسیر در زندگى عمرى از پس خاتون حکیمه

. است عسکریین  

.بود السالم علیهم گانه دوازده ائمه امامت به معتقد و روایات و اخبار در نظر اهل و دانشمند و معرفت اهل بانویى خاتون  -4  

 محضر به ق ه 262 سال در من:  گفت من به ابراهیم بن احمد:  گفت او که کند مى نقل اسدى جعفر بن محمد از کلینى از الغیبۀ کتاب در طوسى شیخ

. شمرد بود معتقد امامتشان به که امامانى همه او و پرسیدم دینش از و کردم صحبت او با پرده پشت از و شدم وارد السالم علیه جواد امام دختر خدیجه

 از نهمین که اید نشنیده را السالم علیه عسکرى حسن حضرت روایت این آیا هستید خبر صاحب قومى شما:  گفت کند بیان حدیثى خواستم ایشان از

).40( است زنده او و کند مى تقسیم را او میراث السالم علیه حسین فرزندان  

: کنیم مى یادآورى را مهم نکته دو فصل این خاتمه در  

 فضیلت واالى مراتب از که حالى عین در علیهم اهللا صلوات معصومین ائمه حضرات فرزندان که سازد مى نمایان را حقیقت این الذکر فوق روایت  -1

 رسالتهاى ایفاى با همراه علیهاالسالم مرضیه زهراى حضرت طهارت و عصمت اسوه والیت حریم از دفاع شهیده به تاءسى با ولیکن بودند برخوردار

 ترویج وظیفه اداى با همراه بنابراین بستند مى کار به مرد و زن اجتماعى روابط حریم رعایت جهت را خود اهتمام نهایت خویش اجتماعى و فرهنگى

 السالم علیهم بیت اهل فضائل شیفته زنان براى عملى کامل اسوه اسالمى علوم نشر و السالم علیهم طاهرین ائمه درربار روایات و انور شرع احکام

.بودند  

 و ظهور سازى زمینه براى جانبه همه تالش که آن مثبت و پویا مفهوم با فرج ظهور انتظار حیاتبخش و مترقى فرهنگ کوتاه روایت همین در  -2

 تحقق که نور امام دوازدهمین و معصوم چهاردهمین بودن زنده به و گرفته قرار توجه مورد فعلى وضعیت به رضایت عدم و موجود وضعیت بهبود

. است شده تاءکید بود، خواهد حضرتش کریمه دولت کامل بسیار هاى برنامه در بشریت گمشده  

 رابطه متفق منیر بدر آن از استقبال الیق را خود الشریف فرجه تعالى اهللا عجل زمان امام کشور والئى عطرآگین فضاى از بهینه استفاده با که امید

. شاءاهللا ان باشیم رجعت در حضرت آن عدالت دولت شاهدان از والیت با خویش ناگسستنى  
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غیب علم چهارده  

 بودم غمگین و بود شده مشتبه من بر که بود همراهم نامه سه و رسیدم السالم علیه جواد امام حضرت خدمت: کند مى نقل جعفرى قاسم بن داوود  -1

.بودم شده مبهوت و مات من ، است فالنى نامه این: فرمود و برداشت را دومى است شبیب زیادبن نامه این: فرمود و برداشت را آنها از یکى حضرت ،  

 تو به او که باش آگاه: فرمود و ببرم عموهایش پسر از یکى نزدیکى به آنرا که داد دستور و داد من به دینار سیصد نیز و زد لبخندى وحضرت  -2

. کن راهنمایى را او تو بخرم کالئى او از پول این با تا کن راهنمایى ورى پیشه به مرا گفت خواهد  

:  ؟گفتم بخرم کالئى او از پول این با تا کنى مى راهنمائى ورى پیشه به مرا آیا اباهاشم اى:  گفت من به ، بردم او نزد را دینارها من: گوید مى داوود

. کنم مى آرى  

 حضرت با ساربان آن درباره تا رفتم خدمتش به من گمارد کارى به خود نزد را او بگویم حضرت آن به که بود خواسته من از ساربانى نیز و  -3

. کنم صحبت ایشان با نشد ممکن من براى هستند نزدش جماعتى و خورم مى غذا دیدم کنم صحبت  

:فرمود بخواهم من آنکه بى آنگاه. گذاشتند غذا پیشم و بیابخور اباهاشم اى: فرمود حضرت  

).41))(نگهدار خود نزد آورده ابوهاشم که را ساربانى ، غالم اى((  

: است شده نقل چنین السالم علیه جواد امام احوال شرح در االصفیا خزینۀ کتاب در  -4  

.شد بود گفته چنانکه آن افتد، مى اتفاق ماه سى پایان از پس هم ما وفات: فرمود السالم علیه امام یافت وفات عباسى ماءمون چون  

 حال هر به نیست سفر هنگام امروز فرمود رفت السالم علیه امام نزد تودیع براى گشت سفر مهیاى السالم علیه امام یاران از یکى که است نقل  -5

 آن از و رفت مسافرت به شد مى همراه او با که وى دوست ولى نرفت مسافرت به روز آن در السالم علیه امام دستور به بنا! کرد درنگ باید امروز

).42(کرد غرق را او و آمد شبانه سیلى را، قضا. گردید رهسپار بود جا آن در که شهرى  

 سالم شما به الحسن ام:  کردم عرض کارهایم انجام از پس ، شدم شرفیاب السالم علیه جواد امام خدمت که شده نقل اشعرى محمد بن عمران از  -6

.شد نیاز بى کار این از او: فرمود السالم علیه امام فرمائید، عنایت کند خود کفن آنکه براى را لباسهایتان از یکى کرد خواهش و رساند،  

 آنکه از پیش روز 14 یا 13 الحسن ام که یافتم خبر آنجا در برگشتم خود والیت به و شدم خارج امام محضر از بفهمم را امام مقصود آنکه بدون من

).43(بود رفته دینا از برسم السالم علیه امام خدمت من  

 امام: (( که گذشت ذهنم از کردم مشاهده را زندگیش که وقتى شدم شرفیاب السالم علیه جواد امام خدمت به بغداد در: گوید مى مکارى حسین  -7

 رنگش اندوه از حالیکه در کرد بلند را سرش آنگاه ، انداخت زیر به سر اى لحظه امام))  گشت نخواهد بر خود وطن به هرگز رسیده مرفهى زندگى به

 محبوبتر بینى مى آن در مرا آنچه از من نزد سلم و آله و علیه اهللا صلى خدا رسول حرم در خشن نمک و جوین نان ، حسین اى: فرمود بود شده زرد

).44( است  

 تا آمدند مدینه به راه سر در شدند مکه رهسپار حج انجام براى دیگر شهرهاى و بغداد فقهاى از نفر هشتاد السالم علیه رضا امام شهادت از پس  -8

  مجلس به بود خردسال که امام آمدند، فرود بود خالى که السالم علیه صادق جعفر امام منزل در آنان نمایند مالقات نیز السالم علیه تقى محمد امام با
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 پرسشهایى آنگاه داد، جواب امام. کردند سالم و برخاستند احترام به همه و کرد معرفى حاضران به را ایشان))  موفق(( بنام شخصى و شد وارد آنان

 کردند پیدا اطمینان امامتش به دیدند ایشان در را امامت آثار اینکه از همگان و داد پاسخ ها آن همه به مهارت نهایت در و خوبى به امام که شد عنوان

.کردند دعا و ستودند را حضرت آن و  

 به بزرگوار آن اگر کردم عهد خود با و بپرسم حضرت آن از تا نوشتم مساءله ده اى نامه در نیز من کرده روایت))  اسحاق(( نام به افراد آن از یکى

 مردم شد طوالنى مجلس. دهد قرار پسر بود حامله همسرم که را فرزندى خداوند که فرماید دعا کنم تقاضا او از داد صحیح پاسخ من پرسشهاى

 امام ، بدهم ایشان به را نامه و شوم مشرف امام محضر بعد روز داشتم قصد و بروم تا برخاستم. میداد پاسخ درنگ بى امام و کردند مى ال سؤ پیوسته

 سپاس:  گفتم و شدم خوشحال اندازه بى امام فرموده از. بگذار احم را فرزندت نام فرمود، مستجاب مرا دعاى خداوند اسحاق اى: فرمود دید مرا تا

).45( گذاشت احمد را او نام و فرمود عنایت او به پسرى خداوند و بازگشت خود وطن به اسحاق خداست حجت همان این تردید بى را خداى  

 نشستم ایشان روبروى و جلو به برگشتم و یافتم زیادى جمعیت ایشان نزد در و آمدم السالم علیه جواد امام نزد به: گوید مى کرمانى ولید محمدبن -9

 دیدم را السالم علیه جواد حضرت ناگاه و کردم احساس چیزى سرم پشت در خواندیم را ظهر نماز زمانیکه پس. نماز به برخاستم و شد ظهر آنکه تا

 سه پس ، کردم سالم شوم فدایت کردم عرض کن سالم: فرمود آنگاه پرسید من آمدن از و نشست امام سپس.  بوسیدم را دستش و رفتم او سوى به

 تا بود، که آنچه کرد بیرون من قلب از خداوند پس ؟ شدى راضى آیا اهللا رسول ابن یا کرد وعرض:  کردم سالم من و فرمود تکرار را سخن این بار

 میدهد انجام وقت اول را کارهایش که شدم کسى من فردا و برسم آن به توانم نمى برگردم شک به که نمایم آماده را نفسم و کنم تالش من اگر حدیکه

 اینکه تا نکردم پیدا کسى و بگیرم راهنمایى کسى از داشتم انتظار من و بگویم او به که ندیدم کسى و افتادم راه کاروان از قبل و رفتم باال اول در از و

 و گرسنگى تا خوردن آب به کردم شروع من و شدید سخت گرسنگى و گرما اینکه تا نکردم پیدا کردم شروع من و شد شدید سخت گرسنگى و گرما

 رنگارنگ غذاهاى آن بر و کند مى حمل را طبقى که آید مى من سوى به غالمى دیدم ناگاه که بودم خوردن آب مشغول.  فرونشانم را عطش سوز

 فارغ زمانیکه خوردم پس ، بخورى که کرد امر تو به امام: گفتند و گذاشتند من برابر در را آنها و آرد مى)  کوزه( ابریق و طشت دیگرى غالم و است

 تا بخور او با:  که فرمود و کرد نگاه غالم به امام پس فرمود امر خوردن و نشستن به مرا و شدم بلند ایشان احترام به من و آمد من سوى به شدم

 حیوانات براى را آنها و کن صبر: فرمود امام بردارد بود طبق بر که را غذا هاى ریزه آن رفت غالم و شدم فارغ اینکه تا آید سرحال و شود نشاط

. کن ال سؤ: فرمود سپس بردار، ، است خانه اساس از آنچه و باشد گوسفندى ران ولو بگذار صحرا  

 ایشان به فضل کنند، درست مشک او براى داد دستور پدرم همانا: فرمود فرمائید؟ مى چه مشک درباره کند شما فداى مرا خداوند:  کردم عرض  -10

 چیزى اینها و نشست مى طال کرسیهاى بر و پوشید مى زربافت دیباى یوسف که دانى نمى آیا فضل اى:  نوشت پدرم. دانند مى نقص اینرا مردم نوشت

.بسازند عطر درهم هزار چهار اندازه به او براى داد دستور سلیمان همینطور و نکاست او حکمت از  

؟ است پاداشى چه شما دوستى قبال در شما دوستان براى:  پرسیدم سپس  

 استر کنار در غالم شد مسجد وارد حضرت آن زمانیکه ، داشت مى نگاه را حضرت آن استر که داشت غالمى السالم علیه صادق امام همانا: فرمود

 علیه صادق امام مملوك و غالم تو جاى به من که هستى موافق آیا:  گفت غالم آن به کاروانیان از یکى آمد خراسان از کاروانى ناگاه بود نشسته

 مى امام با و شده غالم تو جاى به من و بگیر من براى را اجازه این و برو دارم زیادى مال من و باشد تو آن از دارم هرچه عوض در و شوم السالم

. خواهم مى امام از گفت  -سرحال و شادان  -غالم مانم  
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 خداوند اگر پس میدانى را شما با مصاحبتم سابقه و شناسى مى مرا خدمت شوم قربانت:  گفت و رفت السالم علیه صادق امام محضر به غالم آن پس

 مرد آن سخن و قول غالم پس دارم مى باز ترا غیر از و کنم مى عطا خودم  پیش از: فرمود شوید؟امام مى آن مانع شما آیا دهد سوق من به را خیرى

.کرد حکایت را  

 ایشان محضر از غالم زمانیکه فرستیم مى ترا و پذیرم مى را او باشد شیفته و راغب ما به مرد آن و باشى شده دلتنگ ما به ، خدمت از اگر: فرمود امام

 شود مى برپا قیامت زمانیکه شماست خود با اختیار و کنم مى نصیحت ترا ما با تو همنشینى سابقه خاطر به: فرمود و خواند را او حضرت برگشت

 مى داخل که آنجا به شوند مى داخل ما با و ما مابه شیعیان و امیرمؤمنان به امامان و خدا رسول به مؤمنان امیر و است آویزان خدا نور به خدا رسول

.شوند مى وارد ما ورود محل به و شویم  

:  گفت مرد آن و رفت مرد آن سوى به و شد خارج غالم و دهم مى ترجیح دنیا خیر بر را خیرآخرت و مانم مى شما خدمت در بلکه:  گفت غالم

 علیه صادق امام محضر به را او و گفت او به را السالم علیه صادق امام سخن غالم. بود شدن داخل موقع شما حالت غیر که اى چهره با آمدى بیرون

 او از و کرد خداحافظى او از او سمت به برخاست پس. بدهند دینار هزار غالم آن به داد دستور و پذیرفت را او والى مرد آن پس.کرد داخل السالم

.کند دعا برایش که خواست  

 بساز، غم با: فرمود من به امام و کنم طوالنى را ماندنم اینجا در که شدم مى خوشحال نبودند مکه در فرزندانم اگر موالیم:  کردم عرض امام به  -11

 و شوى مى نیازمند آن به بردار فرمود و کرد تبسم گرفته خشم کردم گمان و ، کردم ابا ، بردارم آنرا که داد دستور و گذاشتم اى کیسه من سپس

).46( شدم نیازمند آن به مکه به ورود لحظه در و اند برده را ما نفقه دیدم و برگشتم  

 از و رسیدند السالم علیهما الرضا على بن محمد امام محضر به زیدیه از نفر یک و شیعیان از ما اصحاب از گروهى: گوید همدانى عثمان ابن  -12

. نیست ما مذهب پیروان از جمع این از کدامیک پرسیدند السالم علیه امام  

: گفت زیدى آن هنگام این در ببر، بیرون و بگیر را مرد این دست داد دستور غالم به السالم علیه جواد امام  

. آبائک بعد اهللا حجۀ انک و رسوله محمدا ان و االاهللا الاله اشهدان  

 پدرانت از بعد هستى خدا حجت تو همانا و خداست رسول آله و علیه اهللا صلى محمد همانا و نیست یکتا خداوند جز خدائى که دهم مى شهادت

)47.(  

 در برادرى من و. گردد برمى و آورد مى جا به حج شبانه راحله و زاد بى السالم علیه على بن محمد امام حضرت دیدم: گوید العال بن محمد  -13

 در و برگشت شبانه حج از السالم علیه جواد امام پس بگیر، عالمتى من براى برادرم از گفتم او به سپس بود، او نزد در من انگشتر که داشتم مکه

).48(بود همراهش انگشتر حالیکه  

 من اوالد و نیستم مطلع مال از من و مرده پدرم همانا اهللا رسول ابن یا وگفت آمد السالم علیه تقى محمد امام نزد به مردى: گوید مى ابوهاشم  -14

 صلوات محمد آل و محمد بر خواندى را عشا نماز وقتى: فرمودند السالم علیه جواد امام.  برس من داد به هستم شما شیعیان از من و است زیاد

 مال:  گفت او به پدرش. دید خواب در را پدرش و کرد عمل مرد آن. دهد مى خبر تو به مال موضوع از و آید مى تو خواب به پدرت همانا ، بفرست

 مرد آن ، کردم راهنمایى مال بر ترا من که مده خبر او به برو وسلم آله و علیه اهللا صلى خدا رسول فرزند محضر به و بردار آنرا است محل فالن در

).49( است برگزیده و داشته گرامى ترا که را خداى سپاس گفت و داد خبر امام به و گرفت را مال و رفت  

Noorfatemah.org 
 



 زندگانی امام جواد علیه اسالم ۲۰ 

السالم علیه الثانى جعفر ابى معجزه چهارده  

: امامت بر عصا شهادت  -1  

:گوید مى بود دنیا مال و مقام بر حریصان و علم عجب دام در گرفتاران از و بیت اهل سرسخت دشمنان از که اکثم بن یحیى قاضى  

 مناظره گوناگونى مسائل به راجع او با که دیدم را السالم علیه جواد امام ، کنم زیارت را وسلم آله و علیه اهللا صلى خدا پیامبر قبر که شدم داخل روزى

 مى آورى زبان بر را الت سؤ آنکه بدون آنرا پاسخ من: فرمود امام ، دارم شرم ولى بپرسم شما از چیزى میخواهم:  گفتم او به. داد پاسخ را همه ، کردم

؟ کیست امام ، کنى ال سؤ خواهى مى تو ، گویم  

. است همین الم سؤ سوگند خدا به آرى:  گفتم  

منم: فرمود  

؟ دارى مدعا این بر یى نشانه:  گفتم  

: گفت و درآمد سخن به بود حضرت آن دست در که عصایى هنگام این در  

. الحجۀ هو و الزمان هذا امام مؤالئى ان  

)50( است زمان این امام و خدا حجت من موالى همانا  

: همسایه نجات  -2  

 کشان کشان دزدى اتهام به را همسایگان از یکى بود شده گم امام خانه از گوسفندى ، بودم نشسته السالم علیه جواد امام نزد در: گوید مى جریر على

 گوسفند و بروید است خانه فالن در گوسفند االن ندزدیده او را گوسفند بردارید، دست ما همسایه از شما بر واى: فرمود آوردند، حضرت آن پیش به

 را گوسفند که کرد مى یاد گوسفند او اما کردند، پاره را لباسش و زدند ، گرفته را خانه صاحب و یافتند خانه همان در را گوسفند رفتند. بگیرید را

 ، نداشته اطالعى او و شده وارد او خانه به خودش گوسفند اید، کرده ستم شخص این بر شما بر واى: فرمود امام. آوردند امام نزد را او ، است ندزدیده

).51(بخشیدند او به مبلغى لباشس خسارت جبران و دلجویى براى و فراخواندند نزد به را مرد آن السالم علیه امام آنگاه  

:سدر درخت و کرامت  -3  

 به فرمود مى مراجعه مدینه به بغداد از ماءمون دختر فضل همسرش با السالم علیه جواد حضرت که وقتى کند، مى نقل ارشاد در اهللا رحمه مفید شیخ

 رفت مسجد صحن در.  رفت مسجد داخل و آمد فرود آنجا در رسید مسیب خانه به غروب موقع. کردند مى مشایعت را او مردم آوردند تشریف کوفه

 حمد سوره اول رکعت در. خواند مغرب نماز مردم براى و گرفت وضو درخت پاى در و خواست آبى کوزه امام بود، نیاورده میوه هنوز که بود سدرى

 بعد ، گفت سالم و تشهد و خواند را سوم رکعت پس ، گرفت قنوت رکوع از پیش و خواند هواهللا قول و حمد دوم رکعت در و خواند جاءنصراهللا اذا و

 مردم رسید سدر درخت کنار به زمانیکه آمد بیرون مسجد از و آورد جاى به شکر سجده دو و خواند تعقیب و آورد جاى به را مغرب مدتى نماز از
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 تودیع را السالم علیه امام آنگاه ندارد هسته اش میوه خوردند، درخت آن میوه از شدند زده شگفت جریان این از و داد میوه درخت آن که دیدند

).52(نمودند  

: السالم علیه جواد امام دعاى با زلزله وقوع  -4  

 دهد، قرار آزار و شکنجه مورد را حضرت آن که بود اى بهانه دنبال و کرد دعوت بغداد به را السالم علیه جواد امام معصتم:  کرده نقل رواندى قطب

 جمعى باشد هم دروغ به اگر و دارد قیام و خروج قصد السالم علیه تقى محمد که کنید تهیه استشهادى گفت و خواست را وزرا از برخى روزى

 قرار و شد صادر خواست کیفر و تکمیل پرونده قضایى اصطالح به وقتى گردید، تنظیم استشهاد و شروع سازى پرونده کنند، امضاء و دهند شهادت

.دهند شهادت و بیایند دروغین شاهدان کرد انکار چون دارى شورش قصد شما بگویند او به و کرده احضار را امام که گذاشتند  

 کار این براى و دارد خروج قصد علیهماالسالم الرضا ابن تقى محمد که اند نوشته حجاز و مدینه از جمعى که ساختند اى پرونده و شد طى مراحل

.دارند اطالع ماجراى از هم درباریان از تعداى و کرده تهیه فراوانى پول و سالح  

؟ دارى قیام و خروج قصد تو مگر الرضا بن یا گفت و خواست را حضرت آن معصتم  

 ام نکرده فکر چنین هم من و آمد نخواهد زمانى چنین که دهد مى نشان ما علم زیرا نکرده خطور خاطرم در هرگز فکر این قسم خدا به: فرمود امام

 آنان و ساخت حاضر را سازان پرونده معصتم کنید حاضر را آنها: فرمود دهند مى شهادت هم فالن و فالن و هست استشهادات و ها نامه گفت معصتم

. است پرونده در قطعى سند که ایم گرفته تو بستگان و غالمان از را ها نامه این ما و کنى مى خروج که اى نوشته آرى: گفتند گستاخى کمال با  

 که حال این در داشتند قرار ساز پرونده و پرداز دروغ شاهدان آن دیگر طرف یک بود نشسته قصر ایوان در السالم علیه جواد حضرت: گوید راواى

 بر او وزراى و معتصم و خورد مى تکان زمین گهواره ناگهان خواند دعائى کرد بلند آسمان به سر السالم علیه جواد حضرت دادند امام به دورغ نسبت

.افتادند مى رو به خاستند برمى جا از تا کند فرار خواست مى آنها از یک هر افتادند التماس به و لرزیدند خود  

 را آنها کردم توبه من اهللا رسول یابن:  گفت بود اضطراب حیرت در خود معتصم ، پریشان و شدند مضطرب حضار همه نداشتند شدن بلند قدرت دیگر

 از و ببخش هم را نابخرد مردم این و گرداند ساکن و ساکت را زلزله و جنبش این خداوند کن دعا نبود بیش سازى صحنه یک واقع این ببخش هم

 و تو دشمنان ضاله طبقه این میدانى تو پروردگارا، کرد عرض خواند دعائى کرد بلند آسمان به سر السالم علیه جواد حضرت. بگذر آنان تقصیر

. نشست فرو زلزله پس درگذر، اینها از هستند من دشمنان  

: زندان از اباصلت شدن آزاد  -5  

:فرمود بودم خدمت به آماده السالم علیه رضا حضرت حضور در که وقتى: گوید مى هروى اباصلت  

 علیه امام.  آوردم خاك وى قبر گوشه چهار از امام االمر حسب بیاور، خاك مشتى هارون گور گوشه چهار از و شو وارد هارونیه قبه به:  باصلت اى

 ظاهر سنگى کنند حفر هارون سر پشت مرا مرقد بخواهند اگر: فرمود ، ریخت و بوکرد ، گرفت را هارون سر پشت یعنى را قبه در طرف خاك السالم

 را سخن همان بوئید و گرفت را گور پاى پایین و سر باال طرف خاك سپس بکنند آنرا نتوانند شوند جمع خراسان کلنگداران تمام اگر که شد خواهد

 من مرقد حفر به هنگامیکه کرد خواهند تهیه آنجا در مرا مرقد و اوست قبر پیش در من تربت: فرمود و گرفت را او روى پیش خاك آنگاه فرمود،

 بگو دهند ترتیب من براى لحدى خواستند و کردند امتناع اگر و بشکافند را زمین آنگاه نمایند، حفر مرا مرقد پله هفت اندازه به بگو آنها به پرداختند
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 به من قبر سر باال طرف از نمى موقع آن در. گرداند وسیع آنرا بخواهد که اى اندازه به خدا پس آن از که دهند قرار یکجوجب و ذراع دو مرا لحد

 مى پیدا آب آن در کوچکى ماهیان و گیرد مى فرا را لحد همه چنانچه کند مى پیدا جریان ابى بخوان آموزم مى تو به که دعائى این! رسد مى چشمم

 ماهى آنگاه نماند باقى آنها از چیزى تا خورند مى را نان هاى ریزه ماهیان بریز آب آن میان در کرده ریز دهم مى تو به که به نانى آن از بعد شود

 آن در شود مى ناپدید چشم از بزرگ ماهى آنگاه ماند، نمى باقى ماهیان آن از اثرى چنانچه بلعد مى را کوچک ماهیان آن همه و شود مى پیدا بزرگى

 همه البته. شود نمى مشاهده قبر در آب ترى از اثرى و شود مى خشک آب بخوان آموزم مى تو به که دیگر دعائى گذارده آب روى بر دست موقع

.شد عمل مذکور وصیت به السالم علیه رضا امام شهادت از پس. داد خواهى انجام ماءمون حضور در را دستورات این  

 خدا به:  گفتم کند مى نقل اباصلت بیاموز من به رسید ظهور به آثار همه آن و خواندى که را دعائى آن که کرد درخواست اباصلت از ماءمون سپس

).53(بستند زنجیر به برده زندان به مرا داد دستور نکرد، باور ماءمون لیکن گفتم راست گردید، محو خاطرم از بالفاصله خواندن از پس سوگند  

 ، آمدم ستوه به شبها خوابى بیدار و زندان تنگناى از سال یک از پس. بردم بسر زندان در سال یک مدت من و شد دفن السالم علیه رضا حضرت

 در گشایش محمد آل برکات به کردم تمنا خدا از و شدم متوسل سلم و آله و علیه اهللا صلى محمد آل و محمد به خویش آزادى براى و خواندم دعائى

.بدهد من کار  

؟ اى آمده ستوه به زندان تنگناى از اباصلت اى: فرمود شده زندان وارد جهان گرفتاران منجى السالم علیه جعفر ابى حضرت بود، نشده تمام دعا هنوز  

. ناراحتم سخت سوگند خدا به:  کردم عرض  

 مرا حالیکه در داد عبور زندان ماءمون کنار از گرفت مرا دست بعد و افتادند زمین به زنجیرها من پاى و دست از زد زنجیرها به دست برخیز،: فرمود

 نه و برسد تو به ماءمون دست نه همیشه براى که خدا امان در برو فرمود ، شدم خارج محل از و نداشتند را من با کردن صحبت یاراى لیکن دیدند، مى

).54(او به تو دست  

: گستاخى سرانجام  

 ولى) دهد نشان دنیاطلب و آلوده را حضرت آن تا( برد بکار السالم علیه جواد امام براى داشت که نیرنگى هر ماءمون: گوید مى زکریا بن محمد

 خواسته را کنیزان زیباترین از دختر دویست  -داد دستور  -فرستد حضرت زفاف براى را دخترش خواست و شد عاجز چون نشد دستگیرش چیزى

  -کردند بود داده دستور چنانکه و  -دارند پیشش در نشیند مى دامادى کرسى در حضرت که بدهند بود گوهرى آن در که جامى آنان از یک هر به

.نکرد توجهى آنها به امام لکن  

.کرد دعوت را او ماءمون داشت درازى ریش و بود ضربگیر و تارزن ، خوان آوازه که مخارق بنام بود مردى  

.  کنم مى مشغول دنیا به را او خواهى مى تو همانطوریکه باشد دنیا امور از کارى مشغول السالم علیه جواد امام اگر امیرالمؤمنین یا:  گفت مخارق

 ساعتى ، خواندن آواز و زدن ساز به کرد شروع و شدند جمع دورش خانه اهل که کرد شروع آوازى و نشست السالم علیه جواد امام برابر در سپس

.داد ادامه  

:فرمود و کرد بلند او طرف به را سرش سپس کرد نمى نگان هم چپ و راست به و فرمودند نمى اعتنایى او به السالم علیه جواد امام  

.کرد نمى کار دستش مرد که وقتى تا و افتاد دستش از ضرب و ساز ناگهان ، بترس خدا از ریش دراز اى  
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:داد جواب پرسید او حال از ماءمون  

).55( کنم نمى پیدا بهبود آن از هرگز که داد دست من به دهشتى زد فریاد من بر السالم علیه جواد امام چون  

مونمائ شر از ایمن  -7  

 علیه جواد امام وقتى:  گفت من به بود نیکوکار زنان از که قرشى الحسن ابى دختر حکیمه که گفت من به همدانى ابونصر: گوید مى یحیى بن صفوان

 مى را خودش تابى بى و ناله و گریه با که یافتم غمگین بسیار را او و گفتم تسلیت او به و رفتم فضل ام نزد به تسلیت عرض براى رفتند دنیا از السالم

 بیان و ایشان توصیف و جواد امام کرم درباره سخن مشغول ما و نشست فرو  ناراحتیش مقدارى تا نشستم او نزد من)  ناراحیت شدت از کنایه( کشت

. شدیم بود کرده عطا ایشان به بزرگوارى و شرافت و اخالص و عزت از خداوند آنچه  

را؟ عجیبى چیز ایشان از دهم خبر تو به آیا:  گفت)  فضل ام( ماءمون دختر ناگاه  

؟ چیست آن:  گفتم  

:  گفت مى پس کردم مى شکایت پدرم به و شنیدم مى چیزى او از بسا چه و بودم او مراقب همیشه و ورزیدم مى غیرت ایشان به زیاد من:  گفت

.کرد سالم و شد وارد کنیزى بودم نشسته من روزى خداست رسول گوشه جگر)  السالم علیه جواد امام( او همانا پس.  کن تحمل دخترم  

؟ کیستى تو گفتم  

 داخل حسد مقدارى من به پس.  باشم مى شما همشر علیهماالسالم على بن محمد جعفر ابى همسر و هستم یاسر بن عمار فرزندان از کنیزى من:  گفت

 پس نماید، وادار کنیز آن بر بدى به مرا شیطان که بود نزدیک و بگذارم بیابان به سر و شوم خارج گرفتم تصمیم و نبودم آن تحمل به قادر که شد

 پدرم پیش به و برخاستم شوم مسلط خود بر نتوانستم رفت من  پیش از زمانیکه پس پوشانیدم لباس و کردم کمک او به و بردم فرو را خود خشم

 اسب بر او و آورد را شمشیر غالم پس بیاور شمشیرى من براى غالم اى:  گفت پس بود، الیعقل مست او حالیکه در دادم خبر او به را موضوع و رفتم

قطعه قطعه را)  السالم علیه جواد امام( او سوگند خدا به گفت و شد سوار  

 بر پدرم پس زدم مى سیلى صورتم به و! ؟ کردم چه شوهرم و خود با راجعون اناالیه و اناهللا:  گفتم ، کردم مشاهده را وضعیت این زمانیکه من. کنم مى

 بیرو او سر پشت دوان دوان من و شد خارج سپس. کرد قطعه قطعه تا زد مى شمشیر با را او همواره و شد داخل)  السالم علیه جواد امام( او محضر

. نخوابیدم را شب بیقرارى و اندوه از و آمدم  

 شد آلود اشک چشمهایش کشتى را السالم علیه الرضا ابن گفتم ؟ کردم چه:  گفت ؟ کردى چه دیشب دانى مى گفتم و رفتم پدرم پیش من و شد صبج

!؟ گویى مى چه و بر واى گفت آمد هوش به زمانیکه گردید بیهوش و  

.شد نگران و مضطرب شدت به خبر این از پس کردى قطعه قطعه تا زدى مى شمشیر با را وى همواره و شدى وارد او بر پدر سوگند خدا به بله:  گفتم  

.بیاورید من نزد به را خادم یاسر:  گفت پس  

:گوید مى چه)  فضل ام( این:  گفت خادم یاسر به آوردند زمانیکه پس  

.گوید مى راست امیرالمؤمنین اى:  گفت یاسر  
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. شدیم رسوا ابد تا و ، شدیم نابود خدا به ، شدیم هالك راجعون اناالیه و اناهللا:  گفت مى و زد مى صورتش و سینه به دستش با پدرم پس  

.شود خارج بدنم از جانم است نزدیک که بیاور خبر من به سریعا و است قرار چه از ماجرا ببین و برو تو بر واى  

: امیرالمؤمنین بده مژده گفت و برگشت زود خیلى پس زدم مى صورتم و برگونه من و شد خارج یاسر پس  

 پوشانده را ایشان پاى و دست که دارد پیراهنى و نشسته دیدم شدم وارد او بر گفت  -؟ دیدى چه  -دهم مى مژدگانى بخواهى چه هر:  گفت ماءمون

 به خواستم مى من شوم متبرك آن بوسیله و بخوانم نماز آن در نمائى هبه من به را پیراهنت این دارم دوست پیامبر فرزند اى گفتم و کردم سالم او به

. هست شمشیر اثر یا زخم آن در آیا که کنم نگاه او بدن  

 پس نبود شمشیر اثر کردم نگاه را ایشان بدن پس کند را آن حضرت  پس خواهم نمى این از غیر:  گفتم پوشانم مى آن از بهتر با ترا من: فرمود پس

. است آخرین و اولین براى عبرت این نماند چیزى این از بعد:  گفت و گریست شدت به ماءمون  

 با آنچه و ایشان محضر از شدنم خارج از ولى ، هست یادم او بر شدنم وارد و او سوى به رفتم براى شدنم سوار اما یاسر اى:  گفت ماءمون سپس

 سخت لعنتى را دختر این کند لعنت خداود بود چگونه برگشتنم و رفتن و برگشتم مجلسم به چطور که نیست یادم و آید نمى یادم به چیزى کردم ایشان

. 

 خارج منزل از ایشان اجازه بدون یا کنى شکایت السالم علیه جواد امام از و بیائى این از بعد اگر: گوید مى پدرت بگو او به و برو)  فضل ام( او نزد به

. گیرم مى انتقام تو از او طرف از شوى  

 به و بده او به بودم سوار آن به دیشب که را اسبى و ببر دینار هزار بیست ایشان و برسان سالم من طرف از و برو السالم علیه جواد امام نزد به سپس

.کنند سالم و روند او نزد که بده دستور امرا و ها هاشمى  

 به و رفتم السالم علیه جواد امام سوى به و برداشته را اسب و مال و کردم اعالم آنان به را موضوع این و رفتم اوامر و ها هاشمى نزد به: گوید یاسر

 مدتى حضرت آن کردم عرضه ایشان به را اسب و گذاشتم ایشان برابر در را دینار، هزار بیست و کردم ابالغ را ماءمون سالم و شدم وارد ایشان محضر

!بود؟ چنین او و من بین عهد آیا یاسر اى: فرمود سپس و فرمود تبسم و کرد نگاه اسب به  

 نفهمیده هیچ کارش از ماءمون که سوگند سلم و آله و علیه اهللا صلى محمد جدت حق و خدا به گذار، کنار را عتاب من موالى اى:  کردم عرض پس

 به را او و نیاور او روى به شما را مطلب این و نشود مست هرگز که خورده سوگند و کرده نذر آینه هر و خداست زمین کدام در که دانست نمى و

. مکن عتاب سرزده او از آنچه خاطر  

.بود چنین هم من عزم: فرمود امام  

 نزد به شوى مى سوارى که وقتى و کنند سالم شما بر تا فرستاده را آنها ماءمون هستند، منتظر در برابر در امرا و هاشم بنى از اى عده:  کردم عرض

.باشند رکابتان در و نمایند همراهى را شما بروى وى  

 امام پس کردند سالم کردم وارد را ها آن و م شد خارج پس حسب بن حمزة و.  حسن بن عبدالرحمن مگر کن وارد را امرا و هاشم بنى: فرمود امام

.آمد ماءمون نزد به تا بودند او همراه امرا و هاشم بنى و شد سوار و برخاست و پوشید و خواست لباس  
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 همینطور و شد وارد کسى نداد اجازه و گفت خوشامد او به و چسباند  اش سینه به را او و رفت او سوى به و برخاست دید را او ماءمون زمانیکه پس

. گفت مى سخن او با  

. سعدیک و لبیک: داد جواب ماءمون امیرالمؤمنین اى: فرمودند السالم علیه جواد امام. شد تمام موضوع این وقتى  

.بپذیر آنرا دارم تو بر نصیحتى: فرمود امام  

؟ چیست نصیحت آن کنم مى تشکر شما از و سپاسگزارم:  گفت ماءمون  

 و کن حفظ را خود آن با که است حرزى من نزد در ، نیستم ایمن شما بر شده واژگون منکوس مردم این از که مشو خارج منزل از شبانه: فرمود امام

 از بیش یا روم لشکریان حرز آن با اگر و داد نجات تو از مرا خدا دیشب همانطورکه باش امان در عاهات و آفتها و ناخوشایندها و بالها و شرور از

 همینطور و بکنند توانند نمى کارى هیچ الهى جبروت و قدرت با نمایند اجتماع تو به دادن شکست براى و تو علیه بر زمین اهل یا نمایى مالقات را آن

. انس و جن شیاطین  

. اشت مجرب حد از بیش حرز این ، باشى امان در ترسى مى آن از که هرآنچه و گفتم آنچه جمیع از تا بفرستم میدارى دوست اگر  

. کردى ذکر آنچه از شوم بازداشته تا بفرست وبرایم بنویس خودت خط با آنرا:  گفت ماءمون  

. فرستم مى آنرا بزرگوارى و محبت روى از: فرمود امام  

. ببخش مرا و درگذر زد سر من از آنچه از قربانت به عمویت:  گفت ماءمو سپس  

نبود خیر جز چیزى نبود، چیزى: فرمود امام  

 کفاره براى ام شده مالک را آنچه شود مى صبح که فردا و جویم مى تقرب خداوند سوى به غرب و شرق خراج با سوگند خدا به:  گفت ماءمون پس

. کنم مى انفاق ، گذشت آنچه  

 هر منزلت تناسب به و خوردند غذا ماءمون با و شدم داخل هاشم بنى  پس.  کن وارد را هاشم بنى و بیاورید غذا و آب غالم اى:  گفت ماءمون سپس

.دهند جایزه و خلعت کرد امر آنان از کدام  

. بفرست من براى را حرز آن فردا و برگرد خداوند پناه در:  گفت السالم علیه جعفر ابى امر به سپس  

.ببرند منزلش تا شوند سوار او همراه امرا داد دستور ماءمون و شد سوار و برخاست السالم علیه امام پس  

 خط با سپس و خواست من از نازکى آهوى پوست و خواند مرا و فرستاد من دنبال به را کسى کرد صبح السالم علیه جواد امام زمانیکه: گوید یاسر

 و الکتاب فاتحۀ رکعت هر در بخواند نماز رکعت چهار و بگیرد کاملى وضوى ببندد بازویش در آنرا یاسر: فرمود و نوشت را معروف حرز آن خود

 به آنرا سپس و احد هواهللا قل مرتبه هفت و واللیل مرتبه هفت و والشمس مرتبه هفت و) 57( شهداهللا آیه مرتبه هفت و) 56( الکرسى ایۀ مرتبه هفت

).58(ماند مى سالم کند مى دورى و ترسى مى که چیزى هر از بالیا هنگام در او قوت و الهى حول با ببندد راستش بازوى  

 نقل مکررا که خبرى همچون توان نمى استبعاد صرف به: فرمایند مى مجلسى عالمه مرحوم لیکن اند، کرده تشکیک خبر این در برخى که نماند ناگفته

. نمائیم منع را شده  
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جوادى و کریمى که بس از  

دادى حرز خویش دشمن بر  

: شبهه یک رفع  

 اعمال در که داشت توجه باید دهند؟ مى حرز ستمگر ماءمون چون فردى به السالم علیه جواد حضرت چرا که بیاید محترم خواننده ذهن به شاید

 خلفا بین نسبیت مالحظه و مکان و زمان شرایط به توجه با و هست و بوده مسلمین و اسالم منافع هست مالك آنچه السالم علیهم معصومین حضرات

 و دهد مى حرز السالم علیه جواد حضرت روزى و کند مى قبول را خلفا مشاورت السالم علیه على روزى شاهدیم مواضع اتخاذ به اسالم تاریخ در

.باشد نمى خلفا این تاءیید معناى به اینها  

: السالم علیه جواد حضرت حرز  

 و االرضین و السموات فى من قاهر و المرسلین و النبیین و والروح المالئکۀ رب اللهم ، العظیم العلى االباهللا والقوة الحول ، الرحیم الرحمن اهللا بسم

 و حرسا و حجابا بینهم و بینى واجعل قلوبهم و الصارهم فاعم االنس و الجن من ا سؤ ارادبنا من و اعدائنا باءس عنى کف ، ومالکه ء شى کل خالق

 من و باصیتها آخذ انت دابۀ کل شر من سوءو کل شر من وعافنا ربنا الحکیم هوالعزیر و انبنا الیه و توکلنا علیه االباهللا القوة و الحول و ربنا انک مدفعا

 آله و محمدا  خص و اجمعین آله و علیه اهللا صلى المرسلین اله و العالمین یارب شر ذى کل شر من و سؤ کل شر من و النهار و اللیل فى ماسکن شر

) .59( العظیم العلى باهللا اال والقوه والحول ذلک باتم  

: حضرت آن دیگر حرز  

).60(الصور فى ینفخ یوم النجاة واسئلک الدهور وافات الشرور اکفنى یا رب یا منیر یا مبین یا برهان یا نور یا  

: زندانى آزادى و االرض طى  -8  

 شام از را نبوت مدعى مردى: گفتند بودم سامرا در که زمان آن در:  گفت که اند کرده روایت خالد بن على و حسان بن محمد از طبرسى و مفید شیخ

 تا کردم برقرار رابطه آن با و کرده محبت زندانبانان به خاطر همین به ببینم را او خواستم آمد، گران من بر موضوع این شنیدن. اند کرده زندانى و آورده

. یافتم وارسته و عاقل فردى را وى بودم شنیده که شایعاتى خالف بر دیدم را او وقتى.  بروم او نزد که دادند اجازه  

. اى شده زندانى دلیل این به و هستى نبوت مدعى تو گویند مى فالنى:  گفتم  

 علیه حسین امام مبارك سر که شام الحسین راءس به معروف موضع در من:  که است قرار این از من جریان ، ام نکرده ادعایى چنین من هرگز،:  گفت

. بودم عبادت مشغول بودند کرده نصب یا گذاشته آنجا در را السالم  

:فرمود هستم کوفه مسجد در دیدم رفتیم راه کمى افتادم براه او با و شدم بلند من برویم برخیز:  گفت و آمد من نزد به شخصى ناگهان  

؟ شناسى مى را اینجا  

 که کردم مشاهده ناگاه رفتم راه او با مقدارى آمدیم بیرون آنجا از هم با بعد ، خواندم نماز هم من و خواند نماز آنجا در او است کوفه مسجد بله:  گفتم

. هستیم مدینه مسجد در  
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 ناگاه زدیم قدم مقدارى ، شدم خارج آنجا از بعد خواندم نماز ایشان با هم من و خواند نماز و کرد سالم سلم و آله و علیه اهللا صلى خدا رسول به او

 نرفته قدمى چند شدیم خارج آنجا از بعد)  آوردیم جا به حج اعمال کافى نقل به بنا ؟ کردم طواف هم من و کرد طواف را کعبه هستم مکه در که دیدم

 چه این و بود که او خدایا که بودم ور غوطه شگفتى در من و رفت مرد آن هستم بودم مشغول الهى عبادت به شام در که خودم جاى در دیدم که بودیم

 سال همچون رفتم او با من بروم او با که خواست من از شدم شاد او دیدن از و آمد ایشان باز دیدم که گذشت موضوع این از سال یک! ؟ کرامتى

.برگرداند شام به و برد مکه و مدینه ، کوفه به مرا گذشته  

؟ کیستى تو که بگو میدهم سوگند داده تو به را کار این قدرت که خدایى آن به ترا گفتم برود خواست وقتى  

. هستم جعفر بن موسى على بن محمد من: فرمود  

.دادند نسبت من به را نبوت ادعاى و آوردند اینجا به مرا اینکه تا شد شایع ماجرا و کردم بیان آشنایان و دوستان به را واقعه این من  

. کنم بیان زیات عبدالملک بن محمد به ترا جریان:  گفتم  

.بگو:  گفت  

 ما کردن آزاد به نیازى: بود نوشته من نامه زیر در او ، کردم بازگو ایشان به را موضوع و نوشتم بود عباسى معتصم اعظم وزیر که او به اى نامه من

 بگو داد انجام شب یک در را کارها این همه و برگرداند شام به باز بردو مکه به مدینه از و مدینه به کوفه از و کوفه به شام از ترا که کس آن به ، نیست

.نماید آزادت زندان از تا  

 دیدم آمدم زندان به وقتى دهم دلدارى ایشان به و بروم:  گفتم خود با شدم ناامید او نجات از نامه جواب مشاهده از پس: گوید مى خالد بن على

.دوند مى طرف آن و طرف این به سرگشته و متحیر زندان ماءموران  

؟ چیست موضوع:  پرسیدم  

 یا آسمان به نیست معلوم.  است موم و مهر قفلها و بسته درها حالیکه در نیست دیشب از بودیم کشیده زنجیر به که را نبوت مدعى زندانى آن: گفتند

.اند ربوده را ایشان هوا مرغان یا رفته زمین زیر  

).61(شد برخوردار خوب اعتقادى از و معتقد امامت به واقعه این مشاهده با مذهب زیدى خالد بن على  

: والئى شاعر صله -9  

. کردم شکایت او به حاجتم از و شدم شرفیاب السالم علیه جواد امام خدمت به روزى: گوید مى یزید جابربن  

 فدایت کرد عرض السالم علیه جواد امام به و شد وارد)  بیت اهل نامى شاعر( کمیت کوتاهى فاصله از پس ، نیست درهمى ما نزد در جابر اى: فرمود

.خواند السالم علیه امام براى را اش قصیده کمیت.  بخوان فرمودند السالم علیه على امام ؟ بخوانم اى قصیده شما براى فرمائید مى اجازه آیا شوم  

:فرمود السالم علیه امام  

.داد و آورد غالم.  بده کمیت به و بیاور)  درهم هزار ده حاوى اى کیسه( اى بدره اتاق آن از غالم اى  
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؟ بخوانم دیگر اى قصیده فرمائید مى اجازه شوم فدایت:  گفت کمیت پس  

.خواند را دیگرش قصیده او پس.  بخوان: فرمود السالم علیه امام  

.داد کمیت به و آورد غالم ، بده کمیت به و بیاور اى بدره اتاق آن از غالم اى: فرمود السالم علیه امام و  

؟ بخوانم را سوم قصیده فرمائید مى اجازه شوم فدایت:  گفت کمیت  

.خواند او و بخوان: فرمود السالم علیه امام  

. بده کمیت به و بیاور اى بدره اتاق آن از داد دستور غالم به السالم علیه امام  

 علیه اهللا صلى خدا رسول صله مگر ، خواهم نمى چیزى مدحم این براى و نکردم مدح را شما دنیوى خواسته براى سوگند خدا به:  گفت کمیت آنگاه

.کرد واجب شما بر خداوند که حقى آن و را سلم و آله و  

. برگردان جایشان به را ها کیسه آن فرمود غالم به و کرد دعا کمیت به امام پس  

:فرمود امام دادند درهم هزار سى کمیت به کرد امر و نیست درهمى من نزد در فرمود من به امام که کردم احساس چیزى دلم در من: گوید مى جابر  

 علیه امام آنگاه و ، آمدم السالم علیه امام سوى به و نیافتم چیزى آن در در ولى ، شدم داخل خانه به و شدم بلند شو، خانه داخل و برخیز جابر اى

 به مرا گرفت را دستم سپس.  سازیم مى آشکار شما بر که است چیزى آن از بیشتر کنیم مى مخفى شما از ما که آنچه جابر اى: فرمود من به السالم

 دینى برادران از موثق افراد از مگر احدى به و کن نگاه این به جابر این: فرمود). 62(شد پیدا طال از انبوهى زد پایش به آن از پس کرد، داخل خانه

).63( است ساخته قادر کنیم اراده آنچه بر را ما خداوند همانا ؛ مده خبر خود  

: چشم شفاى  -10  

 ابى به بنویس اى نامه ، بروم مدینه به خواهم مى من:  کردم عرض حضرت به بودم السالم علیه رضا امام همره مکه در من: گوید مى میمون محمدبن

. نوشت اى نامه و فرمود تبسم السالم علیه رضا امام ببرم السالم علیه جعفر  

 پیش در و بازکن و بگشا را سرنامه گفت  -امام غالم  -موفق دادم را نامه رفتم امام خانه به) دید نمى درست و( داشت درد چشمهایم و رفتم مدینه به

؟ است چطور چشمت حال محمد اى: فرمود من به السالم علیه جواد حضرت سپس)  کردم چنان( بگیر امام روى  

.فرمائید مى مشاهده که همانطور رفته چشمم نور و است بیمار اهللا رسول ابن یا کردم عرض  

 و بوسیدم را حضرت پاهاى و دستها سپس ، بودم شده بود که وضعیتى سالمترین همانند برگشت بینائیم کشید من چشم بر و کرد دراز را دستش آنگاه

. داشت سال سه از کمتر زمان این در السالم علیه جواد حضرت و بودم شده بینا حالیکه در برگشتم  

: زیتون برگ از نقره  -11  

 مى نقره برگ آن پس زد، مى دست زیتون درخت برگ بر السالم علیه تقى محمد امام حضرت دیدم که کرد روایت سعید بن ابراهیم از طبرى ابوجعفر

.بود شده خالص نقره یعنى نکرد، تغییرى هرگز و کردم خرج بازار در را آنها از بسیارى و گرفتم حضرت آن از را آنها من گردید،  
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: خاك شدن طال  -12  

 آن کردم شکایت معاش تنگى از جناب آن به و رفتم السالم علیه جواد محمد حضرت خدمت عیدى روز: گوید مى هاشمى عباس بن اسماعیل

 عطا من به پس شد گداخته طالى پاره حضرت آن دست برکت به خاك یعنى برگرفت طال از اى سبیکه خاك از و کرد بلند را خود مصالى حضرت

).64(بود مثقال شانزده بردم بازار به آنرا کرد  

: سنگ بر انگشت جاى  -13  

 اهللا رسول یابن گفتم پس را السالم علیه تقى محمد امام دیدم گفت که یزید بن عمر از کرده روایت نیز و است حضرت آن)  امانت( دالئل بعضى در

).65(شد ظاهر سنگ آن در انگشتانش جاى و گذاشت سنگى بر را خود دست پس آورد جا به را اینکار که است آن فرمود ؟ چیست امام عالمت  

: آهن شدن نرم  -14  

).66(کرد مى نقش خود خاتم با را سنگ و بگذارد آتش در آنرا آنکه بدون کشید مى را آهن السالم علیه جواد حضرت که دیدم:  گفت رواى  

 

فرهنگى جهاد و جوادااالئمه  

:عقد مجلس در عباسیان و اکثم بن یحیى روسیاهى  

 قبول درآورد، السالم علیه جواد امام همسرى به را فضل ام دخترش خواست مى ماءمون که وقتى شبیب بن ریان از مفید شیخ مرحوم نقل به بنا

 و رفتند ماءمون پیش به آنها همین براى شود علویان به حکومت انتقال باعث امر این که بودند نگران آنان که چرا بود سنگین بسى عباسیان بر موضوع

 که گذشته در ، نکن مبتال علویان به عباسیان از قدرت انتقال غم در را ما دیگر بار و شو منصرف تصمیم این از که دهیم مى قسم خدا به را تو گفتند

 را عباسیان از یکى فضل ام دخترت نامزدى براى حال نمود، کفایت آن از را ما خدا تا بودیم نگران و هراسان همه کردى ولیعهد را موسى بن على

. کن اختیار  

 پیشینیان داشتند، برترى شما بر آنها کردید مى رفتار منصفانه اگر اید بوده شما آن باعث و سبب ، علویان و شما میان اختالف اما: داد جواب ماءمون

 ، نیستم پشیمان کردم خویش ولیعهد را موسى بن على اینکه از ، برم مى پناه خدا به کار این از من نمودند رحم قطع کردند بدرفتارى علویان با که من

 ، دانشمندترین که بدرستى)) (مقدورا امراهللا کان و(( گرفت خویش جاى خداوند حتمى قضاى نکرد قبول ولى کند خالفت من جاى به که خواستم او از

 گردان صحنه واقع در و مطلع او هاى دسیسه از همگى که عباسیان محضر در است الهاویه علیه ماءمون عباسى خلیفه جوترین فتنه و سیاستمدارترین

!)کرد؟ مى چه چاره بى عوام مردم با ببینید میدهد جلوه خیرخواه و بیگانه را خود چنین بودند فتنه  

 که امیدوارم است همه از برتر بودن اعجوبه و دانش و فضل در سن کمى وجود با او اینکه بخاطر ؟ ام برگزیده خویش دامادى به را ابوجعفر اینکه اما

.شوند مطلع ایشان برترى و فضل مراتب بر من همچون نیز دیگران تا شود فراهم اى زمینه  

 با ، است کم او سن ولى واداشته اعجاب به ترا کماالتش و جوان این رفتار چه اگر: گفتند و کرده بهانه را حضرت آن سن کمى دیگر بار عباسیان

.نمائید عملى را خویش عزم بعد گیرد قرار تربیت تحت تا کنید صبر مدتى ، نیست آشنا فقهى معلومات  
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 الهى الهامات و خدا جانب از آنها دانش که هست بیتى اهل از جوان این ، هستم داناتر شما از جوان این منزلت به من شما بر واى: داد جواب ماءمون

 تا کنید امتحانش ندارید قبول را او اگر ، است نرسیده کمال به عملشان که رعیتى بودند نیاز بى رعیت از ادب و دین دانش در پدرانش همواره.  است

.شود روشن کماالتش و علم مراتب  

. آزمائیم مى داریم قبول گفتند  

 و نداریم اعتراضى وى برکار برآید امتحان عهده از اگر نماید ال سؤ او از شریعت و فقه علم از شما محضر در تا بیاوریم را دانشمندى دهید اجازه

.رسید پایان به جلسه و پذیرفت ماءمون بود، خواهیم ایمن کار این ناخوشایند پیامد از وگرنه شود مى معلوم ما همه بر ایشان فضل  

 ماءمون پیش در تا نمایند دعوت اکثم بن یحیى مشهور و نامى قاضى از که رسیدند توافق به و نشسته شور به ، ماءمون پیش از بازگشت از پس آنان

 انجام را کار این که پذیرفت اکثم بن یحیى لذا داد خواهند کالنى پول که دادند وعده او به و شود عاجز که بپرسد السالم علیه جواد امام از سئوالى

.کردند اعالن را خویش آمادگى و برگشته ماءمون نزد به آنگاه. دهد  

 اى ساده و تشک السالم علیه ابوجعفر براى گفت مونمائ آمد، نیز اکثم بن یحیى گرفت قرار خود درجاى کس هر شد، آماده مجلس ، معین روز در

 و نشست جواد امام روبروى نیز اکثم بن یحیى نشستند، هم کنار در مونمائ و السالم علیه جواد حضرت گذاشتند، متکا دوتا و انداختند)  رختخواب(

.بودند گرفته قرار خویش جاى در یک هر مقامشان طبق نیز مردم  

.بگیر اجازه خودش از:  گفت ؟ بکنم سئوال ابوجعفر از که فرمائید مى اجازه امیرالمؤمنین یا:  گفت اکثم ابن یحیى  

؟ بپرسم اى مساءله فرمائى مى اجازه شوم فدایت:  گفت حضرت آن به یحیى  

. بپرس خواهى مى اگر: فرمود  

 این که نیست لطف از خالى نکته این یادآورى( ؟ چیست حکمش بکشد را شکارى احرام حال در فردى اگر گرداند فدایت مرا خدا:  گفت یحیى

 و پیچاند را بحث شود مى شود داده جواب فروع از بعضى اگر و دارد متعدد فروع که بود کرده انتخاب را اى مساءله یک عمد روى از معاند دانشمند

 همواره و نیاز بى دیگران دانش از الهى افاضات با و یافته ره جانشان به مادر شیر با علم خاندان این اینکه از غافل البته کرد، طرح را دیگر فروعات

)درخشید خواهند و درخشیده علمى کمال ذروه بر  

 صغیر ؟ غالم یا بوده آزاد ؟ اشتباه یا کشته عمد روى از ؟ جاهل یا بوده حرمت به عالم ؟ حرم در یا کشته حل در: فرمودند السالم علیه جواد امام

 یا دارد اصرار عمل این بر محرم شخص ؟ بزرگ یا بوده کوچک آنها؟ غیر یا بوده پرندگان از صید آن بیشتر؟ یا بوده او صید اولین این کبیر؟ یا بوده

؟ حج احرام یا بوده عمره احرام روز؟ یا داده انجام را عمل این شب ؟ شده پشیمان  

 شد روشن مجلس اهل براى امر و افتاد لکنت به زبانش و شد آشکار  اش قیافه در زبونى و عجز نشانه و متحیر مسائل و فروع این شیندن از یحیى

. نیست السالم علیه جواد حضرت حریف او که  

 بر بودید منکر که را آنچه اکنون:  گفت و کرد عباسیان به رو آنگاه ، کنم مى حمد خودم تشخیص درستى و نعمت این رابخاطر خداى:  گفت ماءمون

!شد؟ روشن شما  

Noorfatemah.org 
 



 زندگانی امام جواد علیه اسالم ۳۱ 

 درهم پانصد مبلغ را او صداق و گردید واقع ماءمون و ایشان میان الفضل ام عقد و خواند خطبه امام و بخواند خطبه که خواست امام از ماءمون آنگاه

.فرمود مقرر بود برابر علیها اهللا سالم زهرا فاطمه حضرت اش جده مهریه با که  

 سایر نزد سپس کردند خوشبو را مجلس اهل خواص محاسن) خوشبو ماده( غالیه با و آمدند ماءمون اطرافیان و خدمتگزاران شد جارى عقد که وقتى

 و داد جایزه گروهى هر شاءن مطابق ماءمون و خوردند غذا مردم و آوردند طعام خوانهاى و سفره بعد و ساختند معطر نیز را آنها و رفتند مجلس اهل

.شدند پراکنده مردم بقیه خواص از غیر  

. شویم مند بهره تا بفرمائى را محرم شخص مسائل جواب باشید مایل که صورتى در کرد تقاضا السالم علیه جواد حضرت از ماءمون آنگاه  

 آن اگر کند، قربانى باید که بود خواهد آن کفاره گوسفند یک باشد بزرگ پرندگان از آن و بکشد حرم غیر در را صیدى محرم اگر: فرمودند حضرت

 جوجه آن قیمت ولى نماید، قربانى شده گرفته شیر از که بره یک باید بشکد حل در را اى جوجه اگر کند، قربانى گوسفند دو باید باشد حرم در صید

. است جوجه قیمت و گوسفند یک اش کفاره بکشد حرم در را جوجه اگر ولیکن نیست واجب او بر  

.کند قربانى شتر یک باید باشد شترمرغ کشته که صیدى اگر کند، قربانى گاو یک باید باشد وحشى االغ مثل وحشى حیوانات از صید اگر  

. نیست او بر چیزى باشد اشتباه روى از چنانچه ولى ، کرده گناه بکشد را صید عمدا اگر.  است مساوى جاهل و عالم بر صید کشتن کفاره  

. است واجب کفاره کبیر بر ولى ، نیست کفاره صغیر براى شود مى واجب او موالى بر غالم کفاره و است واجب خودش بر حر فرد کفاره  

.شود مى نیز آخرت عذاب دچار ورزد اصرار صید کشتن بر آنکه ولى ندارد آخرت عقاب کفاره از بعد شود پشیمان که شخصى  

 دانید مى صالح اگر بخواهد خیر تو براى خداوند اباجعفر یا احسنت:  گفت بود شده زده شوق مسئله این فروع احکام تشریح و تبیین از که ماءمون

بپرسید؟ اکثم بن یحیى از الى سؤ نیز شما  

؟ بکنم ال سؤ: فرمود امام  

 خود از وگرنه دهم مى جواب بودم بلد چنانچه بپرسى چیزى من از اگر شماست میل میل شوم فدایت:  گفت) بود آمده دستش کار حساب که( یحیى

. گیرم مى یاد شما  

: که مسئله این درباره گوئى مى چه: فرمود امام  

 به وقتى گردید حرام او بر شد ظهر که همین گردید حالل او بر زن آن شد بلند آفتاب چون بود، حرام او بر که کرد نگاه زنى به روز اول در مردى

 کرد طلوع فجر چون گردید، حرام شد شب نصف وقتى شد حالل عشا زمان در ، گشت حرام کرد غروب آفتاب وقتى شد حالل رسید فرا عصر موقع

گردید؟ حرام و حالل علت چه به ؟ است زنى چطور این شد حالل او بر  

. بگیرم یاد تا بفرمائید شما دانم نمى را مسئله این جواب من که قسم سوگند خدا به:  گفت بود، شده گیج حسابى که یحیى  

. است نامحرم و اجنبى مرد آن و است کنیزى زن این: فرمود السالم علیه جواد حضرت  

.بود حرام) بود نامحرم اینکه براى( زن آن به مرد آن کردن نگاه صبح اول  
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 موقع. شد حالل کرد تزویج را زن آن عصر وقت. شد حرام کرد آزاد را کنیز آن ظهر موقع. شد حالل مرد آن بر خرید را کنیز آن شد بلند آفتاب چون

 نصف گردید حالل داد را ظهار کفاره چون عشا زمان شد حرام) باشد من مادر پشت نظیر تو پشت بگوید همسرش به شوهر که( ظهار سبب به غروب

.شد حالل مرد آن بر زن آن لذا کرد رجوع رسید فرا فجر طلوع چون شد، حرام داد طالق را زن آن شب  

 به امیرالمؤمنین واهللا نه: دهد؟گفتند جواب چنین مساءله این که هست کسى شما میان در:  گفت و کرد روى مجلس در حاضران به مونمائ گاه آن

. است داناتر خود راءى  

).67(شود نمى ایشان فضیلت مانع سن کمى و ممتازند مردم درمیان کمال و فضل نظر از بیت اهل شما، بر واى:  گفت ماءمون  

:حسد سرانجام و سارق حد یبان  

 حزنش درباره بود اندوهگین حالیکه در برگشت معتصم نزد از داود ابى ابن روزى:  گفت که شده نقل داود ابى ابن همنشین و صمیمى دوست زرقان از

 ایشان چهره نقلى به بنا( سیاه این از آنچه بخاطر گفت چرا؟:  گفتم بدو.  بودم مرده قبل سال بیست که داشتم دوست امروز:  گفت ، گفتم سخن بااو 

.شد ثابت امیرالمومنین نزد در السالم علیه موسى بن على بن محمد جعفر ابى) بود گندمگون  

بود؟ چگونه آن گفتم  

 خود مجلس در را فقها موضوع همین براى و کرد سوال حد اجراى سبب به دزد آن تطهیر نحوه از خلیفه و بود کرده اعتراف سرقت به دزدى:  گفت

. است واجب دست کجاى از دست قطع که پرسید ما از کرد احضار هم را السالم علیه على بن محمد و کرد جمع  

. دست مچ از:  گفتم من  

؟ چیست آن دلیل:  گفت خلیفه  

 ایدیکم و بوجوهکم فامسحوا:  که تیمم در تعالى خداى فرمایش این خاطر به باشد مى مچ تا دست کف و انگشتان همان دست اینکه براى:  گفتم

.شود قطع آرنج از که است واجب بلکه: گفتند دیگران و. کردند اتفاق فتوى این در اى عده من با و) 68(  

؟ چیست آن بر دلیل گفت:  خلیفه  

. است آرنج و مرفق همان دست براینکه دارد داللت این و)69( المرافق الى ایدیکم و:  فرموده خداوند همانا چون: گفتند  

.فرمائید مى چه موضوع این در اباجعفر اى: گفت و السالم علیه جواد امام به کرد روى خلیفه سپس:  گفت داوود ابى ابن  

؟ چیست شما راءى فروگذار گفتند آنها را آنچه:  گفت خلیفه گفتند سخن باره این در قوم امیرالمؤمنین اى: فرمود السالم علیه جواد امام  

.دار معاف مرا امیرالمؤمنین اى: فرمودند السالم علیه امام  

. فرمائى بیان را نظرت و راءى که دهم مى سوگند خدا به ترا:  گفت خلیفه  
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  -بود السالم علیه جواد حضرت علیه بر فقاهت مدعیان و دربار علماى حسد تحریک براى بدذات خلیفه آن اصرار همه این شاید که است گفتنى -

 انگشتان استخوانهاهاى پیوند از که است واجب همانا است سنت مورد این در کردند اشتباه ها آن همه که گویم مى دادى سوگند که حال: فرمودند امام

.نمایند رها را دست کف و قطع  

؟ چیست حکم این دلیل:  گفت خلیفه  

 پا، دو و  -زانو دو  -دست دو  -صورت ؟ هست عضو هفت بر سجده: فرمود که آله و علیه اهللا صلى پیامبر سخن این: فرمود السالم علیه جواد امام

 هللا السماجد ان و: فرمود متعال خداى و نماید سجده آن بر که ماند نمى دستى دزد این براى آرنج از یا شود بریده دست مچ از دستش زمانیکه پس

.شود نمى قطع خداست آن از آنچه و خدایند آن از مسجد سجده هفتگانه اعضاى این یعنى خداست آن از مسجدها) 70(  

. دست کف نه کنند قطع دست انگشتان مفصل از دزد دست که داد دستور و آمد خوشش حکم این از معتصم: گوید داود ابى ابن  

. نبودم زنده کاش اى که کردم مى آرزو و شد برپا قیامتم من لحظه آن در: گوید داوود ابى ابن  

 هدایت چراغ این مقبولیت و پذیرش مبادا که آن براى امام حکم صحت به یقین وجود با که را دربارى عمل بى عالم این حسد سرانجام ببینید حال -

 به را عباسى معتصم جائر خلیفه خیرخواهى و نصیحت لباس در و زند مى دست هولناك جنایتى چه به کند کساد را وى بازار لدنى علم از برخوردار

 مى پناه خداوند به حسودان شیطنت و حسد شر از دید تدارك خود براى بدبخت این که بدفرجامى چه کند مى تحریک السالم علیه جواد امام قتل

. بریم  

 به دانم مى که گویم مى را چیزى است واجب من بر امیرالمؤمنین خیرخواهى همانا:  گفتم بدو رفتم معتصم نزد به روز سه از بعد:  گفت داود ابى ابن

. شوم مى داخل آتش به آن سبب  

؟ چیست آن:  گفت خلیفه  

 درباره آنان از و کند مى جمع شده واقع دین امور از که امرى براى را آنها دانشمندان و رعیتش فقیهان خود مجلس در امیرالمؤمنین زمانیکه:  گفتم

 هستند کاتبان و وزراء ، فرماندهان او، بیت اهل خلیفه مجلس در حالیکه در و گویند مى دانند مى که را آنچه آنان و کند مى ال سؤ مسئله این حکم

 و هستند قائل او امامت به امت این از قسمتى که مردى قول خاطر به گذارد مى کنار را آنها همه وفتواى قول سپس شنوند مى را آن در بیرون از مردم

 مى دستور فقهاست حکم برخالف که ایشان حکم به سپس و است خلیفه از سزاوارتر خالفت مقام به)  السالم علیه جواد امام( او که کنند مى ادعا

باشد؟ داشته تواند مى عواقبى چه این! دهد؟  

.دهد خیر جزاى تو به خیرخواهى این سبب به خداوند:  گفت و شد متوجه دادم تذکر بدانچه و کرد تغییر خلیفه رنگ:  گفت داود ابى ابن  

 السالم علیه امام کرد دعوت او پس نماید دعوت منزلش به را السالم علیه جواد امام که داد دستور وزرایش از فالنى به چهارم روز در:  گفت وى

. شوم نمى حضر شما مجالس در من:  گفت و نفرمود اجابت  

 تبرك آن بواسطه من و شوى وارد منزلم به و گذاشته قدم ام خانه  فرش بر که دارم دوست و کنم مى دعوت غذا براى را شما من:  گفت وزیر آن

).71(کرد مسموم را ایشان و قبوالند السالم علیه امام به اصرار با و نماید مالقات را شما دارد دوست خلیفه وزراى از فالنى و جویم  
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: ساختگى روایات ساختن خنثى در امام نقش  

 سیاستمدار و دانشمند خلیفه ماءمون که مجلسى در است السالم علیه نهم امام عصر در والیت جریان با معارضین علمى سمبل که اکثم بن یحیى

:پرسید السالم علیه جواد امام از داشت حضور نیز عباسى  

 من: فرماید مى و رساند مى سالم خدایت سلم و آله و علیه اهللا صلى محمد اى:  گفت و آمد خدا رسول نزد به جبرئیل که شده روایت اهللا رسول یابن

؟ چیست روایت به راجع حضرتعالى نظر ؟ نه یا است راضى من از هم او که ببین هستم راضى بکر ابى از  

 را الوداع حجۀ در آله و علیه اهللا صلى خدا پیامبر سخن بایستى خبر این به راجع ولى نیستم بکر ابى فضل منکر من: داد جواب السالم علیه جواد امام

 کتاب على فاعرضوه عنى الحدیث اتاکم فاذا النار من مقعده فلیتبوء متمدا على کذب فمن بعدى یتکثر و على الکذابۀ کثرت قد: فرمود که کرد یادآورى

. به فالتاءخذوا سنتى و اهللا کتاب خالف ما و به فخذوا سنتى و اهللا کتاب وافق فما اهللا  

 را نشیمنگاهش باید پس دهد نسبت من به دروغى دانسته کس هر شد خواهند بسیار نیز من از بعد و اند شده زیاد من به دروغ دهندگان نسبت یعنى

 را آن بود سازگار من سنت و کتاب با آنچه نمائید عرضه من سنت و خدا کتاب به را آن رسید شما به چیزى من از زمانیکه. سازد فراهم آتش از

)ننمائید عمل بدان و( نگرفته را آن پس نداشت سازگارى من سنت و کتاب با آنچه و بگیرید  

:فرماید مى خداوند چون نیست سازگار خدا کتاب با روایت این  

 وسوسه بدان  نفسش که را آنچه و آفریدیم را انسان ما آینه هر و) 72( الورید حبل من الیه اقرب نحن و نفسه به توسوس ما نعلم و خلقنااالنسان لقد و

. نزدیکتریم او به گردن رگ از و دانیم مى کند مى  

).73!!(؟ است کرده سوال و بودن اطالع بى بکر ابى ناخشنودى و خشنودى از عزوجل خداوند آیا  

: که پرسید و شد متوسل حدیث کننده جعل و پرداز دروغ عنبسه بن یحیى توسط ساختگى روایت بدین اکثم ابن یحیى دیگر الى سؤ در  

. الجنۀ اهل سیداکهول) ابوبکر و عمر( انهما روایت به راجع حضرتعالى نظر  

 این) باشد داشته نوکر یا و آقا که( شود نمى پیدا پیر آنجا در و بود خواهند جوان بهشت اهل همه چون است محال هم روایت این: فرمودند امام

.اند کرده جعل هستند بهشت جوانان آقاى دو السالم علیهما حسین و حسن یعنى الجنه اهل شباب سید انهما صحیح حدیث قبال در امیه بنى را روایت  

 مى چه باره این در السماء فى میکائیل و جبرئیل کمثل االرض فى عمر و بکر ابى مثل ان:  فرموده خدا رسول که شده روایت: پرسید اکثم بن یحیى

تنخ.فرمائید  

 نکرده معصیت خدا به هرگز که هستند الهى مقرب فرشته دو میکائیل و جبرئیل شود دقت باید هم حدیث این به راجع: فرمودند السالم علیه جواد امام

 سپرى شرك در دو آن عمر اکثر اند کرده اختیار را اسالم بعد چه اگر بودند مشرك عمر و ابوبکر ولى اند نشده جدا ربوبى اطاعت از اى لحظه و اند

.کند تشبیه میکائیل و جبرئیل به را دو آن خداوند که است محال شده  

: گفت اکثم بن یحیى دیگر الى سؤ در  

فرمائید؟ مى چه باره این در شد مى مبعوث عمر حتما شدم نمى مبعوث من اگر عمر لبعث ابعث لم لو: فرمود خدا پیامبر که شده روایت  
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 زمانى و) 74( نوح من و منک و میثاقهم النبیین من اخذنا واذا فرموده چنین  کتابش در خداوند ، است تر راست حدیث این از خدا کتاب: فرمود امام

 زدنى هم به چشم اندازه به پیامبران از هیچکدام! دهد؟ مى تغییر را خود میثاق چطور خداوند ؛ نوح از و تو از و کردیم اخذ میثاق پیامبران از ما که

 بین آدم و نبئت فرموده خدا پیامبر عالوه و شود مى مبعوث رسالت به گذارنده خدا به شرك در را خود عمر اکثر که فردى چطور پس نبودند مشرك

).بود نشده آفریده(بود جسد و روح بین آدم حالیکه در شدم مبعوث نبوت به من الجسد و الروح  

: ساختگى احادیث این جعل از هدف  

) رشد( نضج عصر. داند مى عباسى خلفاى از خلیفه سیاستمدارترین و شناسترین وقت ، دانشمندترین را وى منصفى محقق هر که ماءمون عصر

 ایرانیان حمایت تا زند مى جا شیعه را خود یکسو از عباسى ماءمون.  است امامیه مستحکم و اررشى مبانى بر فرهنگى تهاجم اوج و شبهات چشمگیر

 سلطنت و ملک با مخالف شدت به را آن نظایر و حاکمیت ابعاد در بویژه تشیع سیاسى فقه متقن مبانى دیگر سوى از و سازد خود آن از را علویان و

 طى را خود صعودى سیر دربارش و او سوى به فرق علماى اقبال میزان به روز هر و بود گوناگون آراى مجمع او دربار سبب بدنى یابد مى خویش

.کرد مى  

.رسد مى خود اوج به السالم علیه جواد امام زمان و گذاشته نمایش به را خود اولیه هاى هسته السالم علیه رضا امام زمان در موضوع همین  

.بود اکثم بن یحیى علمى اندام عرض و شبهه القاى عرصه در مطرح چهره والیت آسمان تابناك ستاره نهمین عصر در  

 مؤثر متعدد هاى انگیزه از مهم انگیزه سه به حداقل که است بهتر موضوع این دقیق بررسى جهت لیکن کردیم تقدیم را وى االت سؤ از اى گزیده که

. نمائیم اشاره حدیث جعل در  

 مسئله به توان مى جمله از که شد جعلها و بدعتها سلسله یک سرآغاز امامت اسالم مقابل در خالفت اسالم طرح و ساعده بنى سقیفه ماجراى  -1

.کرد اشاره شیخین فضایل حاوى روایات ، صحابه کل بودند عادل ، اجماع  

 علیه اهللا صلى اکرم رسول الهى دعوت از پس سال 21 یعنى)  هجرت هشت( مکه فتح سال تا آنها اغلب که حقیقت این و امیه بنى آمدن کار روى  -2

 براى را جعلى احادیث به نیاز موضوع بودند امیه بنى همان اسالم علیه بر جوئیها ستیزه و کارشکنیها اکثر یا و همه گردان صحنه اینکه از پس و آله و

.کردند ترویج را حدیث جعل توانستند هرچه آنان و ساخت متجلى ضرورى امر یک صورت به آنها افتادن جا  

 مبین دین اعتقادى ارزشى مبانى دادن جلوه خرافى منظور به و آگاهى و علم روى از معموال که ساختگى احادیث ضمن در اسرائیلیات شیوع  -3

.شد مى آنها پیدایش سرآغاز ناآگاهانه دوستى هم موارد بعضى در و گشت مى شایع و شد مى پرداخته و ساخته یهودیان توسط اسالم  

 السالم علیه جواد حضرت عصر در لذا. بودند جعلى احادیث ساختن متواتر حتى و کردن شایع صدد در مرموزانه اى عده بود ممکن که طریق هر به

 ناب و اصیل باورهاى حقانیت اثبات و مستمر زدایى شبهه حضرت آن شریف وجود مهم و محورى آثار از یکى و شیعه بارز ماءموریتهاى از یکى

.بود تشییع پرور آزاده و ساز انسان ، ناجى مذهب  

 از جذاب نمائى و شده کامیاب خوبى به عرصه این در نهم امام که دارد حکایت موضوع این از حضرت آن ظفرمندانه احتجاجات جاى جاى حق به

.اند گذاشته  نمایش به را خویش خدادادى قابلیتهاى و تشیع مستحکم مبانى  
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 بر فرهنگى تهاجم سیاستگزاران و ریزان برنامه مدنظر همیشگى موضوعات از یکى که نیست فایده از خالى نکته این یادآورى موضوع این پایان در

 و است ملموس و محسوس و بوده اسالمى باورهمحخاى دادن جلوه خرافى یا و خرافات به زدند دامن آله و علیه اهللا صلى محمدى ناب اسالم علیه

.هستند الحمدهللا که باشد نکته این متوجه بایست همواره نظر اهل متعهدین و قلم اصحاب و اسالم دلسوزان  

:دعا فرهنگ ترویج  

 کنیم مى تقدیم را حضرت آن ادعیه از مورد دو نمونه عنوان به که کرد مى استفاده العباده مخ عنوان به دعا فرهنگ ترویج براى فرصتى هر از نهم امام

 را قهار واحد خداى باید چگونه که دانست نمى بشر اصال نبود اجمعین علیهم اهللا صلوات معصومین حضرات ادعیه گنجینه اگر که نکته این ذکر با

.نماید عرضه ربوبى صمدیت بارگاه بر را نیاز و راز و عبادت ، عشق اى شیوه چه به و بخواند  

: اول دعاى  

 صادقۀ لک ویقینى صادقه لک دعوتى کانت فان یعفو الرب و یخطى اناالعبد و الرب انت فارجوه غیرك لى والاله فادعوه سواك اال لى الرب الهى

. المستغیثین غیاث یا فاغنثى  

 و کند مى خطا عبد و بنده من و پروردگارى تو ، شوم امیدوار بدو که نیست برایم تو از غیر معبودى و بخوانم را او که ندارم تو جز پروردگارى خدایا

. پناهان بى پناه اى بده پناه پس راستین تو به یقینم و باشد صادقانه ترا دعایم اگر عفو، پروردگار  

: دوم دعاى  

).75( رضاك فى و عصاك عمن حملت انت تبقى و المخلوقین تفنى االانت الخالق و انت الاله اهللا انت ، المثال و شبیه ال من یا  

 مى باقى تو و سازى مى فانى را ها آفریده ، نیست تو جز آفریدگارى و نیست تو جز معبودى و توئى اهللا ، نیست او بر مثالى و نظیر که خدایى اى

. است  آمرزش در تو خوشنودى و بردبارى کنند مى معصیت ترا که کسانى حق در مانى  

: السالم علیه جواد امام عصر در شیعه فرهنگى غناى از اى نمونه  

 جعفر بن موسى برادرش از او که خبرى هر و بودم)  السالم علیه رضا امام عموى( جعفر بن على نزد سال دو من: گوید مى عمار بن حسن بن محمد

 و علیه اهللا صلى خدا رسول مسجد در السالم علیه الرضا على بن محمد ابوجعفر که بودم نشسته ایشان خدمت مدینه در روزى ، نوشتم مى بود شنیده

.کرد احترامش و بوسید را دستش و رفت او نزد عبا و کفش بدون و برجست جعفر بن على شد، وارد او بر آله  

.کند رحمت خدایت ، بنشین عمو اى: فرمود او به ابوجعفر  

. باشى ایستاده تو و بنشینم من چگونه!  من آقى:  گفت او  

!کنید؟ مى رفتار اینگونه او با و هستید او پدر عموى شما: گفتند مى کرده سرزنش را او اصحابش برگشت خود مسند به جعفر بن على وقتى  

 دانست سزاوار را کودك این و ندانست)  امامت( سزاوار را سفید ریش این عزوجل خداى اگر باشید خاموش:  گفت و گرفت خود ریش به دست وى

).76( هستم او بنده من بلکه شما، سخن از خدا بر پناه کنم انکار را او فضیلت من داد مقامى چنان او به و  
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:نیازمند شیعه به السالم علیه جواد امام شفاعت  

 روزى ، بودم راه رفیق ایشان با بود رفته حج به السالم علیه جواد حضرت که عباسى معتصم خالفت سال اولین در: کند مى نقل حنیفه بنى از مردى

 به من و است بیت اهل دوستدار فردى ما والى شوم فدایت:  کردم  عرض داشتند حضور هم خلیفه ورجال اطرافیان از اى عده که طعام سفره سر

.نماید ارفاق من حق در که بنویسید اى نامه بدانید صالح اگر بدهکارم مالیات او دیوان  

 علیه امام دارد فایده من حال به شما نامه ، شماست دوستان از او گفتم که همانطور شوم فدایت:  کردم عرض.  شناسم نمى را او من: فرمود امام

: نوشت چنین و گرفت دست به کاغذى السالم  

 آماده و کن نیکى برادرانت به ماند مى برایت نیک کار فقط تو حکومت از کرد نقل خوبى مذهب تو از من نامه آورنده بعد اما الرحیم الرحمن اهللا بسم

:گوید مى مرد آن کرد خواهد بازخواست و ال سؤ تو از خردل و ذره اندوه از عزوجل خداى که باش  

 دو در والى آورم مى اى نامه او براى علیه اهللا صلوات امام جانب از که بودند داده خبر آنجابود والى که خالد بن حسین به شدم سجستان وارد وقتى

. گذاشت خویش چشم دو بر را آن و گرفت دادم او به را نامه رساند من به را خودش شهر فرسخى  

؟ چیست تو حاجت:  گفت  

 بعد مده مالیات دیگر هستم کار سر بر تا:  گفت و کرد محو دیوان از را او بدهکارى خالد بن حسین.  بدهکارم مالیات تو دیوان در:  کردم عرض

 در مرتب بطور و همواره و ندادم مالیات دیگر بود زنده او تا کردند، احسان آنها و من به داد فرمان قدر فالن گفتم ؟ است نفر چند ات خانواده: پرسید

).77(کرد مى نیکى من به خویش زندگى ایام  

:پدر با کردن مدارا  

 براى بروم قربانت ، ام دیده سختى خیلى ایشان از است خبیثى راءى داراى و ناصبى پدرم:  نوشتم السالم علیه جواد امام به کند مى نقل صالح بکربن

؟ نمایم مدارا ایشان با یا نمایم رسوایش و افشا آیا کنم کار چه بفرمائید و فرما دعا من  

 از تو براى مدارا ، کنم مى دعا تو براى پیوسته بخواهد خدا اگر ، فهمیدم پدرت پیرامون را شما نامه مضمون:  نوشت جواب در السالم علیه جواد امام

 که کسى والیت در را تو خدا ، است پرهیزکاران آن از کار سرانجام همانا باش شکیبا و نما صبر ، هست آسانى سختى با آینه هر ، است بهتر افشاگرى

.کند نمى ضایع را خود امانات که هستیم خدائى هاى امانت شما و ما دارد قدم ثابت هستى معتقد والیتش به  

).78(کرد نمى مخالفت من با کارى در که نحوى به برگرداند من سوى به را پدرم قلب خداوند  -حضرت آن دعاى اثر در  -گوید مى صالح بکربن  

: نشان دارد پدر از  

:نوشتند السالم علیه جواد امام به اى نامه در السالم علیه رضا امام  

 دهند نمى انجام تو به خیرخواهى بخاطر را عمل این و برند مى بیرون کوچک درب از ترا غالمان روى بیرون خانه از دارى تصمیم هرگاه ام شنیده

.شود مند بهره تو از کسى مبادا تا ورزند مى بخل راه این از بلکه  
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 زر بروى بیرون خانه از دارى تصمیم که زمانى و بدار مقرر بزرگ درب از را خود خروج و دخول دارم تو بر که حقى به نامه این وصول از پس اینک

  -و مکن عنایت دینار پنجاه از کمتر عموهایت از هریک به و ساز مند بهره خود کرم از را او کرد درخواست تو از کس هر و بردار خود همراه سیم و

 خودت خواست به منوط آن بر مازاد و مکن التفات دینار 25 از کمتر هایت عمه از هریک به و توست خود برعهده آن بر مازاد  -اعطاى  تشخیص

.باشد مى  

 از و کن انفاق: (( گویم مى خود نامه پایان در مناسبت همین به سازد چشمگیر و مرتبه بلند ترا مقام متعال خداى خواهم مى دستور این با آرى

).79))( مترس تنگدستى  

آید مى داد و ملک میر  

آید مى داد و عدل حامى  

بنشینید راه به گدایان اى  

)80(آید مى جواد ره از اینک  

 

صحابى چهارده  

 مى دست به که فرصتى هر در دیدند نمى مساعد حاکم جور نظام علیه بر مسلحانه و رویاروى قیام براى را زمینه چون السالم علیه تقى محمد امام

 خالفت دستگاه توسط شده اعمال مراقبتهاى شدت ولیکن ورزیدند مى اهتمام شایسته اصحاب و شاگردان تربیت و علمى جهاد کردن باور براى آمد

 مرحوم را ایشان حضرت از راویان و السالم علیه جواد امام یاران السالم علیه صادق حضرت زمان در صحابى چهارهزار که رسید حد بدان عباسى

. است نوشته نفر 113 طوسى شیخ  

 بشر جامعه از زدائى ظلمت وقف را خود وجود شمع کدام هر که گرانقدر و سرشناس اصحاب از تن 14 حاالت به راجع موجز نحوى به فصل این در

. انشاءاهللا. باشد مفید و مؤثر که است امید.  داریم مى تقدیم را مطالبى کرده گذرا اى اشاره بودند کرده امامت و والیت غنى فرهنگ ترویج و  

 

:مهزیار بن على  -1  

 اند گفته است آورده اسالم بعد و بوده نصرانى پدرش. بود اهواز ساکن و)  شادگان فالحیه بخش از اى قصبه( دورق از ایشان اصل نجاشى نقل به بنا

. ساخت موفق فقاهت به و کرد احسان وى به را اسالم معرفت خداوند و نبود بیش کودکى آورده اسالم که درحالى على که  

.رود مى شمار به السالم علیه جواد امام ویژه اصحاب از و است نموده روایت علیهماالسالم جواد حضرت و رضا امام از وى  

 وکیل نواحى برخى در و السالم علیه هادى امام صحابى مهزیار بن على همچنین و بود بزرگى منزلت داراى حضرت آن نزد در و امام وکیل ایشان

.بود نیز ایشان  
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 این متقن دلیل السالم علیهم معصومین ناحیه از شده صادر توقیعات تعدد و بلند مفاهیم که بود متعبد و امین و کامل وثوق مورد شخصیتى آنجناب

.باشد مى مدعا  

 به را هستى مطلق نعمتان ولى خدا، امناى و بیان امراى آن بیان طرز با آشنا پژوهشگر انسان هر والئى بزرگمرد این حق در طاهرین ائمه تعابیر

.دارد مى وا اعجاب  

 مى جلب) مهزیار بن على( همت سربلند صاحب والئى شیعه به خطاب السالم علیه تقى محمد امام توقیعات از یکى به را شما توجه نمونه عنوان به

: کنیم  

 على اى گرداند، محشور)  بیت اهل( ما با و نماید حفظ آخرت و دنیا خوارى از داده جاى بهشتش در ترا و گرداند نیکو ترا پاداش خداوند ، على اى

 مانند بگویم اگر پس ام آزموده است واجب تو بر چه آن آوردن جاى به و بزرگداشت خدمت ، فرمانبردارى ، خیرخواهى در و کردم امتحان را تو من

.دهد پاداش شما به را الفردوس جناب نعمات خداوند ، باشم صادق که دارم امید ام ندیده ترا  

 بپوشاند ترا چنان خویش رحمت با قیامت روز در که خواهم مى خدا از.  نیست پوشیده من بر روز و شب و سرما و گرما در شما خدمت و جایگاه

. دعاست شنواى بسیار خداوند همانا خورند غبطه مردم که  

:فرماید مى چنین مهزیار بن على به خطاب دیگر توقیعى در و  

 مسرور بهشت وسیله به ترا رئوف خداوند نمائى مى خوشحال همیشه مرا تو که همانطور ، کردى خوشحال و مسرور نمودى ذکر که آنچه بوسیله مرا

.باشد خشنود تو از خداوند هستم راضى تو از من که آنطورى. بفرماید  

 مى طلوع خورشید که زمانى: کند مى بیان چنین را الهى مرد این عبودیت حاالت از یکى ایشان پدر بودن نصرانى به اشاره ضمن الرحمه علیه کشى

 جاى پیشانى در و داشت برنمى سجده از سر کرد نمى دعا. کرد مى دعا خود براى آنچه مثل اش دینى برادران از نفر هزار به تا رفت مى سجده به کرد

. داشت سجده  

: اینکه است والیت قدسى حریم به عاشقان و دین به خدمت شیفتگان و نظر اهل به تاءسى شایسته و تاءمل خور در آنچه ولیکن  

 از که بماند یادگار کتاب 33 عزیز آن از که شد باعث ویژگى همین و داشت نمى باز علمى فعالیتهاى و اجتماعى سیاسى وظایف از را او تعبد روحیه

:کرد اشاره ذیل کتابهاى به توان مى جمله  

. الصالة کتاب  -7 الوضوء کتاب  -6 الخمس کتاب  -5 االنبیا کتاب  -4 البشارات کتاب  -3 القائم کتاب  -2 زیادة و سعید بن الحسین کتب  -1  

).81(اند شده واقع حدیث 437 سند در ایشان حداقل و است رسیده ما به گرانبهائى احادیث والئى عامل عالم این طریق از و  

.باد متنعم خویش والئى مقدس عشق پایان بى نعمات از و شاد روحش  
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:عمیر ابى بن محمد االسالم ثقۀ  -2  

 و عامه ، است سنت اهل و شیعه نزد اجماع اصحاب از و القدر جلیل شخصیتى.  است بوده نیز بغداد ساکن و است بغدادى اصلش ابواحمد وى کنیه

.اند کرده تاءیید و شناخته جاللت و وثاقت به را او خاصه  

 که است ذکر قابل و اند دانسته مقدم هم عبدالرحمن بن یونس از را ایشان فقاهت حیث از برخى و بوده خود زمان فرد پاکدامنترین و عابدترین وى

.دانستند مى افقه را ایشان و اند بوده قائل یونس براى فقهى والى بس رتبه اصحاب  

.باشد مى اى عدیده تاءلیفات داراى و است داشته)  السالم علیهم جواد و رضا و کاظم حضرت( امام سه محضر درك افتخار عمیر ابى محمدبن  

. االستطافۀ کتاب و المتعه کتاب ، االمامه کتاب والجبر، القدر اهل على الرد الکبیر، النوادر:  جمله از داشته کتاب 94 عمیر ابن: گوید مى بطه ابن  

 مورد و کرده زندانى را او شیعیان به راجع اطالعاتى گرفتن بخاطر نقلى به بنا و زندانى قضاوت منصب قبول از امتناع براى ایشان که شده روایت

 که شنید را عبدالرحمن بن یونس بن محمد صداى ناگاه که ببرد را شیعیان نام که نزدیک و شد تمام طاقتش و زدند تازیانه 100 و دادند قرار شکنجه

.نکرد رافاش شیعیان اسرار ولى خرید برجان را دنیوى شکنجه اخروى اجر و آخرت یادآورى با و اهللا یدى بین موقفک اذکر امیر ابى محمدبن گفت  

 و تفسیر صاحب ابراهیم بن على به آن سند سلسله که روایتى ذکر با مفید شیخ مرحوم ولى اند نوشته سال چهار را او زندان مدت مورخان از برخى

).82(برود بین از وى اموال که شد باعث زندگى طول که نویسد مى دانسته سال 17 را وى زندان مدت رسد مى پدرش  

 شده زندانى ایشان که زمانى زیرا. شد ایشان روائى ارزنده کتابهاى رفتن بین از به منجر عمیر ابى بن محمد زندان مدت طول مادى ضرر بر عالوه

 زمان طول در لیکن. نهادند اى غرفه در و کرده جمع را او کتابهاى روند مى شمار به حدیث راویان از نیز خودشان که آمنه و سعیده خواهرانش بودند

 نسخه روى از یا شد مجبور زندان از آزادى از پس عمیر ابى بن محمد سبب بدین شده عمیر ابى ابن ارزشمند کتب رفتن بین از باعث باران بارش

 زبانزد وثاقت و شاءن جاللت ولیکن کند روایت حفظ از یا و کند روایت بودند کرده بردارى نسخه ها آن روى از آثارش شدن تلف از قبل که هایى

 عمیر ابى ابن مراسیل: (( عبارت و یافته مقبولیت وى) باشد نشده ذکر آن راویان سلسله که حدیثى( مراسیل که شد باعث ایشان  خاص و عام

.گردد مشهور))  کمسانیده  

 کنند مى روایت مفید شیخ و صدوق شیخ مرحوم. اند کرده نقل درهم هزار پانصد را وى سرمایه برخى که بود ثروتمند فردى و بزاز عمیر ابى بن محمد

 ابن براى را پولش و فروخت درهم هزار ده به را اش خانه فهمید، را ماجرا مرد آن داشت طلب درهم هزار ده مردى از شد ورشکست عمیر ابى ابن که

. ام آورده که توست طلب این گفت و داد او به را پولها مرد آن آمد، بیرون عمیر ابى ابن زد را خانه درب رسید، او خانه درب به چون برد عمیر ابى  

؟ است بخشیده کسى یا رسیده تو به ارث آیا ، اى آورده بدست کجا از را ثروت این پرسید عمیر ابى ابن  

 قال:  که کرد روایت السالم علیه صادق امام از من به المحاربى ذریح:  گفت عمیر ابى ابن ترابدهم قرض تا ام فروخته را ام خانه بلکه هیچکدام:  گفت

. راءسه مسقط عن الرجل الیخرج:  السالم علیه  

.کند نمى ترك را خود خانه قرض اداى براى انسان  

 این از درهم یک ولى باشم مى نیازمند نیز درهم یک به حتى سوگند خدا به آنکه با ندارم پولى چنین به نیازى من رابردارید پولها این:  گفت آنگاه

).83( دارم برنمى را پول  
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.بود خود زمان شهره خصیصه دو در عمیر ابى ابن  

 قائل اعبتار مسانیدش همچون او، مراسیل به هم خاطر بدین و نامید نوادر را کتاب چهل آن اسم و کرد حفظ را کتاب چهل که قوى بسیار حافظه  -1

.هستند  

.سنجیدند مى او با را افراد ، عبادت کثرت در و بود معروف سجده نمودن طوالنى در که بطورى: نظیر کم عبادى روحیه  -2  

 منتقل به را طهارت و عصمت بیت اهل معارف و علوم از گرانبهایى بسیار سرمایه توانست عمیر ابى بن محمد فرسا طاقت زحمات و الهى عنایات با

 االسالم عن اهللا جزاه.  است شده واقع حدیث 645 تعداد سند سلسله در خویش زمان شخصیت پارساترین و پرهیزکارترین آن که جا آن تا نماید

).84(خیرا  

: بزنطى نصر ابى بن محمد بن احمد  -3  

 ایشان آثار مهمترین که تاءلیفات صاحب و بود ارجمند بسیار آنها نزد و علیهماالسالم جواد امام و رضا امام مخصوص یاران از و کوفه اهل آنجناب

).85( است شیعى دانشمندان عامه قبول مورد فقاهش و کامل اطمینان مورد فردى وى.  است)) النوادر کتاب(( و))  الجامع((  

. رسیده روایت 788 ایشان از  

:نویسد مى الواقفه عنوان ذیل الغیبه کتاب در طوسى شیخ  

.شد معتقد فرزندانش و السالم علیه رضا امام امامت صحت بر و شد ظاهر السالم علیه رضا امام دست از که معجزاتى بخاطر سپس بود واقفى او  

.بود آنها راءى خالف بر وى ولى بودند واقفى ها آن و بود مهران آل از او  

 ، ماندم امام پیش در من باش: فرمودند امام ، برگردم خواستم بودم السالم علیه رضا امام نزد من که شده نقل بزنطى نصر ابى ابن محمد بن احمد از

 من به غرورى احساس شدم خانه وارد که وقتى بینداز، جا اطاق آن در احمد براى و بیاور مرا رختخواب و لحاف: فرمودند کنیزشان به امام سپس

!!او؟ رختخواب بر و اهللا ولى خانه در منى مثل گذشت ذهنم از و داد دست  

:فرمود و زد صدا مرا امام گاه آن  

 براى ، مده قرار فخر خویش قوم بر خودت از مرا عیادت صعصعه اى: فرمود عیادت از پس فرمود، عیادت صوحان بن صعصعه از السالم علیه على

).86(نماید ات مرتبه بلند تا کن تواضع خدا  

. ساخت رهنمون عالیه مراتب به نیل راه به را او داد نشدنى فراموش درسى خویش صحابى این به مستقیم غیر بصورت امام ترتیب بدین  

: آدم بن زکریا-4  

.بود علیهماالسالم جواد امام و رضا امام حضرت نزدیک بسیار یاران از و قم اهل  

 تا شب اول از امام السالم علیه رضا امام محضر به شرفیابیهایش از یکى در که بطورى. بود امام دو این سر صاحب و اعتماد مورد اصحاب از وى

. گفت مى سخن خلوت در او با صبح  
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 آن خدمت به السالم علیه جواد امام عمر آخر در:  گفت وى که نویسد مى چنین کرده نقل القمى الصلت بن عبداهللا از که روایتى در الرحمه علیه کشى

 آنان فرماید عنایت خیر جزاى من طرف از آدم بن زکریا و سنان بن محمد و یحیى بن صفوان به خداوند: فرمود مى که شنیدم ایشان از رسیدم حضرت

.هستند من وفاى با یاران  

 و دینم احکام برسم شما محضر به توانم نمى همیشه و است دور من راه:  گفت که فردى به جواب در ایشان که شده روایت السالم علیه رضا امام از و

؟ گیرم فرا کسى چه رااز معارف  

 ما به حدیث چهل تعداد السالم علیه جواد امام باوفاى یار این از.  است امین دنیا و دین امور در که آدم بن زکریا از: فرمود السالم علیه رضا امام

. است رسیده  

).87( است مؤمنین زیارتگاه اکنون وى مزار و شد دفن قم در و نمود رحلت قم مقدس شهر در خالصانه تالش ، عمرى از پس آدم بن زکریا  

: بزیع اسماعیل بن محمد  -5  

. است السالم علیهم الجواد على بن محمد و الرضا موسى بن على جعفر، بن موسى:  امام معصومین امام سه یاران از  

.باشد مى الحج کتاب و الحج ثواب:  کتاب او آثار جمله از است تاءلیفات وصاحب پرکار درستکار، ، عبادت اهل ، صالح فردى وى  

:فرمودند که شده وارد السالم علیه رضا امام از رابطه این در کرد مى کار آنها دیوان در و بود عباسى دربار وزراى از یکى حال عین در ایشان  

 دوستان آنان بوسیله تا بخشد مى قدرت شهرها در را آنان و سازد مى آشکار را خود برهان آنان وسیله به که دارد بندگانى ستمگران دربار در خداوند

 و ما نیازمند شیعیان و هستند خطرها و حوادث در مؤمنین پناه آنها دهد سامان و سر را مسلمین امور و نگاهدارد ستمگران ستم از را خود اولیاى و

.خواهند مى آنان از را خود گرفتارى رفع و آورند مى پناه آنان به گرفتاران  

.هستند زمین در خدا امینان و راستین مؤمنان آنها. کند مى ایمن ستمگران ترس از را مؤمنان اینان بوسیله خداوند  

.باد گوارا آنان بر بهشت اند؛ شده آفریده بهشت براى آنان و آنها براى بهشت قسم خدا به است نورانى رستاخیز آنان نور از  

.برسد مقامات این همه به تواند مى بخواهند شما از یک هر: فرمودند آنگاه  

چیز؟ چه با شوم فدایت: کرد سوال اسماعیل محمدبن  

.نماید خوشحال را ما ما، شیعیان کردن شاد با ولى باشد ستمگران با اینکه: فرمود امام  

. باش آنان از نیز تو محمد اى: فرمود بود عباسى دربار وزراى از که اسماعیل محمدبن به خطاب پایان در  

).88(باشد اویى مثل شما میان در دارم دوست: فرمودند آمد میان به سخن اسماعیل بن محمد از که مجلسى در السالم علیه رضا امام آن بر عالوه  

. است شمرده السالم علیه کاظم امام اصحاب از را وى شیخ و دانسته علیهماالسالم جواد امام و رضا امام اصحاب از را اسماعیل بن محمد برقى  
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 هم و فرمود اعطا بزیع اسماعیل بن محمد رابه پیراهن هم وامام خواست کفن براى پیراهنى السالم علیه جواد امام از او که گوید مى الرحمه علیه کشى

.فرمود راهنمایى کفن در پیراهن از استفاده نحوه به راجع را او  

. است رسیده حدیث 229 ایشان طریق از  

 باور و ایمان تاءثیر و سو یک از السالم علیه جواد امام رحمت و لطف سراپا وجود عمیق تاءثیر میزان از اى نمونه بزیع اسماعیل بن محمد وجود

 براى را زمینه بزیع اسماعیل محمدبن امثال به تاءسى با بیدار وجدان داراى و روشن افراد که امید محیط از ناشى هاى هاله بر غلبه در فرد عمیق

.نمایند فراهم عزیز اسالم بخش نجات و ارزشى اهداف پیش از بیش پذیرش  

: ازدى خلیل بن شاذان بن فضل  -6  

 وى آثار بعضى که عدیده تاءلیفات داراى و قدر جاللت از برخوردار و اعتماد مورد شخصیتى ، شیعه نامدار متکلمین و فقهاء از نیشابور اهل آنجناب

 علیهم العسکرى حسن و نقى على و جواد و رضا امام معصومین حضرات( امام چهار محضر درك به مفتخر وى اند نوشته کتاب جلد 180 راتعداد

 شیخ سکاك و عبدالرحمن بن یونس از پس و... و یحیى بن صفوان و عمیر ابى بن محمد چون بزرگانى محضر از مدیدى مدتهاهاى و بوده)  السالم

. است بوده الطائفه  

. است کرده رحمت طلب فضل براى مرتبه سه یا دو السالم علیه عسگرى حسن امام  

. الضالله اصل تبیان کتاب ، ارجعۀ اثبات کتاب ، اهللا کتب فى التوحید کتاب ، العلل کتاب والجواهر، ارزنده آثار جمله از  

).89( است شده واقع روایت 755 سند سلسله در وى  

 ناپذیرى خستگى و شجاعت ، والئى روحیه تلفیق با و بود متعهد زداى شبهه و شناس شبهه ، زمان به عالم که هست مقام واال محدثین جمله از ایشان

. است درخشیده اسالم درعالم  

: ابوتمام ، طائى اوس بن حبیب  -7  

 را شعر و بود هوش تیز و فهیم بسیار شد، همنشین ادبا با سپس کرد، مى سقایت مصر جامع مسجد در جوانى دوره در و بوده شام از آنجناب اصل

 این و رسید معتصم به اش آوازه و شد مشهور نامش و گرفت اوج شعرش اینکه تا سرود هم خوب و گفت شعر و فراگرفت آنها از و داشت مى دوست

.برد) سامرا( راءى من سر به را او عباسى خلیفه  

. داشت مقدم دیگر شعراى بر را او و داد جایزه وى به معتصم و سرود قصائدى ابوتمام  

 السالم علیهم بیت اهل درباره زیادى اشعار و بود امامى او: نویسند مى عالمه و نجاشى بود طبعى بلند و اخالقى خوش صدر، سعه به مشهور وى

 زمان در چون. (رسد مى السالم علیه)  ثانى جعفر ابى( تقى محمد امام به اینکه تا کند مى ذکر را ائمه نام آن در که دارد اى قصیده جمله از سرود

) است بوده السالم علیه جواد امام امامت  

 است ایشان از شعرالقبائل مختار کتاب ، حماسه کتاب و بود شیعه ساى رؤ از وى گفته حدیث من به الطائى ابوتمام: گوید مى الحیوان کتاب در جاحظ

. 
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 را او مواج فضل الحماسه کتاب و بود نیکو سبک و شعر بافت لفظ، فصاحت در بود خویش عصر یگانه و مشهور شاعرى وى: نویسد مى خلکان ابن

.دهد مى نشان  

).90(بود حفظ خلفا مدح و ها قلعه  -قصائد بعالوه عربى ارجوزه هزار چهارده و داشت قوى اى حافظه وى  

: محبوب بن حسن  -8  

:السراد وهب جعفر بن وهب بن محبوب بن حسن ابوعلى  

 از و اجماع ازاصحاب آید، مى حساب به خویش عصر علماى رکن چهار از و بود نامى فقهاى از و القدر جلیل شخصیتى وى ، است کوفى بزرگان از

 و جعفر بن موسى حضرت محضر درك به بزرگوار این. اند کرده اجماع بوده صحیح او نزد در آنچه برتصحیح)  امامیه( ما اصحاب که است فقهایى

.دارد روایت آنها سه هر از و گردید مفتخر علیهماالسالم جواد امام و رضا حضرت  

.اند کرده توثیق را او اند نوشته کتاب شیعه رجال به راجع که افرادى تمامى  

.  نیست تردید و شک جاى ایشان شخصیت جاللت.  هست مصنف و حدیث راوى ، ثقه خیر، فردى ایشان) 91(بود هم مصنف محدثى بر عالوه ایشان

 به و گشت ملتزم و برد پى السالم علیه رضا امام صحت به و برگشت شد ظاهر السالم علیه رضا امام دست از که معجزاتى سبب به بود))  واقفه(( از او

.کرد درك رانیز السالم علیه هادى حضرت دهم امام محضر تا ماند و بود معتقد علیهماالسالم جواد حضرت و رضا حضرت امامت  

.اند شده برخوردار معصوم امام سه محضر درك نعمت ایشان بنابراین  

 هشتمین از را روایتى جمله از اند کرده نقل امامت خطیر موضوع مخصوصا و دین ارکان به راجع که است روایاتى آنجناب ممتاز هاى ویژگى از یکى

:فرمودند ایشان که است کرده نقل چنین امامت سپهر مهر  

 هر پس ، آنهاست قبور کردن زیارت آن اداى حسن و عهد به وفاى اى کننده کامل موارد جمله از و دارد عهدى شیعیانش و اولیا برگردن امامى هر

).92(بود خواهند شفیع آنها براى ائمه قیامت روز در بودند، آن شیفته و راغب امامان که آنچه تصدیق براى کند زیارت را آنها قب عالقه روى از کس  

: سالم بن اسباط بن على  -10  

 روایت امام دو هر از و شده نصیبش علیهماالسالم جواد امام و رضا حضرت محضر درك افتخار و است کوفى بیاع سالم بن اسباط بن على ، ابولحسن

 قرآن ممتاز قارى و خوب خیلى لحنى داراى که است این ایشان ارزشمند ویژگیهاى از یکى و اند بوده نیز مصنف ، بودن محدث بر عالوه وى دارد،

.بود  

 مواضع از و شد بدل و رد هایى نامه ایشان و مهزیار بن على میان بود)  افطح عبداهللا امامت به معتقد( قطحى و اطمینان مورد وى: گوید مى نجاشى

.بود راستگو بسیار و خود زمان فرد وثوقترین مورد او. شد معتقد السالم علیه جواد امام امامت به و برگشت خود گذشته  

 مى صراحت کمال با کشى و نجاشى تعبیر نقل از پس عالمه و اند دانسته علیهماالسالم جواد امام و رضا امام اصحاب از را او برقى و طوسى شیخ

).93( دارم اعتماد او روایت به من نویسد  
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: الصلت بن عبداهللا  -11  

 درك توفیق از و باشد مى نیز مصنف ایشان بعالوه ، است اعتماد مورد و آرامبخش  روایتش که است فقه محدث یک ، قمى الصلت بن عبداهللا ابوطالب

.دارد رایت آنها دوى هر از و شده برخوردار علیهماالسالم جواد امام و رضا محضر درك محضر  

).94(اند دانسته اطمینان مورد را روایتش و کرده توثیق را وى کشى و برقى و نجاشى و طوسى شیخ  

. است رسیده حدیث 38 ایشان طریق از  

: القمى سعد بن سعد -12  

 افتخار از ایشان.بود آور نام فقیهى و ارزشمند محدث ، مصنف القدر، جلیل شخصیت:  القمى االشعرى مالک سعد بن االحوص سعدبن سعدبن

 روایت امام سه هر از و گشت برخوردار السالم علیهم جواد حضرت و رضا امام جعفر، بن موسى:  معصومین ائمه حضرات یعنى امام سه مصاحبت

.دارد  

 از حاکى که شده صادر تعابیرى السالم علیه جواد امام از و اند کرده یاد وثاقت به را او اند نوشته کتاب شیعى رواة پیرامون که رجال علماى تمامى

)95.( اوست جایگاه و منزلت رفعت  

 به راجع السالم علیه الرضا اباالحسن از:  است کرده نقل امامت سپهر مهر هشتمین از که است شریف حدیث این ایشان ارزشمند بسیار حدیثهاى از

:فرمود:  کردم سئوال علیهماالسالم جعفر بن موسى دختر فاطمه زیارت  

)). الجنۀ فله زارها من((  

).96( است بهشت او ثواب کند زیارت را  -علیها اهللا سالم معصومه فاطمه حضرت  -او که کسى  

: اهوازى سعید بن حسن -13  

 خود برادر با که. بود اسالمى علوم سایر و آثار ، فقه علم در خود زمان افراد جامعترین از اهوازى مهران سعیدبن حمادبن بن سعید بن حسن ابومحمد

. آنهاست بواسطه حسین برادرشان شهرت که ارزشمندى کتب ، داشت مشارکت او کتابهاى جلد سى تدوین در  

. است کرده نقل روایت آنها دوى هر از و کرده درك را علیهماالسالم جواد امام و رضا امام ، محدث این  

 به را حضینى ابراهیم بن اسحاق و مهزیار بن على او که اند گفته و کرده نقل السالم علیهما جواد امام و رضا حضرت اصحاب از را وى طوسى شیخ

. یافت تحقق آنها بدست  -مسلمین و اسالم به ارزنده  -خدمت آن و آورد السالم علیه رضا امام محضر  

 ابراهیم بن اسحاق که نوشته را السالم علیه رضا امام با شایسته افراد دادن ارتباط و معرفى ، شناسائى در سعید بن حسن خصیصه این به هم کشى

.اند شده معرفى السالم علیه رضا امام به ایشان توسط الحضینى محمد بن عبداهللا و ریان بن على و الحضینى  

.اند کرده معرفى موثق فردى را وى ، رجال علماى از متاءخرین و آشوب شهر ابن و داود ابن عالمه ، طوسى شیخ  
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).97( است شده معرفى آثار و مناقب داراى و فقه در جامع فردى وى ندیم ابن فهرست در  

: اهوازى سعید بن حسین  -14  

 سى را آن تعداد که ارزنده تاءلیفات صاحب و اطمینان و وثوق مورد ، معروف القدر، جلیل است شخصیتى اهوازى کوفى سعید بن حسین ابومحمد،

.بودند عمل مورد و خوب او کتابهاى.  است نوشته را آنها حسن برادرشان مشارکت با و اند نوشته جلد  

. است کرده تصریح بودنش اهوازى و ثقه ، تاءلیفات صاحب بر و دانسته السالم علیهم هادى و جواد و رضا حضرت اصحاب از را او طوسى شیخ  

. است شده معرفى ایشان شهرت منشاء کتابها همین و شده اشاره او جلدى سى تاءلیفات به نجاشى رجال در  

 شده تدوین رجالى کتب اکثر.  است گرفته قرار تاءکید مورد خودشان زمان در اسالمى علوم و فقه در برادر دو این جامعیت ندیم ابن فهرست در

.اند نموده تمجید و کرده توثیق را ایشان شیعه رجال پیرامون  

:کرد اشاره ذیل کتب به توان مى ایشان آثار جمله از  

 دو این طریق از الشهادت کتاب الزهد، کتاب ، المناقب کتاب ، الغالة على الرد کتاب ، التقیه کتاب الحدود، کتاب ، الفرائض کتاب ، القرآن تفسیر کتاب

).98( است رسیده والیت شیفتگان دست به روایت هفتاد حدود برادر  

کرد؟ چه و بود؟ که ماءمون  

 در او بسزاى تاءثیر و علیهماالسالم الجواد على محمدبن وامام الرضا موسى بن على امام زندگى تاریخ در عباسى ماءمون محورى نقش به توجه با

 پیرامون اسالم عبرت مناظر از سرشار و کهن تاریخ عزیز خوانندگان بیشتر آگاهى جهت خودش زمان اجتماعى و فرهنگى و علمى ، سیاسى تحوالت

:شود مى تقدیم مختصرى مطالب عباسى سیاستمدار و هوشمند خلیفه این حاالت  

. است شده شناخته عباسى خلیفه هفتمین عنوان به امین برادرش از پس که است عباسى خلیفه پنجمین فرزند الرشید هارون بن عبداهللا  

 و متعدد مزایاى با است عباس بنى ادارى و علمى رجل نیرومندترین قوى احتمال به و نیرومند بسیار.  است صحیح شخصیتى همان داراى ماءمون

.فرد به منحصر ویژگیهاى  

 جنگ کشاکش در حریفان بر غلبه و قدرت هاى پایه تحکیم در را او ، شناسى جامعه و تاریخى ، کالمى ، فقهى گسترده اطالعات ، سیاسى هوش

.شود مى تقدیم تحلیلى اى شیوه با وى حساس مواضع نشیبهاى و فراز از هایى گوشه بخش این در که کرد یارى قدرت  

: جمله از بود تهدید و خطر معرض در سو هر از دولتش رسید قدرت به ماءمون که سالى  

 بن حسن بن اسماعیل بن ابراهیم ابن محمد براى دعوت رهبرى و کرد قیام آن نواحى و کوفه در)) السرایا ابى(( به معروف شیبانى منصور بن سرى((

.بودند کرده بیعت وى با مردم توده که داشت عهده بر را السالم علیه على حسن  

.بود برداشته شورش به سر الحسن بن داود بن سلیمان بن محمد مدینه در  
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 و بودند شده چیره آن نواحى و بصره بر و کرده قیام) زیدالنار( به ملقب جعفر بن موسى بن زید و الحسن بن على بن جعفر بن محمد بن على بصره در

 ابن(( براى و کرده قیام))  االفطس(( به معروف الحسین بن حسن مدینه در و موسى بن ابراهیم یمن در همچنانکه. بود شده محکم پایشان جاى

).99))(کرد دعوت خودش براى مرد او وقتى که کرده دعوت)) طباطبا  

 هر از کوفه شیعیان بویژه شیعیان عموم که کرد تعبیر چنین توان مى تقریبا و پیوست مى وقوع به گاهى هراز نیز علویها قیام مذکور شورشهاى بر عالوه

.کردند مى استقبال شورشى و قیام  

 اجتماعى جایگاه دیگر سوى از و بود داده قرار فشار تحت را عباسى خلیفه هفتمین ماءمون حکومتى دستگاه یکسو از مردمى گسترده حرکات این

 کنیز ماءمون مادر که بود این عباسیان نزد در ماءمون موقعیت تضعیف در مؤثر عوامل از یکى که نبود مطلوب عباسیان بویژه و اعراب نزد در ماءمون

.افزود مى عباسیان نزد در امین مقبولیت بر عامل این و بود اصیل اعراب از زبیده مادرش عباسى خلیفه ششمین امین حالیکه در بود  

درآمد؟ هارون همسرى به چگونه و بود؟ که ماءمون مادر  

.الرشید هارون آشپزخانه کنیز ترین چرکین و بود))  مراجل(( بنام خراسانى کنیزى عباسى خلیفه هفتمین مادر  

 هرکس شد بنا و  -کرد بازى شطرنج رضا و حکم شرط با الرشید هارون  شوهرش با عباسى خلیفه پنجمین نفوذ ذى بسیار و دائم همسر زبیده روزى

 ، زشتترین با هارون که کرد صادر ذیل شرط به حکمى شرط طبق و شد برنده زبیده شود راضى حکم به باخته طرف و نماید حکم برد را بازى که

 او بلکه ببخشد زبیده به را عراق و مصر خراج که بود حاضر و نشد راضى الرشید هارون ابتدا. نماید نزدیکى آشپزخانه کنیز چرکینترین و ، بدشکلترین

 که))  مراجل(( از غیر و گشتند و کردند فراهم را حکم اجراى مقدمات ناچار به نکرد قبول زبیده ولکن نماید عفو و دارد معذور حکم این از را هارون

 ماءمون زناشوئى آن محصول که نماید آمیزش او با الرشید هارون تا خواست را او زبیده بنابراین. نکردند پیدا باشد جمع آن در مذکور صفات تمام

. گشت) 100(  

 تعقیب را عباسیان بر حاکم نژادپرستى باورهاى از ناشى مسائل که مورخان برخى و رفت دنیا از زایمان از پس روزهاى اولین همان در ماءمون مادر

 تربیت امر شد باعث که چرا کنند، مى ارزیابى و تلقى ماءمون شانسى  خوش را))  مراجل(( یعنى ماءمون مادر زودرس فوت همین کنند مى تحلیل و

 در قه 170 ماءمون والدت سال که است ذکر قابل. نکرد کوتاهى ماءمون شایسته تربیت براى اقدامى هر از او و شود واگذار سهل بن فضل به ماءمون

.اند کرده نقل قه 218 سال را وفاتش سال و پدرش خالفت سال اولین  

 بصورتى وى ماءمون فردى انتخاب نیز و تربیتى محیط بر حاکم شرایط با بود نوش و عیش و پرورى تن ، گذرانى خوش مشغول که امین برخالف

 از حکایت خلفا تاریخ نامى مورخین اجماع تقریبا که رساند بدانجا را خود طریق این از و داد مى بها بسیار فکریش رشد و نضج براى جدى کامال

. کنیم مى جلب معتبر متون از فرازهایى به را شریفتان نظر نمونه براى که دارد عباسى خلفاى میان در او واعلمیت و جامعیت  

).101( آنهاست دانشمندترین عباسى خلفاى هفتمین))  اعلمهمم سابعهم: (( که شده نقل السالم علیه رضا امام از  -1  

).102(بود کالم و فقه در عباسى خلفاى دانشمندترین ماءمون  -2  

)  العباسیین یعنى( هاشم بنى اسخطت عبداهللا الى ملت فان ، العظیم االمر فى الموثوق ، الراءى االصیل ، الطریقۀ المرضى عبداهللا و: الرشید هارون  -3

. الرعیۀ على تخلیطه آمن لم باالمر محمدا افردت وان  
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 عبداهللا به اگر ، هست خالفت خطیر کار در اطمینان مورد ، اصیل فکرى پسند، مورد روشى داراى عبداهللا: گوید مى چنین پسرش به راجع ماءمون پدر

 او توسط مردم امور ریختن هم به از بگذارم تنها خالفت امر در را)  امین( محمد اگر و ام کرده غضبناك را)  عباسیان( هاشم بنى شوم مایل)  ماءمون(

).103( نیستم ایمن و جمع خاطر  

 

ها بحران با برخورد در مونمائ شیوه  

 با خویش قدرت کننده تهدید متعدد بحرانهاى قبال در است دشمن و دوست تاءیید مورد در او ذکاوت و سیاسى هوش که عباسى خلیفه هفتمین

آن از مهم فرازهاى که کرد اتخاذ اى شده حساب بسیار مواضع ، مکان و زمان بر حاکم حساس شرایط از وعمیق صحیح شناخت  

: کنیم مى تقدیم اختصار نحو به را سیاستها  

.شود مى ذکر هایى نمونه مطلب شدن روشن براى:  شیعه فقهى آراء و کالمى مبانى از محسوس کامال جانبدارى حداقل یا و تشیع به تظاهر  -1  

.کرد دفاع آن از قاطعانه عامه فقهاى و محدثین با برخورد در که قرآن خلق به اعتقاد)  الف  

.کرد راتحریم آن که دوم خلیفه به قاطع و صریح پاسخ و موقت)  ازدواج( متعه نکاح بودن جایز به اعتقاد) ب  

. علویان با اسالف برخورد نحوه از عمیق سفتا ابراز و آنان به فدك بازگرداندن و علوى شورشیان عفو ، علویان به عطوفت)  ج  

 راضى او از و است مشغول اش ذمه کند یاد خوبى به را معاویه هرکس: که گفت چنین آشکارا و ساخت جارى سنت را معاویه به ، گفتن ناسزا) د

).104( است السالم علیه طالب ابى ابن على سلم و آله و علیه اهللا صلى اکرم رسول از پس خدا آفریده برترین و هستم  

: مونمائ تشیع در مؤثر عوامل و علل  

 را شیعه مذهب عباسى دانشمند خلیفه این زیرا ، است گرفته قرار اسالم تاریخ نگر ژرف محققین اتفاق به قریب اکثریت توجه مورد مهم موضوع این

داد؟ قرار توجه مورد  

بود؟ چه ماءمون حکومت هاى پایه تحکیم در شیوه این آورد ره  

 بوده مذهب شیعه فردى وى مربى دارد وى طفولیت دوران در ریشه ماءمون بودن شیعه موضوع که کنند تحلیل چنین اند خواسته مورخین از برخى

. است  

. هست عبرت مناظر ژرفترین از یکى و توجه خور در که دارد دیگرى نظرى ماءمون خود لیکن  

؟ آموخت من به را تشیع کسى چه که دانید مى آیا:  گفت اطرافیانش از گروهى به خطاب ماءمون روایان نقل بنابه  

. دانیم نمى قسم خدا به نه: گفتند همگى  

. آموخت من به الرشید هارون را آن:  گفت  
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؟ کشت مى را)  بیت اهل( خاندان این افراد او آنکه حال بود، چنین چگونه: شد گفته  

 وارد وقتى رفتم حج به او با سال یک من.  است مادر و پدر بى قدرت و حکومت که دانید مى و کشت مى حکومتش خاطر به را ها آن او:  گفت

 مگر نشود، وارد من بر مدینه و مکه اهالى از قریش قبایل دیگر و هاشم بنى و انصار و مهاجرین فرزندان از هیچکس:  گفت دارانش پرده به شد مدینه

 بنى از جدش به اینکه تا و...  فالن بن فالن من:  گفت مى باید شود وارد او بر خواست مى کس هر که بطورى شمارد بر را نسبش و نشان و نام آنکه

 بخشش او به دینار هزار پنج تا دویست از پدرانش هجرت و نسبش منزلت به بسته الرشید هارون و شد مى وارد و رسید مى غیره و یاقریش هاشم

 بن محمد بن جعفر بن موسى است مدعى که است کسى در، بر منین امیرالمؤ اى:  گفت و شد وارد ربیع بن فضل بودم ایستاده من که روزى و کرد، مى

 بودیم ایستاده) الرشید هارون( حضورش در سران دیگر و تمن مؤ و امین و ما حالیکه در و باشد مى السالم علیهم ابیطالب بن على بن الحسین بن على

 از من محضر در تنها که بگویید و دهید ورودش اجازه که گفت راهنما به سپس. باشید خودتان مراقب:  گفت ما به الرشید هارون شد، وارد ما بر

 و بود گذارده  استخوانش بر پوستى تنها و کرده اش فرسوده عبادت که اى سالخورده مردى بودیم ایستاده وضع همان به حالیکه در شود پیاده مرکبش

 فریاد رشید که آورد فرود بود سوارش که االغى از را خود خواست مى دید را رشید همینکه و شد وارد داشت برخود سجود نشان اش بینى و پیشانى

 و کردیم مى نگاه او به عمیقى احترام با همه ما. شد آمدنش پایین از مانع دار پرده و شوى)  پیاده( باید من محضر در تنها که سوگند خدا به نه زد

 و گرفت را دستش و بوسید را صورتش سرو و کرد استقبال بارگاه انتهاى تا را او و برخاست رشید رسید جا آن به وقتى. بودند شده خیره او به سران

 او برخاستن با رشید هنگامیکه و پرسید مى احوالش از و گفت خوشامدش و پرداخت گفتگو به او با نسشت کنارش در و برد مجلس صدر به

 سوار در و کنید همراهى را خود سرور و عمو ابراهیم اى و محمد اى و عبدهللا اى:  گفت و کرد تمن مؤ و امین و من روبه گفت وداعش و برخاست

).105(کنید کمکش)  االغ بر( شدن  

 خودش خاص گستاخى و جراءت با بود شده زده شگفت سرورى سپهر مهر هفتمین با پدرش برخورد شیوه از که ماءمون که آمده چنین دیگر نقلى در

؟ کردى استفاده با فدایت مادرم و پدر تعبیر از و کردى برخورد چنین او با که بود کى این که پرسید الرشید هارون از  

. است حق صاحب او داد جواب هارون  

. دهى نمى را چراحقش دانى مى را این اگر:  پرسیدم  

).!!106(آورد درخواهم را چشمانت درآویزى من با آن سر بر نیز تو اگر سوگند خدا به و نازاست حکومت))  عقیم الملک: (( پسرم داد جواب  

 قتل به اقدام چون هولناکى اعمال به را آنان طلبى ریاست و جاه حب که دارد ماءمون و الرشید هارون سیاسى تقواى عدم در ریشه مهم موضوع این

.سازد مى وادار معصوم امام  

: ذیل اهداف با تحمیلى عهدى والیت پذیرش به السالم علیه رضا امام ساختن وادار  -2  

. خالفت مشروعیت به علویین از اعتراف گرفتن نیز و دیگر رقیب دست به رقیب حذف عهدى والیت از تمن مؤ برادرش خلع)  الف  

. السالم علیه رضا دین سلطان سرورى سپهر مهر هشتمین علیه بر آنان تهییج بویژه هاشم بنى علیه بر عباسیان دیرینه کینه به زدن دامن)  ب  

 عمومى افکار ارضاى و عباسیین ضد اقوام..  محبت جلب و علویان قدرتمند و انقالبى حرکات بویژه مردمى شورشهاى و جنبشها از شدن ایمن)  ج

. شیعیان  
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 به امام از ضمنى اعتراف گرفتن و مردمى گسترده پایگاههاى و حضرت آن میان فاصله ایجاد و امام آمد و رفت گرفتن نظر زیر و محاصره) د

. تصرفاتش مشروعیت  

 مفهومى چه عهدى والیت پذیرش و چیست خلیفه هاى خواسته و پذیرش عدم معناى که:  حضرت آن به نسبت مردم دل در تردید و شک ایجاد)  ه

 دارد؟

. فرش به عرش از امام آوردن خودش شیطانى قول وبه دنیوى ترق و زرق به امام کردن آلوده)و  

. آنان تنبیه و عباسیان دادن بیم) ز  

 السالم علیه رضا حضرت که سالى دو آن مدت در چراکه گردید، کامیاب سخت اهدافش از برخى به راجع السالم علیه رضا حضرت عصر در ماءمون

 السالم علیه رضا حضرت احترام قاطع بطور و نیامده میان به صحبتى ماءمون علیه بر مردمى حرکت یا علویان قیام از کرده زندگى عهد ولى عنوان به

. است داشته بسزائى بسیارى تاءثیر مذکور امور از پیشگیرى در  

 از که میکرد استفاده خوبى به جامعه بین دهن توده اغواى و فریبانه عوام اقدامات جهت فرصتى هر از خویش ویژه شناسى جامعه و ذکاوت با ماءمون

:کرد اشاره زیر موارد به توان مى جمله  

 تبلیغات سحرآمیز عنصر بکارگیرى و بود مردم درعوام مؤثر و کارآمد فریبى و حیله که السالم علیه رضا حضرت نام به زر و سیم بر زدن سکه  -1

. ساخت مى خطیر بس آنرا تاءثیر خالفت دستگاه گسترده  

...و السالم علیه رضا حضرت به حبیبه ام دخترش تزویج  -2  

. مدعاست این ید مؤ ذیل تاریخى هاى نمونه که بود ایشان شوم نیات متوجه کامال السالم علیه رضا امام البته  

 مرو به بصره راه از آنجا از و بردند کوفه رابه او ، نپذیرفت را امر این رغبت و میل از السالم علیه رضا که سوگند خدا به:  که شده نقل هروى از)  الف

).107( رفت  

 نیت و مکر به چون  -نپذیرفت حضرت آن و کرد عرضه السالم علیه امام به را خالفت وقتى که شده نقل ماءمون از هروى قول همین تاءیید در)  ب

 علیه رضا حضرت به ماءمون زمان آن در نپذیرفت آنرا داشت عرضه را عهدى والیت که داشت قطع موضوع این به و داشت کامل وقوف ماءمون شوم

 را عهدى والیت اگر که کنم مى یاد سوگند خدا به پس ، ایمنى من سطوت از که همانا ، نیست خوشایندم که وامیدارى کارى به مرا تو:  گفت السالم

).108( میزنم را گردنت نپدیرفتى اگر و کنم مى مجبور آن به ترا نکنى قبول  

 شیطانى اهداف توجه امام بفهاند و سازد متنبه را او که  -کند مى بازگو مامون خود رابه اهدافش از یکى صریح نحوى به امام اینکه جالب نکته)  ج

میکند؟ پرهیز او از دنیا بلکه ، نیست پرهیزکار دنیا در موسى بن على که بگویند مردم خواهى مى آیا(( -باشد مى وى  

).109!!(؟ پذیرفت خالفت به طمع و دنیا به سرآز از را عهدى والیت چگونه که بینى نمى آیا  

:فرمود شد مجبور عهدى والیت پذیرش به امام وقتى) د  
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 ، باشم امور بر ناظر دورادور فقط ، نشکنم را سنتى و رسم و نکنم رابیکار کسى و ندهم ستمى را هیچکس که شرط این به پذیرم مى را کار این من

).110(کرد موافقت نظر این با نیز ماءمون  

 مظاهر تجلى و عشرى اثنى شیعه کالمى متقن مبانى ترویج و نشر محل به بود آن ایجاد صدد در ماءمون که تبعیدى محیط درعمل اقدام این با امام

.گردید عباسى پایتخت در امامت خدادادى عمل از دلربائى  

 مالقات و مجالس در رسمى حضور با بکله ، نگرفت عهده به آنرا مسئولیت و نکرد دخالت عباسى حکومت شئون از کارى هیچ در تنها نه امام

 آشنایى و بیت اهل فضایل و معارف پیش از بیش جاافتادگى در بلند گامى پایتخت و دربار دانشمندان با علمى هاى مناظره و میهمان رسمى هیاءتهاى

.خواهد خدا اگر خیر سبب شود عدو:  که چرا برداشتند، واال فرهنگ باآن نظر اهل  

سبز رنگ به عباسیان درفش و شعار تغییر  -3  

 سبز رنگ به بود سیاه که را عباسیان درفش و شعار ابتدا فریب عوام بسیار حرکت یک با پادشاهى و موروثى سلطنت به خالفت تبدیل براى ماءمون

.داد تغییر فرزندانش و السالم علیه على لباس تبلیغاتى عنوان با  

 علویان به متعلق برگزیده خالفتش دوره نخستین طى ماءمون که سبزى  لباس:  که آمده چنین جهشیارى))  الکتاب و الوزراء(( درکتاب حالیکه در

 وقتى:  که دهد مى ادامه و پوشیدند مى سیاه عباسیان و بود سفید رنگ به علویان لباس و ، بوده نواحى آن زردشتیهاى و فارس پادشاهان لباس نبود

 بنى رااز قدرت که خواهى مى تو:  گفت وى به بود اعتمادش مورد مشاوران از که حازم بن نعیم پرداخت مشورت به نزدیکانش و وزراء با ماءمون

 از نداشتى قصدى چنین اگر و درآورى پادشاهى صورت رابه خالفت و چینى نقشه ایشان علیه ، آن از پس و دهى على خاندان به و بگیرى عباس

. افزاید مى و:  کردى نمى انتخاب است زردشتیان و کسرى به متعلق که را سبز رنگ و کردى نمى عدول است سفید که فرزندانش و على لباس رنگ

 تاریخ در که گزیدند برمى را آن انقالبیون مطمئنا داشت علوى اصالت رنگ اگر و برگزیدند خود شعار عنوان به را سفید رنگ مصر در عبیدیها که

 را سفید پوشش و کرد قیام طباطبا ابن ماءمون و امین درگیریهاى جریان در که بود این است افتاده اتفاق که آنچه ولى ، است نشده گفته چیزى چنین

 ترتیب همین به و پوشید سفید و کرد پیدا غلبه و داشت  شورش به سر نیز بصره در محمد بن جعفر بن محمد بن على همچنانکه داد قرار خود شعار

).111(ندارد لزومى چندان ما براى آن تحقیق ، آورده باره این در که جزاینها و دادند قرار خود راشعار سفید رنگ نیز علوى انقالبیون دیگر  

 به عباسیان لباس درفش رنگ تبدیل پیرامون تزویر از سرشار و دروغین تبلیغات با ماءمون حکومتى دستگاه که است تاریخى مسلم واقعیت لکن

.دادند قرار تاءثیر تحت را جامعه بین دهن و عوام اکثریت و کردند استفاده عباسى ماءمون حکومت هاى پایه تحکیم در مؤثر بس نحوى  

: السالم علیه تقى محمد امام حضرت و مونمائ  

:کرد پیگیرى زیر اهداف با را خود شیطانى سیاستهاى نیز سرورى سپهر مهر نهمین قبال در سیاستمدار و دانشمند ، باهوش خلیفه این  

 السالم علیه جواد حضرت تزویج به را فضل ام دخترش دیگر، هاى سوءاستفاده و منزل داخل در همیشگى مراقبت و نفوذى عامل داشتن براى  -1

.نباشد  خودش متوجه مسئولیتى ظاهرا حالیکه در نماید تحریک السالم علیه امام علیه بر را عباسیان خواست مى راه این از و درآورد  

 شوم هدف این در و بود دنیوى برخورداریهاى و دنیا به السالم علیه امام کردن آلوده پى در دربار به السالم علیه جواد حضرت کردن نزدیک با  -2

.ماند ناکام سخت خویش  

Noorfatemah.org 
 



 زندگانی امام جواد علیه اسالم ۵۲ 

. علویان قیام کردن وفروکش شیعه از دلجویى و السالم علیه جواد امام به مالطفت  -3  

.فرمایید توجه زیر متن به مثال عنوان به:  فریبى عوام  -4  

 اهللا رسول نسل از که باشم کودکى پدربزرگ من و شود فرزند صاحب دخترم از السالم علیه ابوجعفر تا کردم اقدام ازدواج این به من گفت مى گاهى

).112( است السالم علیه ابیطالب بن على و آله و علیه اهللا صلى  

 والیت با همزمان ماءمون که اند کرده اشاره صراحت با السالم علیه جواد حضرت ازدواج موضوع به تاریخى معتبر منابع که است یادآورى به الزم

 السالم علیه جواد امام براى کرد نامزد را او اینکه یا و) 113(درآورد السالم علیه جواد امام همسرى رابه فضل ام دخترش السالم علیه رضا امام عهدى

)114.(  

 همچون مصلحتى پیوند یک فضل ام با السالم علیه تقى محمد امام ازدواج آیا:  که است این کند مى جلب خود به را کاوشگر هر دهن که سئوالى امام

؟ گرفت صورت ماءمون درخواست به بنا و فشار اثر بر اینکه یا بود عایشه با اسالم گرامى رسول ازدواج  

 کننده تضمین واقع در و بود ماءمون درخواست و فشار بنابه یعنى دوم قسم که یابد مى در اینرا منصفى فرد هر ذهن معتبر رو ماد متون به مراجعه با

 سخن باره این در تفصیل به السالم علیه رضا حضرت سیاسى زندگى تحلیل در یافته تدوین اختصاصى کتب وبرخى مصلحت نه بود ماءمون مصالح

 امام زندگى حساس زوایاى از برخى کردن روشن به راجع مختصر این است امید نمایند، مراجعه توانند مى تحقیق اهل خوانندگان که) 115( اند گفته

.باشد مؤثر جهان شیعیان نهم  

 

  السالم علیه جواد امام کارآمد و مؤثر بسیار عملکرد محورهاى

 دوازده و معصوم امامان شایستگى اثبات جهت در السالم علیه تقى محمد امام حضرت سرورى سپهر مهر نهمین برکت و پرخیر بس امامت دوره تحلیل

 گوشه تبیین جهت اینک. دارد و داشته مهم بسیار نقش آنان فکرى رشد و عصر آن در تشیع سیاسى و والئى باالى شعور از بخشى ترسیم و شیعه گانه

. دهیم مى قرار بحث مورد را محورهایى امامت تاریخ افتخار سراسر و درخشان فصل آن خطیر بس تاءثیر از هایى  

: طفولیت سن در امامت واالى منصب تصدى  -1  

 هاى شایستگى تجلى محور، چندین در امر وهمین گرفتند دوش بر را شیعه امامت سنگین بار کودکى سنین در السالم علیه الجواد تقى محمد امام

 سازى زمینه جهت العاده فوق قابلیت با همراه عصمت و لدنى علم از برخوردارى بارز ویژگى دو. رساند ظهور منصه به را امامت تعیین در نظر مورد

 خوبى به حضرت آن در انور شرع احکام تبیین و اسالم مبین دین ارزشهاى و فضائل سوى به مردم هدایت جهت الهى ویژه موهبت بدین نیل براى

 نامى افرادى کردن مجاب و شرعى و کالمى ، علمى مشکل مسائل در ایشان جوابگوئى ، ایشان امامت پیرامون شده وارد نصوص عالوه و شد ظاهر

:صبیا الحکم آیتناه و:  کریمه آیه بارز مصداق السالم علیه نهم امام مقدس وجود که کرد اثبات خوبى به اکثم بن یحیى همچون دعوى صاحب  

).116( دادیم حکم کودکى حال در او به و  

.شود مى نیز هدایت آسمان فروزان ستاره این حال شامل ولیکن است زکریا بن یحیى درباره فوق آیه  
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: که داد مى ندا رسا صدائى با بزگوار آن وسیاسى اجتماعى حضور و رفتار و  

. نبیا جعلنى و الکتاب آتانى عبدالهل انى  

)117(داد قرارد پیامبر مرا و داده کتاب من به که هستم خدا بنده من همانا  

 توجیهات به دست نداشتند را نهم امام وجود در متجلى حقیقت پذیرش یا و درك توان که آگاه دشمنان دیگر سوى از و ناآگاه دوستان یکسو از لیکن

 فرهنگى و فکرى سطح بودن پایین حساب به امامت کرامت مشاهده از پس را طفل یک امامت پذیرش گاهى. زدند مى اى عجوالنه یا و نابخردانه

 بسیار و متقن مبانى در ریشه موضوع این که آن حال دادند، ارتباط سلطنت بودن توراثى فرهنگ به را امامت پذیرش موضوع زمانى و گذاشتند تشیع

 باعث ها آن حدت و شدت و بیراهه در سیر تحلیلها، آن تمامى و دارد شیعه غنى فرهنگ در امامت مهم شرایط و معیارها وحقانیت شیعى کالم محکم

. هست و بوده گمراهى فزونى  

 در وقت علماى فحول مکرر االت سؤ به پاسخ و فراگیرد، را ها آن احدى از آنکه بى علمى درمسائل العاده خارق اوج آن ، کرامات همه آن ظهور

 امام و بیت اهل فرزند این امامت بر کالم و درایت و فقاهت عرصه ، آوران نام آن از اعتراف گرفتن با همراه آنان اعجاب برانگیختن و متعدد، مجلس

 فرهنگى و فکرى غناى و عمق ، دارى ریشه حقانیت کننده اثبات همه و همه خدا اذن به شفابخشى و دعا سریع اجابت شیرین هاى جلوه وظهور عصر

. هست و بوده عادى افرادى بر تشیع گانه دوازده بزرگوار ائمه دسترس غیرقابل فضائل کماالت و تشیع  

 در وقت علماى فحول مکرر سواالت به پاسخ و بگیرند، فرا را آنها احدى از آنکه بى علمى مسائل در العاده خارق اوج آن ، کرامات همه آن ظهور

 امام و بیت اهل فرزند این امامت بر کالم و درایت و فقاهت عرصه ، آوران نام آن از اعتراف گرفتن با همراه آنان اعجاب برانگیختن و متعدد، مجالس

 و فکرى غناى و ، عمق ، دارى ریشه ، حقانیت کننده اثبات همه و همه خدا اذن به شفابخشى و دعا سریع اجابت شیرین هاى جلوه ظهور عصر

. هست و بوده عادى افراد بر تشیع گانه دوازده بزرگوار ائمه دسترس غیرقابل فضایل کماالت و تشیع فرهنگى  

.گردید پیاده السالم علیه االئمه جواد حضرت توسط شیعى امامت تاریخ در بار نخستین براى اول فصل این و  

: شبهات دفع و فرهنگى تهاجم با مقابله  -2  

 و عقیده خطیر عامل ها آن راءس در و سیاسى امور ، آن قابلیتهاى و زبان ، سنن و آداب ، علمى ، دیرینه ، تمدن ، تاریخ چون عناصرى شک بدون

.دارند و داشته بسزایى نقش اى جامعه هر فرهنگ ساختار در دینى باور  

 باشد عبارت فرهنگ تعریف جامعترین که رسد مى نظر به ، آن ساختار در مؤثر عوام گسترده بس تعدد گرفتن نظر در با فرهنگ تعریف مقام در لیکن

 حکومتى عصر اواخر که تاریخى مسلم واقعیت این داشتن نظر در با حال.  است بشرى جامعه هاى پذیرفته و ها یافته مجموعه فرهنگ:  اینکه از

.شود مى ارزیابى کالم علم بویژه و ادبیات ، اسالمى علوم رشد و نضج زمان عباسى ماءمون دوره تمام تقریبا و الرشید هارون  

فرق تمامى علماى جذب در ایشان مضاعف تالش و وقت سالطین دربارهاى با ایشان دائمى رقابت و ماءمون خود عملى شخصیت  

 دیگر سوى از آنها عملى حسادت تهییج و یکسو از آنان عملى زورآزمایى و دانشمندان تجمع محل بغداد و مرو که بود شده باعث دربارش به اسالمى

 دامن شبهات طرح و واستدالل مناظره مجالس رونق به بود نظر و ذوق اهل و برده علمى هاى گنجینه از وافر اى بهره خود که عباسى ماءمون و گردد
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 السالم علیه جواد امام و السالم علیه الرضا موسى بن على الحجج ثامن حضرت زندگانى تاریخ رادر جلسات سنخ این از فراوانى هاى نمونه که میزد

. است شده تقدیم سرورى سپهر مهر نهمین متین بسیار استدالل از هایى نمونه مختصر این در که یافت توان مى  

 به مبرم نیاز نیز فرهنگ تبدل و تغییر که هست ظریف نکته این ایم نپرداخته آن به عمد روى از و مانده مخفى مورخین از برخى براى کنون تا که آنچه

 در و والیت و امامت اسالم با معاندین توسط موضوع همین و دارد فرهنگى کارهاى ظرافت مخصوص پیچیده راز و رمز با و دقیق عملیات طح یک

 در مسلمین عامه میان در موجود غفلت از بهینه استفاده با آنها تاءسف کمال با و گرفت قرار نظر مد آله و علیه اهللا صلى محمدى ناب اسالم کلمه یک

.شود مى ذکر مورد چند مثال عنوان به که آوردند بدست هم موفقیتهایى زمینه این  

 جاى به بودند واقف وحى کالم اعجاز گوناگون ابعاد جنبه به و بودند دریافته قرآن آیات نص قبال در را مسلمین عامه حساسیت که آنان)  الف

 در وهم محسوس غیر هم که برآمدند قرآن و اسالم فرهنگ مفهومى تحریف صدد در خویش توان تمام با آن زمینه در تالش و قرآن ظاهر تحریف

.بود ها آن براى فراوانى فواید منشاء دور چندان نه اى آینده  

 بشرى جامعه نمو و حیات در امامت رفیع جایگاه تبیین و عزیز اسالم اجتماعى سیاسى احکام و اجتماعى مفاهیم به راجع اجتماعى بحث جاى به مثال

 اسالمى ازعلوم وسیعى سطح در موضوع این و دادند سوق آنها سوى به را مسلمان متفکران آراء و افکار و کرده رایج را ضرورى غیر انحرافى مباحث

 گرفته قرار مهرى بى مورد و بودند کرده تنظیم و آورى جمع روایت اسالمى فقه سیاسیات به راجع که محدثینى حتى که رفت پیش حد آن تا و مطرح

 هاى ستاره این شخصیت نموده شبهه القاى زمان به عالمان بارز را آنها صراحت با حداقل بچسبانند اى وصله آنان به اند نتوانسته اگر حتى و اند

.دهند قرار ابهام از اى هاله در را معرفت آسمان فروزان  

 با امامت اسالم جریان دو نزاع در و آله و علیه اهللا صلى اسالم گرامى رسول از بعد عصر در ها آن عمده که جعلى احادیث ترویج به زدن دامن)  ب

 منشاء اسالمى باافکار مسیحیت و یهود نظرات و آراء التقاط هم موارد برخى و شد پرداخته و ساخته امیه بنى اقتدار دوره در بویژه و خالفت اسالم

.شود مى دیده دسته هر از هایى نمونه السالم علیه جواد حضرت و هشتم امام هاى مناظره در و بوده آنها  

 مال به حد از بیش عشق یا و ریاست و جاه شدید حب همچون نفسانى ضفعهاى از برخوردار یا و معنوى فضایل از بهره کم علماى به دادن میدان)  ج

 و جهل زدائى ظلمت وقف را خود وجود شمع که هدایت حصین دژهاى این ، والئى علماى با آنان دادن قرار رویارو نیز و دنیوى برخوردایهاى و

 و طاهرین ائمه علیه بر دیرباز از حربه این و بودند کرده جزم نجات ساحل به مسلمین هدایت در را خود عزم و کرده بشریت جامعه از خرافه

 در که بود آمد کار چنان حربه این روزى داشت ادامه نیز السالم علیه جواد امام زمان در و بود شده گرفته کار به آنان بصیر شیفتگان و شاگردان

 ال سؤ که شما از: گفتند مى شرمانه بى و همام امام آن زمانیکه و شد مى مطرح شرعى مسئله بودند حاضر مردان آزاد ساالر و سرور که مجلسى

!!دهد جواب شده سفید ریشش که فالنى بگذار نکردم  

 و آمد، مى بر السالم علیه جواد حضرت حق بر امام به زدن ضربه صدد در گستاخانه دنیا مال و جاه شیفته عمل بى عالم آن اکثم بن یحیى روزى و

.گنجد نمى مختصر دراین آنها تفصیل که دیگر زمینه دهها  

 آن برابر در تنه یک حضرت آن که دریافت توان مى خوبى به السالم علیه نهم امام عصر در موجود هاى زمینه مختصر بسیار یادآورى از پس حال

 و مثبت تقواى اسوه آن گذاشت نمایش رابه امامت اسالم غنى فرهنگ از تابناك و متمدن بسیار اى چهره و ایستاد فرهنگى و سیاسى هاى فتنه همه

 زیور به اتصاف و ارزشها به اقبال ، عملى درس نظیر بى زهد با باشد دنیوى لذات و نعمات از برخوردارى درکمال توانست مى که آن با کارآمد

 تبلیغات طریق این از و گذاشت نمایش به را طاهرینش اجداد مستمره سیره و نبوى مقدس بعثت ، فلسفه ، اخالقى واالى مکارم و معنوى فضیلتهاى
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 آن نه نیست آنان دسترس در و کرده ادبار ایشان بر که دنیاست این اینکه بر مبنى را طهارت و عصمت بیت اهل دیرین دشمنان و مغرضان ساله چندین

 به حضرت آن مؤثر نقش عرصه دراین ساخت آب بر نقش را شیطانى هاى نقشه آن و کرد خنثى باشند برگزیده آنرا ارزشى انتخاب روى از ها آن که

 انسان کامل الگوى و سمبل آن معنوى وسلوك انسانى مشى شیفته هم آنها خود عالوه و کردند اعتراف آن به دشمنان ناچار هم که بود موفق حدى

 و پذیرفته را انسانى کرامت واالى ارزشهاى و یافته را انسانیت حقیقت  مقدسش همه با ایشان حضرت که اند کرده لمس را حقیقت این و شدند نمونه

. است ساخته عجین خویش روان و جان با  

: طفولیت در لدنى علم شیرین هاى جلوه تجلى  -3  

 و است کرده ضبط و ثبت را مرحله این از متعددى و دلربا هاى صحنه السالم علیه جواد حضرت افتخار از سرشار توفیق سراپا دوره سال هفده مدت

 شخصیت مابین توانستند نمى لدنى علم از گرفته نشاءت هاى نمونه این مشاهده وجود با همه ایشان عصر خواص اصطالح به از بسیارى اینکه جالب

.فرمائید توجه ذیل مورد به مثال عنوان به بگذارند فرق آنجناب اى شناسنامه سال و سن حضرت آن حقیقى  

 برم مى هدیه حضرت آن براى را آنها)  است خردسال امام چون( گفتم و برداشتم همراه نقره از بازى اسباب تعدادى: گوید مى واسطى حسان بن على

 دنبال به نیز من و رفت و برخاست امام رفتند و شد تمام االتشان سؤ چون) داد مى جواب او و پرسیدند مى را مسائل مردم رسیدم ایشان خدمت! (

 نشستن اجازه من به و رسیدند مى نظر به ناراحت اما دادند سالم جواب ، کردم سالم شدم داخل و گرفتم مالقات اجازه خادمش بوسیله و رفتم ایشان

 براى مرا خدا: فرمود و نمود پرتاب راست و چپ به را بازیها اسباب و نگریست من به غضبناك گذاشتم او نزد را ها بازى اسباب و رفتم پیش ندادند

!!چکار؟ بازى با مرا ، است نیافریده بازى  

).118( آمدم بیرون و بخشید مرا و پذیرفت ا و خواستم پوزش گرامى آن از و برداشتم را بازیها اسباب من  

 هستند سابق زمان نظر از افرادیکه وبسا نیست رتبى سبقت مالزم همواره زمانى سبفت اینکه آن و است نهفته اى نکته تاریخى مسلم واقعیت این در

 معرفت رتبه حیث از ولکن متاءخرند زمان نظر از افرادیکه بسا چه و اند نشده نائل رسیدند مى باست که اى پایه به معرفت ربته و منزلت حیث از ولى

 هرگز داشتند وافى بهره شناسى امام شایسته منزلت از حسان بن على اگر که گفت توان مى قطعى بطور هستند ممتاز و پیشتاز بسى شناسى امام و

.کردند نمى چنان  

 فروع چنان شد مى مطرح هدایت امام آن نزد در اى مسئله وقتى که بود این انگیخت مى بر را همگان اعجاب زمینه این در مواردیکه از دیگر یکى

 براى برکت و پرخیر بس منبعى هم شد مى پرسشگر و حضار انکار غیرقابل اعجاب باعث هم که شکافتند مى اى العاده خارق اشراف با را مسئله

:فرمائید توجه ذیل حدیث به مدعا این تاءیید براى.  میگشت الهى سر صاحبان و علم در راسخان شیفتگان  

 در و رسیدند خدمتش به و گرفته تشرف اجازه السالم علیه جواد امام از دور شهرهاى شیعیان از گروهى که کند مى روایت پدرش از ابراهیم بن على

).119(بودند دهساله حالیکه در دادند جواب حضرت و پرسیدند او از مساءله هزار سى مجلس یک  

 هزار سى به ها آن مجموع و شد مى منشعب مسائل از یک هر از که باشد فروعى به ناظر مجلس یک در حضرت آن از شده مطرح مسئله تعداد شاید

.باشد شده مطرح االت سؤ کثرت از حاکى یا و برسد مسئله  
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: تشیع تشکیالتى و روزافزون قوت و استحکام  -4  

 سستى و رکود باعث تنها نه السالم علیه تقى محمد امام حضرت امامت دوره داشتند، بصیرت داعیه که افرادى از برخى و مردم عوام انتظار برخالف

 رویه وحدت یک السالم علیه جواد حضرت زمان در که نحوى به داشت دنبال به هم آنرا پیش از بیش انسجام و روزافزون نضج بکله نشد تشیع

 عظمت بر تنها نه امر این که شد رایج شیعه بزرگان میان در مراتب سلسله نوعى ایشان حضرت تدبیر با و آمد بوجود شیعه بزرگان میان محسوسى

 و بزرگان وحدت همین و داشت مثبتى تاءثیر هم شیعه انقالبى و اجتماعى حرکات موفقیتهاى سیر در بلکه کرد مى اضافه روزافزون نحوى به شیعه

 مطرح براى فرصتى اسالمى افکار و آراء طرح براى مناسب فضاى ایجاد و مختلف هاى برهه در السالم علیه جواد امام ممتاز شخصیت عظمت ظهور

.کرد جذب اسالم غنى فرهنگ به را حقیقت جویاى نظران صاحب افکار از بسیارى و شد شیعه فقهى و کالمى مستحکم مبانى شدن  

: مالى واجب حقوق سایرى و خمس موفق آورى جمع  -5  

 جواداالئمه حضرت شایان رهبرى و مطلوب بس امامت عصر امر، این خاصه وکالى نصب و خمس آورى جمع انسجام اوج دوره که گفت بتوان شاید

. است السالم علیه  

 ، مالى حقوق سایر و زکات و خمس آورى جمع براى اى منطقه متمرکز محوریت نوعى آوردن بوجود و ایشان طرف از شده صادر احکام و توقیعات

 جمع و درسى گسترده هاى حوزه تشکیل قبیل از ، علمى امور سیاستگذارى براى پیش از بیش خاطر اطمینان باز دستى با اسالم علماى شد باعث

 مشارکت ، شیعه فقراى به مساعدت نظیر اجتماعى امور نیز و حدیث آورى جمع و اسالمى علوم متعدد هاى رشته در گوناگون کتب تدوین و آورى

 اثنى شیعه آفرین وحرکت ساز انسان مذهب گسترده باعث تنها نه تشکیالتى و پویا حرکت این و ورزند اهتمام ، صالحات باقیات و نیک کارهاى در

 سایر گرمى و سردى و مشکالت به اعتنا بدون که عدول وکالى ناپذیر خستگى و نستوه والئى روحیه و باال بسیار اخالص با بلکه شد عشرى

 حقانیت متوجه را عبادت و زهد اهل موارد برخى در و نظر اهل کشیده انحراف به افراد از اى عده حتى پیشه ستم امراى توسط شده ایجاد تنگناهاى

. ایم کرده تقدیم مهزیار بن على مختصر حال شرح در را عملکرد از نوع این نمونه که نمایند جذب امامت اسالم به و کرده جعفرى حقه مذهب  

 

  السالم علیه جواد امام شهادت

 وحدت ، دقیق تشکیالتى روند و کرد مى کسب بیشترى وقوت رشد شیعه السالم علیه جواد حضرت موفق بسیار رهبرى و امامت اثر بر روز به روز

 باالخره و تقیه سیاسى و گرانبها عنصر موفق بکارگیرى ، حضرت آن نمایندگان و وکالء محسوس انسجام ، شیعى بزرگان رفتار شیوه در حاکم رویه

.بود کرده جانکاه بلکه سخت آنان بر را السالم علیه تقى محمد امام برکت با وجود تحمل عباس بنى دیرین کینه و حسد  

 ابواسحاق اش کینه و ابراهیم یا محمد وى نام که معتصم برادرش و مرد) 121( قه 218 سال شعبان یا) 120( قه 218 سال رجب هفده در ماءمون

.رسید قدرت به بود  

 نهم امام فیزیکى حضور مشاهده یاراى و تاب هرگز لذا نبود عباسى دانشمند خلیفه ماءمون برادرش همتاى هرگز ، فردى شخصیت نظر از که او

 بغداد به را امام که گرفت تصمیم دلیل همین به. باشد شاهد را تشیع انکار قابل غیر نشاط و بالندگى اینکه به رسد چه تا نداشت را جهان شیعیان

 براى  -معتصم فرستاد را آنها او ، بفرست من نزد بغداد به را فضل ام و)  ع( جواد حضرت که نوشت زیات بن عبدالملک به و نماید احضار
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 دعوت باشکوهى مهمانیهاى به را آنان و برد آنها براى هدایائى و کرد استقبال گرمى به ها آن از  -بود آنها همیشگى سیره که عوامفریبى و ظاهرسازى

).122(نمود  

 که میدانست و بود آگاه السالم علیه محمدتقى امام حضرت به نهم امام همسر به ماءمون دختر فضل ام شدن عالقه کم و حد از بیش رشک از که او

 ماءمون پسر جعفر همکارى با کند مى محبت او به بیشتر و دهد مى ترجیح او بر را السالم علیه هادى امام مادر السالم علیه جواد امام دارد گمان وى

 و شد موفق کار این در و نماید وادار جواد امام قتل به و تحریک را فضل ام که ساخت فراهم اى زمینه نیرنگ و حیله راه از و فضل ام برادر و) 123(

.کرد اجابت را آندو خواسته بدکردار و وفا بى ، برگشته بخت زن آن  

 حضرت جوانش همسر جلو و گذاشت اى کاسه در آنرا نیز او و فرستادند فضل ام براى و) 124(کردند تزریق رازقى انگور در را سمى جعفر یا معتصم

 فرمودند، میل انگور آن از السالم علیه جواد حضرت زمانیکه و آورد بجاى را بعدى اقدامات و کرد مسموم خودش آنکه یا و نهاد السالم علیه جواد

 زن آن حال آن در ساخت رنجور ایشانرا سختى به گردید عارض برایشان شدید درد کم کم و فرمودند احساس را زهر آثار عزیز آن که نکشید طولى

 چنان به سوگند خدا ؟به چیست براى دیگر ات گریه این  -کشتى مرا که اکنون: فرمودند السالم علیه جواد حضرت کرد مى گریه و شده پشیمان نابکار

.نماند پوشیده که شوى مى گرفتار بالئى به و ندارد درمان که شوى مى مبتال دردى به و نباشد جبران قابل که شوى مى گرفتار تنگدستى و فقر  

 گدایى به و ندید سودى ولى کرد هزینه آن درمان رابراى دارائیش همه که آمد پدید دردى فضل ام بدن اعضاى ترین ازمخفى یکى در امام نفرین اثر بر

).125(آوردند بیرون چاه قعر از را اش مرده و افتاد چاه به مستى حال در نیز جعفر برادرش و رفت دنیا از خوارى با و شد نیازمند دیگران از  

 تحریک و دستور با و جنایتکار خائن همسرى بدست خویش شریف عمر بهار پنجمین و بیست در امام نهمین و معصوم یازدهمین ترتیب بدین آرى

 را شهادت رعناى خلعت و گفت وداع را فانى دار زهر با مسمومیت طریق از و غربت دیار در مظلومانه وفا، بى زنى برادر همدستى و جورپیشه امیرى

 ، عدالت و عصمت ، بخشندگى و تقوى بلکه شیعه تنها نه و کرد تن به بود  مظلومش و معصوم طاهرین اجداد و الهى اولیاى گرانبهاى بسیار زیور که

 ماءوى السالم علیه جعفر بن موسى الحوائجش باب مظلوم جد مطهر قبر پشت و بغداد قریش مقبره در و نشانده جانکاه عزاى رابر کرامت و زهد

).126(گزید  

 

: السالم علیه تقى محمد امام فرمایشات در فضیلت توشه ره  

.  الناس احبه اهللا اتقى من و الیه الناس افتقر باهللا استغنى من  -1  

 مردم کند پیشه را الهى تقواى که کسى و) آورد مى روى او به و( شوند مى نیازمند او به مردم برگرداند مردم از نیاز روى خداوند به توکل با که کسى

).127(دارند مى دوست را او  

. نفسه فیه یبدء فانما معروف من الرجل اصطنع فما ذکره و فخره و اجرهم لهم الءن الیه الحاجۀ اهل من احوج اصطناعه الى المعروف اهل  -2  

 نیکى کار هرگاه انسان بنابراین دارد، دنبال به نیک نام و افتخار ، پاداش آنان براى نیکوکارى زیرا است نیازمندان از بیش احسان به نیکوکاران نیاز

).128( است کرده نیکى خویشتن به ابتدا دهد انجام  
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 على التوکل و المشورة و العجله ترك:  یندم لم فیه کن من وثالث الصدقۀ کثرة و الجانب ولین االستغفار کثره:  تعالى اهللا رضوان بالعبد یبلغن ثالث  -3

. عندالعزم اهللا  

. دادن صدقه زیاد و نرمخویى و خداوند از زیاد خواستن آمرزش: شود مى رهنمون الهى رضوان به را انسان ویژگى سه  

 گیرى تصمیم هنگام به خدا بر توکل ، دیگران از نظرخواهى و مشورت کارها، در نورزیدن شتاب: شود نمى پشیمان باشد فرد هر در خصلت سه و

)129.(  

. ناراالجله و العاجلۀ عار عن نفسک صن:  مختصرة جامعۀ بوصیۀ اوصنى:  له قاله رجل جواب فى قال  -4  

).130( کن حفظ است آخرت در آتش عذاب و دنیا در ننگ موجب که کارهایى از را خود  

. والتوفیق والعلم الغنى و الصحۀ:  العمل المرءعلى تعین خصال اربع  -5  

 الهى توفیق و دانش و مادى نیازى بى و توانگرى و بدن سالمت و صحت: از عبارتند که کند مى یارى عمل انجام براى را فردى هر ، ویژگى چهار

)131.(  

: است مفید نکته چند یادآورى روایت این توضیح در  

 توانگرى و بدن صحت آن از پس و فرموده تقسیم فرهنگى و فکرى و بدنى مادى دسته دو به را کارها السالم علیه نهم امام کلى بندى تقسیم یک در

.اند فرموده معرفى انسان یاور را الهى توفیق و علم عنصر دو فکرى و فرهنگى امور در و اند دانسته مادى و بدنى کارهاى در انسان یاور را مادى  

 آسمان رادر الزم درخشش میتواند شود برخودار الهى توفیق از باشد عاقل که عالمى که است مهم مطلب این از حاکى دانشمندان تاریخ گذراى بررسى

 کلمه یک در گیرد مى عهده بر را علم مدیریت عقل دیگر تعبیر به و اندازد مى راه را علم هم عقل و پروراند مى را عقل که چرا کند خود آن از علم

 السالم علیه جواد حضرت خاطر همین به و است بر بى درخت توفیق بى علم کردکه گوش در رابایستى نکته این ولیکن است مربى علم و مدیر عقل

. کنیم مى اشاره الهى توفیق به ید مؤ علماى از نمونه چند به اینک اند فرموده ذکر هم کنار در را الهى توفیق به را  

 180 با نهم امام یاران از شاذان بن فضل ، کتاب جلد 200 با مفید شیخ ، کتاب جلد 300 با صدوق شیخ ، کتاب جلد 500 حدود با مجلسى عالمه

 اسالمى معارف تشنه و پژوهشگر نسل در اثر و کامیابى آنهمه و کتاب جلد 60 حدود با مطهرى مرتضى شیخ حاج اهللا آیت شهید عالمه ، کتاب جلد

.هستند موفق علماى از جوان  

 وجودشان شمع خواهند مى که فرهنگ عرصه در خدمت شیفتگان عموم براى علمى و اجتماعى و ، دینى وظایف انجام در الهى توفیق آرزوى با

.شود مى تقدیم هدایت فروزان خورشید آن از زمینه همین در دیگر روایت باشد بشرى جامعه از جهل زداى ظلمت  

. ینصحه ممن قبول و نفسه من واعظ و اهللا من توفیق:  خصال ثالث الى یحتاج المؤمن  -6  

 کسى از پذیرى نصیحت و)  لوامه نفس اندرزهاى قبال در شدن متنبه و بیدار وجدان( درونى واعظ و الهى توفیق:  است نیازمند خصلت سه به مؤمن

).132(دهد مى اندرز خیرخواهى روى از را او که  
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 اشاره السالم علیه على بیان امیر و مؤمنان همتاى بى مقتداى دلرباى کالم از انسان سرنوشت در توفیق جایگاه پیرامون اى جمله است مناسب اینجا

).133(ندارد وجود توفیق از بهتر رهبرى التوفیق من خیر والقائد: فرمود حضرت آن شود  

. االالمؤمن فیه الیتحصن حصن باهللا والثقۀ... السرور اراه باهللا وثق من انه  -7  

 مگر برد نمى پناه دژ آن در که است دژى خدا به اعتماد و امیدوارى مینمایاند، او به را شادابى و سرور العالمین رب کند، اعتماد خداوند به هرکس

).134( مؤمن  

 در امید نخل تقویت بر همواره تربیتى علماى دلیل همین به. باشد مى انکار قابل غیر انسان سرنوشت و کردار در امید نقش و است زنده امید به انسان

 و ایجاد براى فرصتى هر از اسالم سازى انسان نظیر بى مکتب ، معاش و معاد آئین راستا همین در دارند، و داشته اصرار انسان شخصیت ساختار

 راءس در را الهى رحمت از ناامیدى و قنوط نماید مى ترسیم را کبیره گناهان فهرست وقتى که آنجا تا جوید مى شود بشر قلب در امید نور تقویت

 محقق را اسالم امت و خویش آمال و برند پناه مستحکم دژ این در والیت شیفتگان عموم که آن آرزوى با دهد مى قرار بخشش غیرقابل گناهان همه

.نمایند بارور را مؤمنین ایمان از سرشار قلوب در امید نور ، ساخته  

 خیلى بصورت را الهى رحمت از نومیدى و یاءس آفات رحمان خداى به امید و ظن حسن اعتماد، خطیر نقش شدن روشن براى بحث این ادامه در

.شود معلوم برایمان موضوع از اى گوشه باضدادها االشیاء تعرف باب از تا کنیم مى بیان مختصر  

. اهللا رحمت من التقنطوا انفسهم على اسرفوا الذین یاعبادى:  که هست خالق امر این:  اوال  

: که چرا نشوید ناامید خدا ازرحمت اید کرده اسراف و داشته روا ستم خویشتن بر که من بندگان اى یعنى  

. الرحیم هوالغفور وانه جمیعا یغفرالذنوب اهللا ان  

).135( مهربان آمرزنده بسیار اوست همانا و بخشد مى را گناهان همه خداوند همانا  

:فرماید مى چنین دیگر اى کریمه آیه در و  

. االالضالون ربه رحمۀ من یقنط من و  

).136( گمراهان مگر شود نومید خدا رحمت از که کیست  

 نومید خداوند رحمت( روح از:  الکافرین االالقوم اهللا روح من الیباءس: اند فرموده معرفى کفر موجب را حق رحمت از نومیدى دیگر اى آیه در و

).137( کافران مگر شود نمى  

 که: فرمودند چنین کرد مى ابراز را خود ناامیدى و شده نومید حق رحمت از گناهان اثر در که مردى آن جواب در امیرمؤمنان شد باعث موضوع همین

. اى کرده که گناهى از است بدتر خدا رحمت از تو ناامیدى مرد، اى  

 به و گریست خواهید وبسیار خندید خواهید کم دانم مى من که را آنچه بدانید اگر: فرمودند آله و علیه اهللا صلى خدا رسول روزى که است شده نقل

 پروردگار گفت و شد نازل جبرئیل پس برد خواهید پناه خود پروردگار به و زد خواهید خود هاى سینه بر و رفت خواهید بیرون صحراها و بیابانها

:فرماید مى  
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).138( مکن ناامید من از مرا بندگان  

 انسان اگر یکسو از که چرا کرد اجتناب وتفریط افراط هرگونه از بایستى آن کاربرد در و است دم دو شمشیر نومیدى و امید که داشت توجه باید البته

 چون آفاتى سرآغاز میتواند الهى رحمت به حد از بیش امید دیگر سوى از و ورزد نمى عشق بدان و نداشته دوست را او نباشد امیدوار چیزى به

.شود درى پرده و درگناه اصرار ناکرده خداى و توبه در تعلیل و تسویف  

 عزیزمان بندگیت عزت از و کن فروزان قلوبمان در را امید نور همواره که دهیم مى سوگند جوادمان امام جود و خویش کرم و فضل به ترا خدایا

.بفرما  

. عدو کل من حرز و سوء کل من نجاة اهللا على التوکل و االمور کفاه اهللا على توکل من و  -8  

).139( است دشمن هر از ایمنى و بدى هر از نجات مایه برخدا توکل و کند مى کفایت را کارهایش خداوند نماید توکل خدا به که هرکس و  

 به خداوند حق در او اطمینان میزان که است این توکل مراتب حداقل.  هست ومراتبى درجات داراى و فرد اعتقاد قوت نشانه توکل که عزیز اى بدان

 چنانکه ندارد، کننده فردتوکل تدبیر و سعى با منافاتى مرحله این. باشد خودش همنوعان از یکى کردن وکیل به اعتماد مثل امورش واگذارى هنگام

.شود مى مند بهره هم وکیل از و کند مى را خود تالش موکل  

 با انسان مرحله این در و ندارد اعتماد مادر به جز که هست مادرش با طفل حال همچون خدا با متوکل حال که است این توکل درجات از دوم مرحله

.کند مى واگذار حق حضرت به را امورش و برده پناه خدا به تضرع و دعا  

 نمونه که بندد نمى دل نور، حجاب حتى یاچیزى کس به خدا جز و کرده خدا تسلیم کامال را خود فرد که است توکل درجات کامتلرین:  سوم مرحله

 به تنها نه حق حضرت به اطمینان نهایت با که دید تواند مى آتش سوى به پرتاب هنگام به السالم علیه الرحمان خلیل ابراهیم حاالت در آنرا کامل

 خواسته و ال سؤ دیگر من به خدا علم با که استدالل این با ورزد مى امتناع نیز خود خواست و ال سؤ طرح از بلکه گوید مى نه مساعدت اسباب همه

. است فالح و خیر همان بیند مصلحت او هرچه نیست الزم اى  

 آنکه از پس و شود نمى تاب بى و مضطرب هیچگاه توکل مقام به نایل فرد که است این آن و شود مى ذکر توکل حصول بر ومعیارى مالك اینک

 و منادى و شهیدان امام گوناگون حاالت در انقالب مانسل و شود نمى کار آینده نگران دیگر گذاشت اخالص طبق در را خود مقدور و میسور  تالش

 هاى منظره بهترین از یکى که دیدیم واضح طور به را توکل مقام تجلى بزرگ خمینى جاوید عصر در آله و علیه اهللا صلى محمدى ناب اسالم احیاگر

 من یعنى هیچ: فرمود دارید احساسى چه شوید مى اسالمى ایران وارد ظفرمندانه تبعید، ممتادى سالهاى از پس که خبرنگار سوال به جواب در آن

.فرما نایل توکل مقام به را ما درعصرمان خدا روح صفاى و صدق به ترا خدایا نتیجه نه و تکلیفم به ماءمور  

: نور والصمت کنز العلم و عز والذین) 9  

).140( است نور سکوت و گنجینه علم و است عزت مایه دین  

 مى تعالى حد بدان تا را نیاز سراپا انسان و دارد همراه را انسان سربلندى و عزت دینى سیاسى و اجتماعى ، اخالقى ، عبادى هاى برنامه شک بدون

برتر؟ این از عزتى چه و الهى رضوان و جنت بابهاى آنهم شود مى او مشترى عالم نیاز بى و صمد خالق که دهد  

.آید مى نظر به مفید نکته چند یادآورى السالم علیه جواد حضرت محتواى کالم این توضیح و شرح در:  است گنجینه علم  
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: که مدعاست این دلیل بیان امیر شیواى تعبیر این و داند مى نفوس احیاى عامل را علم اسالم و است ذاتى ارزش داراى علم  

. النفس محیى العلم  

).141( است آدمى روح و نفس کننده زنده واقعى دانش  

 به شیرین تعبیرى آن جایگاه و علم به راجع وسلم آله و علیه اهللا صلى مصطفى محمد انبیا خاتم حضرت هدایت دانشگاه استاد بزرگ جاوید کالم در

: است آمده ذیل شرح  

. یشاء من قلوب فى اهللا یقذفه نور العلم  

).142(اکفند مى بخواهد که هر دل در خداوند که است نورى علم  

 چرا دارد ناسازگارى جهل با اسالم روح که گفت میتوان جمله در اصال است خرد کننده روشن و عقل چراغ علم:  السالم علیه على امیرمؤمنان درکالم

.کند مى جلوه ناچیز اسالم پیروان میان در و مانده ناشناخته اسالم منزلت و قدر ، حقایق با عمیق آشنایى و فرهنگى و فکرى رشد بدون که  

 جهاد خدا راه در که دارى زنده شب دار روزه از عالم پاداش که حد آن تا هستند ارجمند اسالم مبین دین واالى فرهنگ در عالم و علم دلیل همین به

 نجات مایه و حیات اکسیر شود آراسته مردم با سازگارى و انس و تواضع و وقار و خویشتندارى و حلم زیور با علم این اگر و) 143( است بیشتر کند

. است مهلکه هر از  

 رستگار و کند مى عمل خویش علم به که دانشمندى:  اول دسته: اند دسته دو دانشمندان: فرماید مى چنین کلى بندى تقسیم یک در السالم علیه على

.شود مى  

).144(گردد مى هالك و کند نمى عمل خود علم به که دانشمندى:  دوم دسته  

 آن از هایى نمونه که است شده ذکر واقعى علم براى خطیر بس آثارى هست نجاتبخش حکم و معارف از بیکران دریایى که سنت نغز تعابیر در و

: داریم مى تقدیم بلندرا مضامین  

 اهللا صلى اکرم پیامبر( شود نمى اضافه خدا از او دورى بر جز نگردد افزوده دنیا به نسبت زهدش بر لکن شود اضافه او عملى رشد بر که کسى  -1

).145)( آله و علیه  

 دست به دانش خواستى اگر پس. میدهد قرار کند، هدایتش بخواهد که هر دل در متعال خداى که است نورى آن بلکه ، نیست فراگیرى به علم  -2

) 146(بدهد تو به آنرا فهم توفیق که بخواه خدا از و بگیر فرا آن به عمل رابراى علم و کن فراهم قلبت در را بندگى حقیقت اول درجه در آورى

) السالم علیه صادق امام حضرت(  

).147)( السالم علیه على حضرت( است عمل اخالص علم میوه و سبحان خداوند از خوف علم غایت  -3  

 به علم متشابهات در چند هر نیست عالم باشد محروم خشیت از که هر و است ایمان وقلب معرفت شعاع علم و است دانش میراث خشیت  -4

).148(هراسند مى او از که هستند خدا بندگان از دانشمندان تنها فرماید مى متعال خداوند بپردازد موشکافى  

) السالم علیه صادق امام حضرت(  
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 وجود خاصى پیوستگى و رابطه یک عمل و اسالم ممدوح علم مابین لیکن ، است قائل عالم و علم به اسالم که منزلتى و ارج همه با است ذکر قابل

.دارد  

).149( به عمل االمن صاحبه على بال و علم کل: فرماید مى اسالم گرامى پیامبر ولى نیستند برابر دانا فرد با دانند نمى آنانکه هرچند  

 در مؤثر بس عامل ، عالم به اخروى پاداش بر عالوه علم به عمل و نماید عمل خود دانش به که کسى مگر ، است خویش صاحب بال و عملى هر

 علمه یعلم بما عمل من: ((فرماید مى زمینه این در امامت آسمان تابناك ستاره پنجمین و نبوى علوم شکافنده مدعا، این تاءیید براى اوست عملى رشد

: یعلم مالم  

).150(میدهد یاد او به داند نمى که را آنچه خداوند نماید عمل میداند آنچه به کس هر  

 و بلند سخن این از بخشى دریافت براى.  است نور خاموشى و سکوت)) نور الصمت: ((فرمودند فراز این قسمت آخرین در السالم علیه جواد امام

 و خموشى کثرت آید مى میان به سخن مؤمن عالمات از زمانیکه بینیم مى کنیم مى مراجعه السالم علیه بیت اهل فرهنگ به وقتى حکمت از سرشار

 به آنچه تدارك و است سکوت زیادى ثمره بزرگى و هیبت و است بارز هاى نشانه جمله از).151(شود نمى اندوهگین سکوتش با اینکه و سکوت

 شده معرفى نجات مایه سکوت نبوى کالم تعبیر در و است رفته دست از صحبت واسطه به آنچه از است آسانتر شده کوتاهى آن از خاموشى سبب

. است  

 پى موضوع اهمیت به توان مى سکوت تمرین و زبان از مواظبت نحوه در اصحاب عملى سیره به توجه و روائى معارف از مختصر این گرفتن نظر در با

 نور سکوت که کرد خواهیم تکرار دل و جان از را السالم علیه جواداالئمه حضرت کالم این نیز ما نمائیم تصور را زبان گناهان آمار اینکه از بعد و برد

. برکت مایه و است  

)). الورع الزهد غایۀ((  -10  

. است پاکدامنى زهد سرانجام و هدف  

 در زهد حقیتق و رهادت رویه انداختن جا علیهم اهللا صلوات معصومین ائمه و اکرم نبى ، دینى بزرگان اخالقى تاءکیدات مهم بسیار محورهاى از یکى

. وهست بوده اسالمى جامعه  

: کنیم مى ارائه زهد از ساده تعریف یک مهم موضوع این به راجع مطالبى ارائه به از قبل  

 مى ذکر گویا نمونه یک السالم علیه على حضرت پارسایان امام عملى سیره از ابتدا مدعا تاءیید براى ، است قناعت با همراه زیستى ساده همان زهد

:شود  

 این شدم کوفه وارد که روزى ، کنم مى حکومت کوفه در که است سال پنج تقریبا: فرمودند ایشان که کند مى نقل السالم علیه على از نباته بن اصبغ

 هستم خیانتکاران از من همانا الخائنین من فاننى:  باشم داشته اینها از غیر گردم مى بر که روزى اگر داشتم را جزیى اساس این و مرکب این ، لباس

)152.(  
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:فرماید مى چنین زاهدان امام آن زهد حقیقت تعریف در  

 رسد مى شما به چه آن بخاطر و نشوید ناراحت رود مى دستتان از برآنچه: فرمود سبحان خداى که است قرآن از کلمه دو بین ما زهد)  حقیقت(

).153( است آورده بدست را زهد طرف دو هر که براستى. نگردد شاد آینده وبه نخورد افسوس برگذشته که هرکس و نشوید خوشحال  

 اراداهللا اذا:  که فرمایید توجه ششم امام شیرین بیان این به است شده تعبیر انسان به خداوند خیرخواهى و لطف نشانه زهد، خطیر بسیار آثار خاطر به

. الدنیا عیوب بصره و الدنیا فى زهده خیرا بعبد  

).154(کند مى بصیر دنیا عیبهاى به نسبت و کرده زاهد دنیا در را او فرماید اراده خیر اى بنده به خداوند زمانیکه  

 مصیبتها شد رغبت بى و زاهد دنیا به نسبت که کسى: فرماید مى السالم علیه على:  دهیم مى ادامه را بحث زهد دنیوى آثارى به گذرا نگاهى با اینکه و

).155(شمارد مى آسان و خوار را  

: که آمده چنین اسالم گرامى پیامبر نغز کالم در و  

. هدایت بغیر وهدى تعلم بغیر علما اهللا اعطاه فیها زهد من  

).156( دیگران راهنمایى بدون هدایتى و فرماید مى اعطا یادگیرى بدون علم او به خداوند ورزد زهد دنیا در که کسى  

 توتیا با را چشم و بمیرانى زهادت عنصر رابا نفسانى هواهاى شوى موفق اگر که بنگار دل صفحه به و فرموده توجه را ظریف نکته این عزیر اى حال

: که شوى مى نائل علوى تمجید این به آنگاه دهى زینت اشک  

. اآلخرة فى الراغبین الدنیا فى للزاهدین طوبى  

).157( آخرت شیفتگان و دنیا در زاهدان حال به خوشا  

 و نیست شبهه هنگام به توقف همچون ورعى هیچ: ((فرمود که بسپار جان گوش السالم علیه على کالم این به نهم امام جاوید سخن فهم براى حال

).158(باشد نمى حرام در رغبتى بى همانند زهدى هیچ  

.میدارد باز معاصى از را انسان که است عنصرى ورع زیرا است ورع زهد، سرانجام و هدف پس  

)). البدع مثل للدین والهم((  -11  

:فرماید مى السالم علیه جواد امام  

 بدعت ، دین مجموعه به باشد نمى دین از که آنچه کردن داخل بدعت تعریف. برد نمى بین از و کند نمى ویران را دین بدعتها همچون چیزى هیچ

:شوند مى تقسیم کلى دسته دو به دینى هاى برنامه به عمل حیث از مردم و شود مى نامیده  

 شوند مند بهره حجت وجود نور از آنکه بى و مجید یاکتاب معصومین سنت از دلیل بدون و گذارند بدعت اى عده و هستند شریعت پیرو اى دسته

.دهند مى نسبت دین به را هایى برنامه  
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 پر که شتر بگویند آنکه بدون عامى مردم پرید شتر بگوید کسى اگر دارد وجود گرائى خرافه نوعى مردم عوام در که کرد اذعان باید تلخ حقیقت این به

 سود دین نان به بدعتها ترویج براى فرصتى هر از و کنند مى استفاده آگاه دشمنان اى عده عمومى ضعف این از آمد، فرود کجا به کنند مى ال سؤ ندارد

 خاصى حدت و ازشدت گرفته نام دینى تفکر احیاى قرن به جهان سراسر در اسالمى انقالب پیروزى با که اخیر قرن در موضوع این و جویند مى

:شود مى تقدیم امیرمؤمنان از حدیثى خطر عمق تصور به کمک براى اینک هست برخوردار  

).159))(نماید حفظ خداوند آنکه مگر اند کننده هالك ستمها به شبیه بدعتهاى همانا((  

 فراهم خودش براى خوبى رفاه ماشینى زندگى در چند هر هست خویش  دانش و تکنیک روزافزون رشد شاهد که کرات تسخیر عصر این در بشر

 بینانه واقع تحقیق مقدارى از پس و کند مى لمس را بشرى جامعه در ارزشها افول و ارزشى قهقرایى سیر و اخالقى انحطاط وجود، همه با لیکن ساخته

 مورد کامال را موضوع این سیاسى علمى مجامع و است ملموس گیتى سراسر در اسالم مبین دین به اقبال بویژه یافته دین نسخه را خود دردهاى عالج

 و مسلمین نفس به اعتماد آسیا و آفریقا در و نیست مقایسه قابل ادیان سایر با اسالم بالندگى آمریکا و اروپا در که اند داده قرار مطالعه و تحقیق

 شیطانى نیات تحقق براى صفت شیطان اى عده نیز آینده در و تاکنون گذشته از خاطر همین به دارد صعودى سیر اسالمى ارزشهاى به آنان مباهات

.نمایند مشوه را دین جذاب و تابناك چهره بدعتها ترویج و دین مجموعه به ساختگى اعمال و افکار کردن داخل با اند خواسته خویش  

 شناخت و اسالم مدار حق آزادگان مکتب جاوید درس این از بردن سود با است امید اند داده قرار اشاره مورد را حقیقت این السالم علیه جواد امام

 افشاى در و برداشته عزیز اسالم ساز انسان آرمانهاى با دنیا آشنایى جهت در گامى خود نوبه به اسالمى اصیل ارزشهاى و دینى معارف و مبانى دقیق

. نکنیم کوتاهى آنها ترویج از جلوگیرى و بدعتها  

).160( الطمع من للرجال افسد وال  -12  

.کند نمى فاسد را شخصیتها طمع مانند چیزى هیچ  

. البلیۀ تصرف بالدعا و الرعیۀ تصلح بالراعى و  -13  

 متون در رعیت و حاکم میان عمیقى بسیار پیوستگى یک فوق حدیث در) 161(شود مى برطرف بال دعا بوسیله و یابد مى سروسامان رعیت حاکم با

. اند شده معرفى یکدیگر یافتن سامان سرو عامل آندو بطوریکه است شده ترسیم اسالمى  

.هستند و بودند کمتر خواص و بوده نگر ژرف انسانهاى از بیش همواره نگر سطحى و بین دهن افراد تعداد که است واقعیت یک این  

.یابند مى سروسامان نیز آنان حکومت اصالح با و است صادق مردم عوام درباره ملوکهم دین على الناس که قاعده این و  

 داده دعا توفیق هرکس به که شده یادآورى مطلب این و شده معرفى  انس عالم و مؤمن)  زیرین لباس( دثار و عبادت مغز دعا بیت اهل فرهنگ در

.شود مى برخوردار هم اجابت توفیق از شود  

.دهد مى قرار توجه مورد بالیا برگرداندن در را دعا تاءثیر و مردم اصالح در حکومت نقش نهم امام فراز دراین  

).162( المنى اثمار اجتنى التقى اشجار غرس من و اجیب شتم من و النصر مضمار الى اهتدى العمر مرکب رکب من و  -14  
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 و شود مى داه جواب دهد دشنام هرکس یابد، مى راه پیروزى میدان به) کند استفاده خوبى به عمر لحظات از( شود سوار عمر مرکب به که کس هر

)رسد مى  آرزوهایش به( چیند مى را آرزو هاى میوه رابکارد تقوار درختهاى که کسى  

. دینه على شهوته ثر یؤ حتى یهلک ولن شهوته على دینه ثر یؤ حیت االیمان حقیقۀ العبد یستکمل لم  -15  

 ترجیح دینش بر را شهوتش که آن مگر شود، نمى هالك هرگز و دهد ترجیح شهوتش بر را دینش آنکه مگر کند نمى کامل را ایمان حقیقت بنده

).163(دهد  

)164.( المظلوم على الجور یوم من اشد الظالم على العدل یوم  -16  

. است مظلوم بر ستم روز از سختتر ستمگر بر دادخواهى و عدالت روز  

. باالعمال الجوارح اثبات من ابلغ بالقلوب اهللا الى القصد  -17  

 حضور تاءثیر به است ناظر السالم علیه تقى محمد امام حضرت فرمایش این).165( است مؤثرتر عمل بر اعضا واداشتن از شدن خدا متوجه دل با

 که باشد مالك همین روى شاید و است شدن همتا بى خالق متوجه طریق آن از و خداوند هاى نشانه و آیات در کردن فکر همچنین و عبادت در قلب

. است برتر سال هفتاد ازعبادت کردن فکر ساعت یک ع سنه سبعین عبادة من افضل ساعۀ تفکر:  است آمده نصوص از بعضى در  

. ساخت وادار الهى عبادت بر را جوارح و اعضا و شده مهیا عبادت به قلب حضور با و زدود هواها از را دل ابتدا، بایستى بنابراین  

:اند گفته که چرا  

طلب طلعتان پرى جمال شو آئینه  

. طلب میهمان پس زدن خانه به جاروب  

. الدین فى الغلفۀ من احتراس و المحارم اجتناب و الفرائض اقامۀ: االبرار عمل من ثالث  -18  

).166( دین در غفلت از مواظبت و حرامها از دورى و الهى واجبات برپاداشتن:  است نیکان اعمال از کار سه  

 طلب ، قلب با پشیمانى ، است ستون چهار داراى توبه الیعود ان عزم و بالجوار عمل و باللسان استغفار و بالقلب ندم:  دعائم اربع على التوبۀ  -19

).167(برنگردد برگناه اینکه بر تصمیم و بدن اعضاى با عمل و ، زبان با آمرزش  

. السر فى عدواهللا العالنیه فى اهللا ولى التکن  -20  

. مباش خدا دشمن نهان و سر در و خدا دوست ظاهر در  

. للخونۀ امینا یکون ان خیانۀ بالمرء کفى  

.باشد خیانتکاران امین که بس همین فردى هر کارى دغل و خیانت در  

مناه عدوه اعطى هواه اطاع من  -21  
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. است کرده اعطا را آرزویش به رسیدن ، دشمنش به کند پیروى نفسش هواهاى از هرکس  

. عال کل الى سلم و غال لکل ثمن باهللا الثقۀ  -22  

).168( است رفعت و بلندى هر به نیل براى نردبان و گرانقیمت چیز هر بهاى خدا به اعتماد  

. بالعمر حیاته من اکبر بالبرکۀ حیاته و باالجل موته من اکبر بالذنوب االنسان موت  -23  

).169( است بیشتر عمر با زندگى از بزرگتر برکت با زندگى و است اجل سبب به مرگش از بزرگتر گناهان بواسطه انسان مرگ  

. بینهم الجهال غرباءلکثرة العلما  -24  

).170(هستند زیاد آنها بین در جاهالن چون هستند جامعه غریبان دانشمندان  

 و موافقۀ کثرة لک صداقته عالمۀ من و نفسه على ایثار کرمه من و علیه حقه یجب بمن بره سخائر من و اذاه کفه ذاه کفه الرجل خلق حسن من  -25

. عیوبه لصالح عنایته و غیره لعیوب حفظه قلۀ سالمته من و بقدره معرفته تواضعه من و الیه احسن من احسان معرفته شکره من و مخالفته قلۀ  

 فرد آن دادن ترجیح اوست کرم از و است واجب او بر حقش که کسى به نیکیش اوست سخاوت از و را اذیتش اوست جلوگیرى فرد اخالقى خوش از

  خودش منزلت و قدر به او شناخت اوست فروتنى هاى نشانه از و مخالفتش کمى و تو با اوست موافقت زیادى تو بر او صداقت نشانه از و خودش بر

).171( خودش معایب کردن اصالح به  توجهش و را دیگرى عیوب کردنش حفظ کم اوست سالمت هاى نشانه از و  

)) للشامت مصیبۀ المصیبۀ على الصبر((  -26  

).172( کننده شمااست بر است مصیبتى ، مصیبت برابر در شکیبائى  

)) عال کل الى سلم و غال لکل ثمن الفقه((  -27  

).173( است رفعت و بلندى هر به نیل براى ترقى نردبان و گرانبها چیز هر قیمت شناسى دین  

. اثره یقبح و منظره یحسن کاسیف فانه الشریر مصاحبۀ و ایاك  -28  

. است زشت اثرش و تماشایى و زیبا ظاهرش است شمشیر چون او همانا بپرهیز، شرور فرد صحبتى هم و دوستى از  

. الکامنۀ االسرار عن االمر لک تهتک االیام  

).174(سازد مى آشکار را پوشیده رازهاى تو براى ایام گذر  

. للزوال النعمۀ تلک عرض ونۀ المؤ تلک یحتمل الم فمن الناس حوائج الیه عظمت اال احد على اهللا نعم عظمت ما  -29  

  معرض در نعمت آن برنیاید مردم نیازهاى رفع عهده از که کسى پس. شود زیاد او به مردم نیازهاى آنکه مگر شود نمى افزون فردى به خدا نعمتهاى

).175(گیرد مى قرار نابودى  

).176(هستند شریک ظلم در سه هر ستم به راضى و او به کننده کمک و ستمگر  -30  
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. الحرمان عقوبته ادنى کان فاجرا امل من  -31  

).177(بود خواهد نومیدى او مجازات کمترین باشد امیدوار فاجر فرد به کسیکه  

)) فیه شریکا کان قبیحا استحسن من((  

. است) 178( شریک ناپسند کار آن در نماید تحسین را زشتى کار کس هر  -32  

:  عزوجل قوله ذلک و عداوة تعود فانها تعود فانها تعالى اهللا ذات غیر فى اخوته کانت فمن اخوان الناس و شاکلته على یعمل کل و اشکال الناس  -33

. االالمتقین عدو لبعض بعضهم اخالء  

 دشمنى به دوستیش آن نماید دوستى خدا غیر براى هرکس همدیگرند برادران مردم و کنند مى عمل خود سرشت مطابق کدام هر و اند دسته چند مردم

).179(تقوا با افراد مگر دیگرند برخى دشمن آنان از بعضى دوستان:  است عزوجل خداى سخن این و. انجامد مى  

. سلیم قلب الى الرجوع و واالنطواء الشدة فى والمواساة المعاشرة فى االنصاف:  المحبۀ بهن تجلب خصال ثالث  -34  

 بازگشت و شدن نرم و گرفتارى و سختى در رساندن یارى و آمد و رفت و نشینى درهم انصاف: شود مى جلب محبت آنها بواسطه که است ویژگى سه

).180( سلیم قلب به  

. العقل فى الکمال و اللسان فى الجمال منها االزدیاد على یصبر لم الحکمۀ عرف من  -35  

).181( است عقل در کمال و است)  بیان( زبان در زیبایى کند مى تابى بى آن از فراگرفتن زیاد براى شناخت را حکمت که کسى  

 و السفر فى صاحب و المجالس فى وتحفۀ ت مرؤ على دلیل و االخوان بین صلۀ هو و نافلۀ عنه والبحث فریضۀ طلبه فان العلم بطلب علیکم  -36

. الغربۀ فى آنس  

 بر راهنماى و برادران بین ارتباط و پیوند مایه آن و است مستحب آن از بحث و است واجب دانش فراگیرى همانا پس دانش فراگیرى باد شما بر

).182( است تنهایى در مونس و سفر در دوست و مجلسها در اى هدیه و جوانمردى و مردانگى  

صحبه لمن الصاحبه حسن و غضبه به یملک حلم و اهللا معاصى عن یعجزه ورع:  خصال ثالث فیه یکن لم اذا هذاالبیت یوم بمن یعباء ما  -37  

 که بردبارى و دارد باز خدا معصیتهاى از را او که پاکدامنى: نباشد ویژگى سه آن در که زمانى شود نمى اعتنا نماید قصد را خانه این که کسى به

).183(کند مى دوستى او با که کسى با کردن دوستى خوب و شود مالک غضبش بر آن بواسطه  

. الفطیر  الراءس الظهیر بئس و االناة مع والراءى فکیه بین الرجل مقتل  -38  

).184( نسنجیده و خام راءى است یاورى و کمک بد چه و خودخواهان با مشورت و اوست فک دو بین فرد هر قتلگاه  

 عذبه شاء ان علیه یطلع اهللا ان فعلم ذنبا العبد اذنب ال و یحمده ان قبل له شکرها اسمه على اهللا کتب اال اهللا من انها فلعم نعمۀ عبد على اهللا انعم ما  -39

. یستغفر ان قبل له غفر شاء ان و  
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 حمدالهى فرد آن که آن از قبل نویسد مى خدا به را نعمت آن شکر بنده اسم به آنکه مگر خداست از نعمت آن بداند که نداده نعمتى اى بنده به خداوند

 بخشد مى او بر بخواهد اگر کند مى عذابش بخواهد اگر است مطلع او بر خداوند همانا بداند که شود نمى مرتکب را گناهى اى بنده و آورد جاى به را

آمرزد مى را او استغفارش از قبل آنکه مگر  

)185.(  

 یصلح مما اکثر افسد علم غیر على عمل من و الیه اهللا کله و غیراهللا الى انقطع من و طالبه تعالى اهللا من ینجو کیف و کافله تعالى اهللا من یضیع کیف  -40

. 

 ناامید خداوند از که کسى اوست درپى خدا که کسى یابد مى نجات چگونه و اوست تعهد پذیراى تعالى خداوند که کسى شود مى تلف و ضایع چگونه

 کار و کند اصالح آنچه از بیشتر دهد انجام علم بدون را عملى که کسى. کند مى واگذار شخص همان به را او خداوند شود، امیدوار دیگرى به و شود

).186(میکند تباه آورده بجاى نیک  

 تخلو لن انک اعلم و الهوى خالف و الشهوات ارفض و الفقر واعتنق الصبر توسد:  قال نعم:  قال ؟ تقبل و السالم علیه قال ؟ اوصنى رجل له قال  -41

. تکون کیف فانظر اهللا عین من  

؟ پذیرى مى فرمود، کرد، نصیحت درخواست حضرت آن از مردى  

. آرى گفت  

 ببین پس نیستى بیرون خداوند مراقبت از هرگز بدانکه و کن مخالفت  هوس با واگذار، را لذتها گیر آغوش در را فقر خودساز، بالش را صبر: فرمود

).187(؟ حالى درچه  

 ووالیت عدوا لى عدیت هل ولکن بى فیعززك الى انقطاعک واما الراحه فتعجلک الدنیا فى زهدك اما االنبیاه بعض الى اهللا اوحى السالم علیه قال  -42

 یافتى دست بدان که بود عزتى من به پیوستنت اما شتافتى بدان که بود آسایشى دنیا از کندنت دل اما: کرد وحى پیامبران از برخى به خداوند.  ولیا لى

).188(؟ ریختى دوستى طرح دوستم با و کردى دشمنى دشمنم با من براى آیا) بود خودت براى اینها و(  

.دارد تبرى و تولى اهمیت بر داللت حدیث این  

. ابلیس لسان عن ینطق الناطق کان و عبداهللا فقد اهللا عن الناطق کان فان عبده فقد ناطق الى اصغى من  -43  

).189( پرسیتده را شیطان  -گوید شیطان از واگر پرستیده را خدا زند، دم خدا از اگر ، پرستیده را او دهد گوش اى گوینده به که هر  

. الخاسرون االالقوم مکراهللا والیاءمن لمکراهللا امن الذنب على واالصرار هلکه اهللا على االعتالل و حیرة التسویف طول و اغترار التوبۀ تاءخیر  -44  

 مکر از ایمنى نتیجه برگناه پافشارى ، است نابودى و هالکت باعث خدا با کردن فردا و امروز ، سرشکستگى تاءخیر ادامه ، است غرور توبه تاءخیر

).190))(نباشند ایمن زیانکاران جز خدا مکر از و(( است خدا  

. غیرهم الى حولها و عنهم نزعها منعوها فاذا بذلوها ما فیهم یقرها و بالنعم یخصهم عبادا الهل ان  -45  
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 زمانیکه پس آنرا، کنند مى بذل زمانیکه تا ایشان در نعمتها آن کند مى پایدار و نعمتها به آنانرا گردانده مخصوص که است رابندگانى خدا: فرمود

).191(دهد مى تحویل ایشان غیر و گرفته آنان از را نعمتها آن خداوند ننمایند بذل ، کرده ممانعت  

 و العباده زینۀ السکینۀ ، االیمان زینۀ العدل و الکالم زینه الفصاحۀ و ، الحسب زینۀ التواضع و البال زینۀ البصر و الغنى زینۀ الشکر و زینۀ العاف  -46

 و النفس زینۀ المحمود بذل و الزهد زینۀ االیثار و الحلم زینۀ الوجه بسط و العقل زینۀ االدب حسن و العلم زینۀ الجناح خفض و الراویه زینۀ الحفظ

. الورع زینۀ یعنى ماال ترك و الصالة زینۀ الخشوع و المعروف زینۀ المنه ترك و القناعۀ زینۀ التقلل و الخوف زینۀ الکباء کثرة  

 ، سخنورى زینت فصاحت ، اکتسابى شخصیت زینت فروتنى ، مصیبت و بال زینت ، شکیبائى ، توانگرى زینت ، سپاسگزارى فقر، زینت پاکدامنى

 فقرا بر احسان ، پارسائى ، عقل زینت نیکو ادب ، دانش زینت فروتنى ، قول نقل زینت قوى حافظه ، عبادت زینت آرامش ، ایمان زینت دادگرى

 به آنچه فروگذاشتن و نماز زینت خشوع ، نیکى و احسان زینت منت ترك ، قناعت زینت ندارى با سازگارى ، خوف زینت گریه زیادى ، نفس زینت

).192( است پارسائى زینت نیست مربوط انسان  

: سئلوا حین النار اهل جواب الى تسمعون اال موقوتا کتابا المؤمنین على کانت فانها بها تقربوا و منا استکثروا و علیها وحافظوا الصلوة امر تعاهدوا

...و الربق اطالق تطلقها و الورق حت الذنوب لتحت وانها المصلین من نک لم قالوا سقر فى ماسلککم(  

 آیا ، است واجب مؤمنین بر آن زیرا جوئید تقرب خدا به نماز بواسطه و آن از آورید جاى به زیاد و کنید محافظت آن بر و را نماز امر کنید مراعات

 مى را گناهان نماز براستیکه و نبودیم نمازگزاران از گویند کرد؟ داخل آتش در را شما چیز چه شوند پرسیده زمانیکه را دوزخ اهل پاسخ شنوید نمى

 کرد تشبیه سلم و آله و علیه اهللا صلى خدا رسول و حیوان گردن از زنجیر کردن باز همچون را گناه زنجیرهاى کند مى باز و برگ ریختن مانند ریزد

).193...(و بماند چرك او بدن بر که نیست معلوم پس نماید شستشو آن در بار پنج روز شبانه در او و باشد مرد در بر که گرم آب چشمه به آنرا  

 جمعه سیاسى عبادى نمازهاى و جماعت صفوف در مسلمین وحدت عظمت تجلى مظهر زمانى و عارفان عروج عرصه گاه شرعى خطیر واجب این

.شود مى مند بهره مواج بحر این از خویش معرفت اندازه به هرکس که الهى اولیاى محبوب و است  

 عزیز اسالم یعنى معاش و معاد دین اساسى رکن این نماز زینت را خشوع السالم علیه جواداالئمه حضرت نهم امام زینت حدیث از فراز این در و

.فرماید مى معرفى  

. الورع زینۀ یعنى ماال وترك  

. است پارسائى زینت نیست مربوط انسان به آنچه فروگذاشتن و  

 به سخن آن از گوناگونى تعابیر و بااوصاف و دارند زیادى بسیار اصرار بدان سفارش در دین بزرگان که است ارجمندى بسیار کماالت از یکى ورع

 لطیف تعابیر آن از هایى نمونه السالم علیه على حضرت توحید بیشه شیر و قهرمان ، مسلمان مرد اول ، ورع کامل الگوى احادیث که آورند مى میان

. است  

: که فرموده چنین و داده قرار مدنظر را ورع اهل با الفت و همنشینى حضرت آن گاهى  

. الورع باهل والصق  

).194( بچسبان پرهیزکاران به را خود  
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: که فرمایدئ مى و دهد مى قرار اشاره مورد را ورع آثار زمانى و  

. الورع من احسن معقل وال  

).195( نیست پارسایى از بهتر پناهگاهى  

 کردن تکمیل براى فرمولى و ورع زینت و ندارد ارتباطى انسان به که کارهایى فروگذاشتن السالم علیه جواد حضرت بلند حدیث پایانى قسمت در و

. است شده معرفى اخالقى فضایل ، پناهگاه و سپر این پیش از بیش کارآمدى و ورع این  

: شریف حدیث توضیح  

. هست و بوده بشر فطرى هاى خواسته و تمایالت نیازها، کلیه جوابگوى و خرد و فطرت مبناى بر ومعاش معاد آئین اسالم  

 واقع غفلت مورد و فروگذار عزیز، اسالم هاى برنامه در ، سرشت با مطابق میل این ، است گرائى زینت و زیبادوستى انسان فطرى تمایالت از یکى

 مفسران این السالم علیهم معصومین کالم هم و مجید قرآن یعنى سلم و آله و علیه اهللا صلى اسالم گرامى پیامبر جاوید معجزه در هم ، است نشده

. است شده شایانى توجه زینت موضوع به علم در راسخان و قرآن حقیقى  

: که شده واقع اشاره مورد زمین روى زیباى مناظر گاهى کریم قرآن در  

).196( لها زینۀ االرض على ما جعلنا انا  

  -شما زینت نه  -دادیم قرار زمین زینت را آن ما است زمین روى در آنچه

: که شده اشاره آسمانى دلرباى هاى منظره به گاهى  

).197( الکواکب بزینۀ الدنیا السماء زینا انا  

. آراستیم ستارگان زینت با را دنیا آسمان ما  

: که شده اشاره دنیوى زیورهاى این ناپایدارى به وگاهى  

نهارا و لیال امرنا آتیها علیها قادرون انهم اهلها وظن وازینت زخرفها االرض اذخذت حتى  

 از کارى کردند خیال هستند، چیزدار و متمکن که این بخاطر بوستانند و باغ این داراى که زمین اهل و شد متزین و گرفت را خود زینت زمین وقتى

.رسد مى فرا روزانه یا شبانه ما فرمان ، مقطع همین در است ساخته ها آن  

 است نبوده باغى جا این در دیروز گویا که کنیم مى پژمرده درو آنچنان را خرم و سرسبز بستانهاى این ما باالمس تغن لم کاءن حصیدا فجعلناها

)198.(  
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 بلکه ، نشده معرفى انسان زینت ناپایدار زیورهاى این از هیچکدام سلم و آله و علیه اهللا صلى اسالم پیامبر جاوید معجزه و بشر هدایت کتاب در لیکن

 مى که آنجا ، شده معرفى))  ایمان(( لطیف عنوان تحت گرانبها بسیار اکسیرى و خطیر عنصرى انسان زینت براى و هستند آسمان یا زمین زینت اینها

:فرماید  

).199( قلوبکم فى زینۀ و االیمان الیکم حبب اهللا ولکن  

 قدرت به بستن دل مهم بسیار موضوع و آراست را آدمى جان ایمان اکسیر با و داد قرار انسان محبوب را نبوت و وحى معاد، مبداء، به باور خدایا

 رفیع مقام الیق که انسان اى اینکه جمله از ، است نهفته فراوانى هاى نکته نغز کالم این در و خواند انسان زیور را خدا غیر از کندن دل و الهى الیزال

 نظامى درجه ، قیمتى سنگهاى با آراسته و ظرف و فرش از مملو وسیع خانه ، گرانقیمت انگشتر تیزرو، باالى مدل ماشین: تو زیور هستى اللهى خلیفۀ

 و ایمان شما ارزشمند جان زیور بلکه نیست... و اجتماعى شهرت باالخره و اعتبار از سرشار بانکى حساب گرانبها، لباس ، ادارى ممتاز گروه ارشد،

 امیرمؤ به وسلم آله و علیه اهللا صلى محمدى ناب اسالم معمار بزرگ دلرباى و بلند کالم در چنانچه رتبه علو و ایمان از ناشى امتیازات و است معنویت

: که آمده چنین السالم علیه على پارسایان امام و منان  

. احدا به یزین لم بزینۀ زینک قد اهللا ان على یا  

. است نیاراسته را احدى که آراسته زینتى با ترا خداوند على یا  

).200(بود خواهى مؤمنین پاك دلهاى زینت هم و اى آراسته خود هم تو چونکه پذیرد مى را تو مهر پاك دلهاى و محبوبى پاکان دلهاى در تو که زیرا  

 تحقق نحوه و بشر فطرى میل این به راجع تفصیل به که السالم علیه االئمه جواد حضرت امامت سپهر مهر نهمین واالى بسیار کالم به گردیم برمى حال

. است کرده سیراب را انسانى شایسته کماالت شیفته انسانهاى روح و گفته سخن آدمى روان و جان زیور اسباب و اخالقى فضایل در آن  

:فرماید مى السالم علیه جواد امام و  

. است فقر زینت پاکدامنى: الفقر زینۀ العاف  

:فرماید مى السالم علیه على چنانکه ، است برخوردار باالیى بس منزلت از عفاف طهارت و عصمت بیت اهل واالى فرهنگ تربیتى قاموس در  

: العفاف العبادة افضل  

).201( است پاکدامنى عبادت برترین  

 حفظ جهت همین به کفرا یکون ان کادالفقر:  که است مشهور چنانچه.  است معاصى با همراه یا را معاصى سرآغاز فقر موارد اغلب در متاءسفانه لکن

 و شوند مى بهشت وارد شهدا از قبل چیز بى پاکان و عفیف فقراى که شده وارد روایات در زیرا است واالیى ارج داراى فقر حال در وارستگى و عفاف

 به ما از قبل که کیستند اینان پس.  کردیم صرف را جوانى سرمایه و گذشتیم جان و سر از دینت حفظ راه در ما خدایا بار که شهدا ال سؤ جواب در

 فقر آتش در بار چند روزى که هستند فقرائى اینها ولى نبود بیش یکبار آن لکن گویید مى که است چنین آرى آید جواب یافتند راه بهشت بزم

.نکردند آلوده خیانت و گناه به را خود ولیکن سوختند  

.کنند مى معرفى فقر زینت را عفاف ابتدا روان و جان زیورهاى شمارش مقام در السالم علیه جواد حضرت لذا و  
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: الغنى زینۀ الشکر  

. است توانگرى زینت سپاسگزارى  

کند افزون نعمتت نعمت شکر  

کند بیرون کفت از نعمت کفر  

 از هم زبانى شکر و نعمت شناخت چند هر نیست زبانى شکر تنها شکر و است نیازمندان از دستگیرى نعمت استمرار شرط که عزیز اى که بدان

 نعمت این مقام همین در و ، فقراست و نیازمندان بر مساعدت و عملى شکر متوجه ترازو کفه سنگینى توانگرى شکر در لیکن است برخوردار فضیلت

 و رسول را نیازمند و وسائل نماید استفاده احسان براى فرصتى هر از انسان آن استمرار تدارك و نعمت شکر براى که دارد اقتضا خدادادى توانگرى

 احتیاج از احسان به محسن نیاز که شود مى روشن حقیقت این منطق همین با و نماید تلقى واقعى انداز پس را نیکى و احسان و دانسته خدا فرستاده

. هست بیشتر بسى شود مى نیکوکار فرد عاید که منافعى و بیشتر بدان فقیر  

البالء زینۀ الصبر  

 قسم سه بر صبر: فرمایند مى سلم و آله و علیه اهللا صلى اسالم گرامى رسول دارد، سزا به نقشى اسالمى راقیه قوانین و عالیه احکام جاى جاى در صبر

).202( گناه از دورى براى صبر ، طاعت بر صبر ، مصیبت هنگام صبر است  

:فرمایند مى السالم علیه سجاد امام و  

: له الصبر لمن الایمان  

).203(ندارد ایمان ندارد شکیبایى که کسى  

: که است مشهور متشرعین بین در کلى قانون این و  

است مقربتر بزم این در که هر  

دهند مى بیشترش بال جام  

 با بندگان که است درجاتى و منازل بهشت در آینه هر: فرمودند که شده نقل وسلم آله و علیه اهللا صلى خدا رسول از که است اصل همین روى و

.رسند نمى بدان اعمالشان  

:فرمود شوند؟ مى نائل آن به کسانى چه: پرسیدند  

).204(غمها و بالها اهل  

 کامل و بالست زینت شکیبایى که شود مى روشن خوبى به السالم علیه نهم امام شیرین تعبیر این شود، مى تلقى نوازش بال اسالم فرهنگ در که حال

. مصیبت آن قبال در انسان اجر کننده  

:کرد تقسیم توان مى دسته دو به را فرد هر شخصیت کلى بطور هست انسان اکتسابى شخصیت زینت فروتنى الحسب زینۀ التواضع و  
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 و رسد مى طریق این از فرد به زحمت بدون که افتخاراتى بسا و میرسد فرد به انسان اختیار و اراده بدون و خانواده طریق از که نسبى شخصیت)  الف

 ولیکن. نماید مى فراهم را سرشکستگى اسباب خانوادگى موقعیت و کنند مى  سرزنش و قدح نسبى شخصیت همین خاطر به را انسان که مواردى بسا

. وهست باشد تواند مى مرجحات از یکى قطع بطور که هرچند نیست مهم زیاد دسته این  

 سزائى به سهم ان درتشکیل دارایى و ایمان ، تجربه ، مدیریت ، علم چون عناصرى و باشد مى فرد اکتسابى شخصیت همان که:  حسبى شخصیت)  ب

.کنند مى ایفا را  

 جایگاه به اجمالى سیرى ابتدا مطلب تبیین براى است شده معرفى فرد اکتسبابى شخصیت زینۀ تواضع السالم علیه تقى محمد امام جذاب تعبیر در

. کنیم مى السالم علیهم بیت اهل معارف در تواضع  

 دوست نماید، نازل خویش منزلت همان را خود آرام و سالم قلب با آنگاه. بشناسد را خود اندازه و منزلت شخص اینکه جمله از دارد درجاتى تواضع

 فرونشاند را خود خشم نماید، دفع نیکى با آنرا ببیند بدى کسى از اگر شود، رفتار او با داد دوست که آنچه مانند مگر کند رفتار احدى با باشد نداشته

).205(باشد گذشت داراى مردم به نسبت و  

).206(هستند متکبرین خدا از مردم دورترین و متواضعان خدا به مردم مقربترین: فرماید مى السالم علیه صادق امام  

).207(دهند انجام تو حق در دیگران دارى دوست که را آنچه آورى بجاى مردم حق در: فرماید مى تواضع درباره السالم علیه جعفر بن موسى امام  

:فرماید مى سلم و آله و علیه اهللا صلى خدا رسول و  

: اهللا رفع اهللا توضع من  

).208(گرداند مى واال و رفیع را او رتبه خداوند کند تواضع خدا براى کس هر  

 نغز کالم واالى بس مضمون از بخشى توان مى شد معلوم انسان معنوى شخصیت ساختار در تواضع برتر جایگاه و منزلت از اى گوشه که حال

 و رحمت پیامبر حسنه سیره این آنانکه حال به خوشا.  است اکستابى شخصیت زینت فروتنى فرمود که کرد تصور را السالم علیه االئمه جواد حضرت

.نمایند خود آن از را فضیلت آسمان در معنوى رفعت خدا به تواضع طریق از و رااخذ علیهماالسالم پارسایان امام  

الکالم زینۀ والفصاحۀ  

 ابعادى موارد برخى در و برده پى مقابل فرد نظر مورد مفاهیم به کالم طریق از انسانها ، است انسان دل ترجمان و شخصیت بیانگر ارتباط وسیله کالم

و است نهفته او زبان زیر در انسان شخصیت که اند گفته حکما مبنا همین روى. شناسد مى نیز را او شخصیت از  

باشد نگفته سخن مرد تا  

باشد نهفته هنرش و عیب  

 تعالى اسباب از و کالم زینت عیب بى و شیوا کلمات بکارگیرى و فصاحت که است بدیهى هست برخوردار اعتبارى و رتبه چنین از کالم که حال

.بود خواهد انسان  
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 عامل و معنوى گرانبهاى گوهر این عزیز اسالم و است بشرى جامعه مشکالت از بسیارى گشاى گره و بشریت گمشده عدل االیمان زینۀ والعدل

 مختلف هاى رده در حاکمیت و اختیار واگذارى جهت گزینش مالکهاى اصلیترین از یکى عنوان به متعددى مورد در را بشریت جامعه سعادت

 صعوبت از را کار هست مشکل سخت آن مراعات و آسان بس عدالت توصیف که حقیقت این لیکن ، است داده قرار عبادى و اجتماعى ، حکومتى

.نماید مى برخوردار خاصى  

:فرمودند که نماید مى جلب السالم علیه صادق حضرت عشرى اثنى شیعه مذهب مروج بزرگ از شیوا تعبیرى به را محترم خواننده نظر ابتدا  

 وقتى افراد جانیترین حتى و است بشرى عامه محبوب گرانبها اکسیر این) 209( است خوشبوتر مشک از و سبکتر کف از شیرینتر، ناب عسل از عدل

 و زبان با اعتراف و بادل شناخت از عبارت ایمان چون دهند جلوه دادگرى راستاى در را خود اعمال کنند مى سعى شوند مى حاضر مردم انظار در

 حتى و گناهان از و ساختن طاعت به ملتزم را خود خودسازى طریق از و گذشتن خود جاى در را چیز هر وعدل است جوارح و اعضا با عمل

. است کردن دورى مکروهات  

 جانان با بازى عشق عرصه و ترقى نردبان عبادت العبادة زینۀ والسکینۀ است آدمى روان و جان زیور و ایمان زینت عدل که است این حق پس

 کامل سکون و طماءنینه با همراه روانى و روحى آرامش بنابراین ، است الهى الیزال قدرت و اعالء مبداء به اتصال و پوچى از رهیدن میدان ، حقیقى

. هست و بوده عبادت با ماءنوس انسان توسطى کمال مراحل طى تسریع ساز زمینه و زینت عبادى پرمحتواى اوراد و اذکار اداى هنگام به  

 اهللا صلوات معصومین حضرات از روایت درموضوع امر این باشد مى آن زینت و ارزش داراى وقول نقل مطلق در قوى حافظه الروایۀ زینۀ والحفظ

 فرموده السالم علیه نهم امام لذا است برخوردار ویژه اهمیتى از اسالمى علوم ترویج و احکام تبیین در روایات خطیر نقش به توجه با اجمعین علیهم

. هست روایت زیور ، نقل در امانتدارى و قوى حافظه: اند  

)). است علم زینت فروتنى:  العلم زینۀ الجناح خفض و  

 مى اکبر حجاب و شیطان دامهاى از دامى علم که افتد مى اتفاقى بسیار چه ولى هستند عمل شیفته نادان افراد حتى همگان است ذاتى علم ارزش چون

 حضرات ارزشمند احادیث تربیتى مفاهیم در خاطر همین به شود مى دانشمندان دامنگیر که است غرور و کبر شیطانى جوالنگاههاى از یکى شود

: که اند فرموده چنین هدایت و امامت آسمان فروزان ششمین جمله از است گرفته قرار توجه مورد موضوع این معصومین  

. جبارین علماء والتکونوا العلم منه طلبتم لمن تواضعوا و العلم تعلمونه تواضعوالمن  

 پیشه ستم و متکبر دانشمندان و گیرید مى فرا علم ها آن از افرادیکه بر کنید تواضع و آموزید مى علم آنها به که کسانى بر نمایید فروتنى و

).210(نباشد  

العقل زینۀ االدب حسن و  

. است عقل زینت نیک ادب و  
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.شود مى تقدیم السالم علیهم معصومین حضرات احادیث در عقل معانى از هایى نمونه ابتدا  

. است شرعى احکام در تکلیف مالك همان این شود مى اطالق امور اسباب شناخت و دو آن بین تشخیص شر و خیر درك توان به عقل گاهى  -1  

.سازد مى وادار شر و ضرر از دورى و منافع و خیر گزینش به را انسان که شود مى گفته اى ملکه و حالت به عقل گاهى  -2  

 بکار سوم و دوم معناى در احادیث اغلب جنون نه است جهل مقابل در عقل معنا این در علم معنى به رود مى بکار تعقل معناى در عقل گاهى  -3

.شود مى ذکر زمینه این در هایى نمونه اینکه که است شده برده  

:پرسیدند السالم علیه صادق امام از  

 بهشت و شود مى عبادت رحمان خداى آن بواسطه که آنچه فرمود ؟ چیست عقل:  الجنان به اکتسب و الرحمن به عبد ما:  السالم علیه قال ؟ العقل ما

.آید مى بدست  

 علیه صادق امام وقتى.  نادانیش و جهل او دشمن و اوست عقل فرد هر دوست جهله عدوه و عقله ء امرى کل صدیق: فرمودند السالم علیه رضا امام

:فرمودند چنین گفتند مى سخن عقل هاى نشانه در السالم  

دین له کان عاقال کان من  

).211( است دیندار باشد عاقل کسیکه  

 چنین هم معصومین کالم در که چرا هست انسانى و دینى آداب از برخوردارى و زیاد حیاى دیندارى بارز هاى نشانه جمله از که پیداست ناگفته و

: که آمده  

الناس اعقل تکن للحق تواضعوا  

. شوى مردم عاقلترین تا باش متواضع حق برابر در  

 آورد ره نیک ادب که است روشن و است عقل زینت ادب حسن که شد تعبیر چنین السالم علیه تقى محمد حضرت دلنشین سخن در خاطر همین به و

. است بشرى سعادت طریق و عقل زینت همین و است دینى ناهنجاریهاى و ارزشها ضد از دورى و مبین دین ارزشى مبانى از پیروى  

الحلم زینۀ الوجه بسط و  

. است حلم زینت رویى گشاده و  

 بالحلم کفى: فرماید مى السالم علیه صادق امام ، هست برخوردار رفیعى  بس جایگاه و اهمیت از اسالمى واالى فرهنگ قاموس در حلم و بردبارى

 ناصرا

. است کافى بردبارى و حلم انسان یارى براى  
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 على یا:  که فرمودند زمینه این در پیامبر همچنین. میدارد دوست را پاکدامن بردبار انسان خداوند: فرماید مى سلم و آله و علیه اهللا صلى خدا رسول

 و بردبارترینتان و شما اخالقترین خوش: فرمود اهللا رسول یا بله کردم  عرض ؟ کیست اخالق حیث از من به شما شبیهترین که شما به دهم خبر آیا

).212( -است شبیهتر من به رفتار حیث از  -نماید دادخواهى و حسابکشى شدید خودش از آنکه و خویشاوندانش به نیکوکارترینتان  

 اختر نهمین خاطر همین به شود مى دلرباتر نور على نور دیگر شود همراه خوشرویى و رویى باگشاده زمانیکه بردبارى یعنى آدمى جان زیور این و

.کردند یاد حلم زینت عنوان به خوشرویى از السالم علیه امامت آسمان فروزان  

: است رفته بکار مفهوم دو در علیهم اهللا سالم بیت اهل احادیث در ایثار.  است زهد زینت برخود دیگرى کردن مقدم:  الزهد زینۀ واالیثار  

 شده معرفى وى روزى قیامت زمین و آسمانها و شده یاد تجارت سودمندترین عنوان به آن از که نفس هواى بر الهى رضاى کردن مقدم)  الف

).213(اند  

:شود مى ذکر مورد چند نمونه عنوان به که است گرفته قرار توجه مورد معصومین احادیث در هم و کریم قرآن در هم که: برخود دیگرى ترجیح)  ب  

).214(باشند نیازمند آن به خود هرچند دارند مى مقدم خود رابر دیگران خصاصۀ بهم لوکان و انفسهم على ثرون یؤ:  آمده چنین کریم قرآن در  

 به را خود مؤمن برادر که هستند کسانى آنها از یکى: شود نمى داخل آن در دسته سه جز که است جنتى را خدا: فرماید مى السالم علیه باقر امام

).215)(ایثارند اهل( دارند مى مقدم خویشتن بر خاطر  

).216(ایثار و پاکدامنى با مگر شود نمى کامل اخالقى مکارم: فرمایند مى السالم علیه على حضرت پارسایان امام و  

 یابد مى تجلى ایثار در اخالق مکارم کمال ذروه اینکه به عنایت با و خویشتن در عبودیت حالت تقویت و دنیاست به اعتنایى بى زهد اینکه به توجه با

. است زهد زینت ایثار که گفت توان مى دل و جان از و حقیقتا پس  

النفس زینۀ المجهود بذل و  

. است نفس زینت فقرا بر احسان  

. کنیم مى تقدیم را آن موضوع اهمیت شدن روشن براى که دارند رابطه این در نغز کالمى السالم علیه على حضرت پارسایان امام  

:فرماید مى حضرت آن باز) 217(میگیرد فزونى او بر خدا عضب ورزد، بخل نیازمند بر دارد آنچه بذل از هرکس  

. االنبیاء خلق السخاء  

).218( است پیامبران اخالق بخشندگى  

. الخوف زینۀ البکاء کثرة و است آدمى ران و جان زینت عالوه و کند مى زیاد را روزى سخاوت  

. خداست از خوف زینت گریه زیادى  

 اشک رحمت پیامبر قدسى کالم در بطویکه و دارد السالم علیهم معصومین حضرات گرانقدر احادیث و دل اهل نزد در خاصى ارزش معرفت با اشک

 محبوبترین گونه بر اشک السالم علیه باقر امام دیدگاه از و است شده نقل بهشتى قصر پاداش عارفانه اشک قطره هر به و بخش نجات خدا خوف از
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 چشم الهى حرامهاى از که چشمى:  چشم سه مگر است گریان چشمى هر قیامت روز در فرمایند مى السالم علیه صادق امام و خداست نزد در قطرات

).219(نماید گریه الهى خوف از شب دل در که چشمى و بگذراند بیدارى به الهى طاعت در را شب که چشمى و نماید پوشى  

. است شده معرفى خدا از خوف زینت گریه زیادى السالم علیه تقى محمد امام حضرت بلند کالم این در و  

القناعۀ زینۀ والتقلل  

. است قناعت زینت ندارى با سازگارى و  

 به باشد مى برخوردار خاصى جایگاه از بزرگان کالم در و هست و بوده عالم عقالى و الهى مکاتب کلیه اخالقى محاسن از و گرانبها گوهر قناعت

:کرد اشاره ذیل احادیث به توان مى نمونه عنوان  

: الناس اغنى من فهو اهللا رزقۀ بما قنع من  

).220( است مردم نیازترین بى باشد قانع کند، روزیش خدا آنچه به که هر:  که است شده نقل علیهماالسالم صادق امام یا باقر امام از  

. العمل من بالیسیر منه اهللا رضى المعاش من بالیسیر اهللا من رضى من  

).221(شود راضى او اندك عمل به هم خدا گردد، راضى خدا اندك معاش به که هر  

: الینفد مال القناعۀ  

).222(شود نمى تمام که است مالى قناعت  

: ملکا بالقناعۀ کفى  

).223(کرد پادشاهى توان مى قناعت با)  این( است بس  

. است قناعت زینت کمبودها و فقر با سازگارى که شد صادر امامت سپهر مهر نهمین از پرمفهوم کالم این قناعت براهمیت تاءکید ادامه در  

. المعروف زینۀ المن ترك و  

. است احسان زینت منت کردن ترك و فروگذاشتن  

:فرماید مى کریمه آیه در نمونه عنوان به است شده تقبیح شدت به اسالم مبین دین در گذاشتن منت و نیک کار کشیدن رخ به  

. واالذى بالمن صدقاتکم التبطلوا آمنوا ایهاالذین یا  

).224(مکنید تباه آزار و منت با را خود نیک کارهاى آوردید ایمان که کسانى اى  

:فرماید مى امیرمؤمنان على موحدان و پارسایان امام و  

. االحسان یبطل المن فان  
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.کند مى باطل را احسان منت همانا  

: که فرماید مى چنین اشتر مالک به حکومتى امور سفارش در و  

).225( کردنت نیکى سبب به مردم بر گذاردن منت از بپرهیز:  باحسانک رعیتک على والمن ایاك  

. است احسان زینت گذاردن منت ترك فرماید مى جهان شیعیان نهم امام که راستاست همین در و  

. الصالة زینۀ والخشوع  

. است نماز زینت خشوع و  

 از کریم قرآن در بطوریکه است برخوردار زیادى بسیار اهمیت از اسالم احکام ساختار در معنویت و عبودیت ، فضیلت بیکران اقیانوس این نماز

 را مؤمن حکمرانان و اسالمى جامعه بارز مشخصات کریم قرآن که آنگاه و است شده معرفى مسلمین عموم بر واجب و شده شمرده ایمان بسیار عالئم

اقامواالصلوة االرض فى مکناهم ان الذین:  که است کرده جلوه چنین نماز فرماید مى بیان  

).226(دارند مى برپاى را نماز سازیم متمکن زمین روى در آنانرا اگر که هستند کسانى واقعى مؤمنان  

:فرماید مى چنین اسالم مبین دین در نماز جایگاه به راجع سلم و آله و علیه اهللا صلى االنبیاء خاتم ، خلقت فلسسفه و  

 شما از یکى مبادا پس است نماز شما دین صورت و دارد اى چهره چیزى هر:  دینه وجه احدکم یشینن فال الصالة دینکم وجه و وجه ء شى لکل

.نماید معیوب را دینش چهره  

: که فرمودند نیز و  

. الواهللا الحوض على الیرد بصالته استخف من منى لیس  

)گردد نمى برخوردار من شفاعت از( شود نمى وارد حوض در من محضر به سوگند بخدا نیست من از بشمارد سبک را نمازش که کسى  

: که فرمود چنین نماز به راجع اسالم تاریخ در محراب شهید اولین و خدا زاد خانه آن السالم علیه على حضرت و  

 والرابع الغضب فى قوامها و القوة والثالث الشهوة فى قوامها و العفۀ الثانى و الکفره فى قوامها و الحکمۀ احدها اجناس اربعۀ الفضایل السالم علیه قال

 و است فکر و اندیشه در آن نیروى و است خرد و عقل آنها از یکى هستند جنس چهار داراى فضایل) 227( النفس قوى اعتدال فى قوامه و العدل

 در آن نیروى و است عدل چهارم و است غضب در آن نیروى و است توانایى و غلبه سوم و است خواستن در آن نیروى و است پاکدامنى دومى

. است آدمى روح نیروهاى درستى  

 فلیعد البقاء احب من و الذل وثاق فى الطامع و الحیل خذلته وجوه اخطا من و الریا یورث والجدل الشبهه عند الممسک للمحجه العلماء اقصد  -47

. للبالء  
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 مطالب اطراف در که کسى و شود مى ریا موجب بحث در مناقشه و نماید خوددارى شبهه هنگام که است کسى استدالل در دانشمندان روترین میانه

 را خود بال براى باید پس بدارد دوست را بقاء هرکس و است خوارى و ذلت پایبند حریص و آزمند فرد و. نماید مى خوار را او ها حیله نماید خطا

.سازد آماده  

. قلوبکم فتقسوا االمل علیکم الیطولن  -48  

.گردد مى سیاه و سخت شما دلهاى اینصورت در که نکنید دراز را خود آرزوهاى  

).228(باشد کم آن زمان که هرچند است عقل بارورى مایه و مصونیت نوع یک دینى برادران از دیدار  -49  

 در شما دوستان شویم فدایت:  نوشتیم)  السالم علیه جواد امام( دوم ابوجعفر براى من اتفاق به حصین بن ابوالحسن گوید مى مهزیار بن على  -50

 در که خوانند مى نماز هنگامى تا دیگر بعضى و خوانند مى آسمان در اول فجر طلوع هنگام تا را صبح نماز برخى دارند نظر اختالف صبح نماز مورد

 و فرمائید معین خود سرخى در سپیده و ماه با و فرمائید بیان برایمان را نماز وقت این از کدامیک دانیم نمى ما و گردد نمایان افق قسمت پایین

:نوشتند خود خط با حضرت. خواند نماز باید چگونه حضر و سفر در و کرد باید چه بودن ابرى هنگام به که بفرمایید  

 یجعل لم تعالى و تبارك اهللا فان تتبینه حتى والحضر سفر فى تصل فال صعداء  هواالبیض لیس المعترض االبیض الخیط هو  -اهللا یرحمک  -الفجر

).229( الفجر من االسود الخیط من  االبیض الخیط لکم یتبین حتى اشرلوا و کلوا(( هذا من شبهه فى خلقه  

: الصالة به توجب هوالذى کذلک و الصوم فى الشرب و االکل به یحرم الذى المعترض هو االبیض فالخیط  

 خداى که دریابى آنرا که بخوان نماز زمانى تنها حضر و سفر در و شود مى گسترده که سپیدى آن نه و است نمایان سپید نخ ، سپیده کند رحمت خداى

: فرموده باره این در و نداده قرار شبهه در را خود خلق ، تعالى و تبارك  

 نخ شدن مشخص ، سپیده سرزدن مالك بنابراین)) شود داده تمییز همه از برایتان سپیده در سیاه نخ از سپید نخ که هنگامى تا بیاشامید و بخورید((

).230(آورد جاى به را نماز باید فاصله همین در و شود مى حرام نوشیدن و خوردن ، گرفتن روزه در که است حد همین در و است سپید  

 نماز در که فردى درباره گردم فدایت:  نوشتم السالم علیه جواد امام براى: گوید مى کرده روایت همدانى عمران ابى بن یحیى از مهزیار بن على  -51

 این در عباسى: فرمائید مى چه نگوید الرحیم الرحمن اهللا بسم دیگر هاى سوره در و آغاز الرحیم الرحمن اهللا بسم با را الکتاب فاتحۀ سوره تنها خود

.ندارد اشکالى: گوید مى باره  

:نوشتند پاسخ در خود خط با حضرت  

).231(کند تکرار را نمازش باید ، عباسى چشم کورى به  

 سعى و داشت عناد و ستیزه سر علیهماالسالم جواد حضرت و رضا باحضرت که است عباسى ابراهیم ابن هشام ، عباسى این که است یادآورى قابل

.نماید مخالفت معصوم امام و ایند با خودش فتواهاى در کرد مى  

 ها آن براى را او مانند کسى اینکه و دخترانش مورد در نوشت السالم علیه جواد امام به اى نامه اسباط بن على که میکند نقل مهزیار بن على  -52

: که نوشتند ایشان به نهم امام ندارد سراغ  
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 ترضون من جاءکم اذا:  قال آله و علیه اهللا صلى اهللا رسول فان اهللا رحمک ذلک فى تنظر فال مثلک احدا التجد انک و بنائک امر من ذکرت ما فهمت

) .232(کبیر فساد و االرض فى فتنۀ تکن تفعلوه اال فزوجوه دینه و خلقه  

 در سلم و آله و علیه اهللا صلى خدا رسول کند رحمت خدایت ندارى سراغ آنها براى را خود مانند کسى و گویى مى چه دخترانت مورد در که دانستم

:فرمود مورد این  

 زمین روى بزرگى فساد و فتنه نکنید چنین اگر که بدهید زن او به بودید راضى دینش و اخالق از که آمد شما دختران خواستگارى به کسى هرگاه

.آید مى بوجود  

 دشمنان و است جوان کامال جمعیت یک الشریف فرجه اهللا عجل زمان امام آقا مملکت این جمعیت اینکه به باتوجه و موضوع اهمیت بخاطر اینک

 تمام جنگ این و کند مى و کرده ریزى برنامه فهیم ملت این جوان نسل کردن تباه جهت دیرباز از عزیز ایران و اسالم غنى فرهنگ و قرآن و اسالم

 کرده جلوه رنگى به لحظه هر گروهى هاى رسانه تسخیر و سیما و صدا امواج بکارگیرى و مدرن بسیار هاى ماهواره داشتن اختیار در با امروزه عیار

. است یافته خطرناکى ابعاد و  

 محترم خواننده به آورى یاد جهت که باشد مى ازدواج امر تسهیل آنها بهترین جمله از و دارد وجود اساسى حل راه چند خطر این با رویارویى جهت

.گردد مى تقدیم اجمعین علیهم اهللا صلوات معصومین احادیث از گلچینى ناب اسالم ساز انسان فرهنگ شیفته  

 عزوجل اهللا الى حب االسالم نباءفى بنى ما: فرمایند مى سلم و آله و علیه اهللا صلى اسالم گرامى رسول و کند مى معرفى نبوى سنت را ازدواج اسالم

التزویج من  

).233(نشد نهاده عزوجل خداوند درنزد ازدواج از محبوبتر بنائى اسالم در و  

:فرمایند مى باره این در السالم علیه صادق امام و شده شمرده مسلمین نیک کارهاى جمله از ازدواج امر در شدن واسطه و شفاعت دلیل همین به و  

. القیامۀ یوم الیه اهللا ینظر ممن اعزبا زوج من  

).234(اندازد مى رحمت نظر او به قیامت روز در خداوند که است کسانى آن از فرد این از را مجردى دهد زن که کسى  

. است شده محسوب عبادى اعمال ثواب شدن زیاد و ایمان تکمیل عامل که شده برخوردار منزلتى چنان از ازدواج  

 اهللا صلى محدى ناب اسالم اصیل ارزشهاى و فرهنگ از جامعه افراد اکثریت و ما حاضر حال در اینکه آن و بپذیریم باید را تلخ واقعیت یک لیکن

: دهیم مى قرار بحث مورد را اسالم ازرشى عنصر یک مثال عنوان به که ایم گرفته فاصله سلم و آله و علیه  

؟ کیست اسالم امت زنان برترین  

:فرمایند مى باره این در اسالم گرامى رسول  

. مهرا اقلهن و وجها اصحبهن نساءامتى افضل  

).235(باشد کمتر اش مهریه و درخشان اش چهره که است کسى من امت زنان برترین  
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 سیرى توقعات با همگام مهریه میزان و ازدواج هزینه دارد صعودى سیر هم روز به روز متاءسفانه که مختلف نهادهاى با ما جامعه در آنکه حال و

 برابر در نهاده دامهاى معضل این به اگر و نماید مى ترسیم جوانان ذهن در غولى مقدس امر این از و برد مى باال را ازدواج سن رفته رفته ناپذیر

 و سخنوران که است امید رفت خواهد باالتر جوانان خطرپذیرى احتمال قطع بطور نمائیم اضافه را کشور جوان نسل و اسالم امت هاى سرمایه

 در و بکوشند آن خطرناك عواقب تشریح و مذکور معضل تبیین در هست برخوردار خدادادى کالم نفوذ از نوعى به فردیکه هر قلم اهل و هنرمندان

. انشاءاهللا باشند سهیم عزیز اسالم ارزش این احیاى  

 تصور آسانى به را سلم و آله و علیه اهللا صلى اهللا رسول عصر در حاکم فرهنگ و ما بین آمده بوجود فاصله میزان عزیز خواننده آنکه براى اینک

 صفه اصحاب از و فقیر ، سیاهپوست مسلمانى که  -جویبر دیدند آمدند پیامبر روزى: شود مى ذکر اسالم صدر آسان ازدواجهاى از اى نمونه نمایند

؟ خواهى مى زن جویبر فرمودند.  است اندوهگین و گذاشته زانوان به سر کرد مى زندگى مسجد ایوان در فقیران از نفر چند با و بود  

!دهد؟ مى زن من به کسى چه اهللا رسول یا کرد عرض  

. بده من به را ات فاطمه که گفت پیامبر بگو و زبیر زیادبن خانه در برو شو بلند: فرمودند  

؟ است کسى چه زبیر بن زیاد  

. است مدینه در دار طائفه اول و شخصیت با اول ، متمول اول او  

. زیباست و باوقار قوى بسیار این بر عالوه ، فهمیده و شخصیت با دخترى ؟ کیست زبیر بن زیاد فاطمه  

 کنى عقد من براى را فاطمه دخترت است فرموده سلم و آله و علیه اهللا صلى پیغمبر که کرد عرض جویبر و آمد زیاد. زد در و آمد تردید با جویبر

 به که است سیاهى جویبر،:  ؟گفت چیست موضوع پدر گفت و شنید در پشت خانم دختر.  آیم مى پیغمبر نزد به خودم من االن برو شما خوب گفت

. است فرموده چنین پیغمبر گوید مى و آمده تو خواستگارى  

دادید؟ جواب چه:  گفت دختر  

. آیم مى سلم و آله و علیه اهللا صلى اکرم پیغمبر نزد به خود االن گفتم:  گفت زیاد  

. است ایشان مقدس مقام به جسارت شما سخن این باشد، فرموده وسلم آله و علیه اهللا صلى پیغمبر اگر:  گفت دختر  

؟ کنم چه:  گفت زیاد  

؟ فرموده چه ببین و برو وسلم آله و علیه اهللا صلى پیغمبر خدمت خودت بنشیند، خانه در و بیاید تا برگردان را او برو:  گفت  

.درآور جویبر عقد به را ات فاطمه ام گفته من بله: فرمود سلم و آله و علیه اهللا صلى پیغمبر کرد سوال مطلب درباره حضرت از و کرد اینچنین زیاد  

.فرمود اینطور پیغمبر گفت و آمد دختر نزد به زیاد  

.شد برگزار عروسى مراسم هماندم و کردند تهیه برایش اى خانه. نمود عمل باید گوید مى پیغمبر هرچه کرد عرض دختر  
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 کهنه پیراهنى آنهم و کرده مى زندگى پیراهنى با صفه در قبل ساعت چند که شخصى است معلوم و شد حجله وارد جویبر. بردند حجله به را دختر و

 دارد زندگى و جمال با بسیار زنى ، خانه بیند مى و شود مى وارد حاال بوده همینها، از هم جویبر شاید که مندرس لباس یک با آنان از بعضى حتى که

 که این مثل گفتند و شدند خوشحال زنان شد عبادت مشغول نیز سوم و دوم شبهاى. شد عبادت مشغول و نرفت دختر نزدیک صبح تا شب اول از

 نمى دختر این نزدیک او!  اهللا رسول یا گفتند و آمده وسلم آله و علیه اهللا صلى اکرم پیغمبر خدمت لذا. شد تمام قضیه پس خواهد نمى لذت جویبر

: اند فرموده اهللا رسول یا چرا گفت ؟ خواهى نمى زن تو که گویند مى! جویبر: فرمودند و کرده طلب را او پیامبر.خواهد نمى زن که است معلوم رود

؟ کنى مى اینچنین چرا پس  

 شب دیگر کنم عبادت شب سه گرفتم تصمیم لذا آورم بجا را نعمتها این شکر باید و دیدم را الهى هاى نعمت ، شدم اتاق وارد وقتى اهللا رسول یا گفت

).236( است خانم عروسى شب امشب شد، تمام سوم  

 و آنهاست از یکى ازدواج همین و دارد برنامه حالل راه از غرایز ارضاء براى جمله از و است انسان نیازهاى تمامى کننده تاءمین و فطرت آئین اسالم

.فرمائید توجه زیر آیات به مدعا تاءیید براى است کرده تجویز هم را زینتها سایر  

).237( المسرفین الیحب انه والتسرفوا واشربوا کلوا و مسجد کل عند زینتکم خذوا اخذ ادم یابنى  

.دارد نمى دوست را کنندگان اسراف او همانا مکنید اسراف و بیاشامید و بخورید و بگیرید را زینتتان مسجد هر در آدم فرزندان اى  

. الرزق من الطیبات و لعباده اخرج التى اهللا زینۀ حرم من قل  

.را روزى از اى پاکیزه و کرده خارج بندگانش براى خداوند که را زینتى کرده حرام کسى چه بگو پیامبر اى  

)238. ( یعلمون لقوم االیات نفصل کذلک القیامۀ یوم خالصۀ الدنیا الحیوة فى آمنوا للذین هى قل  

.بود خواهد برایشان آخرت در اینها از نیکوتر و است ایمان اهل براى دنیا در نعمات این بگو  

 ازدواج بر عالوه شیطانى و نفسانى همیشگى هاى وسوسه این قبال در که داشت توجه باید البته دانند مى که گروهى براى را آیات میدهم تفصیل چنین

 هم یعنى آن قسم دو هر که گرفت بکار ایمان مهمتر همه از و ملى نظارت ، قانون ، تربیت ، اخالقى وجدان ، علم ، عقل چون کارآمد عنصارى بایستى

 توبه و گناه از دورى انور، شرع ظواهر به تعبد و تقید که بود متوجه بایست حتما و گرفت بکار را عاطفى و قلبى ایمان وهم استداللى و علمى ایمان

 بیت اهل به توسل کاراتر و مهمتر همه از و مستحبات انجام صبر، و شکیبایى زیور به شدن آراسته ، انسان از گناه سرزدن از پس صادقانه و سریع

.کرد ایفا را مهمى بسیار نقش قلبى ایمان استحکام و دربارورى توان مى طهارت و عصمت  

 این به گذرا بسیار اى اشاره که نیست مناسبت بى آمد میان به سخنى فرهنگى شبیخون از چون نهم امام بلند کالم این مختصر توضیح خاتمه در

. باشیم داشته آن واهداف موضوع  

: نمائیم توجه مورد این در اى خامنه العظمى اهللا آیت حضرت رهبرى معظم مقام دلرباى تعبیر به است بهتر قسمت این به پرداختن از قبل  

 و تر رحمانه بى بسیار فرهنگى یورش از فرهنگى یورش ، است بارتر خسارت و تر سنگین بسیار اقتصادى فاجعه از فرهنگى فاجعه ملت یک براى((

) )).239( است العالجتر صعب  
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 عام قتل یک و فرهنگى غارت یک ، فرهنگى شبیخون یک گفت باید بلکه ، فرهنگى تهاجم یک تنها نه کند مى دشمن فرهنگى لحاظ از که کارى

).240( است فرهنگى  

 شود نمى خالصه هرزه تعدادى زننده لباس یا و بار و بند بى تعدادى سر موى نخ چهار در فرهنگى تهاجم که شود مى معلوم روشن تعبیر این با

.کنند مى دنبال را دیگرى اهداف بلکه. هستند ارزش ضد هم اینها که هرچند  

 

: فرهنگى شبیخون اهداف  

غربى نژاد برترى انداختن جا  -1  

زدگى مصرف فرهنگ کردن حاکم  -2  

. قیدى بى و ابتذال فرهنگ ترویج و عفاف فرهنگ کردن مخدوش  -3  

اجتماعى تحرکات و نهضتها از ملتها کردن ناامید  -4  

. است کرده تبدیل نومیدى به را مستکبرین امیدهاى تمام حاکمیت در نوین تزى ارائه با که عزیز اسالم با عیار تمام جنگ بویژه و ستیزى دین  -5  

...و مذهبى و نژادى قومى اختالفات به زدن دامن  -6  

. کنیم مهیا ذیل اقدامات براى را خود ما بایستى گسترده تهاجم این با مقابله براى حال  

 

: فرهنگى شبیخون با مقابله راههاى  

 زبان به خداشناسى و توحید اساسى موضوعات علمى شناساندن براى تصویرى و گفتارى ، نوشتارى هاى رسانه طریق از متقن و رسا بیانى با  -1

 فعالیتهاى در ایمان ، جایگاه تبیین الهى قانون و رسالت به بشر عامه نیاز و نبوت ، فهم همه نحو به و عقلى علوم خاص پیچیدگیهاى از فارغ و روز

دینى نیازهاى رفع در مرجعیت و رهبرى و امامت موضوع اهمیت بیان ، پوچى هالکت از وى رهانیدن و انسان  

 رفع براى دینى حلهاى راه ، انسانى فطرى عواطف با دین برخورد چگونگى ، اسالم در انسان جایگاه حرمت نظیر عزیز اسالم اخالقى ارزشهاى  -2

. نمائیم بیان اجتماعیشان و علمى منزلت تناسب به جامعه افراد عموم براى را بشرى جامعه اخالقى معضالت  

 تقویت منظور به فرهنگى گرانبهاى میراثهاى نگهدارى و حفظ و فرهنگى دیرینه یادآورى با همراه علمى روحیه تقویت براى گسترده تالش  -3

. جهان مسلمان ملتهاى در خودباورى روحیه  

. آنان شوم واهداف المللى بین مجامع در بشر حقوق مدعى جنایتکاران کریه چهره وافشاى اسالم در بشر حقوق روشن جایگاه بیان  -4  

.بدعتها بردن بین از و دینى ارزشهاى احیاى براى گسترده اخالقى انقالب  -5  
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. مسلیمن منافع و ازحریم دفاع و اهللا کلمۀ عالى جهت اسالم امت نظامى و دفاعى بنیه تقویت  -6  

. مسلمین عموم در قناعت ارزشى روحیه ترویج و اقتصادى انضباط و نظام ، کارى وجدان احیاى با همراه اسالم امت گسترده اقتصادى جهاد  -7  

...و  

. شاءاهللا ان باشد مؤثر عزیز خواننده و نویسنده در جزم و عزم و تنبه زمینه ایجاد براى مختصر این که است امید  

: منک اخذ مما اکثر اعطاك فقد بالشکر جازاك من و المقت داعیۀ النعمۀ  -54  

).241( است داده تو به گرفته تو از آنچه از زیادتر آینه هر کردن تشکر بواسطه ترا دهد پاداش که کسى و خداست دشمنى موجب نعمت ناسپاسى  

: علیه الثناء حسن السعید صحیفۀ عنوان  -55  

. اوست بر نیک نام و نیکو مدح سعادتمند و کامیاب فرد عمل نامه سرآغاز  

: مخرجا منها لجعل تعالى اهللا التقى ثم عبد على رتقا واالرض السماوات لوکانت  -56  

).242(دهد مى قرار آمدنى بیرون راه او براى ها آن از خداوند هرآینه نماید پیشه را الهى تقواى سپس باشد بسته اى بنده بر زمین و آسمانها هرگاه  

است ساز سبب خدا نباشیم شکفته چرا  

است باز دگر در ببند بنده که درى  

. ربه اهللا اتقى لمن ود السؤ کل ود والسؤ علمه شرفه من الشریف کل الشریف  -57  

 خود پیشه را پروردگارش تقواى که است کسى آن از معنا تمام به وآقایى باشد داده برترى و شرافت او به علمش که است کسى معنا تمام به شریف

).243(کند  

. شهده کمن کان فرضیه امر عن غاب من و عنه غاب کم کان فکرهه مرا شهدا من  -58  

).244( است حاضر چون راضى و باشد غایب که آن و است غایب چون ناراضى و باشد حاضر کارى در آنکه  
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: مراثى و مدایح  

جواداالئمه یا المهدى امام  

االئمه جواد یا خدا ولى  

جود یم رحمت ابر ، کرم سپهر  

جواداالئمه یا سخا، محیط  

را آن فرموده که وصفت به گویم چه  

جواداالئمه یا خدا، قرآن به  

طوفان امواج در ایمان کشتى به  

جواداالئمه یا ناخدا، توئى  

جنت هشت در چه گردون هفت در چه  

جواداالئمه یا مقتدا، توئى  

لب بر تو، مدح راست سماواتیان  

جواداالئمه یا مسا، و صبح به  

کاظمینت ره خاك نقش بود  

االئمه جواد یا اولیاء، رخ  

آستانت در که عارم زشاهیست  

جواداالئمه یا گدا، گدایم  

عالم طاعات تو والى بى بود  

االئمه جواد یا هبا، سراسر  

داده که زعلمى واقف بود اگر  

جواداالئمه یا کبریا، را تو  

اکثم پور برت اندر بگشودى نه  

جواداالئمه را،یا خویش لب  

نگردد ، تن از گردد جدا سر گرم  

جواداالئمه یا جدا، تو از دل  
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ثنایت گوید که هر خدا از غیر به  

جواداالئمه یا نارسا بود  

کو بینوا هر به پاسخ داد خدا  

جواداالئمه یا صدا، زد را تو  

آدم تو والى محشر بازار به  

جواداالئمه یا جزا، روز به  

جویم تو از عصا گویم تو ثناى  

جواداالئمه یا سرا، دو هر به  

گشتم که خواهم تو مهر به رهایى  

االئمه جواد یا هوا، اسیر  

آستانت در راکه ملتجى آن خوش  

جواداالئمه یا التجاء، کند  

گدایم گدایم ، جوادى ، جوادى  

جواداالئمه یا عطا ، کن عطا  

آنجا وز کاظمینم جانب بخوان  

جواداالئمه یا کربال، ببر  

گردم زنده سپس بمیرم ، بمانم  

جواداالئمه یا شما، مهر به  

اطهر زهراى به پیمبر جان به  

جواداالئمه یا رضا بابت به  

دوستانت صف از ابد تا مرا  

جواداالئمه یا جدا، مگردان  

تنها ، هست هستیم و دستم تهى  

جواداالئمه یا رجا، و گناه  

گل در مانده پافرو ، خم گشته قدم  
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جواداالئمه یا خطا، زبار  

 337 ،338 ص سازگار غالمرضا حاج اشعار مجموعه میثم نخل

را جواداالئمه سراى در کوبم  

را جواداالئمه صداى بشنوم تا  

او دولتسراى از نگیرم سربر  

را جواداالئمه سخاى ام دیده بس  

رضا آزاده زاده به ام دلداده  

را جواداالئمه هواى سر به دارم  

آل و على حب دولت به ام زنده تا  

را جواداالئمه ثناى لب به دارم  

زکف دهم هستى قیمت به اگر حاشا  

را االئمه جواد والى سرمایه  

والیتش مقام که آنکسى نشناخت  

را جواداالئمه خداى نشناخته  

حسن جهان مصفا کرده که رجب ماه  

را جواداالئه صفاى بخود دارد  

آفتاب مه زین دهم صبح طلوع گاه  

را جواداالئمه پاى خاك بوسیده  

خلق دستگیر عمل غیر نیست روزیکه  

را جواداالئمه عطاى ام بسته دل  

بندگى اخالص ز اینکه) امید( دارم  

را جواداالئمه رضاى کنم حاصل  

شادى گلهاى 166 ،167 ص موحدیان محمد  

شد ضیا غرق عالم  

شد رضا چشم روشن  
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جواداالئمه متولد شد  

فاطمه بنى ماه فروزنده  

شد وال اهل سرور گاه  

شد الرضا ابن عید فرخنده  

عصمت مهر تابیده  

والیت سپهر از  

کردگار حجت نهمین آمد  

آشکار جهان در شد خدا نور  

شد وال اهل سرور گاه  

شد الرضا ابن عید فرخنده  

است نور غرق مدینه  

است سرور سرتابپا  

شد وال اهل سرور گاه  

شد الرضا ابن عید فرخنده  

شادى گلهاى 179 ص موحدیان محمد  

مراد اگر خواهى و مطالب گرت دل اى  

جواد دین سلطان درگه بسوى روکن  

احمدى کماالت و جمال آئینه  

نژاد موسوى و نفس عیسوى سلطان  

جود محیط ، کرامت و مجد سپهر مهر  

عباد بر معبود حجت و وجود قطب  

وحى امین ، کرامت تاج گرفت برسر  

نهاد سربندگى چو اش آستانه بر  

بهشت خازن او حضرت بارگاه در  

گشاد درى رضوان روضه و خلد باغ از  
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مینویى باغ آن در رفت که کسى خرم  

ایستاد درگه این بر که کسى آن هر شادان  

حق نور تجلى و است مجرد نور  

مواد صورت در و عناصر کسوت در  

بخش نجات حیرت وادى زتیه مارا  

رشاد مظهر واى کرامت صاحب اى  

دست بگیر را غم ورطه افتادگان  

العباد شابع یا ، الوالیۀ صاحب یا  

سپهر آیینه شود من آه دود از  

بیاد مرا آید زغربتش چون تاریک  

عطش از سوخت همى که کاندمى کاش اى  

باد وزید آتش چو دجله آب خشکیده  

ستم از نالید و دل اش پاره پاره شد  

عناد از خورانیدش زهر که ، آن بر لعنت  

فضل ام کید از فاطمه عزیز آخر  

نهاد از آهش صد و برآمد زتن جانش  

بخش روح خواجه اى آیتى کلک رواست زان  

سواد در است نهان خضر حیات کاب  

 33 ،34 ص بیرجندى آیتى حسین محمد شیخ حاج آقاى اهللا آیت دیوان

خداست محبوب آنکه است جواد این  

است ماسوى دستگیر عامش لطف  

ارتضاست سپهر مهر تقى این  

است الرضا ابن فاطمه چشم نور  

او خواب ذکر که شبها بسا اى  

او مصیبتهاى یاد با گفت  
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کشم مى بیرون خاك از را دو کان((  

)) کشم مى خون و آتش در را دو هر  

کنم همبستر شعله با را دو آن((  

)) کنم خاکستر سوزانده را دو هر  

را خاك آن میدهم دریا به سر((  

))را غمناك دل این شاد کنم تا  

اند خسته را مادرم اینها آخر  

اند پیوسته هم به تا سقیفه در  

شد غصب اینان ز مولى آن حق  

شد نصب هارون برجاى سامرى  

بود ناخشنود دو هر زین مادرم  

بود زود اما گفت هستى ترك  

 200 و 201 ص عشق سفینه  -مشهدى شفق

حکمت و دانش دریاى گوهر یگانه  

آمال کعبه و عطایا جود بحار  

على فضل و علم به محمد خوى و بخلق  

خصال و خوى راست و حسینى و حلم به حسن  

قدر بى بسى و زر و سیم او کف در جواد  

تعال زرب مظهرى بمثل را جالل  

رضا جانشین الطاعۀ مفترض امام  

مثال گزیده یکى بپرستش را خداى  

سن حداثت در که فضیلت است بس همین  

مقال حسن راز بداندیش خصم شکست  

علم ره از اکثم بن یحیى که نبود مگر  

ال سؤ زروى بابها او بر در گشود  
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توفیر بى نمود قضایا حل تمام  

مجال راه خصم بهر دگر نماند او از  

پراخت زمدعى او کالم حل به چنان  

استدالل ز شدش مدلل خصم عجز که  

!محمود؟ محمد عمل وارث اوست نه  

!؟ افضال از مسلم و دین هادى اوست نه  

نجات را گرفت شد او پیرو هرآنکه  

اقبال و سعادت بر او تابع رسید  

باقى مرتبت و جاه زخدا را جواد  

جمال و جالل همه آن و نگر اش قبه به  

نصیب گشت چه را تو زیارت فیض سحاب  

احوال آن در حق فضل از کن شکر و سپاس  

 114 ص الفؤاد سرور در سحاب ابوالقاسم مرحوم

او حیوان چشمه از ام خورده  

تقى ناب باده از ام زنده  

جمال و حسن آن مشتاق انبیا  

تقى اصحاب از مفتون اولیا  

است ظاهر والیت مکنون سر  

تقى احباب مرآت دل از  

حق کبراى آیت اهللا حجت  

تقى عثاب از پیدا آمده  

عشق دریاى در عشاق کشتى  

تقى گرداب به رفته فرو بس  

. شیرازى راز ابوالقاسم کوثرنامه  

خویش باالى و قد از خجل شد سهى سرو  
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اوفتاد زمین به چون)) الرضا ابن(( سایه  

اوست عشق غزل چون جویبار، زمزمه  

زیاد غم خاطره سرود، آن از میرود  

باغ به شادى نغمه و آمد بهشت بوى  

نهاد گیتى به پاى ، چون خار بى گل آن  

زمین روى ، شده خم ببین نرگس شوخى  

))جواد(( رویش سرو بر پانهد مگر که تا  

رضا چون پدرى از))  خیزران(( او مادر  

زاد پاك پسر این ، رجب ماه عاشر  

جمال و حسن آیت وجود احسان معدن  

عماد را دین خیمه صفا، و مهر چشمه  

)) تقى(( خوبان سرور خدا، دین یاور  

عناد و کفر دشمن متقى هر دوست  

آورید سپند و عود و، پرآتش مجمر  

))یکاد ان و و قل چهار: ((کنید مکرر ذکر  

شود مى طال خاك ، معجزش اثر از  

نیکونهاد شه آن را، برگ کند نقره  

او کماالت شرح دهد، نتواند کس  

مداد نوشتن بهر شود، دریا گرهمه  

طوس سلطان خدمت را شهزاده مقدم  

.باد شاد و تهنیت)  حسان( نماید عرض  

.353 ،354 ص یزید بر اشکها اى)  حسان( چاپچیان حبیب حاج دیوان  

فریب را تو حد بى عداوت عاقبت داد  

رقیب اى تزویر و بحیله مرا کشتى  

عجب زبیگانگان وجور جفا نبود  
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عجیب بسى باشد تو جفاى آشنا اى  

شدم جفا زهر ز شهید گنه بى من  

حسیب صف پیغمبر نزد تو بر واى اى  

بگو من عزیزان به صبا وطن اندر  

غریب من فتادم حجره کنج مسموم  

عطش از سوخت جگرم وفا بى یار اى  

حبیب ماجرا بدین بدهر کس ناکشته  

دهر به را تو نکردى رحم چنانکه من بر  

نصیب کند حق بود عالج بى دردیکه  

 30 ص تابع دیوان

 

: السالم علیه جواد امام مرثیه  

جانى یار بیگانه ، من با گشت که دردا  

جوانى در تشنه لب ، کشت مرا خود دست با  

نهادم رخ برخاك ، فتادم نفس از من  

شادمانى لبخند ، مرگم به زند مى او  

بریزید ها الله اى بنالید بلبالن اى  

خزانى جان گلزار دلرا باغبان شد  

نگفتم بکس دردم ، نهفتم بدل غم  

نهانى غصه خودصد با گور به بردم  

آبى فضل ام اى ، ثوابى ام تشنه لب  

مهربانى پاداش نباشد، این باهللا  

شراره ام سینه در ، ستاره ام دیده بر  

فانى زدار رفتم ، پاره پاره قلب با  

کوتاه بود کوتاه ، آه یک عمر چو عمر  
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زندگانى پایان حیاتم اول شد  

پروبال زدم بس از حال از رفتم که دردا  

ناتوانى فرط از اوفتادم النه در  

زفریاد شد خاموش داد جان تشنه گوئید  

نشانى اگر پرسند تنها، غریب این از  

؟ دیده که بگو))  میثم(( رسیده لب به جانم  

؟ خوانى زنعمه افتد سان این النه به مرغى  

 342 ص سازگار غالمرضا حاج اشعار مجموعه میثم نخل

زد مى جفا از ناله چنان حجره میان  

زد مى ماسوى به آتش اش ناله سوز که  

سو یک غم سوز و سوى زیک زهر شرار  

زد مى جداجدا آتش پیکرش و جان به  

مرگ دم لب به زبیگانگان شکوه نداشت  

زد مى آشنا زبیداد داد ولیک  

افشان دست و پایکوب همه حجره برون  

زد مى پا و دست بود یکى حجره درون  

داد مى جان جواداالئمه و بود ستاده  

زد مى چرا زبان زخم که بپرس او از  

 198 ص عشق سفینه  -انسانى على حاج

التاسع امام المولى مولد و  

الشافع التقى الحبر السید  

نهم امام موال روز وزاد  

است کننده شفاعت و پرهیزکار ، بزرگ آقا،  

المرتضى الفاطمى الهاشمى  

الرضا على ابن و محمد  
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است پسندیده و فاطمه فرزندان و هاشم بنى از که او  

است السالم علیه رضا امام فرزند و محمد نامش  

رجب شهر من العاشر فى قدکان  

وجب صیامه شهر فى وقیل  

شده گفته و بود رجب ماه دهم در  

بود است واجب اش روزه که رمضان ماه در  

عشر الثانى فى و قیل نصفه فى  

اخر اقوال المقام فى و منه  

رمضان 12 روز در و رمضان نیمه در  

است هم دیگرى اقوال اینجا در و  

الجمعه فى او الجمعه لیلۀ فى  

مجتمعه حازها والمکرمات  

حالیکه در و جمعه یا جمعه شب در  

بودند جمع اطرافش بزرگوارى زنان  

التسعینا و الخمس و لماءة  

السنینا بعدة هجرة من  

پنج و نود و یکصد  

هجرت از بعد سال  

اشتهر لخمسین نصف عمره فى  

اخر ایام و شهرین بضم  

ایشان عمر درباره مشهور  

است روز چند و ماه دو و سال 25  

منتجب تقى خمس القابه  

والعجب قانع جواد منها  

منتجب تقى تاست پنج وى لقبهاى  
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نیست شگفتى جاى و قانع جواد آنهاست از  

االلقاب متمم والمرتضى  

ارتیاب بال اباالفضل یدعى  

اوست القاب کننده کامل مرتضى و  

شود مى خوانده ابالفضل شک بدون  

الجواد ابوجعفر هو و  

الرشاد به یرجى محمد  

است بخشنده جعفر ابو واو  

رود مى امید راهنمایى او از که محمدى  

ابنتین مع ابنان له کان  

البین فى حاصل اختالف على  

دختراست دو و پسر دو داراى او  

است حاصل بین در که اختالفى با  

على وصیه واحد فابناه  

شمى بجدة موسى ثانیهما  

است على او وصى یکى او پسر دو از  

است پدربزرگش همنام که است موسى آندو دومین و  

بالمبرقع یعرف هوالذى و  

االرفع المنیع العالى ذوالحسب  

است معروف مبرقع به که است کسى موسى و  

ارجمند بسیار و دسترسى قابل غیر واال، شخصیت داراى  

امامه فاطمه اختاهما  

االمامۀ فلک من اشرقنا  

هستند امامه و فاطمه آندو خواهر دو  

کردند طلوع امامت آسمان از که  
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حکیمه خدیجۀ له قیل  

الکریم هى کلثوم وام  

حکیمه خدیجه دوست آن از شده گفته  

بزرگوارند اینها همه که کلثوم ام و  

منفرده حرة لدیه کانت  

ممجدة زکیه آمۀ و  

نیز و بود اى یگانه حرة همسر داراى جواد حضرت  

کرد ازدواج بزرگوار بسیار و پاکیزه کنیزى با  

الفضل ام سمیت اولیهما  

الصل خبث و حقد من سمته  

کینه روى از که شد مى خوانده الفضل ام آندو از نخستین  

کرد مسموم را امام نژادش خباثت و  

ماءمونا سمى من والده  

مغبونا الرضا قتل من اصبح  

به از که شد مى خوانده ماءمون که بود کسى پدرش  

گردید زیانکار رضا حضرت رساندن شهادت  

ظلم قد االعادى من هوالذى  

معصتم بکید مقتوال وصار  

است مظلوم که است شخصیتى جواد امام  

رسید شهادت به معصم نام حیله با و گردید  

االخر فى او ذیقعدة غرة  

االفاخر آبائه الى راجع  

سوى به آن باآخر ذیقعده اول  

گردید رهسپار خویش بزرگوار پدران  

ارتحل قد حجۀ ذى فى وقیل  
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)245( حصل الوقت فى هو اختالف على  

کرده رحلت حجه ذى در ، شده گفته و  

است حاصل وقت در اختالفیکه بنابر  
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