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 بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 ها و القاب آن جناببخش اول والدت و وفات و نام

متولد شد و در آخر ذى قعددده  -ه 195ن سال حضرت جواد در ماه رمضا -492ص  1ج  -( اصول كافى1) 

در سن بيست و پنج سالگى باضافه دو ماه و هيجده روز از دنيددا رفددت و در ب ددداد ق رسددتان قددر    220سال 

پهلوى ق ر جدش موسى بن جعفر عليه الّسالم دفن شد. معتصم ا شان را در همان سال كه از دنيا رفددت ب  ددداد 

 خواسته بود.

اند روا ت شددده كدده از خو شدداوندان د دارى بنام س يكه نوبيه بود، بعضى خيزران نيز گفتهمادرش كنيز فرزن

حضرت جواد در شدد   -( روضة الواعظين2مار ه مادر ابراهيم پسر پي م ر صلى اللَّه عليه و اله و سلّم بوده. )

 220ذى قعددده سددال  اند آخددرنوشته -ه 195جمعه نوزدهم ماه رمضان متولد شد بعضى نيمه ماه رمضان سال 

 اند كه از دنيا رفت.بعضى ششم ذ حجه همان سال نوشته

قارن از برادر شيرى حضرت جواد نقل كرد كه گفت: روزى حضرت امام علی النقى با مؤدب  -( سرا ر1) 

خود كه زكر ا نام داشت نشسته بود حضرت جواد عليه الّسالم آن موقع در ب داد بود امام علددی النقددى مشدد  
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را براى معلم ميخواند ناگهان گر ه شد دى را آغاز نمود. معلم پرسيد علت گر ه شددما  دده بددود جددواب خود 

نداد فرمود اجازه ميدهى من بحرم سرا داخل شوم، اجازه داد  ك مرت ه صداى شيون و گر ه زنان از منددزل 

 بلند شد.

از دنيا رفت گفتدديم از كجددا فهميدددى بعد از ا نكه پي  ما آمد علت گر ه را پرسيد م فرمود پدرم هم اكنون 

فرمود عظمت خدا بر دلم جاى گرفددت كدده بددرا م سددابقه نداشددت فهميدددم پدددرم از دنيددا رفتدده. آن تددار   را 

مسددافر از حضددرت  -( خرا ج2 ادداشت كرد م وقتى خ ر آمد معلوم شد در همان ساعت از دنيا رفته بوده. )

اى هستيم كه رمود: من امش  ميميرم آنگاه فرمود: ما خانوادهجواد نقل كرد در همان ش ى كه از دنيا رفت ف

 -297ص  -( ارشدداد مفيددد3هر وقت خداوند دنيا را براى  كى از ما صالح نداند او را بسوى خددود مي ددرد. )

در ماه ذى قعده از دنيا رفت در ب داد، بيست  220ماه رمضان بود و در سال  195تولد حضرت جواد در سال 

 -اشت مدت امامت و جانشينى ا شان از پدر بزرگوارش  هارده سال بددود مددادرش كنيددز فرزندددو پنج سال د

دارى بنام س يكه از اهالى نوبه بود و در ب داد از دنيا رفت معتصم آن جناب را ب  داد خواسته بود دو روز بدده 

اند بوسيله سددم ضى گفتهوارد ب داد شد همان سال در ذى قعده از دنيا رفت. بع 220آخر محرم مانده در سال 

شهيد شد، ولى براى من خ ري ثابت نشده كه به آن خ ر  نگ بزنم در مقابر قر   پشت حضرت موسى بن 

سال و  ند ماه داشت، لق   منتج  و مرتضى بددود فرزندددان  امددام  25جعفر عليه الّسالم دفن شد آن موقع 

شت د گر غير از آنچه نام برد م فرزندى نداشددت. على النقى و موسى و فاطمه و امامه دو دختر و دو پسر دا

ابن الرضددا )منظددور حضددرت امددام   عقوب بن  اسر گفت متوكل پيوسته ا ن حرف را ميزد: كار -( ارشاد4)

علی النقى است( مرا بيچاره كرده هر  ه كوش  كردم كه با من بشرا بخوارى بپردازد و ند م و هم پياله من 

براى ا ن كار بودم نصي م نشد  كى از حاضر ن گفت اگر نتوانستى ابن الرضا   شود ق ول نكرد در پى فرصتى

باكى است كه از معاشقه و شرب خمددر را بچنين كارى و ادارى ا نك برادرش موسى شرابخوار و قمار باز بى

ين كددرده و بد زبانى پرهيز ندارد او را بخواه و با ن كارها بين مردم مشهور كن. مردم ميشنوند ابن الرضا  ن

د گر فرقى نخواهند گذاشت بين او و برادرش كسى كه او را هم نشناسد از كارهاى بددرادرش بددر او خددورده 

( گفت: بنو سيد او را با احترام بياورند. موسى را با احترام خواستند متوكل دستور داد كه تمددام 1ميگيرد. )

فت كه پس از مالقددات بددا او بدداغى بددزر  را بنى هاشم و سپهداران و سا ر مردم باستق ال  بروند تصميم گر

جائزه بدهد و در آنجا برا   ساختمانى بسازند و  ند نفر از ساقيان شراب و نوازندددگان را در آن سدداختمان 

جاى دهند و دستور هر نوع كمك و جا زه را برا   داد  ك منزل بسيار خوب نيز بددرا   ترتيدد  داد كدده 

 زل از موسى د دن كند.صالحيت داشته باشد خودش در آن من
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كنندگان آنجا  ك د گر را وقتى موسى آمد حضرت امام علی النقى او را سر پل وصيف كه معموال استق ال

مالقات ميكردند د ده سالم كرده باو احترام نمود و مراعددات حقدد  را كددرد سددپس فرمددود: ا ددن مددرد تددرا 

اى از خدددا بتددرا بددرادر ار كنى كه شراب نوشيدهخواسته تا آبرو ت را ب رد و خوار و ذليلت كند م ادا اقر

 جان مرتك  گناه مشو.

 موسى گفت: او مرا براى همين كار خواسته من  ه ميتوانم بكنم؟

فرمود: ارزش خود را از دست مده معصيت خدا را نكن م ددادا كددارى كنددى باعدد  ننددگ تددو شددود و او جددز 

ار كرد و پنددد و اندددرز داد امددا او پيوسددته مخالفددت آبرور زى تو نظرى ندارد موسى نپذ رفت. باز امام اصر

ميكرد. وقتى د د ق ول نميكند باو فرمود اكنون بدان آن مجلسددى كدده تددو در نظددر دارى بددا متوكددل بنشددينى 

 فراهم نميشود تو و او هرگز نميتوانيد با هم باشيد. برا ت

گفتند: فعال مش ول اسددت نميتوانددد راوى گفت: موسى سه سال تمام ص ح زود ميرفت بدر خانه متوكل باو مي

ترا بپذ رد بر ميگشت فردا ميرفت جواب ميدادند مست شددراب اسددت بكسددى نميرسددد بدداز روز بعددد ميرفددت 

ميگفتند مر ض است دوا خورده با همين وضع سه سال تمام را گذرانيد تا متوكل كشته شد و در  ك مجلس 

اش زرقان دوست ابددن ابددى داود و رفيدد  صددميمى -ياشى( در تفسير ع1شراب نتوانست با او همنشين باشد. )

  ك روز ابن ابى داود از پي  معتصم برگشت ولى خيلى غمگين و افسرده بود. گفت:

 گفتم:  ه شده؟ گفت: امروز آرزو كردم كه كاش بيست سال پي  مرده بودم پرسيدم براى  ه؟

ا )حضرت جواد( در حضور امير المؤمنين گفت بواسطه كارى كه از ا ن سياه  هره پسر على بن موسى الرض

انجام شد گفتم جر ان  ه بود؟ گفت  ك سددارر را آوردنددد كدده اقددرار بدددزدى خددود كددرده بددود از خليفدده 

درخواست داشت كه او را پاك نما د بوسيله جارى كردن حد، بهمين جهددت فقهددا را در مجلددس خددود جمددع 

ما پرسيد  ه قسمت از دست دزد با د قطع شددود؟ مددن  كرده بود و محمّد بن علی )حضرت جواد( نيز بود از

شود تا مچ خداونددد در آ دده گفتم: از مچ گفت: بچه دليل گفتم: ز را دست اطالر بر انگشتها و كف دست مى

 تيمم نيز ميفرما د: فَامَْسُحوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَ ْدِ كُمْ حرف مرا گروهى از دانشمندان ق ول كردند.

ز را خداوند در ا ن آ ه ميفرما د: وَ  د: با د تا آرنج قطع شود پرسيد به  ه دليل گفتند: ك دسته د گر گفتن

شددود دسددت أَ ْدَِ كُمْ إِلَى الْمَرافِ ِ در مورد وضو گرفتن ميفرما د دستهاى خود را بشوئيد تا آرنددج معلددوم مددى

 شود.شامل تا آرنج مى

 كرده گفت: شما  ه ميگوئيد؟در ا ن موقع رو بجان  محمّد بن على عليه الّسالم 
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شما نيز نظر خود را بفرمائيد.  فرمود: ا نها نظر خود را در مورد دست دزد گفتند. گفت: شما را بخدا سوگند

فرمود اكنون كه قسم دادى ميگو م كه ا نها بر خالف دستور پيام ر اكرم ميگو ند ز ددرا دسددت دزد با ددد از 

( فرمود: بدليل فرما   پي م ر اكددرم كدده 1د. گفت: بچه دليل؟ )آخر انگشتان قطع شود كف دست باقى بمان

شود صورت و دو دست و دو زانو و دو پا اگر دست  را از مچ فرموده است: سجده بر هفت موضع انجام مى

  ا آرنج قطع كنند د گر دستى نخواهد ماند تا سجده نما د خداوند در ا ن آ ه ميفرما د:

گاهها مخصوص خدا است. منظورش همددين هفددت موضددع اسددت كدده بددا آن سددجده « سجده»أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ 

 ميكنند »فَال تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً« آنچه اختصاص بخدا داشته باشد قطع نميشود.

معتصم حرف او را پسند د و دستور داد دست دزد را از انتهاى انگشددتان قطددع كننددد و كددف دسددت را بدداقى 

 بگذارند.

 بى داود گفت: براى من قيامتى بپا شد آرزو داشتم كه زنده ن اشم.ابن ا

زرقان گفت: ابن ابى داود بعدها به من گفت: پس از سه روز پي  معتصم رفته گفتم خير خواهى بددراى اميددر 

المؤمنين بر من واج  است من ميخواهم در موردى با شما صح ت كنم كه ميدددانم بواسددطه ا ددن حددرف اهددل 

 د.جهنم خواهم ش

پرسيد منظورت  يست؟ گفتم: وقتی امير المؤمنين تمددام دانشددمندان مملكددت و فقيهددان را در مجلددس خددود 

احضار ميكنند براى حكمى از احكام د ن و از آنها ميپرسد ا شان نيز نظر خود را ميدهند بددا ا نكدده در  نددين 

ارند و مردم پيوسته گوش بچنين مجلسى خو شاوندان امير المؤمنين و سپهداران و وز ران و منشيان حضور د

افتد بعد شما سخن تمام دانشمندان را رها ميكنى و گفتددار مددردى را ميپددذ رى مجالسى دارند كه  ه اتفار مى

 كه گروهى از مسلمانان مدعى امامت براى او هستند و ميگو ند او شا سته مقام خالفت است نه معتصم.

ميددد  دده كددرده گفددت: خدددا بتددو پدداداش ا ددن نصدديحت و متوجه شدم رنگ  هره معتصددم ت ييددر كددرد و فه 

داد كه محمّد بددن علددی )حضددرت جددواد( را بمنددزل  خيرخواهى را بدهد. روز  هارم فالن نو سنده را دستور

آ م گفت: مددن شددما خود دعوت كند. ولى امام محمّد تقى نپذ رفت و گفت ميدانيد كه من بمجالس شما نمى

و دارم قدم بر روى فرش ما بگذار د و منزل ما را ت رك فرمائيد فددالن را براى صرف غذا دعوت ميكنم آرز

كس نيز از وز ران خليفه آرزوى مالقات شما را دارد. بمنزل او رفت پس از ميل كردن مقدارى غذا احساا 

سمّ نمود مرك  سوارى خود را خواست تا برود. صاح  منزل تقاضا كرد كه بيشددتر تشددر ف داشددته باشدديد 

تن من براى تو بهتر است آن روز تا ش  پيوسته حال  خراب بود استفراغ ميكرد و اسددهال سددخت رف فرمود:

الم شدد  جمعدده  -379ص  4ج  -( مناق 1پيچيد تا از دنيا رفت. )داشت بخود مى حضددرت جددواد عليدده السددّ
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رجدد  سددال اند، ابن عياش گفته روز جمعدده دهددم نوزدهم ماه رمضان در مد نه متولد شد بعضى پانزدهم گفته

 225اند روز شن ه ششم ذ حجه سددال متولد شد و در ب داد آخر ذى قعده بوسيله زهر شهيد گرد د. گفته 195

بوده در ق رستان قر   پهلوى جدش موسى بن جعفر عليه الّسالم دفن شد و بيست و پنج سال داشت. بعضددى 

 اند: سه ماه و بيست روز از بيست و پنج سال اضافه بود.گفته

ش كنيزى فرزند دارى بنام درّه از اهالى مر سيه )دهى است در مصر( بود كه بعددد حضددرت رضددا عليدده مادر

اند، نام  س يكه و اهل نوبه كه هاى مار ه ق طيه بشمار ميرفت. بعضى گفتهالّسالم او را خيزران ناميد از فاميل

 اش ام الحسن بود.باو ر حانه ميگفتند و كنيه

ليه الّسالم هفده سال بود كه با پدر خود هفت سال و  هار ماه و دو روز زندگى مدت امامت حضرت جواد ع

كرد پس از پدر هيجده سال و بيست روز كم زندگى نمود در سالهاى امامت آن سرور بقيه حكومت مأمون و 

 «1پس از او معتصم و واث  بود كه در زمان واث  شهيد شد. »

الم را معتصم مسموم كرد. فرزندان آن آقا امام علی النقى و موسى و ابن بابو ه گفته: حضرت جواد عليه الّس

حكيمه و خد جه و ام كلثوم بودند. ابو ع د اللَّه حارثی گفته فقط دو دختر بنام فاطمه و امامه داشددت مددأمون 

دختر خو   را بازدواج او درآورد كه از او فرزندى نداشت، علت آمدن امام ب  ددداد ا ددن بددود كدده معتصددم 

ليفه ع اسى آن جناب را از مد نه خواست دو ش  بآخر محرم سال دو ست و بيست وارد ب داد شد در آنجا خ

( مناق  شهر آشوب مينو سد: وقتى با معتصم بيعت شد بجستجو از 1اقامت گز د و همان سال از دنيا رفت. )

م محمّد تقى و ام الفضل را ب  داد اى بع د الملك ز ات نوشت كه اماحال امام جواد عليه الّسالم پرداخت نامه

بفرستد. ع د الملك ز ات على بن  قطين را پي  امام فرستاد آن جناب آماده گرد ددد و بجاندد  ب ددداد رفددت 

هدداى ز دداد بددراى ا شددان و ام الفضددل معتصم مقدم او را گرامى داشت و احترام كرد و بوسيله اشددناا تحفدده

اطمينان خاطر امام آن را با مهر خددود مهددر و مددوم كددرده بددود  فرستاد بعد مقدارى شربت بالنگ كه از جهت

بوسيله اشناا فرستاد و گفت بگو امير المؤمنين از ا ن شربت گوارا جلو احمد بن ابى داود قاضى و سعيد بن 

خضي  و گروهى از معروفين نوشيده و ميگو د آن را با    ميل كنيد ا ن شربت تددازه تهيدده شددده، سددفارش 

 يل كند.كرده كه ش  م

الم آن  ميگو د وقتى خوب سرد شد و    آب گرد د سودمند است بسيار تأكيد كرد حضرت جواد عليه السددّ

 شربت را با ا نكه ميدانست  يست نوشيد.

ى حضرت جواد خيلى گندمگون و س زه بود بعضى از شكاكها در مورد نس  آن جناب مشكوك شدند  هره

دانان بردند همين كه  شم آنها بامام جواد افتدداد بسددجده رفتنددد و نس  شناساندر مكه آن جناب را پي  قيافه
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آور د بخدا سددوگند سر از سجده برداشته گفتند واى بر شما  نين ستاره درخشان و ماه تابناك را پي  ما مى

ا ن نازدانه داراى شرافت نس ى و نژادى پاك است كه از صل  شا سته و رحمى پاك پرور ده شده بخدا ا ن 

 نوباوه از اوالد پيام ر و امير المؤمنين است آن وقت حضرت جواد بيست و پنج ماه از عمرش ميگذشت.

( با زبانى تيزتر از شمشير فرمود: ستا   خدا را كه از نور خو   ما را آفر د و از ميان مردم برگز د و 1) 

وسى كاظم بن جعفر بن محمّد ال اقر ما را امين بر مردم و وصی خو   قرار داد مردم من محمّد ابن علی بن م

بن علی سيد العابد ن بن حسين شهيد ابن امير المؤمنين علددی بددن ابددى طددال م پسددر فاطمدده زهددرا دختددر محمّددد 

شناسان عرضه ميدار د و بر جدددم مصطفى عليهم الّسالم هستم آ ا در باره نژاد  ون منى شك ميكنيد و بقيافه

ا د بخدا از همه مددردم مددن داندداترم كدده كددار ر دل و در خاطر پنهان كردهتهمت ميزنيد من بخدا ميدانم  ه د

شود سخنى واقعى راست و درست است كه از روى اطالع ميگو م خداوند بزر  مرا با مردم بكجا منتهى مى

 خ ر نموده پي  از تمام مردم و پس از آفر ن  آسمانها و زمينها.

هى كفار و حمله مشركين و شكاكان و شددقاوتمندان مددانع مددن بخدا سوگند اگر  يره شدن اهل باطل و گمرا

نميشد سخنى را اظهار ميكردم كه باع  تعج  گذشتگان و آ ندگان شود در ا ن موقددع دسددت خددود را روى 

دهان گذاشت و گفت محمّد! ساكت باش  نانچه آبدداك كرامددت سددكوت كردنددد و صدد ر پيشدده كددن  نانچدده 

ا ن آ ه را قرائت فرمود: فَاصْ ِرْ كَما صَ َرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ ال تَْستَعْجِلْ پيام ران اولو العزم پيشه نمودند 

 وْمُ الْفاسِقُونَ.لَُهمْ كَأَنَُّهمْ َ وْمَ َ رَوْنَ ما ُ وعَدُونَ لَمْ َ لْ َثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَالغٌ فَهَلْ ُ ْهلَكُ إِلَّا الْقَ

هاى مردم ميرفت و آنهددا بددرا   ى شد كه پهلو   بود دست او را گرفت پيوسته از سر شانهبعد متوجه مرد

راه ميگشودند گروهى از پير مردان با شخصيت متوجه او بودند و ميگفتند خدا ميداند مقددام ره ددرى را بكدده 

 تند.بسپارد پرسيدم ا ن پير مردان كيانند گفتند گروهى از بنى هاشم از اوالد ع د المطل  هس 

 ا ن جر ان بحضرت رضا عليه الّسالم رسيد موقعى كه در خراسان بود. فرمود:

خدا را سپاا بعد جر ان تهمتى كه بمار ه ق طيه همسر پيام ر اكرم زدند نقل كرد و فرمود خدا را حمددد كدده 

 فرزندم محمّد را پير و پيام ر اكرم و فرزندش ابراهيم قرار داد.

اى حضرت جواد عليه الّسالم ام الفضل دختر مأمون آن جناب را بوسيله پار ددهنقل شده همسر  -( مناق 1) 

آلوده بسم از قسمت آلت مسموم كرد همين كه امام احساا سم نمود فرمود: خدا ترا بدردى م تال كنددد كدده 

ى دوا نداشته باشد م تال به بيماري خوره در قسمت آلت تناسلى خود شد بهر ط ي  كه مراجعه ميكددرد دواهددا

الم  -( مناق 2بخشيد بهمين بيمارى از دنيا رفت! )ا شان سودى نمى حكيمه دختر موسى بددن جعفددر عليدده السددّ

گفت: موقع زا مان خيزران مادر حضرت جواد كه شددد حضددرت رضددا را خواسددت فرمددود: در سددر زا مددان 
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را بددر روى مددا بسددت فرزندم باش خودت با خيزران و قابله در  ك اطار باشيد براى ما  راغى آورد و درب 

همين كه حالت زا مان دست داد  راغ خاموش شد طشتى جلو او بود من از خاموش شدن  راغ غمگين شدم 

اى نازك قرار داشت  نان نور از آن ناگاه حضرت جواد در طشت قرار گرفت روى پيكرش  ون جامه پرده

در آغددوش گددرفتم آن روكدد  را از  ميدرخشيد كه اطار روشن شد. كامال مشخص د ده ميشد او را برداشته

پيكرش جدا كردم حضرت رضا عليه الّسالم آمد و درب را گشود ما از كار خيزران فددارغ شددده بددود م او را 

 اش باش.حكيمه پيوسته كنار گهواره گرفت و در گهواره گذاشت بمن فرمود:

 ه گفت:حكيمه گفت: روز سوم  شم به آسمان انداخت بعد بجان   پ و راست متوجه شد

 »اشهد ان ال اله اال اللَّه و اشهد ان محمّدا رسول اللَّه« 

من وحشت زده از جاى پر دم و خدمت حضرت رضا عليه الّسالم رفتم گفتم: آقا  يز عجي ى از ا ن كددودك 

 د دم پرسيد  ه  يز. جر ان را توضيح دادم. فرمود: حكيمه عجا   ز ادى از او مشاهده خواهيد كرد.

فقيه در تتمه تار   ابو شجاع وز ر مينو سد: وقتى خواستند ق رستان قددر   را در ب ددداد خددراب  ابن همدانى

كنند تصميم گرفتند كه ضر ح حضرت جواد محمّد بن علی را نيز و ران نما ند و پيكددر ا شددان را بق رسددتان 

 دهند.  سوزى مانع شد كه ق ر آن جناب را تشخيصاحمد ب رند گرد و خاك خرابى و خاكستر آت 

هجددرى حضددرت جددواد  195محمّد بن طلحه گفت در ش  جمعه نوزدهم ماه رمضان سددال  -( كشف ال مه1)

اند پدرش ابو الحسن علی بن موسى الرضا و مادرش كنيزى فرزند متولد شد بعضى دهم رج  همان سال گفته

 اند.دار بنام سكينه مر سيه بعضى خيزران گفته

هجرى در زمان خالفت معتصم از دنيا رفت در نتيجه بيست و پنج سال داشت در ذ حجه سال دو ست و بيست 

 و در ق رستان قر   ب داد دفن شد.

متولددد شددد در مدداه رمضددان در  195انددد در سددال حافظ ع د العز ز مينو سد: مادرش ر حانه خيزران نيز گفته

و پنج سال داشت مادرش كنيددزى  آخر ذ حجه در ب داد از دنيا رفت كه در آن وقت بيست 220مد نه و سال 

الم  بنام خيزران از فاميل مار ه ق طيه بود در ق رستان قر   ب داد پشت ق ر جدش موسى بن جعفددر عليدده السددّ

 دفن شد.

محمّد بن علی بن موسى بن جعفر بن محمّد در ب داد از دنيا رفت روز سه شن ه   220محمّد بن سعيد گفته: سال 

كه در نتيجه بيست و پنج سال عمر كرد در زمان واث  باللَّه از دنيا رفت ق رش   195پنجم ذ حجه والدت  سال 

كنار ق ر موسى بن جعفر عليه الّسالم است هارون بن اسحار بر جنازه او نماز خوانددد جلددو ميدددان اسددوار بددن 

 د.ميمون نزد ك پل بردان جنازه آن جناب را بق رستان قر   برده آنجا دفن كردند. لق   جواد بو
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احمد بن علی بن ثابت گفت: محمّد بن علی بن موسى: ابو جعفر پسر حضرت رضا از مد نه ب  داد آمد و بددر 

معتصم وارد شد بهمراه همسر خود ام الفضل دختر مأمون در همان جا از دنيا رفت و در ق رستان قر   دفددن 

صم گرد د و بقصر او منتقددل شد كنار ق ر جد خود موسى بن جعفر. همسرش ام الفضل داخل حرمسراى معت

 شد.

ابن خشاب از محمّد بن سنان نقل كرد كه گفت: امام مرتضى ابو جعفددر دوم حضددرت محمّددد بددن علددی عليدده 

 195هجددرى از دنيددا رفددت و در سددال  220الّسالم در بيست و پنج سال و سه مدداه و دوازده روزگددى در سددال 

از دنيا رفت در  220در روز سه شن ه ششم ذ حجه سال هجرى متولد شده با پدر خود هفت سال و سه ماه بود 

ش  جمعه متولددد شددد و در  195روا ت د گرى است كه با پدرش نه سال و  ند ماه بود نوزدهم ماه رمضان 

از دنيا رفت مادرش كنيزى فرزنددد دارى بنددام سددكينه مر سدديه كدده او را  220روز سه شن ه پنجم ذ حجه سال 

اش ابو جعفر عليه ن جناب مرتضى، قانع و محل دفن  ق رستان قر   ب داد كنيه( لق  آ 1حر ان ميگفتند. )

 الّسالم بود.

هاى مشهور اسددت ز ددرا ا نكه حضرت جواد در زمان خالفت واث  از دنيا رفته باشد بر خالف تار   -توضيح

كس نميگو د حضرت بخالفت رسيد و هيچ  227تار   نو سان معتقدند بر ا نكه واث  در ماه ربيع االول سال 

 219كند آنجا كه ميگو د در سال جواد تا ا ن تار   زنده بوده ا ن قول را مسعودى در مروج الذه  نقل مى

پنجم ذ حجه حضرت محمّد بن على بن موسى عليه الّسالم از دنيا رفت و بددر جنددازه او واثدد  نمدداز خوانددد آن 

فت سال و هشت ماه داشت غيددر از ا ددن نيددز وقت بيست و پنج سال داشت موقع فوت پدرش حضرت رضا ه

 اند.گفته

ميگو ند وقتى ام الفضل دختر مأمون با ا شان از مد نه آمد امام را مسموم كرد ا ن مطل  را كه نقل كددرد م 

 با ن طر   بجهت آن است كه معتقد ن بامامت ا شان در سن آن جناب هنگام وفات پدرش اختالف دارند.

الم در زمددان خالفت واث  مينو سد بعضى گفتهسعيد مسعودى در تار    اند حضرت محمّد بن علددی عليدده السددّ

خالفت واث  از دنيا رفت با ا نكه سن ا شان بهمان مقدار بود كه در شرح خالفت معتصم نقل كرد م. تمام شد 

 گفتار مسعودى.

ن كار موج  اشت اه شده گمان ميكنم واث  در زمان پدر خود معتصم بر جنازه حضرت جواد نماز خوانده همي

 اند در خالفت واث  از دنيا رفته است.كه بعضى خيال كرده

ماه رمضان  15متولد شد بعضى ش  جمعه  195حضرت جواد در هفدهم ماه رمضان سال  -( اعالم الورى1) 

 220اند در روا ت ابن عياش است كه در روز جمعه دهم رج  متولد شده و در روز آخر ذى قعده سال گفته
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سال داشت مدت هفده سال امامت كرد در زمان امامت آن جناب بقيدده حكومددت مددأمون  25از دنيا رفت كه 

اند حضرت رضا بود و در اول خالفت معتصم از دنيا رفت مادرش كنيزى بنام س يكه بود كه بعضى دره گفته

، منتخ ، جواد، مرتضى بددود كدده عليه الّسالم او را خيزران ناميد كه از اهل نوبه بود آن جناب ملق  به تقى

ب  داد آورد در آنجا بود تا از دنيا رفت در آخر ذى  225ابو جعفر ثانى كنيه داشت او را معتصم در اول سال 

قعده همان سال بعضى گفته است بوسيله سم شهيد شد. فرزندان  امام علی النقى و موسى و دختران  حكيمه 

ابن عياش  -( مص اح كفعمى2د فقط فاطمه و امامه دو دختر داشت. )و خد جه و ام كلثوم بود بعضى ميگو ن

گفت توقيعى توسط شي  بزرگوار أبو القاسم )رضوان اللَّه عليه( با ا ن جمالت خارج شد: »اللهم انى اسددألك 

 بالمولود ن فی رج :

اد در دهددم مدداه محمّد بن علی الثانی و ابنه علی بن محمّد المنتخ «. ابن عياش ميگو ددد والدت حضددرت جددو

( كفعمى در حاشيه بلد االمين پس از ذكر سخن شددي  مينو سددد: بعضددى از اصددحاب گو ددا ا ددن 3رج  بود. )

 اند اشكال و جواب ا نست:اند و سپس جواب  را دادهاند كه خودشان اشكالى كردهروا ت را ند ده

انددد پددس  گوندده حضددرت حجددت اگر اعتراض كنى كه حضرت جواد و امام هادى در ماه رج  بدنيا نيامده

ميفرما د: بار خدا ا از تو تقاضا ميكنيم بآبروى دو مولود ماه رج ، جواب ا نست كه منظورش توسددل بددآن 

 دو امام است در ا ن ماه نه ا نكه آنها در ا ن ماه متولد شده باشند.

 مورد است:ا ن جواب بچند دليل بى

اگر  -2شي  آن را نقل كرده  اش درست نيست با ا نكهدر صورتى صحيح است كه بگوئيم روا ت ابن عي -1

اگددر منظددور  -3مسأله والدت در ا ن ماه ن اشد اختصاص توسل بآن دو امام در ا ن ماه وجهى نخواهد داشت 

توسل بآن دو در ا ن ماه باشد نه تولد ا شان با د ميفرمود خدا ا با ن دو امام نه بفرما د با ن دو مولود در ماه 

هارون بن فضل گفت حضرت امام علی النقى را مالقات كددردم در همددان  -381ص  1ج  -( كافى1رج . )

روز كه امام جواد عليه الّسالم از دنيا رفته بود فرمود إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ حضرت ابو جعفر از دنيا رفت. 

رى براى خدا در خود احساا كردم كه عرض كردم از كجا فهميد د فرمود:  ون  ك نوع كو كى و خوا

در مد ندده متولددد شددد و آخددر ذى  195در دروا مينو سد: ماه رمضان سال  -( شهيد2برا م سابقه نداشت. )

( در كتدداب اق ددال 3انددد. )گفتدده 220قعده در ب داد از دنيا رفت. بعضى روز سه شن ه  ازدهم ذى قعددده سددال 

تددا ا نجددا ... »اللهم صل على محمّد بن علی امام المسددلمين  مينو سد:در دعاى هر روز از ماه رمضان  -االعمال

( عيددون 4كه خدا ا عذاب كسى كه شركت در خون او نمود دو  ندان كددن« كدده او معتصددم ملعددون بددود. )

حكيم بن عمران گفت بحضرت رضا عليه الّسالم عرض كردم از خدا بخواه فرزندى بشما عنا ددت  -المعجزات
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من  ك پسر عنا ت ميكند كه وارث من است پس از تولددد حضددرت جددواد حضددرت رضددا كند فرمود خدا ب

باصحاب خود فرمود برا م فرزندى ش يه موسى بن عمران در شكافتن در ا و ش يه عيسى بن مر م در طهددارت 

مادر متولد شد پاك و پاكيزه بدنيا آمد سپس فرمود او را ستمگرانه ميكشددند كدده اهددل آسددمان بددر او گر دده 

گيرد  يزى زنده نخواهد بددود روح او را بددزودى گرفتددار هند كرد خداوند بر دشمن ستمكار او خشم مىخوا

 كند.عذابى اليم و كيفرى شد د مى

 اش او را مش ول ميداشت.پس از تولد حضرت جواد علی بن موسى الرضا عليه الّسالم تمام ش  كنار گهواره

حضرت امام علی النقى  ك روز با تددرا و ندداراحتى ز دداد حسن بن علی وشاك گفت  -( عيون المعجزات1) 

شود فرمود پدرم هم اكنون از آمد و در دامن عمه پدرش ام موسى نشست. ام موسى باو گفت شما را  ه مى

گو م. آن ساعت و روز را  ادداشت كردند دنيا رفت. گفت ا ن حرف را نزن فرمود بخدا همين است كه مى

قامددت حضددرت جددواد  -( فصددول المهمدده2  همان طورى كه فرموده بود آمددد. )پس از  ند روز خ ر وفات

اش ابددو نام  محمّددد كنيدده -( مناق 3معتدل و سفيد پوست بود نق  انگشترى آن جناب »نعم القادر اللَّه«. )

جعفر و كنيه مخصوص  ابو علی، القاب آن جناب مختار، متوكل، متقى، زكى و تقى، منتج  و مرتضددى و 

وقتى حضرت جواد با همسرش دختر مأمون بعنوان حج خارج  -( عيون المعجزات4جواد و عالم بود. )قانع و 

شد فرزندش امام علی النقى كه هنوز كودكى بود بهمراه پدر بود او را در مد نه گذاشت و موار   ائمدده و 

رد آنگاه بجاندد  عددرار سالح پيام ر را باو سپرد و در مقابل اصحاب مورد اعتماد تصر ح بامامت آن جناب ك

برگشت بهمراه همسر خود دختر مأمون آن وقت مأمون بطرف روم رفته بود و در محلددى بنددام بدندددون سددال 

در ماه رج  از دنيا رفت كه آن وقت شانزده سال از امامت حضرت جواد گذشته بود. با معتصم محمّد  218

 بيعت كردند. 218بن هارون در ماه شع ان سال 

ه راهى ميجست كه حضرت جواد را از ميان بردارد ميدانست ام الفضل با حضرت جددواد مياندده معتصم پيوست

خوبى ندارد  كى بجهت اوالد نداشتن از آن جناب د گر بواسطه حسادت شد دى كه نسدد ت بمددادر حضددرت 

اد كددرد امام علی النقى ميورز د ز را حضرت جواد او را بر ام الفضل مقدم ميداشت معتصم بام الفضل پيشنه 

كه حضرت جواد را مسموم كند. ام الفضل ق ول كرد سمى را در انگور رازقددى جدداى داد و در مقابددل امددام 

گذاشت همين كه حضرت جواد از آن انگور ميل كرد ام الفضل شروع بگر ه نمود امام فرمددود  ددرا گر دده 

 پوشيدنى ن اشد. شدنى ن اشد و بالئى گرفتار شوى كهميكنى خدا ترا گرفتار دردى كند كه خوب

ام الفضل م تال بدردى در مستورتر ن عضو بدن خود شد و بهمان درد از دنيا رفت به بواسير م تال شد. بعضى 

 اند ا ن جراحت در آلت تناسلی او بود.گفته



 (موسی خسروی  مترجم) در بحارألنوار ) محمد تقی(  جوادندگانی امام ز 

) 

13 

 

هجرى روز سه شن ه پنجم ذ حجه از دنيا رفت بيست و  هار سال  ند ماه داشددت  220حضرت جواد در سال 

 بدنيا آمده بود. 195 ز را در سال

 بخش دوم تصریح بامامت آن جناب

ا سددت جعفر بن محمّد نوفلى گفت خدمت حضرت رضا عليه الّسالم رسيدم در پل ابر دد  )ناحيدده -( عيون1) 

در رامهرمز( سالم كرده نشستم. عرض كردم فدا ت شوم گروهى مدعى هستند كه پدرت زنده است. فرمود 

لعنت كند اگر زنده مي ود اموال  تقسيم نميشد و زنان  ازدواج نميكردنددد، بخدددا  دروغ ميگو ند خدا آنها را

 قسم طعم مر  را  شيد همان طورى كه على بن ابى طال  عليه الّسالم  شيد.

عرضكردم مرا بچه كار امر ميكنى. فرمود پس از من  نگ بزن بدامن فرزندم محمّد، اما من ا نددك رهسددپار 

 شت ندارم .......اى هستم كه بازگناحيه

محمّد بن ابى ع اد كه نو سنده حضرت رضا عليه الّسالم بود او را فضل بن سهل با ن   -( عيون2تا آخر خ ر. )

مأمور ت گماشت )تا گفتار و رفتار حضرت رضا عليه الّسالم را ز ر نظر داشته باشد( ميگفت حضددرت رضددا 

فت نامه براى ابو جعفر نوشددتم.  ددا مشدد ول نامدده نوشددتن « ميگ1برد »هميشه فرزندش محمّد را با كنيه نام مى

هاى حضرت جددواد برد. نامهبراى ابو جعفر بودم  ا ا نكه پسرش كودكى بود در مد نه او را با احترام نام مى

آمد  ك روز شنيدم حضرت رضا ميفرمود ابو جعفر وصى و جانشددين نها ت بالغت و كمال نگارش مى نيز با

ابن قياما گفددت خدددمت حضددرت رضددا  -138ص  -( بصائر الدرجات1ام پس از من. )دهمن است ميان خانوا

عليه الّسالم رسيدم موقعى كه فرزندش ابو جعفر متولد شده بود فرمود خداوند مرا فرزندى عنا ت كرد كدده 

محمّد بن سددنان گفددت خدددمت حضددرت  -26ص  -( غي ت شي  طوسى2وارث من و وارث آل داود باشد. )

عفر رسيدم  ك سال ق ل از ا نكه متوجه عرار شود پسرش نيز آنجا نشسته بود نگاهى بمن نموده موسى بن ج

فرمود: محمّد! امسال  ك مسافرتى در پي  دارى ناراحت نشوى، عرض كردم فدا ت شوم  ه پددي  آمدددى 

 است مرا هم اكنون ناراحت نمودى.

ى است( ولى ناراحتی كه موج  قتددل  ددا زندددان فرمود با د بروم پي  ا ن ستمگر نابكار )منظور مهدي ع اس

شود فرمددود بينم و هم از جان  جانشين  )موسى بن هادى( عرض كردم باالخره  ه مىشود از طرف او نمى

 «.1كند و آنچه بخواهد انجام خواهد داد »خدا ستمكاران را گمراه مى

از بين ب رد و منكر امامت  شود  عرضكردم: منظورت  يست فدا ت شوم. فرمود هر كس ح  ا ن فرزند مرا

مثل كسى است كه ستم به علی بن ابى طال  كددرده و منكددر امامددت آن جندداب شددده پددس از پي م ددر اكددرم. 

عرضكردم بخدا قسم اگر عمر من طوالنى شود ح  او را ادا ميكنم و بامامت  اقددرار مينمددا م فرمددود راسددت 
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و ح  فرزندم را ادا ميكنى و بامددامت  اقددرار خددواهى ميگوئى محمّد خداوند عمرت را طوالنى خواهد كرد 

داشت و همچنين بامامت امام بعد از او عرض كردم امام پس از ا شان كيست فرمود فرزندددش محمّددد. گفددتم 

 بزنطى گفت پسر نجاشى از من پرسيد امام پددس از -( غي ت شي  طوسى3در مقابل امر خدا تسليم و راضيم. )

 الّسالم كيست.علی بن موسى الرضا عليه 

خدمت حضرت رضا عليه الّسالم رسيدم و جر ان را عرض كردم فرمود امام بعد از من پسر من است. آنگدداه 

علددی بددن اسدد ا  گفددت  -( خرا ج1فرمود كسى جرات دارد بگو د پسرم در حالى كه اكنون پسرى ندارد. )

اش را بددراى ب نگاه ميكردم تا قيافهحضرت جواد )ابو جعفر( داخل اطار شد من با دقت بقد و باالى آن جنا

مصر ان بازگو كنم همين كه نشست فرمود: علی خداوند همان طور كه حجت را در مددورد ن ددوت بددر مددردم 

تمام ميكند در مورد امامت نيز انجام ميدهد خداوند در قرآن ميفرما د: وَ آتَيْناهُ الُْحكْمَ صَ ِيًّا و و لما بَلَغَ أَشُدَّهُ 

 «.1رْبَعِينَ سَنَةً »وَ بَلَغَ أَ

جا ز است كه مقام پيام رى و ره رى را باو بدهند در حالى كه كودكى باشد ) نانچه آ ه اول شاهد است( و 

 ممكن است در سن  هل سالگى او را با ن مقام مفتخر نما ند ) نانچه آ ه دوم گواهى ميدهد(.

رضا عليه الّسالم در منددا بددود م فرزندددش ابددو علی بن اس ا  و ع اد بن اسماعيل گفتند كه ما خدمت حضرت 

)هذا المولود الذى لددم  ولددد فددی االسددالم   جعفر را آوردند عرضكرد م ا ن مولود م اركى است فرمود آرى

( اعددالم الددورى و 2تر از ا ددن فرزنددد متولددد نشددده. )ا ن فرزندى است كه در اسالم با بركت اعظم بركة منه(

بن نعمان بصرى گفت: از علی بن جعفر بن محمّد شنيدم كه با حسن بن حسين بن  زكر ا بن  حيى  -ارشاد مفيد

علی بن الحسين صح ت ميكرد در ضمن سخن خود گفت خدا ابو الحسن علی بن موسى الرضا را  ددارى كددرد 

وقتى برادران و عموها   باو ستم كردند جر انى را نقل كرد تا رسيد با ن قسمت كه گفت از جاى حركددت 

گواهى ميدهم كه تو امام مددن هسددتى  و دست حضرت جواد پسر علی بن موسى الرضا را گرفته، گفتمكردم 

در نزد خدا. حضرت رضا اشكها   جارى شده فرمود عمو جان از پدرم مگر نشنيدى كدده ميفرمددود پي م ددر 

الموتور بابيه وجددده و  )بابى ابن خيرة االماك النوبية الطي ه  كون من ولده الطر د الشر د   اكرم فرموده است

 صاح  ال ي ه فيقال مات او هلك او اى واد سلك(.

پدرم فداى فرزند بهتر ن كنيزان پاك نوبه كه از نسل و نژاد اوست آن پيشوائى كه آواره و دور از اجتمدداع 

اى طددوالنى كدده بعضددى زندگى ميكند پدر و جدش را سخت مورد ستم قرار ميدهند او را غي تى است باندازه

( اعددالم 1گو ند مرده است  ا از بين رفته معلوم نيست بكجا رفته من گفتم صحيح ميفرمددائى فدددا ت شددوم. )

صفوان بن  حيى گفت بحضرت رضا عليه الّسالم عرضكردم ما ق ددل از ا نكدده فرزندددتان ابددو  -الورى و ارشاد
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ند بمن فرزندى خواهددد داد جعفر )حضرت جواد( متولد شود از شما راجع بامام ميپرسيد م، ميفرمودى خداو

اكنون كه خدا عنا ت كرده و  شم ما بجمال  روشن شده خدا نخواسددته باشددد كدده بمصددي ت شددما و فقدددان 

 وجود عز زتان د ار شو م اما اگر باالخره  نين شد امام ما كيست؟

ز سدده سددال با دست اشاره بحضرت جواد عليه الّسالم كرد كه آنجا ا ستاده بود عرض كددردم آقددا او كدده هنددو

 بيشتر ندارد.

 -( اعددالم الددورى و ارشدداد2فرمود  ه اشكالى دارد عيسى حجت خدا شد با ا نكه كمتر از سه سال داشددت. )

هدداى امددام، بيددان كددرد بعددد فرمددود شددما  دده معمر بن خالد گفت از حضرت رضا شنيدم مطال ى در باره نشانه

دار مقام من است ام و او عهدهجانشين خود كرده احتياجى با ن دار د من پسرم ابو جعفر )حضرت جواد( را

مددان ميشددوند بدددون كددم و كاسددت عينددا شدد يه هامددان وارث بزرگددانفرمود ما خانواده  نين نيسددتيم كدده بچدده

براى حضرت رضا  ايحسين بن  سار گفت ابن قياما واسطى نامه -( اعالم الورى و ارشاد مفيد3بيكد گر م. )

سؤال كرد  طور ممكن است شما امام باشيد با ا نكه فرزند ندار ددد حضددرت رضددا  عليه الّسالم نوشت در آن

عليه الّسالم جواب داد تو از كجا ميدانى من فرزند نخواهم داشت بخدا قسم ا ن ش  و روز بپا ان نميرسد تددا 

نطى گفددت بز -( ارشاد مفيد1خداوند مرا پسرى عنا ت كند كه بوسيله او خدا ح  را از باطل جدا گرداند. )

پسر نجاشى از من پرسيد امام بعد از حضرت رضا عليه الّسالم كيست؟ دلم ميخواهد ا ن سددؤال را بپرسددى تددا 

برا م واضح شود من خدمت حضرت رضا عليه الّسالم رسيده جر ان را عرض كردم. فرمود: امام بعددد از مددن 

رد. هنوز حضددرت جددواد متولددد نشددده پسرم خواهد بود كى جرات دارد به گو د پسرم، با ا نكه فرزندى ندا

ابن قيامددا واسددطى كدده واقفددى مددذه  بددود گفددت پددي   -( ارشاد مفيد2بود  يزى نگذشت كه متولد شد. )

حضرت رضا عليه الّسالم رفتم گفتم ممكن است دو امام در  ك زمان باشد فرمودند مگددر ا نكدده  كددى از آن 

مين كددافى اسددت شددما االن امددامى كدده سدداكت باشددد دو ساكت باشد و مأمور تى نداشته باشد. گفتم خوب ه

جو ددان را تقو ددت برا تان نيست. فرمود  را بخدا قسم مرا فرزندى روزى خواهد فرمود كه حدد  و حقيقددت

( اعددالم 3نما د پس از  ك سال حضرت جواد برا   متولددد شددد. )گرا ان را نابود مىكند و باطل و باطلمى

گفت خدمت حضرت رضا عليه الّسالم نشسته بودم فرزندددش را صدددا زد  حسن بن جهم -الورى و ارشاد مفيد

هنوز كو ك بود او را روى زانوى من نشاند فرمود پيراهن  را از تن  بيرون بيار پيراهن او را كدده بيددرون 

هددا   مثددل  ددك مهددر ز ددر اش را تماشا كن وقتى نگاه كردم در طرف  كى از شانهآوردم فرمود وسط شانه

( اعددالم 4بينى  نين عالمتى را در همددين محددل پدددرم داشددت. )شد فرمود ا ن عالمت را مىمىگوشت د ده 
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الم بددودم پسددرش حضددرت جددواد را  -الورى و ارشاد ابو  حيى صنعانى گفت خدمت حضرت رضا عليدده السددّ

  آوردند كودكى بود.

م فرزندى متولد نشده كه بيشددتر در اسال اعظم علی شيعتنا بركة منه« »فقال: هذا المولود الذى لم  ولد مولود 

خيرانى از پدر خود نقددل كددرد كدده  -( اعالم الورى و ارشاد1از ا ن پسر براى شيعيان ما بركت داشته باشد. )

گفت من خدمت حضرت رضا عليه الّسالم در خراسان ا ستاده بودم  ك نفر عرضكرد آقا! اگر پددي  آمدددى 

كننددده حضددرت جددواد را كو ددك انگاشددت حضددرت رضددا ئوالشد بكه پناه بر م. فرمود پسرم ابو جعفر. س

تددر از فرمود: خداوند عيسى را به ن وت و رسالت برانگيخت و مؤسّس  ك شر عت قرار داد با ا نكه كو ك

 حيى بن ح ي  ز ارت گفت كسى كه خدمت حضددرت  -( اعالم الورى و ارشاد مفيد2پسرم ابو جعفر بود. )

كه خدمت آن جناب بودند حركددت كردنددد حضددرت رضددا بآنهددا فرمددود رضا بود نقل كرد. وقتى اشخاصى 

برو د پي  پسرم ابو جعفر سالم كنيد و با او تجد د عهد نمائيد. آنها كه رفتند رو بمن كرده فرمود خداونددد 

 ز ددد بددن  -( اعالم الورى3شناسى( بكمتر از ا ن اشاره نيز قانع بود. )رحمت كند مفضل را او )در مورد امام

گفت ما در راه مكه تصميم انجام عمره داشتيم در بين راه بحضرت موسى بن جعفر عليه الّسالم رسيد م  سليط

عرضكردم فدا ت شوم  ادت هست در ا ن محل  ه اتفاقى افتاد فرمود: بلددى تددو  ددادت هسددت. عرضددكردم 

ال م بود ددد بددا آرى، من و پدرم همين جا بمالقات شما نائل شددد م كدده در خدددمت حضددرت صددادر عليدده السددّ

برادرها تان، پدرم با شان عرضكرد پدر و مادرم فدا تان شما همه پيشواى پاكيزه سيرت هستيد مددر  دسددت 

 از كسى بر نميدارد اكنون امام بعد از خود را معرفى فرما تا من بفرزندانم بگو م پس از من گمراه نشوند.

ا ن  كى آقا و سرور آنها است اشاره بشما كرد خدا  فرمود بسيار خوب ابا عماره! ا نها فرزندان من نيستند اما

گددو اسددت و او را داراى دان  و درك و سخاوت و معرفت نموده هر  دده مددردم نيدداز داشددته باشددند جددواب

و  ميتوانند پاس  هر اختالف كه در مسائل د نى و دنيوى داشته باشند از او بپرسند ضمنا بسيار خددوش اخددالر

رهاى گشوده بجان  خداست و در ا ن فرزندم امتيازى است كه از همه آنها كه خوش محل است او  كى از د

( پدرم گفت آن امتياز  يست؟ فرمددود خداونددد فر ددادرا و دادرا ا ددن امددت را از او 1گفتم بهتر است. )

تر ن شخص است در ميان امت بهتر ن فرزند و عاليتر ن تر ن فرد و درخشانآورد كه با شخصيتبوجود مى

ن است خداوند بوسيله او جلوگيرى از خون ر زى ميكند و رفع اختالف مينما د و اتحدداد و هددم آهنگددى انسا

آورد پوشاند و گرسنه را سير ميكند امنيت بوجود مىبرد، برهنه را مىآورد و تفرقه را از ميان مىبوجود مى

شددود ق ددل از خود محسوب مددى و باران ميفرستد و به بندگان لطف و مرحمت مينما د، سرور و بزر  فاميل

 ا نكه بسن بلوغ برسد.
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 پدرم عرض كرد: آقا آ ا او فرزندي دارد فرمود آرى. سخن را قطع كرد.

 ز د بن سليط ميگو د: عرضكردم پدر و مادرم فدا ت اكنون شما نيز توضيحى كه پدددرتان در بدداره امامددت 

 حاال آن طور نيست. شما داد بدهيد فرمود بسيار خوب ولى پدرم در زمانى بود كه

عرضكردم: آقا هر كس از شما بهمين مقدار جواب قانع شود لعنت خدا بر او باد حضددرت موسددى بددن جعفددر 

اش گرفت آنگاه فرمود ابا عماره! من وقتى از منزل خارج شدم بفرزندم فالنى )حضرت رضددا( وصدديت خنده

ى در باطن باو وصيت نمودم. اگر اختيار دست كردم سا ر فرزندانم را نيز با او در ظاهر شر ك قرار دادم ول

من بود امامت را بقاسم فرزندم ميدادم  ون او را خيلى دوست دارم و باو عالقمندم اما ا ن كار مربو  بخدا 

است بهر كس او بخواهد ميدهد ا ن دستور را كه )امام پس از من فرزندم حضرت رضا باشد( پي م ددر اكددرم 

د امام پس از او را نيز نشان داد ما هيچ كدام شخصى را بعنوان جانشين خددود تعيددين فرموده او را بمن نشان دا

 نميكنيم تا پيام ر اكرم و جدمان علی بن ابى طال  بفرما د.

اى داشت عرضكردم  ا رسول من پيام ر اكرم را د دم كه در دست انگشتر و شمشير و عصا و كتاب و عمامه

عزت او است كتاب نور خدا و عصددا نيددروى اوسددت و  تدار خداست شمشيراللَّه ا ن  يست؟ فرمود عمامه اق

ى ا نهددا اسددت. بعددد فرمددود: نزد ددك اسددت امامددت از تددو خددارج و بددد گرى منتقددل شددود انگشت جامع همه

( پي م ر اكرم فرمددود: هدديچ كدددام از امامددان را 1عرضكردم  ا رسول اللَّه نشان بده كداميك از آنها امامند. )

تر از تو باشد راجع به انتقال امامت اگر تعيين كردن امام بستگى بعالقه و مح ت داشت پدددرت تند دم ناراح

 )حضرت صادر( اسماعيل را بيشتر از تو دوست ميداشت ولى  نين نيست خدا با د تعيين كند.

الم سپس حضرت موسى بن جعفر فرمود تمام فرزندانم را از مرده و زنده د دم جدم امير المؤمنين عليدده  السددّ

 فرمود ا ن  كى سرور آنها است اشاره بعلى بن موسى كرد او از من و من از او م خدا با نيكوكاران است.

 ز د بن سليط گفت در ا ن موقع حضرت موسى بن جعفر فرمود ا ن راز را بطور امانت در اختيارت گذاشتم 

اه گرفتند بر ا ن راز گواهى بددده كدده م ادا جز بشخصى دانا  ا مؤمنى درستكار بگوئى اگر  ك وقت ترا گو

أَهْلِها براى اث ات امامت ما و گددواهى در  إِنَّ اللَّهَ  َأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى خداوند در ا ن آ ه ميفرما د:

خره هنگام لزوم ن ا د كتمان كنى از ا ن مورد نيز ميفرما د: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ )كه باال

 ا نكه جانشين من على بن موسى الرضا عليه الّسالم است كه مشمول ا ن آ ه ميشوى و ستمكار خواهى بود(.

 ز د بن سليط گفت حضرت موسى بن جعفر فرمود رو بجان  پي م ر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم نموده 

اند بفرمائيد كداميك امام و جانشين مننددد فرمددود آن كددس كدده بنددور خدددا گفتم آقا! حاال كه همه جمع شده

بيند و با فهم و دركى كه خدا در او نهاده ميشنود و سددخن بحكمددت او ميگو ددد اشددت اه در زندددگى او راه مى
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ندارد ندانستن برا   نيست دانا است، او ا نست دست پسرم على را گرفت بعد فرمود خيلى كم با او خواهى 

د وقتى از مسافرت برگشتى وصيت كن و كارهاى خود را رو براه نما كه با د از او جدا شوي و با د گران بو

بدهد و كفن كند كه ا ن كار برا ت بهتر است و غير از  بسر برى در صورتى كه ما ل باشى باو بگو ترا غسل

( 1 ا د غسل دهد و كفن كند(. )ا ن صالح نيست روشى است كه در گذشته  نين شده )كه امام را جز امام ن

بعد حضرت موسى بن جعفر فرمود همين امسال مرا خواهند گرفت امامت به پسرم علی كه هم نددام دو علددی 

گذشته اول علی بن ابى طال  عليه الّسالم و دوم علی بن الحسددين اسددت. خداونددد بدداو درك و فهددم و علددم و 

كي ائى علی دوم )حضددرت ز ددن العابددد ن( را داده ن ا ددد بينائى و مح ت و د ن علی اول و رنج و محنت و ش

 آشكارا سخن از ارشاد بگو د مگر  هار سال پس از مر  هارون.

بعد فرمود:  ز د! وقتى با ن محل گذشتی و با او مالقات كردى كه در آ نده خواهى د د  نين وضعى را باو 

ك متولد خواهد شد او ق ددل از ا نكدده حرفددى بشارت بده كه بزودى برا   پسرى امين و مورد اعتماد و م ار

اى. بعد باو بگو آن كنيزى كه مادر ا ددن پسددر اسددت از بزنى خواهد گفت كه در ا ن مكان مرا مالقات كرده

فاميل و بستگان مار ه ق طيه همسر و كنيز پيام ر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم است اگر توانستى سالم مرا 

 ن.بآن زن برسانى برسا

 ز د بن سليط گفت پس از درگذشت حضرت موسى بن جعفر حضددرت رضددا عليدده السددالم را د دددم ق ددل از 

ا نكه  يزى عرض كنم فرمود  ز د عالقه ندارى برو م بعمره عرضكردم پدر و مادرم فدا ت بسته بميل شما 

م بدددون ا نكدده مخارجددت را انددداز  است، اما من پول و خرجى ندارم فرمود س حان اللَّه ما هرگز ترا براه نمى

 تأمين كنيم.

در خدمت ا شان رفتيم تا بهمان محل رسيد م. ق ل از ا نكه سخنى بگو م فرمود در ا ن محل تو بيشددتر وقتهددا 

اى كه از ثواب عمره برا ت بهتر بوده عرضكردم صحيح است جر ان را براى آن جناب مطال ى استفاده كرده

 شرح دادم.

ز هنوز نصي م نشده وقتى او را بدست آوردم سالم ترا باو خددواهم رسدداند بددا هددم بمكدده بعد فرمود اما آن كني

 رفتيم. همان سال آن كنيز را خر د  يزى نگذشت كه حامله شد و آن پسر بچه عز ز از او متولد گرد د.

جهت دشددمن مددن برادران حضرت رضا اميد داشتند كه وارث حضرت رضا شوند ) ون فرزندى نداشت( بى

بودند )كه بشارت تولد آن پسر را دادم( اسحار بن جعفر به آنها گفت بخدا من ميد دم ا ن شخص  نان  شده

نشست كه من  نان ن ودم و ا ن قدر نميتوانستم نزد ك شوم )منظورش نزد ك بحضرت موسى بن جعفر مى

افر گفت حضددرت رضددا مس  -( رجال كشى1احترامى نكنيد(. )ا ن بود كه مورد احترام پدر شما بوده باو بى
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از  -( در كفا دده اسددت2بمن در خراسان فرمود خود را به ابو جعفر )حضرت جواد( برسان امام تو اوسددت. )

پسر بز ع نقل كرد كه از حضرت رضا عليه الّسالم پرسيدند ممكن است امامت بعمو  ا دائى امام برسد فرمود 

كردنددد بددا ن فرزنددد داشددت آنهددا خيددال مددى نه پرسيد ممكن است به برادر برسد ) ون هنوز حضددرت رضددا

 بستگان  خواهد رسيد( فرمود: نه. گفتند پس  ه كسى امام است فرمود امامت بفرزندم ميرسد.

ع د اللَّه بن جعفر گفت خدمت حضرت رضا عليه الّسالم   -( در كفا ه است3آن وقت هنوز فرزندى نداشت. )

اشت كه آن وقت سه ساله بود عددرض كددرد م فدددا ت رسيدم با صفوان بن  حيى حضرت جواد نيز حضور د

شوم خدا نكند پي  آمدى شود اگر  نانچه پي  آمدى شد  ه كسى پس از شما امددام اسددت. فرمددود همددين 

پسرم اشاره بحضرت جواد كرد. عرضكرد م در ا ن سن! فرمود آرى خداوند عيسددى را حجددت قددرار داد بددا 

ى گفت در مكه خدمت حضرت رضا عليه الّسالم رسدديدم مشدد ول  حيی صنعان -( كافى4ا نكه دو ساله بود. )

 پوست كندن موز بود كه بحضرت جواد ميداد گفتم فدا ت شوم همين است آن مولود م ارك؟

( 5تر از او براى شيعيان مددا متولددد نشددده. )فرمود: آرى  حيى! ا ن همان مولودى است كه در اسالم با بركت

گيددرد گفت پسرم زبددان  مددىاعيل بن ابراهيم شنيدم كه بحضرت رضا مىمعمر بن خالد گفت از اسم -كافى

م ارك مسح بفرمائيد و برا   دعا كنيد او موال و  اكر شما  فردا او را بفرستم خدمت شما زبان  را با دست

محمّددد  -( كددافى1است فرمود او موالى ابو جعفر )حضرت جواد است( فردا بفرست او را پي  ابو جعفر. )

الم( نشسددته بن حس  ن بن عمار گفت در مد نه خدمت على بن جعفر بن محمّد )پسر حضددرت صددادر عليدده السددّ

بودم دو سال بود كه شاگردش بودم و هر  ه از برادرش موسى بن جعفددر عليدده السددالم حددد   شددنيده بددود 

 نوشتم.فرمود و من مىمى

وارد مسجد پي م ر صلّى اللَّه عليه و آله  ناگاه حضرت ابو جعفر محمّد بن علی )پس حضرت رضا عليه الّسالم(

و سلّم شد علی بن جعفر بدون رداك و كف  پاى برهنه از جا پر د دست او را بوسدديد و بسدديار احتددرام كددرد. 

حضرت جواد فرمود بنشين عمو جان خدا ترا رحمت كند. عرض كرد آقا!  طور بنشينم با ا نكه شما ا ستاده 

 هستيد.

گفتند تو عموى پدر او گشت بمحل خود اطرافيان و اصحاب  او را سرزن  كردند مىوقتى على بن جعفر بر

هستى ا ن  نين نس ت باو خود را كو ك ميكنى؟ فرمود ساكت باشدديد! دسددت بددر   خددود گرفددت گفددت 

وقتى خدا مرا با ا ن ر   شا سته امامت نداند و ا ن جوان شا سته مقام امامت باشد و او را با ن مقام مفتخددر 

 برم از پيشنهاد شما بلكه  اكر و غالم او هستم.فرما د من منكر مقام او شوم! بخدا پناه مى
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 بخش سوم معجزات امام جواد علیه السالم

على بن اس ا  گفت حضرت جواد عليه الّسالم وارد اطار شد من بددا دقددت  -238ص  -( بصائر الدرجات1) 

دوستان خود در مصر توصيف نما م در ا ن موقع بسددجده رفددت تمام بقد و قامت امام تماشا ميكردم تا براى 

نما ددد در ا ددن فرمود خداوند همان طورى كه ن وت و پيام رى را بر مردم ثابت ميكند امامت را نيز ثابت مى

 فرما د:آ ه مى

« ط دد  ا ددن آ ددات 3غَ أَرْبَعِينَ سَنَةً »« وَ بَل2َ« و در ا ن آ ه ميفرما د: فلما بَلَغَ أَشُدَّهُ »1وَ آتَيْناهُ الُْحكْمَ صَ ِيًّا »

ابراهيم بددن محمّددد  -( بصائر2جا ز است مقام علم و حكمت باو داده شود در كودكى و  ا در  هل سالگى. )

اى نوشت و دستور داده بود كه نامه را نگشا م تا وقتى  حيى بن ابى عمران از گفت: حضرت جواد برا م نامه

ه دست من ماند روزى كه  حيى بن ابى عمران از دنيا رفت نامدده را گشددودم در آن دنيا رود.  ند سال ا ن نام

 كرد با د انجام دهى مضمون نامه  نين بود:نوشته بود: تو جانشين او هستی آنچه او مى

 حيى و اسحار دو فرزند سليمان بن داود نقل كردند كه ابراهيم ا ن نامه در حضور مردم روزى كه  حيى بن 

گفت بزنده بودن خود تا بعددد از فددوت  حيددى اطمينددان ن فوت شد در كنار ق ر او خواند ابراهيم مىابى عمرا

محمّد بن حسان از علی بن خالد كه  -( بصائر3داشتم )ز را امام فرموده بود  حيى زنده است نامه را بگشا(. )

انددد و از اطراف شددام آوردهگفت من سامرا بودم شنيدم مردى با غل و زنجير  ز دى مذه  بود نقل كرد كه

گفتند او ادعاى ن وت كرده مراجعه به نگه انان كردم و از آنها اجددازه گرفتدده پددي  در ا نجا زندانى است مى

ا ست. گفتم جر ان  ه بود  را زندانى شدى. گفت من در شام بع ددادت و راز آن مرد رفتم د دم مرد فهميده

( 1محلى كه معروف برأا الحسين بن علی بددن ابددى طالدد  اسددت. ) و نياز با پروردگار خود اشت ال داشتم در

 ك روز كه مش ول ع ادت بودم ناگاه شخصى جلو من ا ستاده گفت حركت كن برو م. من بددا ا شددان رفددتم 

 ك مرت ه د دم در مسجد كوفه هستم. فرمود ا ن مسجد را ميشناسی؟ عرضددكردم بلددى مسددجد كوفدده اسددت 

دم.  يزى نگذشت كه د دم در مسجد مد نه هسددتم بدداز بددا هددم نمدداز خوانددد م و ا شان نماز خواند منهم خوان

صلوات بر پي م ر اكرم فرستاد و ز ارت كرد در ا ن بين د دم در مكه هستيم در خدمت آن آقا تمام مراسددم 

 ز ارت خانه خدا را انجام دادم بعد متوجه شدم كه در محل ق لى خود همان شام هستم آن آقا رفت.

ل بعد باز ا ام حج كه رسيد د دم آن شخص آمد و تمام كارهاى سال گذشته را انجام داد م همين كه گفت سا

از اعمال مكه فارغ شد م و مرا بشام برگرداند تا خواست از من جدا شود عرضكردم ترا قسددم بدده آن خدددائى 

ت سددپس سددر برداشددته كه  نين قدرتى در اختيارت گذاشته بگو ب ينم شما كه هستى. مدتى سر بز ددر انددداخ

 نگاهى بمن كرد و فرمود: من محمّد بن على بن موسى هستم.
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ا ن جر ان منتشر شد تا بگوش محمّد بن ع د الملك ز ات )وز ر معتصم( رسيد مأمور فرستاد مددرا در غددل و 

 كنى زندانى هستم.زنجير كرده بعرار آوردند و  نين كه مشاهده مى

و جر ان خود را براى محمّد بن ع د الملك بنو سى گفت بچدده وسدديله  باو گفتم: خوب است تو اصل داستان

 ا ن كار را بكنم. من برا   كاغذ و قلم آوردم داستان خود را براى محمّد بن ع د الملك نوشت.

 ك شدد  از شددام بكوفدده و از  محمّد بن ع د الملك در ز ر همان نامه نوشته بود بگو: بهمان كسى كه ترا در

 از آنجا تا مكه برد و بعد برگرداند بجاى اولت از زندان هم خارجت كند. كوفه بمد نه و

شددود ولددى علی بن خالد گفت از وضع او ناراحت شدم و دلم بحال  سوخت گفتم ص ر كن تا ب ينى  دده مددى

 ك روز ص ح كه رفتم از حال  جو ا شوم د دم سربازان و نگه انان و زندان انان و گروهى از اطرافيددان ا ددن 

گردند، پرسيدم  ه خ ر است. گفتند آن مردى كه ادعاى ن وت كددرده بددود از شددام ف و آن طرف را مىطر

آورده بودند از د ش  گم شده نميدانيم بزمين فرو رفته  ا او را ك وترى به آسمان برده. علی بن خالد  نانچه 

 -( خددرا ج1اعتقددادى كامددل. ) توضيح داد م ق ال ز دى مذه  بود كه پس از ا ن جر ان امامى و شيعه شد با

ابو هاشم جعفري گفت: خدمت ابو جعفر ثانى )حضرت جواد( رسيدم سه نامه داشتم كه هيچ كدام فرسددتنده 

ها مال كيست. خيلى افسرده بودم از ا ن وضع. امام جواد عليه الّسالم دانستم نامهآنها معين ن ود خودم هم نمى

« نامه د گر را برداشت فرمددود ا ددن نامدده از 1ن نامه ز اد بن ش   است »ها را برداشته فرمود: ا   كى از نامه

محمّد بن ابى حمزه است نامه سوم را فرمود ا ن نامه فالن كس است. آن وقت من متوجه شدددم و  ددادم آمددد 

حميرى نقل كرد كه ابو هاشددم  -( خرا ج2ها از كيست. در ا ن موقع نگاهى بمن نموده ل خندى زد. )كه نامه

ت كه حضرت جواد بمن سيصد د نار داد در  ك كيسه فرمود آنها را بده بفالن پسددر عمددو م. او خواهددد گف

 خواهم فالن جنس را بخرم او را راهنمائى كن.گفت مرا راهنمائی كن مى

اى را معرفددى كددنم كدده از او جددنس بخددرد مددن او را گفت پولها را باو دادم از من درخواست كرد فروشددنده

كنم تددا  ابو هاشم گفت ساربان من درخواست كرد كه با حضرت جواد صح ت -( خرا ج3دم. )راهنمائى كر

اى در خدمت او را بكارى از كارهاى خود بگمارد من خدمت آن جناب رسيدم تا آن تقاضا را بكنم د دم عده

 ا شان هستند امكان صح ت كردن نيست.

تقاضائى بكنم فرمود غالم بددرو آن سدداربانى كدده ابددو  سفره گسترده بود فرمود غذا ميل كن ق ل از ا نكه من

ابو هاشم گفددت  ددك روز در بدداغى  -( خرا ج1هاشم با خود آورده بياور او را جزك همكاران خود قرار ده. )

ام دعددا كددن خدددا ا ددن خدمت امام جواد عليه الّسالم رسيده عرض كردم آقا من بخوردن خاك عددادت كددرده

مام عليه الّسالم  يزى نفرمود. پس از  ند روز فرمود: ابو هاشم عادت خدداك عادت را از من برطرف كند. ا
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خوردن از سرت رفت عرضكردم آقا اكنون كارى بنظرم بدتر از آن نيست )هيچ عالقدده بدده آن كددار ندددارم(. 

ابو هاشم گفت مردى خدمت حضرت جواد محمّد بن على بن موسى عليهم الّسالم رسيد گفت  ا  -( خرا ج2)

 سول اللَّه پدرم از دنيا رفته نميدانم ثروت خود را كجا پنهان نموده.ابن ر

اكنون من عيالوارم و از دوستان شما هستم بدادم برسيد. فرمود پس از خواندن نماز عشا صلوات بر محمّددد و 

 آل  بفرست پدرت را در خواب خواهى د د، خواهد گفت كه مال  را كجا پنهان كرده.

انجام داد پدر خود را در خواب د د باو گفت پسرم اموال خود را در فالن محددل پنهددان همين كار را آن مرد 

ام برو برادر ب ر پي  پسر پي م ر بگو كه من بتو خ ر دادم كجا اسددت. رفددت و آن پولهددا را برداشددت و كرده

مى داده و كنم كدده بشددما  نددين مقدداجر ان را خدمت امام عليه الّسالم عرض كرده، گفت: خدا را ستا   مى

نما د كه در آن موقع پنج كند از ابو هاشم اضافه مىهمين خ ر را نقل مى -( در مناق 3برگز ده او هستيد. )

اخ ار ابو هاشم جعفددرى را  -( در اعالم الورى4ساله بود جز ا نكه سخنى از فوت پدرش در آن خ ر نيست. )

حمّد بن عياش تمام ا ن اخ ار را در كتدداب خددود جمددع بد ن طر   نقل ميكند كه شي  ابو ع د اللَّه احمد بن م

حد   نموده از سيد محمّد بن حسين حسينى گرگانى او از پدر خود و پدددرش از ابددو الحسددين  كرده و برا م

طاهر بن محمّد جعفرى ا شان از احمد بن محمّد عطار و او از ع د اللَّه بن جعفر حميرى و ا شان از ابددو هاشددم 

صالح بن عطيه اصح  گفت بحج رفته بودم. خدمت حضرت جواد رسيدم و  -( خرا ج1د. )جعفرى نقل ميكن

اى كنيزى خواهى خر ددد كدده خداونددد از او برا ددت شكا ت از تنهائى كردم فرمود هنوز از مكه خارج نشده

آور د با هم بددرو م )بددراى كنيددز خر دددن( فرمددود آرى پسرى خواهد داد عرضكردم آقا شما هم تشر ف مى

ار شد و پي  برده فروش رفت اشاره بكنيزى نموده فرمود آن را بخر من همان كنيز را خر دددم خداونددد سو

اميّة بن على قيسى گفت: مددن و حمدداد بددن عيسددى خدددمت  -( خرا ج2پسرم محمّد را از او بمن عطا فرمود. )

نيددد وقتددى از خدددمت  حضرت جواد عليه الّسالم رسيد م تا خداحافظى كنيم فرمود تا فردا باشيد حركت نك

انددد گفددتم مددن انددد و همراهددانم رفتددهخارج شد م حماد گفت من كه با د بروم  ون اس اب و وسا ل مرا برده

( 3هستم. حماد رفت همان ش  سيلى آمد و حماد در آن سيل غرر شد. ق ر او در محلى بنددام سددياله اسددت. )

و كارهاى خود را انجام داده عرضكردم  عمران بن محمّد اشعرى گفت خدمت حضرت جواد رسيدم -خرا ج

هاي خود را لطف فرمائيد كه با آن كفن كند. فرمود: د گر ام الحسن سالم رساند و تقاضا كرد  كى از جامه

احتياج ندارد. من از خدمت  مرخص شدم ولى معنى ا ن حرف را كه د گر احتياجى ندارد نفهميدم بعد خ ر 

محمّد بن سهل بن  سددع گفددت مددن سدداكن  -( خرا ج4از دنيا رفته است. ) آمد كه سيزده  ا  هارده روز پي 

 مكه بودم بعد بمد نه رفتم.
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خدمت ابو جعفر ثانى حضرت جواد رسيدم ميل داشتم از ا شان تقاضاى ل اسى كددنم كدده بپوشددم ولددى موفدد  

نامدده را نوشددتم  نم.اى مينو سم و ا ن تقاضا را ميكنشده خداحافظى كردم تصميم گرفتم خارج شوم گفتم نامه

بمسجد رفتم تا دو ركعت نماز بخوانم و از خدا صد مرت ه در خواست كنم كه اگر صالح است نامه را بفرستم 

هددائى را درون در قل  من القا شود اگر بقل م القا نشد نامه را پاره كنم در همين بين د دم  ك نفر كدده جامدده

محمّد بن سهل قمى را ميكند باالخره پي  من آمد گفت: ا ن  اى پيچيده از كاروانيان پيوسته جستجوىپار ه

 ل اسها را موال ت داده دو پيراهن است.

احمد بن محمّد گفت خدا شاهد است وقتى فوت شد من او را غسل دادم و در همددان پيراهنهددا كفددن كددردم. 

 احمد بن حد د گفت با قافله بعنوان برگزارى حج خارج شدم. -( خرا ج1)

راه بر ما گرفتند و اموالمان را بردند. وارد مد نه كه شدم حضددرت جددواد را در بددين راه د دددم در دزدها سر 

خدمت آن جناب بمنزل  رفتم. جر ان را عرضكردم مقدارى ل اا برا م دستور داد بياورند و پددولى نيددز داد 

كردم د دم آن پول كامال فرمود بين دوستان خود تقسيم كن به نس ت مقدارى كه دزد از آنها برده من تقسيم  

 حيى بددن ابددى عمددران گفددت گروهددى از  -( خرا ج2مساوى با همان مقدارى بود كه از آنها دزد ده بودند. )

اهالى رى خدمت حضرت جواد رسيدند ميان آنها مردى ز دى مذه  بود. آنها مسائلى سؤال كردند حضرت 

 رد ز دى گفت:جواد ب الم خود فرمود دست ا ن مرد را بگير و خارج كن م

»اشهد ان ال اله اال اللَّه و ان محمّدا رسول اللَّه و انك حجة اللَّه« گددواهى بوحدددانيت خدددا و پيددام رى محمّددد  

صالح بن داود  عقوبى گفت وقتی حضرت جواد تصددميم گرفددت  -( خرا ج3مصطفی و امامت شما ميدهم. )

اد، دم مال سوار   را ب ندددد روزى بسدديار گددرم باستق ال مأمون رو و در  ك قسمت شام ب الم خود دستور د

بندنددد بود كه آب پيدا نميشد  كى از همراهان امام گفت وارد بسوارى نيست نميداند  ه وقت دم مال را مى

 حاال وقت ا ن كار نيست.

راوى گفت هنوز مسافتى نه پيموده بود م كه در فالن محل راه را گم كرد م داخل  ددك بدداطالر شددد م كدده 

( 1ا شددان كمتددر ن ندداراحتى از آنچدده مددا گرفتددار شددد م ند ددد. ) ها و اس ابها مان آلوده و خراب شد امددال اس

روا ت كرده كه حضرت جواد روزى بما فرمود شما در فالن روز راه را گم ميكنيد در فالن مكان و  -خرا ج

وارد نيست، همان طورى كدده هاى شام در فالن محل براه برميگرد د مقدارى از ش  گذشته بود گفتم او براه

عمران بن محمّد گفت بددرادرم زرهددی داد كدده بحضددرت جددواد بدددهم بددا  -( خرا ج2فرموده بود پي  آمد. )

مقدارى اس اب آنها را آوردم ولى زره را فراموش كردم. همين كه خواستم از خدمت  مرخص شوم فرمددود 

 زره را هم بياور.
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جناب بگيرم براى او فرمود احتياجى ندارد خ ر رسيد كه او بيست  مادرم تقاضا كرده بود كه پيراهنى از آن

محمّد بن اورمه گفت معتصددم گروهددى از وز ددران خددود را خواسددت بآنهددا  -( خرا ج3روز ق ل فوت شده. )

دستور داد بدروغ گواهى دهند كه محمّد بن على بن موسى تصميم خروج و قيام دارد بعد حضددرت جددواد را 

 ارى قيام كنى در دولت من. فرمود: بخدا قسم  نين تصميمى ندارم.خواست گفت تصميم د

معتصم گفت فالن كس و فالنى شهادت ميدهند بر كار تو آنها را حاضر كردند. گفتند صحيح اسددت مددا ا ددن 

 ا م.ها را از بعضى غالمان تو بدست آوردهنامه

اگر دروغ ميگو ند ا نهددا را بگيددر.  هاى خود را بلند كرده گفت خدا احضرت جواد در اطار جلو بود دست

آ د هر كدام از ا شان تصددميم حركددت كددردن  ك مرت ه د دم اطار جلو  نان بحركت در آمد ميرود و مى

افتد. معتصم صدا زد  ا ابن رسول اللَّه من از حرف خود توبه ميكنم از خدا بخواه كه اطددار ميگيرد بزمين مى

 آرام فرما تو ميدانى ا شان دشمن تو و منند، اطار آرام گرفت.از حركت با ستد. گفت خدا ا اطار را 

اى نوشددت و هائى براى حضرت جواد نوشتند  ك واقفى مذه  هم نامهگروهى از شيعيان نامه -( خرا ج1) 

( 2«. )1ها گذاشت جواب تمام آنها بخط خددود امددام رسدديد جددز جددواب نامدده مددرد واقفددى »داخل همان نامه

يمون كه با حضرت رضا عليه الّسالم در مكه بود ق ل از رفتن آن جندداب بجاندد  خراسددان محمّد بن م -خرا ج

الم گفت عرضكردم آقا من تصميم دارم بمد نه بروم نامه اى بنو س تا ب ددرم بددراى حضددرت جددواد عليدده السددّ

 اى نوشت. بمد نه آمدم آن وقت كور بودم.ل خندى زد و نامه

ود آورد نامه را تقد م كردم بموف  فرمود نامدده را بگشددا بدداز كددرد و خادم حضرت جواد را كه در گهواره ب

مقابل ا شان گرفت در نامه نگاه كرد بعد بمن فرمود  شمت  طور است. عرض كردم بدرد  شم م تال شدددم 

ام در ا ن موقع دست دراز كرد و بر  شمم كشيد از اول بيناتر شددد و  نانچه مالحظه ميفرمائيد كور گرد ده

ابددو بكددر بددن  -( خددرا ج3سالم. دست و پا   را بوسيدم و با  شم بينا از خدمت  مددرخص شدددم. ) صحيح و

اسماعيل گفت بحضرت جواد عرض كردم كنيزى دارم كه از  ك نوع بادى اظهار ناراحتى ميكند فرمددود او 

ه الّسالم از روى را بياور. وقتى كنيز را آوردم فرمود  ه ناراحتى دارى گفت بادى در زانو م هست. امام علي

( 4ل اا دست بر زانوى او كشيد كنيز خارج شد بعددد از آن د گددر اظهددار ندداراحتى از زانددوى خددود نكددرد. )

الم نشسددته بددودم.  -خرا ج على بن جر ر گفت خدددمت حضددرت ابددو جعفددر فرزنددد حضددرت رضددا عليدده السددّ

ميكشيدند آنها را پددي  حضددرت گوسفندى از  كى از كنيزان  گم شده بود.  ند همسا ه را گرفته بودند و 

حضرت جواد فرمود ا ن  دده كددارى اسددت ميكنيددد  ا د.گفتند شما گوسفند را دزد دهجواد عليه الّسالم، مى

 اند گوسفند در خانه فالن كس است برو د از خانه او بياور د.همسا گان ما را رها كنيد آنها دزدى نكرده
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دند و ل اسها   را پاره كردند او قسم ميخورد كه ا ن گوسفند وقتى رفتند د دند آنجا است صاح  خانه را ز

 ام باالخره خدمت حضرت جواد آوردند.را ندزد ده

ا د. گوسفند خودش داخل خانه او شددد بدددون اطالعدد . امددام عليدده السددالم فرمود واى بر شما باو ظلم كرده

محمّددد بددن عميددر بددن واقددد رازى  -را ج( خ1مقدارى به او بخشيد در مقابل ل اسها و كتكى كه خورده بود. )

گفت خدمت حضرت جواد عليه الّسالم بودم با برادرم كه م تال به تنگ نفس شد دى بددود از ندداراحتى خددود 

شكا ت بامام عليه الّسالم كرد فرمود خدددا تددرا از ا ددن درد شددفا داد از خدددمت  مددرخص شددد م ندداراحتى او 

 ى نشد.برطرف شد تا وقتى مرد م تال به آن ناراحت

كددرد از محمّد بن عمير گفت هر هفته  ك بار م تال بدرد پهلو ميشدم كه سخت مرا تا  ند روز ناراحددت مددى

حضرت جواد درخواست كردم از خدا بخواهد ا ن درد از من برطرف شود فرمود تددو را هددم خدددا شددفا داد 

در بين راه مكدده و مد ندده بمددرد  قاسم بن محسن گفت -( خرا ج2د گر ا ن ناراحتى تا كنون بسراغم نيامده. )

عربى برخوردم كه وضعى ناجور داشت دلم بحال  سوخت  ك گرده نان باو دادم همين كدده او رفددت ناگدداه 

 ام كجا رفت.گرد بادى شد د بلند شد و عمامه از سرم گرفت نفهميدم عمامه

گم شد؟ عرض كردم بلددى  ات در راهوارد مد نه كه شدم خدمت حضرت جواد رفتم فرمود ابو القاسم عمامه

 ا ابن رسول اللَّه. فرمود غالم برو عمامه او را بياور. غالم عمامه خودم را آورد. عرضكردم آقا  طور شد كه 

ات را بدست شما آمد فرمود تو به آن مرد عرب صدقه دادى خدا نيز پاداش ا ددن كددار نيددك تددرا داد عمامدده

 برد.ىبرگرداند خدا پاداش نيكوكاران را از بين نم

محمّد بن اورمه از حسين مكارى نقل كرد كه گفت در ب ددداد خدددمت حضددرت جددواد رسدديدم  -( خرا ج1) 

د دم آنجا اقامت كرده در دل با خود گفتم ا ن مرد بوطن خود هرگز بر نميگردد با ا ن خوراكى كدده ا نجددا 

ى نددانى ده بود فرمود حسين! تكهدارد. د دم امام عليه الّسالم سر بز ر انداخت بعد سر برداشت رنگ  زرد ش

جو ن و مقدارى نمك سابيده در كنار ق ر جدم پيام ر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم براى من خيلددى بهتددر 

اسماعيل بن ع اا هاشمى گفت  ددك روز عيددد خدددمت  -( خرا ج2است از ا ن وضعى كه مشاهده ميكنى. )

دست تنگى كردم جانماز را كنددار زد و از روى زمددين شمشددى حضرت جواد عليه السالم رسيدم و شكا ت از 

ابو ع د اللَّه محمّد بن سعيد نيشددابورى  -( خرا ج3مثقال طال بود. ) 16طال برداشته بمن داد. آن را ب ازار بردم 

گفت در بين راه مكه از ابو الصلت هروى كه خادم حضرت رضا عليه الّسالم بود شنيدم نقل ميكرد كه  ددك 

اى كه هارون دفن شده برو از طرف در و طرف راسددت و رت رضا عليه السالم بمن فرمود داخل ق هروز حض

 طرف  پ و باالى سر هر كدام جدا جدا  ك مشت خاك براى من بياور.
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اى مقابل امام گذاشتم دسددت روى خدداك جلددو درب گذاشددته فرمددود: ا ددن ها را آوردم و داخل پار هخاك

كردم آرى. فرمود فردا برا م در ا ن محل ميخواهند ق رى حفر كنند سنگى خاك از جلو درب است عرض 

شود كه از كندن عاجز ميشوند آن خاك را ر خت خاك قسددمت راسددت را برداشددت فرمددود ا ددن از پيدا مى

طرف راست است عرضكردم آرى فرمود در ا نجا نيز ميخواهند حفر كنند بيك سنگ تيز بر ميخورنددد كدده 

آن خاك را هم ر خت خاك طرف  پ را برداشته فرمود ا نجا نيددز سددنگى پد ددد خواهددد  اره پذ ر نيست 

 آمد مثل طرف راست و خاك را ر خت.

برا م ق ر ميكنند و امكان حفر هست  خاك باالى سر را برداشت فرمود ا ن خاك باالى سر است كه در ا نجا

ذار پائين ق ر و ا ن كلمات را بخوان در ا ن تا بمقدارى كه ميخواهند، وقتى از كندن فارغ شدند دستت را بگ

شددود و  نددد مدداهى كو ددك در آب خواهنددد د ددد وقتددى آن آ د بطورى كه ق ر پر مىموقع آب بيرون مى

شددود و تمددام ها را د دى مقدارى نان براى آنها خورد كن پس از خوردن نان  ك ماهى بزر  پيدا مىماهى

 ود.شها را ميخورد بعد پنهان مىا ن ماهى

ماهى كه پنهان شد دست خود را روى آب بگذار و همان كلمات ساب  را بخوان آب فددرو ميددرود از مددأمون 

( بعد فرمود هددم اكنددون 1ها را مشاهده كند. )بخواه كه موقع كندن آنجا باشد خواهد آمد تا تمام ا ن جر ان

رج شدم هر  ه ما لى از من بپددرا اگددر آ د از پى من كه بيا اگر از پي  مأمون با سرباز خاى او مىفرستاده

ى مددأمون آمددد حضددرت رضددا عليدده ام حرف با من نزن فرسددتادهموقع خارج شدن د دى سر خود را پوشيده

الّسالم ل اسهاى خود را پوشيد و خارج شد من نيز از پددى آن جندداب رفددتم. پددي  مددأمون كدده رسدديد از جدداى 

 بل مأمون  ك ظرف كو ك بود كه انگور داشت.حركت كرد صورت  را بوسيد و كنار خود نشاند مقا

اش آلوده بسم بود برداشت گفددت ا ددن انگددور را بددرا م آورده اى كه نصف  را خورده بود و باقيماندهخوشه

دار. گفددت: ندده بودند بر من گوارا ن ود كه شما از آن نخور د خواه  ميكنم ميل بفرمائيد فرمود مرا معدداف

 كنيد.بخدا خوشحال ميشوم اگر ميل 

الم  سه مرت ه حضرت رضا از او عذر خواست و پيوسته مأمون آن جناب را قسم بدده محمّددد و علددى عليدده السددّ

 داد كه ميل كند باالخره سه دانه ميل كرد ع ا را بر سر كشيد و از پي  مأمون خارج شد.مى

درب را بستم داخددل  من پشت سر ا شان آمدم ولى حرفى نزدم داخل منزل شد اشاره كرد كه درب را ب ندم،

اى كه موى بلنددد داشددت وارد شددد. بددا رختخواب خود شده خوابيد من وسط حيا  بودم ناگاه د دم پسر بچه

حضرت رضا عليه الّسالم باشد تا آن وقت ا شان را ند ده بودم عددرض كددردم آقددا از  خود خيال كردم فرزند

الم رفددت. كجا آمدى درها كه بسته بود فرمود  يزى كه احتياج ندارى ن پرا خدمت حضرت رضا عليه السددّ
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( همين كه  شم على بن موسى الرضا عليه الّسالم باو افتاد از جاى حركت كرده او را در آغوش گرفت و 1)

هر دو نشستند بعد ع ا را بر سر كشيدند و با هم بصددح تى پنهددانى پرداختنددد كدده مددن نفهميدددم در ا ددن موقددع 

ب دراز كشيد و حضرت جواد روكشددى روى آن جندداب انددداخت وارد حضرت رضا عليه الّسالم در رختخوا

حيا  شده فرمود ابا صلت! عرضكردم: بلى آقاى من! فرمود خدددا اجددر تددرا در بدداره حضددرت رضددا افددزون 

اى را براى غسل دادن بددا آب بيدداور تددا شددروع ب سددل دادن ام گرفت فرمود گر ه نكن برو تختهفرما د گر ه

 ا شان بكنم.

اى براى غسل نيست مگر از خارج تهيدده كندديم فرمددود  ددرا در ب حاضر است ولى در خانه تختهعرضكردم آ 

ان ار هست وارد ان ار شدم د دم تختى هست كه ق ال آن را ند ده بودم آن را با آب آوردم گفت كمك كددن 

تنها او را  تا بدن شر ف  را باالى تخت بگذار م، پيكر حضرت رضا را روى تخت گذاشتيم. فرمود كنار برو

ا م فرمود در ان ار هسددت داخددل ان ددار غسل داد بعد فرمود كفن  را بياور با كافور و حنو  گفتم تهيه نكرده

اند كه ق ال ن ددود كفددن را آوردم بدده پيكددر آن جندداب آراسددت و شدم د دم وسط ان ار كفن با حنو  گذاشته

 «.1حنو  كرد »

خجالت كشيدم بگو م در ان ار تابوت نيست داخل شده د دم تابوتى بعد فرمود از داخل ان ار تابوت را بياور. 

است كه ق ال آنجا ند ده بودم و تابوت را آوردم پيكر امام را در آن گذاشت فرمود بيا نماز بخوانيم بر بدددن 

ماز امام عليه الّسالم نماز خواند خورشيد غروب كرده بود نزد ك نماز م رب بود نماز م رب را نيز خواند با ن

 عشا، نشستيم بصح ت كردن سقف شكافته شده و تابوت به آسمان رفت.

گددردد، هددر خواهد  ه جددواب بدددهم. فرمددود بددزودى برمددى( گفتم آقا مأمون حضرت رضا را از من مى1) 

كنددد پيام رى كه در م رب زمين از دنيا رود اگر وصى او در مشرر از دنيا رود خداوند بين آن دو جمع مددى

 كه دفن شود.ق ل از ا ن

 نيمى از ش  گذشت  ا بيشتر كه تابوت از سقف وارد شد و در جاى خود قرار گرفت.

نماز ص ح را كه خواند م فرمود درب را باز كن اكنون ا ن ستمگر خواهد آمد بدداو بگددو كددار غسددل و كفددن 

كددردم حضددرت حضرت رضا عليه الّسالم پا ان  افته. ابو الصلت گفت كنار درب رفتم برگشددته بعقدد  نگدداه 

جواد را ند دم از كدام در خارج شد و كجا رفت در ا ن موقع مأمون  شم  بمن افتاد گفت: حضرت رضددا 

 ه شد گفتم خدا اجر شما را افزون كند داخل خانه شد و ل اسهاى خود را پاره كرد و خاك بر سر ر خت و 

رها   تمام شده گفت  ه كسددى مدتى شروع بگر ه نموده، بعد گفت مش ول غسل و كفن او شو د گفتم كا

 اى آمد كه او را نشناختم گمان كنم فرزند حضرت رضا بود.انجام داد گفتم پسر بچه
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گفت در ق ه هارون ق ر برا   بكنيد. گفتم حضرت رضا عليه الّسالم درخواست كرده كه شما موقع حفر ق ر 

ب بكنيد سددنگى پيدددا شددد قسددمت آنجا باشيد گفت بسيار خوب صندلى آوردند نشست، دستور داد طرف در

راست و  پ هم ط   فرموده حضرت رضا نتوانستند بعد قسمت باال را كه كندند. كنده شد همين كه آمدداده 

ها پيدا شدددند مقدددارى نددان گرد د دستم را پائين ق ر گذاشته آن كلمات را بر زبان جارى كردم آب و ماهى

ها را بلعيد و پنهان شد دستم را روى آب گذاشددته ن ماهىر ز كردم خوردند بعد ماهى بزر  پيدا شد همه آ 

 كلمات را تكرار كردم آب فرو رفت همان دم كلمات را فراموش كردم د گر  ك حرف آن هم بيادم نيامد.

مأمون گفت حضرت رضا بتو ا ن دستورها را داده بود گفتم آرى گفت پيوسته حضرت رضددا در زندددگى و 

( رو بددوز ر خددود نمددوده گفددت ا ددن  دده 1)  شگفت انگيز خود را نشان ميددداد.بعد از مر  نيز بما كارهاى 

هاى كو ك مختصرى تفسيرى دارد. گفت خيال ميكنم حضرت رضا خواسته بشما بفهماند كه مثل ا ن ماهى

شود مثل ا ن ماهى بزر  و دولت از زندگى بهره مي ر د بعد  ك نفر از وابستگان و ارادتمندان آنها پيدا مى

 ع اا را منقرض ميكند. بنى

پس از دفن، مأمون گفت با د آن كلمات را بمن بياموزى قسم بخدا خوردم كه از خاطرم رفته  ك كلمدده آن 

را بياد ندارم ق ول نكرد و تهد د بقتل نمود در صورتى كه باو  اد ندهم و دستور داد زندددانيم كننددد هددر روز 

كشته ميشوى من نيز پيوسته قسم  اد ميكردم كه بخاطر ندارم   خواست و ميگفت  ا بمن بياموز و گر نهمرا مى

دارى در ركوع و سددجود زندهاى بود غسل كردم و آن ش  را به ش  ك سال گذشت دلم گرفت ش  جمعه

 خواستم.و گر ه و زارى بسر بردم و از خدا نجات خود را مى

لت دلت گرفته عرضكردم آرى بخدا آقا نماز ص ح را كه خواندم ناگاه د دم حضرت جواد آمد فرمود ابا ص

 داد مثل االن.فرمود اگر كار امش  را ق ال انجام ميدادى خدا نجاتت مى

سپس فرمود حركت كن. عرضكردم كجا آقا زندان انها درب زندانند  راغ جلو آنها ميسوزد. فرمود حركت 

خارج شد م فرمود مددا لى بكدددام طددرف بينند د گر با ا شان روبرو نخواهى شد از زندان كه كن آنها ترا نمى

 بروى.

گفتم بهرات منزلم ميروم فرمود ع اى خود را روى صورت بك  ا ن كار را كردم دست مرا گرفددت گمددان 

ميكنم مرا فقط از طرف راست بجان   پ برگردانيد بعد فرمود صورت خود را بگشا همين كه گشددودم آن 

( 2ام. )وارد شدم تا كنون، با مأمون و مأمور ن او روبرو نشدهجناب را ند دم خود را كنار درب منزل  افتم 

حسن بن على وشاك گفت خدمت حضرت جواد بودم در صر اى مد نه از جاى حركت كرده فرمود  -خرا ج



 (موسی خسروی  مترجم) در بحارألنوار ) محمد تقی(  جوادندگانی امام ز 

) 

29 

 

حضرت رضددا ل اسددى بگيددرم ا ددن كددار را نكددردم حدداال وقتددى  همين جا باش، با خود گفتم من آرزو داشتم از

 اى بمن بدهند.شان تقاضا ميكنم كه جامهحضرت جواد برگردد از ا  

ق ل از تقاضا و ق ل از ا نكه خودشان برگردند توسط غالمى برا م پيراهنى فرستاد من هنوز همان جددا بددودم. 

احمد بددن اورمدده  -( خرا ج1فرما د ا ن از ل اسهاى حضرت رضا است كه با آن نماز خوانده. )غالم گفت مى

ت و پول و ل اا داد من خيال كردم تمام ا نها مال خود اوست بددا اسدد اب و گفت زنى بمن مقدارى ز ور آال

وسائلى كه سا ر دوستان داده بودند بمد نه بردم تمام آنهددا را بددراى حضددرت جددواد فرسددتادم و در صددورت 

اى آمددد كدده از نوشتم كه از طرف فالن زن ا ن اشياك و فالن كس فالن  يز را تقد م كددردم در جددواب نامدده

س فالن كس فالن  يز و از طرف آن دو زن ا ن اشياك رسيد خدا از آنها ق ول كنددد و از تددو راضددى طرف ك

 شود و ترا با ما در دنيا و آخرت قرار دهد.

وقتى نام دو زن را د دم شك كردم كه با د ا ن نامه امام ن اشد هر كس هست خيانت كرده ز ددرا مددن  قددين 

بينم نام دو زن هست به آورنده نامه بد گمان شدم وقتى بوطن كه مى داشتم كه  ك زن ا ن وسائل را داد حاال

خود باز گشتم همان زن آمده گفت امانتهاى مرا رساندى گفتم آرى گفت امانت خواهرم را نيددز دادى گفددتم 

كسى د گرى در آن اشياك با تو شر ك بود گفت بلى فالن  يزها مال من بددود و بقيدده متعلدد  بخددواهرم بددود 

اى بحضددرت جددواد نوشددتم و در محمّد بن فضيل صيرفى گفت نامدده -( خرا ج2همه را رساندم. ) گفت  را،

 آخر نامه اضافه كردم كه آ ا سالح پي م ر نزد شما هست ولى فراموش كردم نامه را بفرستم.

ح پيددام ر اى بمن نوشت كه دستورهائى در آن داده بود و در آخر نامه نوشته بود كه سالامام عليه الّسالم نامه

بنى اسرائيل است كه با ما است هر كجا باشدديم و در اختيددار  اكرم پي  من است سالح آن جناب مانند تابوت

 امام است.

من در مكه بودم  ك تصميمى گرفتم كه هيچ كس جز خدا از آن خ ر نداشت بمد نه كدده رسدديدم و خدددمت 

هان دارى است فار كن دو مرت دده  نددين فكددرى حضرت جواد رفتم نگاهى بمن نموده فرمود از آنچه در دل پن

نكنى، بكر بن صالح راوى خ ر گفت به محمّد گفتم  ه در دل پنهان كرده بددودى گفددت بهدديچ كددس نخددواهم 

 گفت. گفت:  ك پا م م تال بعرر مدنى شد.

ود و ص ر  ك روز ق ل از ا نكه م تال با ن ناراحتى شوم امام بمن فرمود هر  ك از شيعيان ما گرفتار دردى ش

كند و شكي ا باشد خداوند براى او پاداش هزار شهيد را مينو سد از همان سفر وقتى به بطن مددر رسدديدم پددا م 

درد گرفت و م تال بعرر مدنى شدم  ند ماه گرفتار بودم سال بعد بمكه رفتم و خدمت حضرت جواد رسيده 
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كنددد فرمددود اشددكالى ندددارد، ا ددن درد مى عرضكردم فدا ت شوم براى پا م دعا كنيد نشان دادم كه ا ن پا م

 پا ت خوب است اما آن پاى سالمت را دراز كن پاى سالم را خدمت  گشودم دعائى خواند.

وقتى از خدمت  خارج شدم درد بهمان پاى سالم افتاد متوجه شدم كه امام بهمين جهت بر آن پددا دعددا خوانددد 

محمّد بن علددی هاشددمى گفددت  -( ارشاد مفيد1احت نمود. )ق ل از ا نكه بدرد بيا د. خداوند مرا از آن درد ر

ص ح روزى كه حضرت جواد با دختر مأمون ازدواج كرده بود خدمت ا شان رسيدم سر ش  دوائى خددورده 

بودم و اول كسى كه ص ح وارد شد من بودم خيلى تشنه شدم نخواستم تقاضاى آب كنم همين كه ابددو جعفددر 

 رمود تشنه هستى؟ عرضكردم: آرى.عليه الّسالم  شم  بمن افتاد ف

آورند با د بخورم از ا ن جهت اندوهگين شدم صدا زد غالم آب بياور من با خود گفتم حاال آب مسمومى مى

غالم آب آورد امام عليه الّسالم ل خندى بمن زد و به غالم فرمددود آب را بمددن بددده، آب را گرفددت مقدددارى 

ن جناب بودم باز تشددنه شدددم. بددراى مرت دده دوم آب خواسددت و نوشيد بعد بمن داد آشاميدم مدتى خدمت آ 

 مثل مرت ه اول خود نوشيده سپس، بمن داد و ت سمى نمود. همان طور

ام ا نست كه ابو جعفر حضرت جواد اسرار محمّد بن حمزه گفت محمّد بن علی هاشمى بمن گفت: من عقيده

 -306ص  -( اعددالم الددورى و ارشدداد مفيددد1ا دارند. )داند همان طور كه شيعه ا ن عقيده رها را مىپنهان دل

مطرفى گفت حضرت رضا عليه الّسالم كه از دنيا رفت من  هار هزار درهم از او طل كار بودم كسى جز من و 

ا شان اطالع نداشت. حضرت جواد پي ام داد كه فردا ص ح بيا پي  من و فردا خدمت ا شان رسدديدم. فرمددود 

 ار هزار درهم از آن جناب طل كارى.پدرم از دنيا رفت تو  ه 

عرضكردم: آري فرش نماز را بلند كرد ز ر آن مقدارى د نار )سكه طددال( بددود بمددن داد قيمددت آن د نارهددا 

اى بددراى بكددر بددن صددالح گفددت دامدداد مددن نامدده -( مجالس مفيد2معادل  هار هزار درهم بود در آن وقت. )

بسدديار خ يدد  و متعصدد  اسددت از دسددت او خيلددى رنددج و حضرت جواد عليه السالم نوشت كه پدرم ناص ى 

ناراحتى ميكشم اگر صالح بدانيد برا م دعا كنيد، در ضمن نظر شما  يست من بددا او كددار را  كسددره كددنم  ددا 

 مدارا نما م.

در جواب نوشت جر ان پدرت را متوجه شدم ان شاك اللَّه دعا برا ت خواهم كددرد بهتددر ا ددن اسددت كدده بددا او 

ا هر گرفتارى  ك فرج هست شكي ا بدداش كدده پا ددان پسددند ده اختصدداص بدده پرهيزگدداران دارد مدارا كنى ب

خداوند ترا ثابت قدم بدارد در وال ت خاندان ن وت، ما و شما در پناه خدائى هستيم كه پناهندگان خود را از 

 دهد.دست نمى
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( 3نمددود. )مددن مخالفددت نمددىبكر گفت خداوند دل پدرم را مهربان كرد بطورى كه د گر در هيچ قسمت بددا 

عسكر غالم حضرت جواد گفت خدمت آن جناب رسيدم با خود گفددتم: سدد حان اللَّدده  قدددر مددوال م  -مناق 

است. بخدا قسم هنوز سخن در دلم تمام نشده بددود د دددم  س زه است در ضمن بدن شر ف  درخشان و نورانى

را با تمام د وارها   فرا گرفت، متوجدده شدددم  بدن امام  نان بزر  شد كه تمام اطار را تا سقف و اطراف

رنگ   نان سياه شد مانند ش  تار باز سفيد شد از برف سفيدتر سپس قرمز شد مثل خون بعد س ز شددد بهتددر 

از بر  درختان در ا ن موقع از پيكر آن جناب كاسته شد و كو ك گرد د ماننددد صددورت اولدد  و رنددگ 

كنيددد شددما را بددا ( فر اد زد: عسكر شك مى1كردم بسجده افتادم. ) اش بازگشت از آنچه مشاهدهاولى بچهره

خ ر ميكنم وقتى كه ضعف و سستى اعتقاد بشما رو نما د تقو تتددان ميكددنم. بخدددا قسددم بحقيقددت معرفددت مددا 

 نرسيده است مگر كسى كه خداوند بر او منت نهاده بمح ت ما و او را به دوستى ما امتياز بخشيده.

 از حضرت رضا عليه الّسالم پرسيدم امام بعد از شما كيست؟ بنان بن نافع گفت

ام و او حجددت فرمود از ا ن درب كسى وارد خواهد شد كه وارث مقامى است كه من از پدددرم بددارث بددرده

خداست بعد از من. در همان بين كه خدمت  بودم حضرت محمّد بن على جددواد االئمدده وارد شددد همددين كدده 

 پسر نافع! برا ت حد ثى نقل بكنم؟ شم  بمن افتاد. فرمود: 

ما گروه امامان وقتى در رحم مادر هستيم صدا را تا  هل روز ميشنو م وقتى  هار ماهه شد خداوند پسددتى و 

هاى زمين را باو نشان ميدهد كه دور برا   نزد ك است  نان مينگرد كه اگر  ك قطره باران نافع  ا بلندى

سيدى از پدرم حضرت رضا حجت و امام بعد از شما كيست. همان كسى را كه بيند ا نكه پردار ب ارد مىز ان

الم  او فرمود حجت و امام بر تو است. گفتم: من اولين ستا شگر او م. در ا ن موقع حضددرت رضددا عليدده السددّ

پي  ما آمد فرمود پسر نافع تسليم باش اعتراف باطاعت كن روح او روح مددن و روح مددن روح پيددام ر اكددرم 

 اللَّه عليه و اله و سلّم است.صلّى 

بود همه فرار كردند  هاروزى مأمون از راهى ع ور ميكرد برخورد بحضرت جواد عليه الّسالم كه در بين بچه

ها فرار نكردى. فرمود گناهى نكرده جز آن جناب مأمون گفت او را بياور د. پرسيد  را تو از ميان تمام بچه

 بودم كه فرار كنم.

( فرمود من محمّددد بددن 1ود كه برا ت وسيع كنم از هر طرف ما لى برو. پرسيد تو كه هستى؟ )نه راه تنگ ب

علی بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علی بن حسين بن علی بن ابى طال  عليهم الّسالم هستم. مأمون گفددت از 

راه خود ادامه داد روى علم و دان   ه بهره دارى فرمود ميتوانى اخ ار آسمانها را بپرسى. مأمون جدا شد و ب

 دست او بازى شكارى بود كه با آن شكار ميكرد.
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مقدارى كه رد شد باز از روى دست او پرواز كرد در طرف راست و  پ هر  ه نگاه كددرد شددكارى نيافددت 

برگشت و روى دست او نشست مأمون دو مرت ه او را فرستاد باز دامنه اف  را گرفت آنقدر رفت كه د گر از 

 د شد  ك ساعت طول كشيد آنگاه برگشت  ك مار صيد كرده بود. ما را در آشددپز خاندده گذاشددت نظر ناپد

مأمون باطرافيان خود گفت اجل ا ن پسر امروز بدست من نزد ك شده مأمون برگشت حضددرت جددواد بددين 

ز آبدداك همان كودكان بود باو گفت از اخ ار آسمانها  ه اطالعى دارى؟ فرمود: آرى اميددر المددؤمنين! پدددرم ا

گرام خود از پيام ر اكرم صلّى اللَّه عليه و اله و سلّم از ج رئيل از خداى بزر  نقل كرد كدده بددين آسددمان و 

هوا در ائى متالطم است كه ميان آن در ا مارهائى وجود دارد شكم س ز رنگى دارند و پشت آنها سياه داراى 

را صيد ميكنند بدان وسيله ميخواهند دانشمندان را  خالهاى سفيد است پادشاهان بازهاى خود را ميفرستند آنها

 آزما   كنند.

اند. امام جواد را سوار نمددود بعددد از مأمون گفت راست گفتى پدرت و جدت و پروردگارت درست فرموده

( در كتاب »معرفت الجسددد« حسددين بددن احمددد تيمددى از 2آن ام الفضل دختر خود را بازدواج  در آورد. )

كند كه در زمان مأمون امام عليه الّسالم  ك نفر ر  زن خواست. باو گفت ر  زاهددر حضرت جواد نقل مي

داد همددين كدده ر  را زد آب  ام. آن ر  را نشددانرا بزن. عرضكرد: من  نين رگى را نميشناسم و نه شنيده

. اى كه طشت پر شد فرمود جلددو   را بگيددر. دسددتور داد طشددت را خددالى كنندددزردى خارج گرد د باندازه

فرمود باز كن بيا د، ا ن مرت ه كمتر آمد. دستور داد كه او را ب ندد وقتى ر  را بسددت امددر كددرد بدداو صددد 

 د نار طال بدهند.

 فصاد گرفت و پي   وحنا پسر بختيشوع آمد جر ان را براى او نقل كرد.

 ن نزد كى اسقفى است ام ولى در اام  نين رگى را نشنيده وحنا گفت از وقتى كه با كتابهاى ط ى آشنا شده

كه خيلى پير مرد شده با هم برو م پي  او ممكن است او  يزى بداند و گر نه كسى نيست كه اطددالع داشددته 

باشد هر دو پي  اسقف )عالم مسيحى( رفتند و جر ان را نقل كردند مدتى در اند شه شد، سپس گفددت: ا ددن 

 شخص  ا پيام ر و  ا فرزند پي م ر است.

خدمت حضرت جواد رسيدم. مدتى بود گوشها م كر شده بود و  يزى را نميشنيد وقتى وارد ابو سلمه گفت  

شدم اطالع داشت از ا ن ناراحتى من. مرا پي  خواند دست بر گوش و سرم كشيده فرمود بشنو و حفظ كن. 

سند را  -( در كتاب نجوم1«. )1بخدا قسم پس از دعاى آن جناب د گر صداهاى خيلى آرام را هم ميشنوم »

به محمّد بن جر ر ط رى ميرساند كه ابراهيم بن سعيد گفت من خدمت حضددرت جددواد نشسددته بددودم در ا ددن 
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اش خددالى سددفيدى موقع ماد انى رد شد فرمود ا ن ماد ان امش  كره اس ى كه پيشانى سفيد دارد و در  هره

 است ميزا د.

ه با او بودم تا ش  شد همددان طددورى كدده اجازه گرفته از خدمت  مرخص شدم و با صاح  اس  رفتم پيوست

اى زائيد. برگشتم خدمت حضرت جواد فرمود شك كردى در باره  يددزى كدده د ددروز بتددو فرموده بود كره

گفتم زنى كه در خانه دارى آبستن است و پسرى خواهد زائيد  شم   پ است بخدا قسددم پسددرم محمّددد از 

صالح بن عطيه گفت براى حج بمكه رفتم خدددمت  -وم( كتاب نج 1زن متولد شد كه  شم   پ بود. ) همان

حضرت جواد شكا ت از تنهائى كردم فرمود تو از مكه خارج نشده كنيزى خواهى خر د كه خداونددد از او 

كند عرضكردم آقا اگر مرا در خر ددد كنيددز راهنمددائى بفرمائيددد خددوب اسددت. فرمددود بتو پسرى عنا ت مى

ام. فرمددود بددرو مرا مطلع نمددا عرضددكردم فدددا ت شددوم انتخدداب كددردهاشكالى ندارد تو برو انتخاب كن بعد 

نزد ك او تا من بيا م. رفتم نزد ك دكان برده فروشى از جلو ما رد شد نگاه كرده رفت. بعددد مددن خدددمت  

رسيدم فرمود اگر خيلى از او خوشت آمده بخر ولى عمرش كوتاه است. عرض كددردم فدددا ت شددوم  نددين 

 كنم. فرمود من تو را مطلع كردم.خواهم  ه كنيزى را مى

فردا ص ح رفتم پي  برده فروش گفت آن كنيز مر ض است و فعال آماده نيست روز بعددد مراجعدده كددردم از 

كنيز پرسيدم گفت امروز او را دفن كرد م خدمت حضرت جواد جر ان را عرض كردم فرمود باز مراجعدده 

خاب كردم بامام عليه الّسالم مراجعه نمودم فرمددود بدداش كن براى خر دارى كنيز و انتخاب نما. كنيزى را انت

 آنجا تا من بينم، بدكان برده فروشى رفتم امام عليه السالم از آنجا ع ور كرد.

بعد خدمت  رسيده پرسيدم  طور است فرمود د دم بخر. آن كنيز را خر دم و بخانه آوردم ص ر كردم تا از 

محمّددد بددن  -( دالئل ط رى2دم پسرم محمّد از او متولد گرد د. )عادت ماهانه پاك شد سپس با او هم ستر ش

علی شلم انى گفت اسحار بن اسماعيل بمكه رفت در همان سالى كه گروهى رفته بودند تا خدددمت حضددرت 

جواد برسند اسحار گفت كاغذى كه ده مسأله در آن نوشته بودم آماده كردم تا از آن جناب بپرسم در ضمن 

قتى جواب سؤالها م را داد تقاضا كنم دعا كند فرزندى كه در راه دارم خداوند او را پسر تصميم گرفتم هر و

حركت كردم نامه در دستم بود  شددم امددام كدده بمددن  قرار دهد مردم كه سؤالهاى خود را كردند من از جاى

ناميدم مدددتى بددود افتاد فرمود ابو  عقوب! اسم فرزند خود را احمد بگذار برا م پسرى متولد شد او را احمد 

( از جمله كسانى كه با ا ن گروه رفته بودند  كى على بن حسان واسطى معروف به عم  1بعد از دنيا رفت. )

گانه بعضى از نقره بود بهمراه داشتم با خود تصميم گرفته بددودم آنهددا بود، گفت من مقدارى اس اب بازى بچه

الم از جدداى اد هد ه كنم وقتى مردم جوابرا بموال م حضرت جو هاى خود را گرفتدده رفتنددد امددام عليدده السددّ
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حركت كرد و عازم صر ا شد من از پى آن جناب رفتم در بين راه موف  غالم  را د دم گفتم بددراى مددن از 

مشدداهده امام عليه الّسالم اجازه بگير. اجازه گرفت وارد شده سالم كردم ولددى در  هددره آقددا آثددار ندداراحتى 

شد. نگاهى از روى خشم بمن نموده بعد صورت بطرف راست و  پ گردانيد. آنگاه فرمود خداونددد مددرا مى

 براى بازى نيافر ده مرا  ه با بازى. من از آن جناب پوزش خواستم عذر مرا پذ رفت.

لسالم را د دم كدده ع د اللَّه بن محمّد گفت عمارة بن ز د نقل كرد كه حضرت محمّد بن على امام جواد عليه ا

جلو    ك كاسه  ينى بود. فرمود از د دن ا ن كاسه تعج  ميكنى، عرضكردم: آرى دست خددود را روى 

آن گذاشت  ينى ذوب شد مثل آب آن را جمع نموده در  ك قدح ر خت باز دو مرت ه دست بددر آن كشدديد 

 مثل اول كاسه  ينى شد فرمود با د  نين قدرتى داشت.

من خدمت حضرت رضا عليه الّسالم بودم كه حضرت جواد را آوردند آن وقت كمتر از  زكر ا بن آدم گفت

 هار سال داشت. دست خود را بر زمين زد و صورت به آسمان بلند نمود مدتى در اند شه بود حضرت رضددا 

الفرمود جانم قربانت در  ه فكرى  نين فرو رفته م روا اى؟ گفت در فكر ستمى كه بمادرم فاطمه عليهددا السددّ

 داشتند.

بخدا قسم آن دو را خارج ميكنم و ميسوزانم و خاكسترشان را ب اد ميدهم و بدر ا مير زم. حضرت رضا عليدده 

( 1پدر و مادرم فدا ت تو شا سته امامتى. ) الّسالم او را پي  كشيد و پيشانى م ارك  را بوسيد، سپس فرمود

آمددد حضرت جواد عليه الّسالم هر روز نزد ددك ظهددر مددىع د اللَّه بن رز ن گفت مجاور مد نه بودم  -مناق 

آمد بعد ميرفددت بمسجد پي م ر صلّى اللَّه عليه و اله و سلّم جلو سنگى كه براى نشستن گذاشته بودند پائين مى

بطرف ق ر پي م ر صلّى اللَّه عليه و اله و سلّم و سالم ميداد سپس برميگشددت بجاندد  خاندده فاطمدده زهددرا عليهددا 

 آورد و به نماز ميا ستاد.كف  از پاى بيرون مىالّسالم 

شيطان بر من وسوسه كرد كه وقتى آن جناب پياده شد بروم و از خاكى كه قدددم روى آن ميگددذارد بددردارم 

آن روز نشستم تا تشر ف بياورد. موقع ظهر كه شد. امام عليه الّسالم سوار بر االغ آمد جا ى كه هميشه پيدداده 

شد از آنجا رد شد تا رسيد بسنگى كه جلو درب مسجد بود روى آن پياده شددد بعددد وارد شد امروز پياده نمى

مسجد گرد د سالم به پي م ر اكرم داد و برگشت بجائى كه هددر روز نمدداز ميخوانددد  نددد روز همددين كددار را 

م فددردا گذارد بددردارپوشد بروم از ر گهائى كه پا بر آنها مىميكرد با خود تصميم گرفتم هر وقت كف  مى

هنگام ظهر روى سنگ كه پياده شد و وارد مسجد پي م ر صلّى اللَّه عليه و اله و سلّم گرد د و بعد آمد بمحلى 

كه هر روز نماز ميخواند كف  خود را خارج نكرد باز  ند روز همين كار را تكرار نمود با خود گفتم ا نجددا 

 گذارد برميدارم.شود از خاكى كه پا بر آن مى برا م امكان ندارد ميروم بحمام وقتى خواست بحمام وارد
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بحمام كه رفتم امام عليه الّسالم همان طور سوار بر االغ وارد رخت كن حمام شد و پا بر روى حصير گذاشت 

جر ان را بحمامى گفتم. گفت بخدا قسم تا امروز سواره وارد رخت كن نشده بود. منتظر شدم تددا خددارج شددد 

بداخل رخت كن حمام و از باالى حصير سوار شده خارج گرد د. با خود گفتم بخدا بعد االغ خود را خواست  

من آن جناب را ناراحت كردم د گر در پى  نين تصميمى نخواهم رفت، موقع ظهر د دم همددان طددورى كدده 

 ساب  پياده ميشد كنار مسجد همان طور پياده شد.

رز ن نقل ميكند تا ميرسد بحمددام ميگو ددد سددؤال  همين حد   را از ع د اللَّه -493ص  1ج  -( در كافى1) 

كردم كدام حمام ميرود گفتند حمامى كه در بقيع است و متعل  بمردى از اوالد طلحدده اسددت فهميدددم كدددام 

روز بحمام تشر ف مي رد رفتم در حمام و با صاح  حمام شروع بصح ت كردم انتظار آمدن ا شددان را داشددتم 

روى برو كه  ك ساعت د گر برا ت امكان ندارد پرسيدم  را گفت  ون حمامى گفت اگر ميخواهى حمام ب

آ د. گفتم ابن الرضا كيست؟ گفت مردى از اوالد پيام ر است كه بسيار بددا ورع و تقددوى ابن الرضا بحمام مى

 است. گفتم ن ا د كسى با او بحمام برود. گفت ما حمام را براى او خلوت ميكنيم.

ورد با  ند غالم و جلوتر غالم در دست حصير داشت وارد رختكن شد و حصير در همين بين د دم تشر ف آ 

 را انداخت امام عليه الّسالم رسيد سالم كرد و با االغ داخل رختكن حمام شد و روى حصير پياده گرد د.

شددود از بصاح  حمام گفتم همين شخصى كه تعر ف ميكردى با ورع و تقوى است )بددا االغ وارد حمددام مددى

ك ر( گفت بخدا ا ن كار را تا كنون انجام نداده. با خود گفتم صحيح است من امام را وادار بددا ن كددار روى ت

كردم انتظار كشيدم كه از حمام خارج شود شا د بمقصود برسم موقع خارج شدن وقتددى خددارج شددد و ل دداا 

گفددتم بخدددا مددن  پوشيد االغ خود را خواست داخل رختكن آوردند از روى حصير سوار شد و خارج گرد ددد

 ا شان را اذ ت كردم د گر  نين كارى نخواهم كرد تصميم گرفتم كه از ا ن كار منصرف شوم.

موقع ظهر كه شد با االغ آمد در همان محلى كه در فضا جلو مسجد ساب  پياده ميشد همان جا پياده شد داخل 

ا السالم نمدداز ميخوانددد كفدد  از پدداى حرم پي م ر گرد د سالم داده رفت بهمان جا ى كه در خانه فاطمه عليه 

محمّد بن ر ان گفت مأمون خيلى سعى داشت كدده بنددوعى حضددرت  -( مناق 2خارج كرد و به نماز ا ستاد. )

مدداهرو را در  جواد را بلهو و لع  وادارد ولى امكان پذ ر ن ود ش  عروسى دختددرش صددد كنيددز از كنيددزان

ت داشتند با همان ز  ائى و طنازى باستق ال حضرت جواد اختيار من گذاشت كه هر  ك جامى جواهر در دس

الم بهدديچ كدددام از آنهددا توجدده موقعى كه نشست در محلى كه براى داماد ترتي  داده اند بروند. امام عليه السددّ

 نكرد.



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irان وصال )   آست سایت 

 

36 

 

مردى بنام مخارر عودنواز بود و ضرب ميزد و ميخواند ر   بلندي داشددت مددأمون او را خواسددت. مخددارر 

آ ددم )منظددورش ا نسددت كدده از مددن كددار ى در مورد كارهاى دنيا دارى من از عهده آن بر مددىگفت اگر امر

 آ د(.آخرت ساخته نيست ولى باز گرى و نوازندگى هر  ه بگوئى از من مى

روبروى حضرت جواد عليه الّسالم نشست شروع كرد بخواندن  نددان بددا صددداى بلنددد آغدداز نمددود كدده تمددام 

دند مش ول نواختن عود و خوانندگى شد ساعتى بكار خود سرگرم بود حضددرت ساكنين خانه گرد او جمع ش

 جواد عليه الّسالم باو اعتنائى نگذاشت بجان  راست و  پ نيز توجه نكرد در ا ن موقع سر برداشت، فرمود:

 )ات  اللَّه  اذالعثنون( 

ده بود نتوانست با آن دست از خدا بترا اى ر   دراز  ك مرت ه مضراب و عود از دست  افتاد د گر تا زن

 كارى انجام دهد.

مأمون پرسيد  ه شد  نين شدى. گفت همين كه ابو جعفر حضرت جواد صددداى خددود را بلنددد كددرد  نددان 

ابو هاشم جعفددرى گفددت  -( مناق  شهر آشوب1وحشت مرا فرا گرفت كه هرگز د گر خوب نخواهم شد. )

واندم نمازى كه با ما خوانددد كددامال در وسددط ق لدده قددرار در مسجد مسي  با حضرت جواد عليه الّسالم نماز خ

 گرفته بود.

گفت در مسجد درخت سدرى قرار داشت كه خشك شده و بر  نداشددت. حضددرت جددواد آب خواسددت و 

كنار همان درخت وضو گرفت. درخت زندگى را از سر گرفت س ز شد و بر  داد و همددان سددال پددر ميددوه 

 شد.

الم رسدديدم فرمددود محمّددد! پددي  آمدددى بددراى محمّد بن سنان گفت خدمت حضرت  امام علی النقى عليه السددّ

 الحمد للَّه خانواده فرج شد گفتم عمر مرد. شمردم بيست و  هار مرت ه فرمود

 . ميدانى آن ملعون بپدرم حضرت جواد عليه الّسالم  ه گفت؟ عرضكردم: نه.

مست هستى. پدددرم دسددت برداشددته گفددت كنم تو فرمود: با او در موردى صح ت ميكرد گفت من گمان مى

ام باو مزه سرقت اموال و خوارى اسارت دار بودهام و روزهخدا ا اگر تو ميدانى كه من براى تو روزه گرفته

را بچشان، بخدا قسم  يزى نگذشت كه مال  را غارت كردند و هر  ه داشت بردند بعددد او را اسددير كردنددد 

امية بن علی گفت مددن در مد ندده بددا حضددرت جددواد عليدده  -الم الورى( مناق  و اع1اكنون كه مرده است. )

الّسالم رفت و آمد داشتم همان موقعى كه حضرت رضا عليه الّسالم در خراسان بود خو شاوندان و عموها   

خدمت آن جناب ميرسيدند و سالم ميكردند  ك روز كنيز خود را خواست گفت بآنها بگو آماده عددزادارى 

 شوند.
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منزل خارج شدند بيكد گر گفتند نپرسيد م عزاى  ه شخصى است. فردا نيز همين طور دسددتور داد وقتى از 

كه آماده شوند. عرضكردند آقا! عزاى كيست؟ فرمود عزاى بهتر ن فرد روى زمين. پددس از  نددد روز خ ددر 

 شهادت حضرت رضا عليه الّسالم رسيد. در همان روز كه حضرت فرمود از دنيا رفته بود.

نو سد: محمّد بن فرج گفت حضرت جواد نامه نوشت كه خمس را برا م بفرستيد كه مددن مين كتاب مىدر ه

الم از دنيددا رفددت. ) ص  3ج  -( كشددف ال مدده2جز امسال از شما نخواهم گرفت. در همان سال امام عليدده السددّ

جددام اعمددال حددج امية بن علی گفت در همان سال كه حضرت رضا عليه الّسالم بمكه رفددت و پددس از ان -215

الم مشدد ول  عازم خراسان شد من نيز در مكه بودم حضرت جواد با پدرش بود علی بن موسى الرضا عليه السددّ

 وداع با خانه خدا بود، طواف  كه تمام شد به جان  مقام ابراهيم رفت و آنجا نماز خواند.

بطرف حجر االسود رفت  حضرت جواد روى شانه موف  بود كه او را گرد خانه طواف ميداد. حضرت جواد

شوم از جاى حركددت كددن، فرمددود مددن از جددا م حركددت  و در آنجا مدتى نشست. موف  عرض كرد: فدا ت

 نميكنم تا خدا بخواهد.

( موف  خدمت حضرت رضا عليه الّسالم رفت. عرضكرد آقددا 1اش آشكارا د ده ميشد. )غم و اندوه در  هره

الم پددي  حضرت جواد كنار حجر االسود نشسته و از  جاى حركت نميكند. على بددن موسددى الرضددا عليدده السددّ

حضرت جواد آمده، فرمود: عز زم از جاى حركت كن. عرضكرد بابا نميخواهم از ا ن مكان حركددت كددنم. 

 فرمود  را حركت كن.

گفت بابا جان  طور حركت كنم با ا نكه شما آنچنان از خانه خدا وداع كردى مثل ا نكه د گر برگشت با ن 

 حضرت جواد از جاى حركت نمود. نه ندارى. فرمود عز زم حركت كن.خا

ابن بز ع عطار گفت: حضرت جواد عليه الّسالم فرمود فرج و گشا   سى ماه پس از مأمون است ا ن تددار   

 را  ادداشت كرد م پس از سى ماه حضرت جواد از دنيا رفت.

از ابو علی است( كه حضرت جواد فرمود معمر سوار معمر بن خالد از ابو جعفر  ا از مردى نقل كرد )ترد د 

اى )شددك از شو. گفتم آقا عازم كجا هستيد. فرمود بتو ميگو م سوار شو. سوار شدم رسيد م به بيابان  ددا دره

ابى علی راوى خ ر است( بمن فرمود همين جا با ست. ا ستادم پس از مدتى تشر ف آورد عرضكردم فدا ت 

 اكنون پدرم را دفن كردم. حضرت رضا عليه الّسالم آن وقت در خراسان بود. شوم كجا بودى؟ فرمود هم

قاسم بن ع د الرحمن كه ز دى مذه  بود گفت: وارد ب داد شدم در همان ا ام توقف در ب داد روزى د دددم 

! آ ند خود را به بلند ها ميرسددانند و ميا سددتند. گفددتم  دده خ ددر اسددت؟اند ميروند و مىمردم ازدحامی كرده

 گفتند ابن الرضا ابن الرضا است.
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آ ددد. گفددتم خدددا لعنددت كنددد با خود تصميم گرفتم كه ا شان را ب ينم ناگهان د دم سوار بر قاطرى اسددت مددى

معتقد ن بامامت را كه اطاعت  نين شخصى را خدا بر ما واج  نموده در ا ن موقع د دم صورت بجان  من 

 «.1َشراً مِنَّا واحِداً نَتَّ ِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِی ضَاللٍ وَ سُعُرٍ »ع د الرحمن! أَ بَ نموده فرمود: قاسم بن

با خود گفتم: عج  ساحرى است بخدا باز متوجه من شده فرمود: أَ أُلْقِیَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا بَددلْ هُددوَ كَددذَّابٌ 

 «.2أَشِرٌ »

( 1حجت خدا و امام بر مددردم اسددت و ا مددان آوردم. )از آنجا برگشتم و معتقد بامامت شدم و  قين كردم او 

احمد بن محمّد بن كلثوم سرخسى گفت  كى از دوستان بنام ابى ز ن ه از من راجع به احكم بددن  -رجال كشى

بشار مروزى پرسيد كه جر ان اثرى كه روى حل  او بود ميدانی. من د ده بودم كه روى حل  او اثددرى مثددل 

اند. گفتم من  ند ن مرت ه از او پرسيدم كه ا ن  دده اثددرى اسددت ولددى بر ده  ك خط بود گوئى گردن  را

 جواب نداد.

آن مرد گفت ما هفت نفر بود م در زمان حضرت جواد ساكن  ك اطددار بددود م در ب ددداد.  ددك روز عصددر 

اى از طرف حضددرت جددواد رسدديد كدده نوشددته بددود دوسددت احكم رفت و آن ش  را برنگشت. نيمه ش  نامه

اند برو د او را اند و در فالن مزبله او را انداختهاند و در  ك جل اس  پيچيدهشما گردن  را بر ده خراسانى

 اش كنيد.بياور د و با ن داروها كه ميگو م معالجه

اش كددرد م اند و آنجا افتاده. آورد م و با همان دستوراتى كه داده بددود معالجددهرفتيم د د م گردن  را بر ده

 خوب شد.

اى گرفته بود در خانه  ك فاميلى. جر ان را فهميده بن علی گفت جر ان ا ن بود كه او در ب داد صي ه احمد

 -( رجددال كشددى2بودند او را گرفتند و پس از بر دن گردن  او را در جلى پيچيده در آن مزبله انداختنددد. )

رضكردم فدا ت شوم دعا شاذو ه بن حسن بن داود قمى گفت خدمت حضرت جواد رسيدم زنم حامله بود. ع

 بفرمائيد خداوند بمن پسرى عنا ت كند.

برو خدا  »اذه  فان اللَّه  رزقك غالما ذكرا(  مدتى سر بز ر انداخت آنگاه سر بلند نموده سه مرت ه فرمود:

 بتو پسرى پاك عنا ت ميكند.

رد از طددرف گروهددى گفت وارد مكه شدم و داخل مسجد الحرام گرد دم محمّد بن حسن بن ص اح پي امى آو

از دوستان از ق يل صفوان بن  حيى و محمّد بن سنان و ابن ابى عمير و د گران. پي  آنها رفددتم از مددن راجددع 

بامام عليه الّسالم پرسيدند جر ان را گفتم. گفتند تو از امام شنيدى پسرى پاك گفتم فقددط مددن پسددر شددنيدم. 
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شود و  ا همددان جددا خواهددد كه او  ا مرده متولد مى محمّد بن سنان گفت بزودى فرزندى پسر خواهى داشت

 مرد.

بقيه دوستان گفتند به محمّد بن سنان تو اشت اه كردى ما هم آنچه تو درك ميكنى ميفهمدديم. در همددين موقددع 

اى از پى من آمده گفت زود بخانه بيا كه زنت ميميرد. من با عجله بطرف منددزل رفددتم د دددم زنددم در پسر بچه

محمّد بن سنان شا د از جمله امام  -( توضيح1طولى نكشيد كه پسرى از او مرده متولد شد. )حال مر  است  

 )غالما ذكرا( : كه فرمود

 )غالما ذكى(   نين استفاده كرده كه وقتى فرمود پسرى ميدهد الزم نيست قيد نما د نر است حتما

محمّددد بددن سددنان گفددت  -كشددى ( رجددال2فرموده  عنى پسرى كه تذكيه شده كه اشدداره بمددردن او اسددت. )

تر از كف دستى بود برداشت و براى اى كه كو كبحضرت رضا عليه الّسالم شكا ت از درد  شم كردم نامه

 حضرت جواد نوشت.

نامه را بخادم سپرد بمن دستور داد با او بروم و فرمود ا ن مطل  را كتمان كددن، خدددمت آن جندداب رسدديدم، 

كرد و سر به آسمان بلند نامه را برا   گشود حضرت جواد نگاه بنامه مىخادم ا شان را در آغوش داشت و 

 هاى  شم من بر طرف شد.گفت خوب شدي  ند ن مرت ه تكرار كرد تمام ناراحتىكرده مى

بحضرت جواد عرضكردم خدا ترا ره ر ا ن امت قرار دهد همان طورى كه عيسى بن مر م ره ر بنى اسرائيل 

گفت مراجعت كردم حضرت رضددا بمددن فرمددوده بددود مطلدد  را  ه دوست فطرا.شد بعد عرضكردم اى ش ي

پنهان بدارم.  شمم مدتها خوب بود تا جر ان اعجاز حضرت جواد را در مورد  شم خود بد گران گفتم بدداز 

 م تال بدرد  شم شدم.

 ه بود« راوى گفت به محمّد بن سنان گفتم منظورت از ا نكه بحضرت جواد گفتى »اى ش يه دوست فطرا 

اى بنام فطرا خشم گرفت پددر و بددال  ر خددت و او را در  كددی از جزائددر اقيانوسددها گفت خداوند به فرشته

انداخت. وقتى حضرت حسين عليه الّسالم متولد شد خداوند ج رئيل را خدمت حضرت محمّد صلّى اللَّه عليه 

جز ره ع ور كرد كدده فطددرا در آنجددا و اله فرستاد تا تهنيت بگو د. ج رئيل با فطرا دوست بود، از همان 

افتاده بود جر ان والدت حضرت حسين عليه الّسالم را باو گفت و مأمور ت خود را نيز گوشزد كددرد گفددت 

اگر ما ل باشى من ترا بر  كى از بالهاى خود سوار ميكنم و پي  حضرت محمّد صلّى اللَّه عليدده و الدده و سددلّم 

 ات شفاعت كند.برم تا در بارهمى

طرا گفت خوب است، ج رئيل او را بر بال خود گرفت و خدمت حضرت رسول آورد تهنيددت و م ددارك ف

باد پروردگار را رساند بعد جر ان فطرا را نيز نقل كرد، پي م ددر اكددرم بفطددرا فرمددود پددر و بددال خددود را 
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ه مقددام اولدد  ميددان بگهواره حسين بمال، فطرا ا ن كار را كرد خداوند پر و بال  را باو برگرداند و او را ب

احمد بن محمّد بن عيسى گفت: حضرت جواد عليه الّسالم غالم  را از  -( رجال كشى1مالئكه باز گردانيد. )

پى من فرستاد و دستور داد خدمت  برسم، خدمت امام رسيدم در مد نه ساكن خاندده بز ددع بددود سددالم كددردم 

 اند.ها شنيدهكه خيلىسخنانى در باره صفوان و محمّد بن سنان و د گران فرمود 

من با خود گفتم خوب است آن جناب را بر سر لطف آورم نس ت بزكر ا بن آدم شا د او سالم بماند از آنچدده 

در باره ا شان فرمود باز بخود گفتم من كى هستم كه در  نين مواردى تكليف براى امام تعيين نما م او بهتددر 

: ابا على ن ا د بر ابو  حيى )زكر ددا بددن آدم( خددورده گرفددت بددا در ا ن موقع بمن فرمود كند.داند  ه مىمى

خدماتى كه نس ت بپدرم انجام داده و مقام و منزلتى كه نزد او داشت و پددي  مددن دارد و پددس از پدددرم جددز 

 ا نكه من احتياج بپول داشتم نفرستاد.

م علددت نفرسددتادن پددول عرضكردم فدا ت شوم او پولها را ميفرستد بمن گفت وقتى خدمت شما رسيدم بگو  

 اختالفى بود كه بين مسافر و ميمون پيدا شد.

 فرمود نامه مرا باو برسان و بگو پولها را بفرستد. نامه امام را پي  زكر ا فرستادم پولها را فرستاد.

حضرت جواد عليه الّسالم ق ل از ا نكه  يزى بگو م فرمود د گر ترد د از ميان رفت، پدرم جز من فرزندددى 

محمّددد بددن ابددى العددال  -353ص  1ج  -( كددافى1«. )1فرمائيد فدددا تان شددوم »د عرض كردم صحيح مىندار

گفت: از  حيى بن اكثم قاضى سامرا بعد از ا نكه او را آزما   كردم و  ند ن مرت ه با او بح  و گفتگو در 

ل طواف بدور ق ر پي م ر ها رد و بدل كرد م شنيدم گفت روزي من مش وباره علوم آل محمّد پرداختم و نامه

صلّى اللَّه عليه و اله و سلّم بودم و حضرت محمّد بن علی جواد االئمه را د دم كه مش ول طواف اسددت، بددا او 

به بح  در مورد مسائلى كه داشتم نمودم تمام آنها را جواب داد بعد گفتم بخدا من  ك سؤال د گر دارم اما 

 خجالت ميكشم از پرسيدن آن.

ق ل از ا نكه بپرسى برا ت توضيح ميدهم. ميخواهى بپرسى امام كيست؟! گفتم بخدا همددين سددؤال فرمود من 

 را داشتم فرمود من هستم. گفتم عالمت آن  يست. در دست آن جناب عصا ى بود بزبان آمده گفت:

 )انه موالى امام هذا الزمان و هو الحجة( 

محمّد بددن ابددراهيم جعفددرى از حكيمدده دختددر  -خرا ج( 2ا ن آقا سرور من و امام زمان و حجت خدا است. )

كرد كه گفت پس از درگذشت برادرم حضرت جواد روزى پي  همسددرش ام  حضرت رضا عليه الّسالم نقل

الفضل رفتم كارى باو داشتم شروع بصددح ت كددرد م در بدداره فضددل و مقددام و جددود و كددرم و علددم و داندد  
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 ت از حضرت جواد نقل كنم كه هيچ كس تا كنون نشنيده، حضرت جواد ام الفضل گفت حكيمه جر انى برا

 پرسيدم  ه جر ان.

آورد و حس حسادتم را تحر ددك ميكددرد گدداهى بكنيددز خر دددن و گفت حضرت جواد پيوسته مرا بخشم مى

گاهى با ازدواج، من شكا ت او را بپدرم مأمون ميكردم او ميگفت ص ر كن تحمل داشته باش او پسر پي م ددر 

ك ش  نشسته بودم زنى وارد شد كه جمال و ز  ائى او انسان را خيره ميكرد پرسدديدم كيسددتى؟ (   1است. )

گفت من همسر ابو جعفرم، پرسيدم منظورت از ابو جعفر كيست، گفت حضرت محمّد تقى فرزنددد حضددرت 

 رضا عليه الّسالم من زنى از فاميل عمار  اسرم.

ر اختيار از دستم رفددت همددان سدداعت از جدداى حركددت ام الفضل گفت  نان غيرت در من تهييج شد كه د گ

كرده پي  مأمون رفتم د دم پدرم مست شراب است  ند ساعت از ش  گذشته بود جر ددان را شددرح دادم و 

گو د. مطال ى كه حقيقت نداشت بددرا   شددرح اضافه نمودم كه او من و شما و ع اا و اوالدش را ناسزا مى

تى شراب نيز قرار گرفت د گر اختيار از دست داد بددا عجلدده از جدداى دادم خيلى خشمگين شد تحت تأثير مس 

حركت كرده شمشير خود را برداشت و قسم  اد كرد كه با ا ن شمشددير او را قطعدده قطعدده ميكددنم رو بجاندد  

 حضرت جواد رفت.

  ام الفضل گفت وقتى  نين د دم پشيمان شدم با خود گفتم  ه كار بدى كردم خود را نابود كددردم و باعدد 

 هالكت او شدم از پشت سر پدرم دو دم ب ينم  ه ميكند.

وارد بر حضرت جواد شد آن جناب در خواب بود با شمشير پيكرش را قطعه قطعه كرد بعد شمشير بر حلقوم 

كرد م پدرم برگشت در حالى كه مثل شتر او گذاشت و سر از پيكرش گرفت من و  اسر خادم نيز تماشا مى

  ان را كه د دم فرار كردم بخانه پدرم آن ش  را تا بص ح نخوابيدم.دهن  كف كرده، ا ن جر

( ص ح پي  پدرم رفتم د دم مش ول نماز است و مستى از سرش رفته، گفددتم  ددا اميددر المددؤمنين ميددد: نددی 1)

ام؟ گفتم رفتى در بستر فرزند حضرت رضا او خواب بود با د ش   ه كردى گفت نه بدبخت مگر  ه كرده

دن  را پاره پاره كردى و سرش را بر دى و خارج شدى، گفت واى بر تو  ه ميگوئى، گفددتم شمشير خود ب

كارى كه د ش  كردى شرح ميدهم فر ادزدا  اسر بيا ب ينم ا ددن ملعددون  دده ميگو ددد،  اسددر گفددت هددر  دده 

 ميگو د صحيح است.

  اسر زود برو از او خ ر بياور. خود را رسوا كرد م.مأمون گفت: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ. پس نابود شد م و 

 اسر با عجله دو د فورى برگشت گفت  ا امير المؤمنين بشارت باد، پرسيد  طور، گفت وقتددى رفددتم د دددم 

اى بددر روى آن پوشدديده متحيددر ماندددم تصددميم نشسته مش ول مسواك كردن است پيراهن بر تن دارد و جامه
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اند  ا نه. عرضكردم آقا تقاضددا دارم همددان شمشيرها بر روى پيكرش اثرى گذاشته گرفتم بدن  را به بينم آ ا

پيراهن خود را بمن لطف فرمائيد از جهت ت رك داشته باشم نگاهى بمن نمددوده ل خنددد زد گو ددا منظددور مددرا 

 فهميده فرمود  ك جامه گران قيمت بتو خواهم داد گفتم نه من جز ا ن پيراهن  يزى د گرى نميخواهم.

پيراهن از تن خارج نمود و بدن خود را نشان داد بخدا قسم اثرى از شمشير در بدن  ن ود مأمون بسجده افتاد 

 و بياسر هزار د نار جا زه داده گفت خدا را شكر كه گرفتار خون او نشدم.

خود بجاندد  كرد اما از رفتن بعد گفت  اسر آمدن ا ن دختر نابكارم را بياد دارم كه پي  من آمد و گر ه مى

كرد م محمّد بن علی  يزى بخاطرم نيست.  اسر گفت بخدا پيوسته با شمشير ميزدى من و ام الفضل تماشا مى

بدن  را قطعه قطعه كردى بعد باز شمشير بر حلقوم  گذاشتى و او را كشتى و مثل شتر دهانت كددف كددرده 

ه بيددائى و شددكا ت از او بكنددى تددرا خددواهم ( گفت الحمد للَّه رو بمن نموده گفت بخدا اگر دو مرت 1)  بود.

كشت بياسر دستور داد كه ده هزار د نار برا   ب ر و فالن ماد ان مرا ب ر و تقاضا كن سوار شود و پددي  مددا 

آ د اول بروند بيا د پي ام ده كه بنى هاشم و سران مملكت و سپهداران همه در ركاب او باشند تا ا نجا كه مى

ر دستور مأمون را انجام داد همه پي  حضرت جواد آمدند اجازه شرفيابى داد. فرمود پي  او سالم كنند  اس

 اسر ا ن قرار دادى است بين من و او عرضكردم آقا حاال موقع سرزن  نيست قسم بح  محمّد و علی عليهما 

 فهميد.الّسالم او مست شراب بود و  يزى نمى

ع ددد اللَّدده و حمددزه پسددران حسددن ز ددرا آن دو پيوسددته از  باشراف و بزرگان كشور نيز اجددازه ورود داد بجددز

كردند بعد از جاى حركت كرد و بددا ا ددن جمعيددت بجاندد  مددأمون حضرت جواد پي  مأمون سخن  ينى مى

 رهسپار شد.

مأمون همين كه  شم  به آن جناب افتاد از جاى حركت كرد پيشانى م ارك  را بوسيد و او را در جا گدداه 

و دستور داد مردم  ك طرف بنشينند شروع بعذر خواهى كرد حضرت جواد فرمود من مخصوص باال نشاند 

 كنم از من بپذ ر، گفت بفرمائيد. ك نصيحت بشما مى

( 2پددذ رم. )كننده را ترك كن، مأمون گفت پسر عمو ت فدا ت شود پند شما را مىفرمود ا ن شراب مست

نو سد ا ددن جر ددان بدده عقيددده مددن نقل ا ن خ ر مىعلی بن عيسى اربلی صاح  كشف ال مه پس از  -توضيح

كرد و براى ام الفضل هو ساختنى است ز را حضرت جواد موقعى كه در مد نه بود با زنان د گر ازدواج مى

گرفت مأمون در مد نه ن ود تا دخترش شكا ت او را بكند، اگر مدعى شوى كه مأمون به عنوان حج به و مى

خورد، در ضمن حضرت جواد در  يزى صحيح نيست  ون در آن حال شراب نمىمد نه آمده بود. باز  نين 

ب داد بود كجا خواهرش پس از فوت حضرت جددواد او را د ددده؟ و كددى  ب داد از دنيا رفت ام الفضل نيز در



 (موسی خسروی  مترجم) در بحارألنوار ) محمد تقی(  جوادندگانی امام ز 

) 

43 

 

ر اند با ا نكه  كى در مد نه و د گرى در ب داد بود، ا ن زنى كه از اوالد عمار  اسدد ا ن دو با هم گفتگو كرده

بوده حضرت جواد در مد نه با او ازدواج كرده، ام الفضددل كجددا او را د ددد و فددورى پددي  پدددرش رفددت و 

 شكا ت كرد تمام ا ن مطال  قابل تأمل و دقت است.

توان جز مشددهورى را نو سد: تمام مقدمات و ا رادهائى كه بر ا ن خ ر نموده قابل رد است و نمىمجلسى مى

 شده بمحض ا ن است عادها رد نمود. ها نوشتهكه در تمام كتاب

 بخش چهارم ازدواج با ام الفضل و آنچه در این مجلس اتفاق افتاد

كنددد كدده مددأمون  ددك سددخنرانی كددرد و در تار   ب داد از  حيى بن اكثم نقل مددى -( مناق  شهر آشوب1) 

وبيته و صلی اللَّه علی محمّد ع ددده و گفت: »الحمد للَّه الذى تصاغرت االمور بمشيته و ال اله اال اللَّه اقرارا برب

خيرته«. مردم! خداوند ازدواج را كه پسند ده است بهتر ن وسيله هم بستگى و پيونددد قددرار داده بدانيددد مددن 

دخترم ز ن  را بازدواج محمّد بن علی بن موسى الرضا در آوردم و مهر او را كه  هار صددد در هددم اسددت از 

 طرف ا شان پرداختم.

ر آن موقع امام جواد عليه الّسالم نه سال و  ند ماه داشت. مأمون پيوسته در اجالل و احترام ا شان اند: دگفته

ابراهيم بن محمّد بن حارث نوفلى گفت پدرم كه خددادم حضددرت رضددا  -( مهج الدعوات2كرد. )كوش  مى

اى بددراى او . نامددهعليه الّسالم بود نقل كرد وقتى كه مأمون دختر خود را بددازدواج حضددرت جددواد در آورد

نوشت كه خداوند براى هر زنى مهرى قرار داده از اموال شوهرش، خداوند اموال و ثروت ما را در آخددرت 

هاى آن در روى همددين زمددين اسددت ذخيره نموده همان طورى كه اموال شما را در همين دنيا پرداخته و گنج

اى از مناجددات ائل الى المسائل« است كدده مجموعددهمهر دختر ترا همين دعاها قرار دادم كه نام آن دعا »الوس

است پدرم بمن داده و فرموده است پدرش موسى بن جعفر باو عنا ددت كددرده و ا شددان از پدددرش جعفددر بددن 

محمّد و آن سرور از پدر خود محمّد بن علی و ا شان از پدرش علددی بددن الحسددين و آن جندداب از پدددر خددود 

م حسن و حضرت امام حسن از پدر عز ز خددود علددی بددن ابددى طالدد  و حسين بن علی و ا شان از برادرش اما

عز ددز آورده كدده  ددا  ا شان از پيام ر اكرم گرفته و آن سرور از ج رئيل در افت داشددته كدده پي ددام از خددداى

هددا را هاى دنيا و آخرت است ا ددنها كليد گنجگو د ا ن مناجاتمحمّد! خداى بزر  سالمت ميرساند، و مى

شددود ولددى م ددادا در ن به آرزوهاى خود قددرار ده كدده بهدددف ميرسددى و منظددورت بددرآورده مددىوسيله رسيد

هاى دنيوى بكار برى كه از آرزوهاى بزر  آخرت باز ميمانى ا نها ده وسيله بسوى ده هدف است كه هدف

ر بخدد  شود و به خواسته خود ميرسى ا نددك نسددخه آن دعاهددا، داگر درهاى آرزوها را با آنها بكوبى باز مى

ر ان بن ش ي  گفت: وقتی مددأمون تصددميم گرفددت  -( احتجاج ط رسى1دعاها ان شاك اللَّه ذكر خواهد شد. )
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دختر خود ام الفضل را بازدواج حضرت جواد در آورد ا ن خ ر به بنى ع اا رسيد  نددين ناراحددت شدددند و 

الم كارى ناپسند شمردند ميترسيدند كه كار او نيز منتهى شود به همان كارى ك ه بددا حضددرت رضددا عليدده السددّ

 كرد.

خيلى حرف ميزدند، گروهى از خو شاوندان نزد ك  اجتماع كرد، پي  مأمون رفتند او را قسددم دادنددد كدده 

م ادا ا ن تصميم را اجرا كنى و دختر خود را بازدواج پسر حضرت رضا در آورى ما ميترسدديم امتيددازى كدده 

ل  شود و ا ن عزت و شكوه از ميان فاميل ما رخددت بددر بندددد تددو خداوند با ن خانواده ارزانى داشته از ما س

خود واردى كه بين ما دو فاميل از قد م  ه اختالفهائى وجود داشته، اطالع داري كه خلفاى راشد ن بددا آنهددا 

اند آنها را ت عيد كرده و كو ك ميكردند ما خيلى ناراحددت بددود م از كددارى كدده نسدد ت  گونه رفتار كرده

نمودى ولى خداوند  اره او را كرد ترا بخدا قسم ميدهم كه د گر ما را د ار اندوه و ناراحتى بحضرت رضا 

انددد بددراى ا ددن كددار مكن از ازدواج با پسر حضرت رضا برگرد هر كدام از خو شاوندان خود را كه شا سددته

 انتخاب كن.

ر واقعا انصاف داشته باشيد آنهددا گفت اما اختالفى كه بين شما و اوالد ابو طال  هست علت آن شما هستيد اگ

انددد كددار خددوبى ن ددوده ترند و اما عملى كه خلفاى ق ل از من نس ت با شان روا داشتهبا ن مقام از شما شا سته

برم از  نين كارى خدا شاهد است كه پشيمان از اند كه من پناه بخدا مىخو شاوندى كرده قطع رحم و پيوند

از او تقاضا كددردم كدده خليفدده باشددد و مددن خددود را خلددع نمددا م امددا او  وال ت عهدى حضرت رضا نيستم من

( ولى انتخاب ابو جعفر محمّددد بددن علددی نيددز بواسددطه عظمددت و 1نپذ رفت خدا مقدرات خود را انجام داد. )

جاللت او بر تمام دانشمندان برترى علمى اوست نس ت بتمام علما با همين سن كو كى كه دارد آرى شگفت 

است اميدوارم بعد براى مردم آشكار گردد كه او داراى  ه شخصيتى است و بفهمنددد آنچدده مددن  انگيز همين

 ام مصلحت همان بوده.صالح د ده

گفتند ا ن پسر گر  ه بنظر تو خيلى بزر  جلوه نموده هنوز كودكى است كه اطالعددى ندددارد و وارد بعلددم 

ه  نين كارى بكددن. گفددت مددن از شددما بهتددر ا ددن فقه د ن نيست اجازه بده تربيت شود و دان  بياموزد آنگا

شود آباك و اجداد پدداك  پيوسددته گيرند و به آنها الهام مىشناسم. ا نها علم را از جان  خدا مىخانواده را مى

اند اگر ما ليد او را آزما   كنيد تا آشكار شود آنچه براى شما توضيح نياز از علم و دان  ناقص بشر بودهبى

 كردم در باره او. دادم و بيان

گفتند: ما راضى هستيم كه او را آزما   كنيم اجازه بده  ك نفر را انتخاب كنيم كدده در حضددور شددما از او 

ى جواب برآمد ما اعتراضى نخواهيم داشت و براى تمددام مددردم سؤالهائى از مسائل د نى بنما د اگر از عهده
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ى كه فرو ماند د گر ما از بح  و گفتگو و ناراحتى در ا د در صورتشود كه شما انتخاب بجا كردهآشكار مى

ا ن مورد آسوده خواهيم شد. مأمون گفت بسيار خوب تعيين وقت و شخص بددا شددما هددر وقددت ما ليددد قددرار 

 بگذار د.

مرخص شدند و پس از مشورت قرار گذاشتند كه  حيى بن اكثم را كدده آن روز قاضددى القضددات بددود بددراى 

بخواهند سؤالى انتخاب كند كه جواب  را وارد ن اشد.  حيى بددن اكددثم را پنهددانى  سؤال دعوت كنند و از او

هاى ز ادي از اشياك گران ها دادند. پي  مأمون برگشتند و تقاضا كردند كه روزى را د دند و باو وعده جا زه

 براى آزما   تعيين كند، ق ول كرد.

تور داد بددراى حضددرت جددواد جا گدداه مخصوصددى در روز معين جمع شدند  حيى بن اكثم نيز آمد مأمون دس

ترتي  دهند و دو پشتى بگذارند.  حيى ابن اكثم نيز نشست هر كدام از رجال مملكددت در جدداى خددود قددرار 

(  حيى بن اكثم رو 1گرفتند مأمون در جا گاهى كه پهلوى حضرت جواد برا   ترتي  داده بودند نشست. )

ازه ميفرمائيد از ابو جعفر سؤالى بكنم؟ مأمون در پاسدد  او گفددت از بمأمون نموده گفت  ا امير المؤمنين اج

خود آن جناب اجازه بگير،  حيى رو بحضرت جواد كرده گفت فدا ت شوم اجازه ميفرمددائى سددؤالى بكددنم 

 فرمود سؤال كن.

  حيى گفت  ه ميفرمائيد در باره شخصى كه محرم است و صيد حرم كرده.

وده  ا خارج از مكه، ميدانسته ن ا د صيد كند  ا نميدانسته، عمدا صيد كددرده فرمود داخل مكه ا ن صيد را نم

 ا تيرش خطا كرده، آزاد بوده آن شخص  ا بنده و غالم، ص ير بوده  ا ك ير مرت ه اولى است كه ا ن كار را 

وز از كرده  ا مرت ه  ندم است، صيدى كه كرده پرنده بوده  ا غير پرنده، شكار كو ك بوده  ا بزر  هندد 

 كار خود پشيمان نشده  ا پشيمان است، ش  صيد كرده  ا روز احرام، بعنوان حج بسته بوده  ا بعنوان عمره.

اش شكست و ناتوانى خوانده ميشد و زبان  بلكنت افتاد كه تمام  حيى مات و م هوت شد و آشكارا در  هره

بمن عنا ت كرده كه نظر و رأ م  نددين  حضار متوجه شدند، مأمون گفت خدا را سپاسگزارم بر ا ن نعمت كه

درست است نگاهى بخو شاوندان خود كرده، گفت حاال فهميد د مقام او را آنگاه رو بجان  حضددرت جددواد 

كرده گفت آ ا ما لى خواستگارى از دختر من بنمائى فرمود: آرى، مأمون گفت پس دختر مددرا بددراى خددود 

آورد گددر  دده بددر م و دخترم ام الفضل را بددازدواج شددما در مددىعقد ازدواج ب ند من افتخار بدامادى شما دار

 خالف نظر گروهى از مردم است.

لوحدانيتدده و صددلى اللَّدده علددی  الحمد للَّه اقرارا بنعمته و ال اله اال اللَّه اخالصا حضرت جواد  نين شروع كرد:

 سيد بر ته و االصفياك من عترته اما بعد.
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بر مردم ا نست كه وسيله اطفاك غر زه جنسى را بددراى مددردم از راه حددالل  (  كى از نعمتهاى ارجمند خدا1) 

مِنْكُمْ وَ الصَّالِِحينَ مِنْ عِ ددادِكُمْ وَ  قرار داده تا براه حرام كشانده نشوند و در قرآن ميفرما د: وَ أَنْكُِحوا الْأَ امى

ا نك محمّد بن علی بددن موسددى خواسددتگارى   هِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ.إِمائِكُمْ إِنْ َ كُونُوا فُقَراَك ُ  ْنِِهمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ

اش فاطمه زهرا دختر محمّد صلى اللَّدده ميكند ام الفضل دختر ع د اللَّه مأمون را و مهر او را مطاب  با مهر جده

دختددر خددود را  عليهما كه معادل پانصد درهم كامل است قرار ميدهد آ ا شما  ا امير المؤمنين بددا همددين مهددر

 آورى؟بازدواج من در مى

مأمون گفت: دخترم ام الفضل را بازدواج شما در آوردم با همين مهر كه فرمود ددد آ ددا شددما ا ددن ازدواج را 

 پذ رى فرمود: آرى راضى و خشنودم.مى

دستور داد مردم از لشكرى و كشورى در مرات  خود قرار گيرند. ر ان گفت  يزى نگذشت كه سر و صدا 

ها در ا ن موقع د ددد م  ددك كشددتى از نقددره كدده گوش رسيد، صدائى ش يه گفتگوهاى زورر را نان و مالحب

اند با سرعت بطرف مجلس ميكشند كشتى پر از عطر و بوى خددوش اسددت دسددتور ر سمانهاى ابر شم بآن بسته

ى را بسددالنى ها عطرآگين كنند سپس گفت كشتهاى بزر  مملكت را با آن غاليهداد سر و صورت شخصيت

ها كنندگان مجلس از مردم عادى قرار دارند ب رند و عطر بر سر و صورت آنها بپاشند. سفرهكه سا ر شركت

 گسترده شد و شروع ب ذا خوردن كردند، جا زه حضار بمقدار موقعيت و شخصيت آنها داده شد.

بجان  حضددرت جددواد كددرده وقتى مردم متفرر شدند و فقط خواص و رجال مملكت باقى ماندند مأمون رو 

گفت اگر صالح بدانيد توضيحى كه در باره صيد حرم داد د با تقسيم بندددى مختلفددى كدده بددراى آن نمود ددد 

 بدهيد تا استفاده كنيم.

پرنددده بددزر  باشددد با ددد  ددك  فرمود بسيار خوب محرم اگر شكارى در خارج از حددرم بنما ددد و آن شددكار

اى را خددارج از حددرم صدديد بنما د با د دو گوسفند بكشد اگددر جوجددهگوسفند بكشد اگر ا ن كار را در حرم 

اى كه از شير گرفته شده بكشد در صورتى كه داخل حددرم باشددد بددره باضددافه قيمددت جوجدده را كند با د بره

ميدهد در صورتى كه صيد از حيوانات وحشى، گورخر باشد با د  ك گاو بكشد اگر شددتر مددرغ باشددد با ددد 

اگر شكار او آهو باشد با د گوسفندى بكشد، هر كدام از ا نها را داخل حرم شكار كند  شترى پنج ساله بكشد

( اگر محرم كاري كرد كه قربانى بر او واجدد  شددد در 1شود قربانى كه بكع ه برسد. )كيفرش دو مقابل مى

سددته اسددت در ( بكشد  نانچه احددرام بعمددره ب1صورتى كه احرام بحج بسته باشد با د قربانى خود را در منى )

مكه ميكشد، كيفر شكار براى كسى كه عالم و  ا جاهل باشد مساوى است در موردى كسددى كدده عمدددا صدديد 

 كرده غير از جر مه ولى در باره كسى كه بخطا ا ن صيد را نموده گناهى نيست.
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د، ولى بددر دهشخص حر و آزاد كفاره را از مال خود ميپردازد ولى بنده آقا   با د بدهد، ص ير كفاره نمى

شددود ولددى شخصددى شخص ك ير واج  است كسى كه پشيمان شود عقاب و عذاب آخرت از او برداشته مى

 شود.كه اصرار ورزد در آخرت عذاب مى

مأمون گفت احسن  ا ابا جعفر اگر صالح بدانى  ك سؤال از  حيى بفرما  نانچه ا شان از شددما سددؤال كددرد. 

ى از تو سؤال كنم عرضكرد بسته بميل شما است فدا ت شوم اگددر حضرت جواد به  حيى فرمود اجازه ميده

 جواب را دانستم بهتر، در صورتى كه ندانم از شما استفاده ميكنم.

شددود بعددد از ظهددر فرمود ا ن كدام زنى است كه مردى ص ح باو نگاه كند حرام است نزد ك ظهر حالل مددى

شود بعد از نماز عشاك حالل است براى او نيمه حرام ميگردد عصر حالل است پس از غروب آفتاب حرام مى

و  شود پس از اذان ص ح بر او حالل ميگردد ا ن  ه زنى است و  طور است كدده  نددين حدداللش  حرام مى

(  حيى گفت خدا را شاهد ميگيرم كه جواب ا ن سددؤال را نميدددانم و علددل حددالل شدددن و 1حرام ميگردد. )

 ح بدانيد توضيح دهيد تا استفاده كنيم.حرام شدن او را وارد نيستم اگر صال

اى باو نگاه ميكند حرام است همددان شددخص نزد ددك ظهددر فرمود: ا ن زن كنيز مردى است كه شخص بيگانه

شود بعد از ظهر با او ازدواج مينما د شود ظهر او را آزاد ميكند حرام مىكنيز را خر دارى مينما د حالل مى

« ميكند حرام ميگردد بعد از نمدداز عشددا كفدداره ظهددار را ميدهددد بدداز 1هار »حالل ميگردد موقع م رب با او ظ

حالل ميگردد نيمه ش  او را طالر رجعی ميدهد باز حددرام ميگددردد سددحرگاه بدداو رجددوع ميكنددد بدداز حددالل 

 شود.مى

در ا ن موقع مأمون روى بحاضر ن از خو شاوندان خود نموده گفت كسددى از شددماها ميتوانددد ا ددن سددؤال را 

ين جواب دهد  ا آن سؤال ق لى را ميتواند آن طور مفصل توضيح دهد؟ گفتند نه بخدا شما بهتر تشددخيص  ن

داده بود د. گفت ا ن خانواده داراى  نين امتيازى هستند كه علم و دان  در كددودكى بآنهددا افاضدده و لطددف 

 شود كم سنى موج  نقص براى آنها نيست.مى

در ابتداى دعوت خود امير المؤمنين علی بن ابى طالدد  را با مددان دعددوت مگر شما نميدانيد كه پي م ر اكرم 

كرد در سن ده سالگى اسالم او را پذ رفت ولى كودك د گرى را در ا ددن سددن دعددوت نكددرد و بددا حسددن و 

حسين عليهما الّسالم بيعت كرد با ا نكه سن آنها از ش  سال كمتر بود با كودك د گرى  نددين رفتددار نكددرد 

شخصيت و مقام كه اولددى دارد  اند. آننيد ا نها داراى  ه امتيازى هستند و همه بيكد گر پيوستهمشاهده ميك

گوئى آخرى نيز داراى همان مقام است و آنچه آخرى داراست اولى نيز داراى همان هست، گفتند صحيح مى

ع نمودند حضرت جددواد ( فردا ص ح مردم اجتما1 ا امير المؤمنين. بعد از جاى حركت نموده متفرر شدند. )
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هاى مقرب دستگاه مأمون و سا ر نيز تشر ف آورد سپهداران و فرمانروا ان و برجستگان مملكت از شخصيت

كاركنان آن دستگاه براى تهنيت بمأمون و حضرت جواد وارد شدند سه ط   پولهدداى نقددره كدده داخددل آنهددا 

داشت كه جوائز با ارزشددى از پددول نقددد  ددا  ها كاغذهائى قرارهائى از مشك و زعفران بود درون گوىگوى

ها را بر سر خواص مملكت بپاشند هر كددس عطاى بزر  و  ا ملك و باغ نوشته شده بود دستور داد آن ط  

هاي زر را نيددز بددر سددر گرفت بدرهكرد و جا زه خود را مىگو ى را برميداشت كاغذ داخل آن را خارج مى

 ردم از آن مجلس با ثروت فراوان خارج شدند.فرماندهان سپاه و د گران پاشيدند م

كددرد مأمون بتمام تهيدستان و بيچارگان كمك فراوان كرد و پيوسته حضرت جواد را تا زنده بود احترام مى

ابددو هاشددم جعفددرى گفددت روز  -( تحددف العقددول2داشت. )و او را بر خو شاوندان و فرزندان خود مقدم مى

ام الفضل بآن جناب عرضكردم امروز براى مددا بركددت بزرگددی داشددت ازدواج حضرت جواد با دختر مأمون 

هاى او در امروز بر ما افزون شده است گفتم پس در بدداره امددروز  دده فرمود ابو هاشم نعمتهاى خدا و بركت

اش را در ابى. عرضكردم از دستور شما سرپيچى نخواهم كرد فرمددود در بگو م فرمود خوش ين باش تا نتيجه

انددد كدده ام الفضددل از روا ت كددرده -( ارشاد مفيد3شوى و جز نيكى نخواهى د د. )تگار مىا ن صورت رس

گيددرد و مددرا مد نه براى پدرش مأمون نامه مينوشت كه حضرت جواد مرتدد  بددراى مددن وسددنى و هددوو مددى

ى در نياوردم كه  ك امر حاللدد  ناراحت ميكند مأمون در جواب دخترش نوشت دخترم من ترا بازدواج ا شان

روا ددت شددده كدده پددس از ازدواج  -( احتجاج1را براى او حرام كنم دو مرت ه در ا ن مورد  يزى ننو سى. )

حضرت جواد با ام الفضل روزى در مجلس مأمون كه حضرت جواد نيز حضور داشت و گددروه ز ددادى نيددز 

مائيددد كدده روا ددت شددده بودند  حيى بن اكثم بامام جواد عليه الّسالم عرضكرد شما در باره ا ن خ ر  دده ميفر

ج رئيل بر پي م ر نازل شد و گفت  ا محمّد صلّى اللَّه عليه و اله پروردگارت سالم ميرسدداند و ميگو ددد از ابددا 

 بكر بپرا ب ين آ ا از من راضى هست  ا نه.

حضرت جواد فرمود من منكر فضل ابى بكر نيستم ولى كسى كه ا ن خ ر را نقل ميكند با د متوجه آن خ ددر 

ر باشد كه پي م ر اكرم صلّى اللَّه عليه و اله و سلّم در حجة الوداع فرمود: دروغگو بددر مددن ز دداد شددده و د گ

 ز ادتر خواهد شد.

شود هددر وقددت حددد ثى شددنيد د آن را بددا قددرآن هر كس عمدا بر من دروغ ب ندد نشيمنگاه  پر از آت  مى

سنت من بود ق ول كنيد و هر كدددام مخددالف  كر م و سنت من مقا سه كنيد هر كدام كه مواف  كتاب خدا و

 كتاب خدا و سنت من بود رد كنيد.
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ا ن خ رى كه تو نقل كردى مواف  كتاب خدا نيسددت ز ددرا خداونددد در قددرآن كددر م ميفرما ددد: لَقَدددْ خَلَقْنَددا 

الْوَرِ دِ خدائى كه بر راز دل و افكار پنهان انسان  الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِاُ بِهِ نَفُْسهُ وَ نَْحنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَ ْلِ

داند ابا بكر از او راضى است  ا راضى نيست ج رئيل را ميفرستد تا حقيقت معلددوم شددود و از مطلع است نمى

 پذ رد.گو د كه  گونه است. ا ن حرف را عقل نمىته قل  مى

ن مانند ج رئيددل و ميكائيددل اسددت در آسددمان  حيى بن اكثم گفت روا ت شده كه مثل ابى بكر و عمر در زمي

فرمود در ا ن خ ر نيز با د دقت نمود ز را ج رئيل و ميكائيددل دو ملددك مقددرب درگدداه خدا نددد كدده هرگددز 

اند آنها مدتها مشرك و كافر بخدددا بودنددد گددر  دده بعددد اند و  ك لحظه سر از اطاعت نپيچيدهمعصيت نكرده

( 1آن دو ملددك باشددند. ) پرستى طى شد محال است كه شدد يهو بت اسالم آوردند و بيشتر عمرشان در شرك

 حيى گفت: روا ت شده كه ابا بكر و عمر سرور پيران بهشت هستند نظر شددما در بدداره ا ددن روا ددت  يسددت 

فرمود ا ن خ ر نيز محال است ز را بهشتيان تمام جوانند در آنجا پيرى وجود ندارد ا ن خ ر را بنى اميه جعل 

 مقابل خ رى كه پي م ر اكرم در باره امام حسن و امام حسين فرموده: )انهما سيدا ش اب اهل الجنه(كردند در  

 آن دو سرور جوانان بهشتند.

 حيى بن اكثم گفت روا ت شده كه عمر بن خطاب  راغ اهل بهشت است فرمود ا ن خ ددر نيددز محددال اسددت 

سلين كه در بهشت هستند بنور ا شان بهشت روشن ز را مالئكه مقرب و حضرت آدم و محمّد و تمام ان ياك مر

 گردد.شود بعد بنور عمر روشن مىنمى

 حيى گفت: روا ت شده كه سكينه و وقار از زبان عمر بيان ميكند. فرمود من منكر فضائل عمر نيستم ولى ابا 

ود هددر وقددت شدد گو د مرا شيطانى است كه گاهى عارضم مددىبكر از عمر بهتر است او خودش باالى من ر مى

 د د د منحرف شدم مرا براه آور د.

شددد امددام جددواد  حيى گفت: روا ت شده كه پي م ر اكرم فرمود اگر من م عوث نشده بودم عمر م عوث مددى

تر است خدا در قرآن ميفرما د: وَ إِذْ أَخَذْنا مِددنَ عليه الّسالم فرمود قرآن كر م از ا ن حد   راست و درست

ُهمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ بنا بصر ح ا ن آ ه خداوند از پي م ران پيمددان گرفتدده  گوندده ت ييددر عهددد و النَّ ِيِّينَ مِيثاقَ

اند  طددور م عددوث بدده دهد. با ا نكه پيم ران  ك  شم بهم زدن براى خدا شر ك قائل نشدهپيمان خود را مى

»ن ئت و   كه پيام ر اكرم ميفرما د:شود كسى كه بيشتر عمر خود را بشرك و كفر گذرانده با ا نپيام رى مى

 من پيام ر بودم آن وقت كه آدم هنوز روح به پيكرش دميده نشده بود.  آدم بين الروح و الجسد«

قطددع نشددد مگددر   حيى گفت روا ت شده كه پي م ر اكرم صلّى اللَّه عليه و اله فرمود هيچ وقت وحددى از مددن

اهد شد. فرمود ا ن هم محال است ز را صحيح نيست كه پيام ر ا نكه احتمال دادم بر خانواده خطاب نازل خو
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لًا وَ مِددنَ النَّددااِ  در پي م رى خود مشكوك باشد خداوند در ا ن آ ه ميفرما د: اللَّهُ َ صْطَفِی مِددنَ الْمَالئِكَددةِ رُسددُ

دا او را خداوند برگز دگانى از ميان مالئكه و مردم انتخاب ميكند.  گونه ممكن است ن وت از كسى كه خدد 

(  حيددى بددن اكددثم گفددت 1برگز ده و انتخاب كرده منتقل شود به كسى كه مشرك و كافر بدده خدددا بددوده. )

روا ت شده كه پيام ر اكرم فرمود اگر عذاب نازل شود جز عمر كسى نجات نخواهد  افت فرمددود ا ددن هددم 

ذِّبَُهمْ وَ أَنْتَ فِيِهمْ وَ ما كددانَ اللَّددهُ مُعَددذِّبَُهمْ وَ محال است ز را خداوند در قرآن كر م ميفرما د: وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعَ

هُمْ َ ْستَ ْفِرُونَ در ا ن آ ه تصر ح ميكند كه تا پي م ر ميان ا شان باشد آنها را عذاب نميكند همچنين تا موقعى 

عفددر هاشددمى نقددل ( برسى در مشارر االنوار از ابو ج2كنند نيز ا شان را عذاب نخواهد كرد. )كه است فار مى

ميكند كه گفت من در خدمت حضرت جواد عليه الّسالم در ب داد بودم.  اسر خددادم آمددده عرضددكرد آقددا ام 

آ م بعددد از جدداى حركددت كددرد و جعفر تقاضا دارد كه شما پي  ا شان بيائيد فرمود برو من پشت سر تو مى

 سوار قاطر شده بدرب خانه او آمد.

مد سالم كرد و خواه  نمود ما لم پي  ام الفضل دختر مأمون برو د گفددت ام جعفر خواهر مأمون بيرون آ 

 آرزو دارم شما را با دخترم  ك جا بينم تا  شمم روشن شود.

اى نشد كدده برگشددت و ها از جلو آن جناب كنار زده ميشد اما فاصلهحضرت جواد عليه الّسالم وارد شد پرده

أَكْ َرْنَهُ. بعد حضرت جواد در اطار نشست ام جعفر با ناراحتى آمده گفت آقددا ا ن آ ه را ميخواند: فَلَمَّا رَأَْ نَهُ 

تَعِْجلُوهُ » بر من منتى نهاد د و نعمتى داد د ولی آن را تكميل نكرد د فرمود: أَتى «. پددي  1أَمْرُ اللَّددهِ فَددال تَسددْ

برگشت پي  ام الفضل و ( ام جعفر 1ام الفضل بپرا. ) آمدى شد كه باز گوئى آن خوب نيست برو از خود

سخن امام جواد را برا   نقل كرد گفت عمه او از كجا فهميد  طور من پدددرم را نفددر ن نكددنم كدده مددرا بدده 

مردى ساحر ازدواج نموده گفت بخدا عمه جان تا جمال او را مشاهده كردم. عادت ماهاندده در مددن پيدددا شددد 

م جعفر از شنيدن ا ن پي  آمد مات و م هوت شد و دست بر ل اسهاى خود گرفتم و آنها را بر خود فشردم. ا

 با ترا از پي  ام الفضل خارج گرد ده خدمت حضرت جواد آمد.

 گفت: آقا! مگر  ه پي  آمدى براى ام الفضل شد.

شددود فرمود از اسرار زنان است. ام جعفر عرضكرد شما علم غي  دارى فرمود نه عرضددكرد وحددى بشددما مددى

از كجا مطل ى را فهميدى كه جز او و خدا كسى د گرى خ ر ندارد. فرمددود مددن فرمود نه عرضكرد پس شما 

نيز بواسطه علم خدا دانستم راوى گفت وقتی ام جعفر رفت عرضكردم در آن آ ه راجددع بيوسددف فرمود ددد: 

 فَلَمَّا رَأَْ نَهُ أَكْ َرْنَهُ منظور  يست كه تا  وسف را د دند زنان ا ن حالت برا شان پيدا شد.

 ود همان حالتى كه براى ام الفضل پيدا شد كه عادت ماهانه و حيض است.فرم
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 اى بزندگى خلفاى ستمگر آن زمانبخش پنجم فضائل و مناقب امام علیه السّالم و اشاره

على بن ابراهيم از پدر خود نقل كرد كه گفت پس از فوت حضددرت رضددا  -102ص  -( اختصاص مفيد1) 

خدمت حضرت جواد عليه الّسالم رسيد م گروهى از شيعيان آمده بودند از نددواحى عليه الّسالم بمكه رفتيم و 

مختلف تا از نزد ك امام جواد عليه الّسالم را ز ارت كنند. در ا ن موقع عمو   ع د اللَّه بن موسى كدده پيددر 

شكار بددود هاى خشن و زبر در تن داشت و اثر سجده در پيشانى او آ مرد مسنى بود با شخصيت وارد شد ل اا

 نشست.

حضرت جواد عليه الّسالم كه پيراهنى عالى و ردائى قشنگ بر تن داشت و كفشهائى نو پوشيده بود وارد شد 

ع د اللَّه بن موسى عمو   از جاى حركت كرد و باستق ال او رفت پيشاني  را بوسيد تمددام شدديعيان بدداحترام 

كردند از كو كى و كم بيك د گر نگاه مى امام از جاى حركت كردند آن جناب نشست روى صندلى مردم

 سنى حضرت جواد عليه الّسالم.

 كى از حاضر ن رو بعموى امام عليه الّسالم نموده گفت آقا اگر شخصى با حيوانى جمع شد  ه با ددد كددرد؟ 

شود. حضرت جواد خشمگين شده نگاهى بعموى جواب داد دست او را قطع ميكنند و حد نيز بر او جارى مى

موده فرمود: عمو جان از خدا بترا ا ن كار خيلى سخت است كه در روز قيامت به پيشگاه پروردگار خود ن

با ستی از تو بازخواست كند كه  را براى مردم فتوى دادى با ا نكه اطالع نداشتى.عمو   عرضكرد سرورم 

را شددكافت و بددا  مگر پدرت همين فرما   را نفرمود. حضرت جواد گفت از پدرم پرسيدند مردى ق ر زنددى

شود ز را آن زن جمع شد فرمود با د دست راست  قطع شود كه ن   ق ر نموده و حد زنا نيز بر او جارى مى

 احترام زن مرده و زنده  كسان است عرضكرد صحيح ميفرمائيد سرورم من است فار و توبه ميكنم.

گوئيد در  ك مجلددس از سددى هددزار مردم در شگفت شدند عرضكردند اجازه ميفرمائيد سؤال بكنيم فرمود ب

احمددد بددن زكر ددا صدديدالنى نقددل كددرد از  -( كافى1مسأله پرسيدند جواب آنها را داد با ا نكه نه ساله بود. )

شخصى اهل سيستان كه از بنى حنيفه بشمار ميرفت آن مرد گفت من هم سفر بودم با حضددرت جددواد در آن 

ه نشسته بود م گروهى نيز از مأمور ن سلطان هددم بودنددد. سالى كه بحج رفته بود اول خالفت معتصم سر سفر

دار شهر ما ارادتمند بشما خددانواده اسددت مددن در دفتددر ماليدداتى او مقدددارى عرضكردم آقا فدا ت شوم فرمان

اى بنو سى كه بمن كمك كند. فرمود او را نميشناسم. عرضكردم همان طورى مقروضم اگر صالح بدانى نامه

ى شما براى من سودمند است كاغذى بدست گرفتدده ز ارادتمندان بشما خانواده است نامهكه توضيح دادم او ا

بسم اللَّه الرحمن الرحيم آوردنده نامه من نقل كددرد كدده داراى مددذه ى پسددند ده هسددتى، بدددان   نين نوشت:
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كوكددار بدداش آنقدر از ا ن مأمور ت براى تو بهره خواهد بود كه بمردم نيكى كنى، نس ت به برادران خود ني

 بدان كه خداى عز ز از تو بازخواست خواهد كرد حتى از  ك ذره كو ك و دانه سپنجى.

گفت وارد سيستان كه شدم حسين بن ع د اللَّه نيشابورى كه والى و فرماندار بود قدد ال از جر ددان نامدده اطددالع 

گذاشت گفددت  دده حاجددت حاصل كرده بود دو فرس  باستق ال من آمد نامه را باو دادم بوسيد و روى  شم 

تا  دارى. گفتم  ك مالياتى دارم كه در دفتر تو م لغ آن  ادداشت شده دستور داد آن را از بين ب رند و گفت

وقتى من فرماندار باشم ماليات از تو نخواهم گرفت بعد پرسيد  قدر زن و فرزند دارى، تعداد آنهددا را گفددتم 

د باضافه م الغ د گري بمن بخشيد تا وقتددى او زنددده بددود از مددن مقدارى كه مخارج من و آنها را تأمين مينمو

محمّددد بددن وليددد  -( خددرا ج1بهره ن ودم تا از دنيددا رفددت. )خراج نگرفت و از لطف و عنا ت و بخش  او بى

كرمانى گفت خدمت حضرت جواد عليه الّسالم رفتم د دم عده ز ادى جلو درب پشت منتظرند كنار  كى از 

ا اذان ظهر شد براي نماز حركت كرد م پس از انجام نماز ظهر احساا كردم از پشت سددرم مسافر ن نشستم ت

الم اسددت از جدداى جسددتم و دسددت م ددارك  را صدائى مى آ د. رو بعق  نموده د دم حضرت جواد عليه السددّ

ه مرت دده بوسيدم. بعد امام عليه الّسالم نشست و از حال و كيفيت آمدنم پرسيد پس از آن فرمود تسليم باش سدد 

ا ن سخن را تكرار كرد »سلم!« در هر سه مرت ه عرضددكردم تسددليم شدددم و راضددی و خشددنودم خداونددد آن 

ناراحتى و ترد دى كه در دلم بود از بين برد حاال اگر كوش  و سعى هم بكنم كه شددك و ترد دددى در دلددم 

 پيدا شود امكان پذ ر نيست.

د گران آمده بودم هيچ كس پشت سر من ن ود ما ددل بددودم فردا ص ح زود آمدم از درب اول نگذشتم ق ل از 

كه راهى بيابم و خود را بامام عليه الّسالم برسانم ولى احدددي را نيددافتم كدده از او جو ددا شددوم گرمدداى ز دداد و 

گرسنگی مرا ناراحت كرد بطورى كه شروع بآشاميدن آب كردم تا حددرارت هددوا و حرارتددى كدده از شدددت 

اى بددا غددذاهاى وجود آمده تخفيف  ابد در همين بين غالمى بطددرف مددن آمددد و سددفرهام بمالقات امام بعالقه

رنگارنگ در دست داشت غالم د گرى آفتابه لگن همراه آورده بود گفتند امام عليه الّسالم دستور داده غددذا 

 ميل كنى من شروع ب ذا خوردن كردم.

كردم فرمود بنشين و بخور باز شددروع  غذا م را كه خوردم موال حضرت جواد تشر ف آورد از جاى حركت

بخوردن كردم نگاهى ب الم خود نموده فرمود با او غذا بخور تا گددوارا   شددود. بدداالخره دسددت از خددوردن 

ر ختدده  كشيدم و سفره برداشته شد. غالم شروع كرد به جمع كردن ر زه نانها و خوراكيهائى كه روى زمددين

ه غذا در بيابان خورد د آنهائى كه ر خته جمع نكن اگددر  دده  ددك بود فرمود نه بگذار جمع نكن هر موقع ك

ران گوسفند باشد اما داخل خانه هر  ه افتاده جمع كن. آنگاه بمددن فرمددود سددؤالى دارى بكددن. عرضددكردم 
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( فرمود پدرم دستور داد  ك مشكدان برا   بسازند فضددل بددن 1فدا ت شوم در باره مشك  ه ميفرمائيد. )

پسندند. در جواب او نوشت مگر نميدددانى  وسددف پيددام ر ل دداا مردم ا ن كار را نمى سهل برا   نوشت كه

نشست ا ن كددار موجدد  نقددص و كم ددود مقددام ن ددوت او پوشيد و روى تخت طال مىد  ا و آراسته با طال مى

 شود همچنين سليمان پي م ر بعد دستور داد برا    ك عطردان بسازند بچهار هزار درهم.نمى

اند فرمود: حضرت صادر عليه الّسالم دم: آقا! غالمان شما در مورد ارادت و مح ت با شما  گونهبعد عرضكر

غالمى داشت كه وقتى داخل مسجد ميشددد افسددار قدداطرش را ميگرفددت و آن را نگدده ميداشددت تددا آن جندداب 

 برگردد.

مردى از ميان كاروانيددان اى از خراسان آمده بودند  ك روز نشسته بود و زمام قاطر را در دست داشت قافله

باو گفت ممكن است بروى از امام عليه الّسالم تقاضا كنى مرا بجاى تو بگمددارد غددالم آن جندداب باشددم تمددام 

بخشم. من ثروت ز ادي دارم از هر نوع دارائى برو و مالك تمام اندوخته من باش منهم ثروت خود را بتو مى

 ميروم و اجازه ميخواهم. مهار و افسار قاطر امام را ميگيرم گفت االن

غالم خدمت حضرت صادر عليه الّسالم رسيده گفت فدا ت شوم شددما كدده سددابقه خدددمتكارى و ارادت مددرا 

بخشم بعددد ميدانيد اگر خداوند ثروتى را حواله من كند شما جلوگيرى ميكنيد. فرمود من از مال خود بتو مى

انى را نقددل كددرد. امددام فرمددود اگددر تددو نسدد ت بدده جلوگيرى از مال د گرى ميكنم؟! غالم جر ان مرد خراس

پذ ر م و ترا ميفرستيم همين كه غالم اى و آن مرد عالقمند است پيشنهاد او را مىشدهعالقهخدمتكارى ما بى

رو برگردانيد كه خارج شود. امام عليه الّسالم او را صدا زد فرمود  ك نصدديحت تددرا ميكددنم بواسددطه سددابقه 

اختيار با تو است خواستى برو و خواستى بمددان. روز قيامددت پيددام ر  اى آنگاهما داشتهخدمتكارى كه نس ت ب

اكرم  نگ بنور خدا ميزند و امير المؤمنين  نگ بدامن پيام ر اكرم دارد و امامان نيددز  نددگ بدددامن اميددر 

نها نيز وارد ميشوند و بددا المؤمنين عليه الّسالم ميزنند شيعيان ما هم دامن ما را دارند و بهر جا كه وارد شو م آ 

( غالم عرضكرد: نه آقا! پس من نميروم و آخرت را بر دنيا مقدم ميدارم. بجان  خراسانى 1ما خواهند بود. )

رفت آن مرد گفت با قيافه د گرى برگشتى آن طورى كه رفتى حاال  نان نيستى. جر ان را بددراي خراسددانى 

اش را پذ رفت م برد امام صادر عليه الّسالم مح ت و عالقهنقل كرد و او را خدمت حضرت صادر عليه الّسال

الم  و براى غالم هزار د نار داد آنگاه از جاى حركت كرده خددداحافظى نمددود و تقاضددا كددرد امددام عليدده السددّ

 برا   دعا كند حضرت صادر عليه الّسالم براى او دعا كرد.

م در خدمت شما باشم و درب خانه شما اقامت كددنم ام در مكه ن ودند عالقه داشتعرضكردم آقا اگر زن و بچه

اما افسوا كه معذورم تقاضا دارم اجازه بفرمائيد مرخص شوم فرمود د ار اندوه خواهى شد سپس حقى از 
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امام كه در نزد من بود خدمت  تقد م كردم فرمود بردار من امتناع كردم و  نين گمان كردم كه آن جناب 

الم خند ددد بمددن و فرمددود بددردار پذ رد. ا ن از روى خشم نمى گمان كه در من پيدا شد امام جددواد عليدده السددّ

احتياج پيدا خواهى كرد. آمدم به مكه بيشتر موجودى و خرجى ما تمام شده بود همان ساعتى كه وارد مكدده 

( اعالم الورى و ارشاد مفيد مينو سددد: وقتددى حضددرت جددواد از پددي  2شدم احتياج به آن پول پيدا كردم. )

أمون از ب داد خارج شد با ام الفضل عازم مد نه گرد د رسيد بخيابان جلو كوفه مردم از آن جناب مشددا عت م

كردند تا رسيد بدار المسي  نزد ك غروب آفتاب از مرك  فددرود آمددد و داخددل مسددجد شددد در صددحن مى

الم آب خواسددت و كنددار ر شدده همدد  ان درخددت وضددو مسجد درخت سدرى بود كه ميوه نميداد امام عليه السددّ

مردم خواند در ركعت اول حمد و إِذا جاَك نَصْرُ اللَّهِ و در ركعت دوم سددوره حمددد و  گرفت نماز م رب را با

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ را خواند ق ل از ركوع ركعت دوم دعاى دست خواند و پس از تمام كردن ركعت سوم تشهد 

ها را  هار ركعت خواند پددس از نافلدده ه تعقي  بخواند نافلهخواند بعد مدتى بذكر خدا مش ول شد بدون ا نك

 تعقي  نماز خواند و دو سجده شكر بجاى آورد از آنجا خارج شد.

همين كه رسيد بدرخت سدر مردم د دند پر از ميوه شده تعج  كردند و از ميوه آن شروع بخوردن كردنددد 

م وداع كردند آن جناب رهسپار مد نه شددد در مد ندده « از امام عليه الّسال1اى شير ن داشت بدون دانه »ميوه

بود تا معتصم در اول دو ست و بيست و پنج ا شان را ب  داد آورد در آنجا اقامت داشددت در آخددر ذى قعددده 

پددس از درگذشددت  -( مناقدد 1همان سال شهيد شد پشت سر جد م ارك  موسددى بددن جعفددر دفددن گرد ددد. )

ور و حسن بن راشد و علددی بددن مدددرك و علددی بددن مهز ددار و گددروه حضرت رضا عليه الّسالم محمّد بن جمه 

 كردند.د گرى از شهرستانهاى مختلف بمد نه آمدند و جستجو از جانشين حضرت رضا عليه الّسالم مى

الم آن را در فاصددله سدده ميلددى  گفتند امام عليه الّسالم در صر ا است. دهى بود كه موسى بن جعفر عليدده السددّ

انددد مددا نيددز نشسددتيم. در ا ددن بصر ا رفتيم و وارد قصر شد م د د م مردم در انتظار نشسته مد نه تأسيس كرد.

موقع ع د اللَّه بن موسى كه پير مردى بود وارد شد. مردم گفتند امام اوست. اما دانشمندان و فقيهددان گفتنددد 

از امام حسن و امددام حسددين  ما روا ت از حضرت باقر و صادر عليهما الّسالم دار م كه امامت به دو برادر بعد

 عليهما الّسالم نخواهد رسيد ا ن نميتواند امام باشد. ع د اللَّه بن موسى آمد و در صدر مجلس نشست.

كننددد و داد دست  را قطددع مددى مردى گفت:  ه ميفرمائيد در باره كسی كه با االغى جمع شده باشد. جواب

 شود.حد بر او جارى ميكنند و  ك سال ت عيد مى

هاى آسددمان. مردى د گرى گفت كسى كه زن خود را  نين طالر دهد باو بگو د ترا اطالر دادم بعدد ستاره

« )منظورش ا ن بود كه 1شود با  كى از سه ستاره صدر جوزاك و نسر طائر و نسر واقع »گفت از او جدا مى
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( ما از تهور و جددرات 1شود(. )مىهاى آسمان از سه طالر بيشتر داده نشود د گر با گفتن ستارهسه طالقه مى

او در  نين جوابهاى اشت اهى در شگفت شد م. ناگاه حضرت جواد عليه الّسالم وارد شد در حدود هشت سال 

داشت از جاى حركت كرد م بمردم سالم داد. ع د اللَّه بن موسى از جددا ى كدده نشسددته بددود حركددت كددرد و 

نشست باالى مجلس سپس فرمود هددر سددؤالى دار ددد بكنيددد  مقابل آن جناب نشست حضرت جواد عليه الّسالم

 خدا شما را رحمت كند.

آن مرد اولى عرضكرد:  ه ميفرمائيد در باره شخصى كه با االغى جمع شده فرمود او را حدى كمتر از حددد 

م است با د گيرى حرازنند و با د قيمت االغ را بپردازد، استفاده از آن االغ براى سواري  ا توليد و بچهزنا مى

« ا ن جواب مربو  2اى او را بخورد. سپس بعد از سخنى فرمود »االغ را به بيابان رها كنند تا بميرد  ا درنده

بكسى است كه ن   ق ر كند و كفن زن مرده را بدزدد و با او هم آغوش شود كدده در ا ددن صددورت بواسددطه 

تى كه زن نداشته باشد اگر زن داشت با ددد او شود در صوردزدى دست  را قطع ميكنند و حد زنا باو زده مى

 را سنگسار كنند و بكشند.

هاى آسددمان طددالر مرد دومى گفت:  ا ابن رسول اللَّه  ه ميفرمائيد در باره مردى كه زن خود را بعدد ستاره

وا سوره طالر را بخددوان تددا ا ددن قسددمت آ دده وَ أَقِيمُدد  داده باشد. فرمود: قرآن ميخوانى عرضكرد بلى فرمود

بينى طالر فقط پنج شر  را دارد: شهادت دو عادل هنگام طالر، زن پاك باشددد بدددون الشَّهادَةَ لِلَّهِ  نانچه مى

ا نكه شوهرش با او هم ستر شده باشد و تصميم و اراده قطعى با ن كار داشته باشد )نه شددوخى باشددد( سددپس 

محمّددد  -( كشف ال مه1هست. عرضكرد نه ... )هاى آسمان هم بعد از سخنانى فرمود آ ا در قرآن عدد ستاره

بن طلحه گفت:  ك سال پس از فوت حضرت رضا عليه الّسالم مأمون ب  ددداد آمددد روزى بشددكار رفتدده بددود 

ها مش ول بازى بود در آن موقع در حدود پانزده سال داشت مأمون كه رسيد حضرت جواد عليه الّسالم با بچه

د ا ستاد و از جاى خود تكددان نخددورد. خليفدده نزد ددك آن جندداب رفددت ها فرار كردند ولى حضرت جوابچه

هددا فددرار نگاهی كرده سيماى م ارك  اثرى در مأمون گذاشت كه همان جا ا ستاد گفت  ه شد كه تو با بچه

نكردى. حضرت جواد فرمود: راه تنگ ن ود تا من با كنار رفتن خود آن را وسيع كنم كار بدددى نيددز نكددرده 

م و  نان گمان داشتم كه شما كسى را كه گناهى نكرده نخواهى آزرد و بهمين جهت ا سددتادم. بودم كه بترس

مأمون از سخنان آن جناب خرسند شده گفت اسم شما  يست فرمود محمّد، پرسيد پسر كيستى؟ فرمود پسر 

ار كددرد على بن موسى الرضا مأمون بياد حضرت رضا عليه الّسالم افتاد و تقاضدداى رحمددت بددراى آن بزرگددو

 اس  خود را كنار حضرت جواد برد مأمون  ند بازشكارى بهمراه داشت.
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از شهر كه دور شد  كى از بازها را براى صيد درّاجى پرواز داد مدتى از نظر پنهان شد آنگاه از آسمان فرود 

در شگفت آمد در منقار خود ماهى كو كى داشت كه هنوز زنده بود، خليفه از د دن ماهى بمنقار باز بسيار 

هددا را شد آن ماهى را در دست گرفت و از همان راهى كه رفته بود بمنزل برگشت بهمان محل كه رسيد بچدده

در حال بازي د د از د دن مأمون متفرر شدند مثل اولى ولى حضرت جواد همان جا بود مثددل دفعدده ق ددل در 

 جاى خود ا ستاد.

خداوند بدداو الهددام نمددود  پرسيد در دست من  يست؟خليفه بآن جناب نزد ك شده گفت: محمّد! فرمود بلى 

در جواب گفت: خداوند با اراده خود در در اى بيكران قدرت خو   ماهيهدداى كددو كى آفر ددده كدده بدداز 

 كنند.شكارى پادشاهان و خلفا بوسيله آن ماهيها اوالد پيام ر را آزما   مى

در  هره آن جناب خيره شده گفت: تو واقعا  مأمون از شنيدن جواب ا شان بسيار در شگفت شد با دقت تمام

 فرزند حضرت رضا هستى و نس ت با شان مهربانى بيشترى نمود.

الم رسدديد ا شددان  حميرى در كتاب دالئل مينو سد: از دع ل بن علی نقل ميكند خدمت حضرت رضا عليه السددّ

ر او اعتراض نمود كه  را خدا اى باو بخشيدند ولى دع ل حمد خدا را نكرد حضرت رضا عليه الّسالم بجا زه

اى دسددتور داد پس از ا ن جر ان خدمت حضرت جواد رسدديدم بددرا م جددا زه را ستا   نكردى. دع ل گفت:

 الحمد للَّه فرمود: ادب را رعا ت كردى. گفتم:

على بن ابراهيم از پدر خود نقل ميكند كه گروهى از ساكنين اطراف مد نه اجازه شرفيابى خدددمت حضددرت 

خواستند اجازه داد وارد شدند در  ك مجلس از سى هزار مسأله سددؤال كردنددد آن جندداب جوابددداد بددا جواد 

در مورد ا ن خ ر كه در  ك جلسه از سى هزار مسأله جواب فرموده اشكال  -( توضيح1ا نكه ده ساله بود. )

شددود  گوندده آن مددىشده كه اگر جواب هر مسأله  ك خط  عنى پنجاه حرف باشد بيشتر از سه برابر ختم قر

تواند در  ك مجلس سى هزار مسأله را جواب بدهد، اگر بگوئيد جواب ا شان بيشتر به بلى و خير بوده  ا مى

گوئيد كه سى هزار مسددأله پرسدديدند بوسيله اعجاز در كوتاهتر ن مدت جوابداده، در مورد سؤال آنها  ه مى

 ولى ممكن است ا ن اشكال را بچند صورت جوابداد:

سخن از روى م ال ه بوده سؤال و جواب خيلى ز اد شده ز را شددمردن  نددين سددؤالهائى را واقعددا مشددكل  -1

 است.

كنندگان سؤالهائى بوده كه در موقع جواب بيشتر از آنها كدده در سددؤال متفدد  ممكن است در نظر سئوال -2

 اند.اند جواب خود را شنيدهبوده
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شددده كدده ا ددن سخنان كوتاه آن سرور احكام ز ادى استفاده مى ممكن است اشاره با ن مطل  باشد كه از -3

 وجه از همه نزد كتر بواقعيت است.

ممكن است مراد از  ك مجلس  ك مجلس نوعى باشد  ا در  ك مكان بوده مانند منى گر  ه در فاصددله  -4

  ند روز انجام شده باشد.

 اى خرافى است.عتقدند ولى  نين عقيدهممكن است ا ن سخن م تنى بر كش  زمانى باشد كه صوفيها م -5

ممكن است اعجاز كردن آن جناب اثددر در سددرعت سددؤال هددم داشددته  ددا جددواب را مطدداب  آنچدده در دل  -6

 اند ميداد ق ل از پرسيدن.داشته

( رجددال 1هائى بوده كه امام آنهددا را بوسدديله اعجدداز جوابددداده. )شا د منظور از سؤال، دادن نامه و نوشته -7

محمودى گفت: پدرم وارد مجلس ابن ابى داود شد شاگردان  اطراف او را گرفته بودنددد  -469ص  -كشى

گوئيد در باره سخنى كه خليفه د ش  گفددت و پرسدديدند: خليفدده  دده گفتدده؟ گفددت: بآنها گفت: شما  ه مى

 خليفه د ش  ميگفت:

در حالى كه از مستى خود  تو خيال ميكنى شيعه  ه خواهند كرد اگر ما حضرت جواد را مست شراب كرده

 تواند نگه دارد و خود را بعطر آلوده.را نمى

شود و ادعاى خود را پس خواهنددد شاگردان گفتند: در ا ن صورت استدالل شيعيان بر امامت ا شان باطل مى

ا سپارند ا ن حرف كه شمگرفت من بآنها گفتم: شيعه با من ز اد رفت و آمد دارند و اسرار خو   را بمن مى

 شود.ميزنيد موج  شكست آنها نمى

ابن ابى داود گفت: بچه دليل؟ گفتم:  ون آنها مدعى هستند كه در هر زمان و در هر حددال با ددد خداونددد در 

اى نمانددد در صددورتى كدده روى زمين حجتى داشته باشد كه واسطه باشد بين آنها و خدا و د گر مردم را بهانه

نزلت و شرافت و نس ى كه دارد بهتر ن دليل بر اث ات حجددت بددودن حجت خدا حضرت جواد باشد، مقام و م

بددين بددردن او دارد همددين  شود كه خليفه او را از ميان خو شاوندان  فقط ميازارد و تصميم به ازاو همين مى

 شد.خود دليل است كه او امام است و گر نه متعرض د گرى مى

بود راهى براى از بين بردن ا نهددا نيسددت د گددر مددزاحم ابددو  ابن ابى داود سخن مرا بخليفه رسانيد خليفه گفته

ع دوا بن ابراهيم گفت: حضرت ابا جعفر ثانى را د دم كدده از  -( تهذ  1جعفر )حضرت جواد( نشو د. )

( در بخدد  معجددزات داسددتان ام الفضددل 2حمام خارج شد از سر تا پا مانند گل رنگددين بددود بواسددطه حندداك. )

جواد عليه الّسالم بپدرش مأمون كرد و مأمون ش انه در حال مستى با شمشيرى گذشت كه شكا ت از حضرت 

بخانه حضرت جواد رفت و بدن آن جناب را تكه تكه نمود در آخر روا تى كه در بخ  مكارم اخددالر نقددل 
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شده اضافه نموده است كه وقتى حضرت جواد پي  مأمون آمد خليفه از جاى حركددت كددرد و ا شددان را در 

ت و بسيار احترام نمود و بهيچ كس اجازه دخول نداد مدتى بددا آن جندداب گددرم صددح ت بددود تددا آغوش گرف

 باالخره حضرت جواد فرمود: من براى شما  ك سفارش و نصيحتى دارم از من بپذ ر.

مأمون گفت: خدا را سپاسگزارم كه مرا نصيحت كنى  ه نصيحتى است فرمود: ما لم ش  خارج نشددوى مددن 

تددوانى بوسدديله آن خددود را از بالهددا و گر اطمينانى نس ت بتو ندارم و حددرزى دارم كدده مددىهاز ا ن مردم حيل

ناراحتيها و گرفتار ها در امان بدارى  نانچه د ش  مرا از شر تو نگه داشت اگر بمصدداف سددپاه تددرك و روم 

از پي  ب رند اگر توانند كارى بروى و تمام روى زمين با جنگ تو همداستان شوند به نيرو و قدرت خدا نمى

عالقه داشته باشى آن حرز را برا ت بفرستم تا در پناه آن از ا ن گرفتار ها محفوظ باشددی. عرضددكردم بسدديار 

 ما لم ولى با خط خود برا م بنو سيد و بفرستيد فرمود: بسيار خوب.

آهددوئى   اسر گفت: فردا ص ح حضرت جواد از پى من فرستاد وقتى خدمت آن جناب رسيده نشستم، پوست

از پوست آهوى تهامه خواست بعد با خط م ارك خود آن حرز را نوشت بعد فرمود:  اسر ا ن نوشددته را ب ددر 

اى از نقره بسازد و آنچه ميگو م بر آن نق  نما د هددر وقددت خواسددت قاب لوله پي  امير المؤمنين بگو  ك

 آن را ب ازوى خود ب ندد بر بازوى راست ب ندد.

شادابى بگيرد و  هار ركعت نماز بخواند در هر ركعت  ك حمد ميخواند و هفت مرت ه  ابتدا وضوى نيكو و

آ ة الكرسى و هفت مرت ه شهد اللَّه و هفت مرت ه و الشمس و ضحيها و هفت مرت ه و الليل اذا   شى و هفددت 

 خواند.مرت ه قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مى

بندد در گرفتار ها و ناراحتيها و هر  دده موجدد  زوى راست مىوقتى نماز خود را تمام كرد ا ن حرز را بر با

شود و ن ا د موقعى كه طلوع قمر در برج عقرب است ب ندد اگر او بددا روميددان بجنددگ ترا و وحشت او مى

( عيددون 1ا ددم. )شود. نسخه حرز و اثر آن را در كتاب دعددا ذكددر كددردهپردازد بر آنها باجازه خدا پيروز مى

ز در گذشت حضرت رضا عليه الّسالم امام جواد در حدود هفت سددال داشددت اخددتالف بددين پس ا -المعجزات

دوستان در ب داد و سا ر شهرها افتاد. گروهى از شيعيان از آن جمله ر ددان بددن صددلت و صددفوان بددن  حيددى و 

د محمّد بن حكيم و ع د الرحمن ابن حجاج و  ونس بن ع د الرحمن و گروهى از سران شيعه و اشددخاص مددور

اعتماد در خانه ع د الرحمن بن حجاج در ز ر زمينى و حوضخانه اجتماع كرده شروع بگر ه و ناله كردند و از 

ا ن مصي ت سخت اندوهگين بودند.  ونس بن ع د الددرحمن گفددت: گر دده را رهددا كنيددد  دده كسددى متصدددى 

ر  شددود )منظددورش ره رى شيعه خواهد بود و بكه پناه آور م در مسائل د نى تا فرزنددد حضددرت رضددا بددز

 حضرت جواد بود(.
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ر ان بن صلت از جاى حركت كرد و بي  گلوى  ونس بن ع د الرحمن را گرفته فشرد و شروع به سدديلى زدن 

گفت: تو پي  ما ادعاى ا مان ميكنى ولى در دل شك دارى و مشرك هستى اگر مقام امامت بدده آن كرد مى

اشد از نظر علم و دان   ون ره رى بزر  است اگر از جناب از طرف خدا داده شده گر ه بچه  ك روزه ب

ا ن از مطال ى است كه با ددد  طرف خدا ن اشد گر ه هزار سال عمر داشته باشد مثل  كى از مردم عادى است

( ا ام حددج 1اش اند شه نمود بقيه حاضر ن روى بجان  او نموده شروع بسرزن  و اعتراض نمودند. )در باره

ن ب داد و دانشمندان سا ر شهرها در حدود هشتاد نفر جمع شدند و بجاندد  مكدده رهسددپار بود گروهى از فقيها

گرد دند ابتدا بمد نه رفتند تا حضددرت جددواد را از نزد ددك مشدداهده كننددد وقتددى وارد مد ندده شدددند بخاندده 

 ند.حضرت صادر عليه الّسالم رفتند  ون خالى بود وارد خانه شده روى فرش بزرگى كه گسترده بود نشست

ع د اللَّه بن موسى وارد شد و در باالى مجلس نشست  كنفر فر اد زد مردم ا ن پسددر پيددام ر اسددت هددر كددس 

سؤالى دارد بكند  ند سؤال كردند ولى جواب نادرستى داد حاضر ن از شيعيان بسيار اندددوهگين و ناراحددت 

فتنددد: اگددر حضددرت جددواد شدند فقهاك مضطرب گرد دند از جاى حركت كردند تا خارج شوند با خود ميگ

 توانست خود جواب ا ن مسائل را بدهد ن ا د از ع د اللَّه بن موسى  نين جوابهائى صادر شود.مى

ا نددك حضددرت جددواد تشددر ف  در ا ن هنگام درى از باالى مجلس گشوده شد و موف  وارد گرد ده گفددت:

فتند و سالم كردند امام جددواد وارد آورند با وارد شدن آن جناب تمام از جاى حركت كرده باستق ال  رمى

شد دو جامه پوشيده بود و عمامه با دو گيسو داشت و در پاى م ارك  نعلين بود نشست تمام مددردم سددكوت 

هاى صحيح شنيد همدده شدداد كننده ق ل از جاى حركت كرد و  ند مسأله پرسيد كه جوابكردند همان سؤال

 اللَّه  نين و  نان جواب داد. شده شروع بستا   نمودند عرضكردند عمو ت ع د

فرمود: عمو جان بسيار كار خطرناكى است كه روز قيامت در پيشگاه خداونددد با سددتى بتددو بگو ددد:  ددرا بدده 

 بندگانم فتوائى كه نميدانستى دادى و در ميان امت داناتر از تو وجود داشت.

شما مدعى هستند كه شما ميدانى  از عمر بن فرج رخجى نقل شده كه گفت: بحضرت ابو جعفر گفتم: شيعيان

  قدر آب در دجله است و از وزن آن اطالع دارى.

گفت: در آن موقع ما كنار دجله ا ستاده بود م فرمود: آ ا خداوند قادر است علددم ا ددن مطلدد  را در اختيددار 

بيشددتر مددردم ترم و از من در نزد خدا از  ك پشه گرامى  ك پشه بگذارد  ا نه. گفتم  را قادر است. فرمود:

ابراهيم بن ابى ال الد گفت: خدمت حضرت جواد رسدديده گفددتم: مددن مددا لم  -416ص  6ج  -( كافى1نيز. )

شكم خود را با شكم شما بمالم فرمود: همين جا؟ پيراهن از روى شكم باال زد و من نيز جامه خود را كنار زدم 

ه خرمددا داشددت جلددو مددن گذاشددت شددروع و شكم خود را بشكم آن جناب  س اندم بعد مرا نشاند و ط قى كدد 
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بخوردن كرد بعد شروع بصح ت كرد و از معده خود شددكا ت نمددود مددن تشددنه شدددم و تقاضدداى آب كددردم 

آشامم باو بده شربتى كه از آب خرما گرفته شده بود برا م آورد در  ك فرمود: كنيز از شربتی كه خود مى

 تر بود.قدح مسى آشاميدم از عسل شير ن

همين شربت معده شما را خراب كرده. فرمود: ا ن شربت از خرماى ملك وقفى پي م ر صلّى اللَّه عرضكردم:  

عليه و اله و سلّم است كه ص ح زود جمع ميكنند و آب بر روي آن مير زند و كنيزى آن را در آب ميفشددارد 

ها ميدهد. گفتم: خانوادهآشامم ش  كنيز شربت آن خرماها را ميگيرد و بسا ر من بعد از غذا از آن شربت مى

 اهالى كوفه با ن مقدار قانع نيستند فرمود: پس شربت خرماى آنها  گونه است؟

 كنند و روى آن قعوه مير زند فرمود: قعوه  يست؟گفتم: خرما را پاك مى

آورنددد و در ا ست كدده از بصددره مددىعرض كردم: قعوه داذى است پرسيد: داذى  يست؟ گفتم:  كنوع دانه

آشامند فرمود: ا ن شربت خوردن  افتد بعد آن را مى ن شربت مير زند تا بجوش آ د و از جوش مىداخل ا

هاى ز ددادى كدده اى براى حضرت جواد نوشتم و از زلزلهعلی بن مهز ار گفت: نامه -( تهذ  2حرام است. )

شوم فرمود: از اهواز  آمد شكا ت كردم و عرضكردم: اجازه ميفرمائيد من از ا ن سرزمين خارجدر اهواز مى

شن ه و پنجشن ه و جمعه را روزه بگير د و روز جمعه غسل كنيد و ل اسهاى خود را تميز  خارج مشو روز  هار

كند. على بن نمائيد و در همان روز جمعه دسته جمعى بدر خانه خدا برو د و از او بخواهيد ا ن بال را رفع مى

علی بن مهز ار از موسى بن قاسم نقل كرد كدده  -( كافى1ام شد. )مهز ار گفت: همين كار را كردم زلزله آر

گفت: به حضرت ابو جعفر ثانى عرضكردم: من تصميم داشتم از طرف شما و پدرت طددواف كددنم گفتنددد: از 

 طرف امامان ن ا د طواف كنى. فرمود: هر  ه برا ت مقدور بود طواف كن ا ن كار جا ز است.

مورد طواف از طرف شما و پدرتان اجازه خواستم شما هم اجازه فرمود د پس از سه سال عرضكردم: من در 

 هر  ه توانستم طواف كردم به نيابت شما بعد در قل م  يزى خطور كرد بآن عمل كردم.

فرمود:  ه خطور كرد؟ گفتم:  ك روز از جان  پيام ر طواف كردم سه مرت ه فرمود: صلّى اللَّه عليه و اله و 

جان  امير المؤمنين روز سوم از طرف امام حسددن روز  هددارم از طددرف امددام حسددين و روز سلّم روز دوم از 

پنجم از طرف علی بن الحسين و ششم از طرف حضرت باقر روز هفتم از طرف جعفر بن محمّددد و روز هشددتم 

از طرف پدربزرگت حضرت موسى بن جعفر و روز نهم از طرف پدرت حضرت رضددا و روز دهددم از طددرف 

ا پيشوا انى هستند كه معتقد بوال ت آنها م فرمود: در ا ن صورت اعتقددادى دارى كدده خداونددد جددز شما ا نه 

 پذ رد. نين اعتقادى را از بندگان خود نمى
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كنم. فرمود: هر  دده عرض كردم: گاهى از طرف مادرت فاطمه زهرا عليها الّسالم طواف ميكنم و گاهى نمى

( 2اب كه ا ن كار بهتر ن عملى است كه انجام ميدهى ان شاك اللَّه. )ميتوانی بيشتر طواف نما از جان  آن جن

بزنطى گفت: نامه حضرت رضا عليه الّسالم را بفرزندش حضرت جواد خواندم كه نوشته  -عيون اخ ار الرضا

برند ا ن كار بواسطه بخلددى كو ك ترا بيرون مى خواهى خارج شوى از دربام غالمان وقتى مىبود: شنيده

اى ن رد ترا سوگند ميدهم بحقى كه بر تو دارم م ادا بعد از ا ن خددارج كه آنها دارند تا كسى از تو بهرهاست 

  ا داخل شوى مگر از درب بزر .

هر وقت ميخواهى سوار شوى بهمراه خود طال و نقره داشته باش هر كس تقاضائى كددرد بدداو  يددزى بددده از 

متر از پنجاه د نار بدددهى بيشددتر از ا ددن در اختيددار خددودت عموها ت هر كدام تقاضاى كمك كردند م ادا ك

هست خواستى بيشتر و از عموها ت هر كدام تقاضا كردند از بيست و پنج د نار كمتر مددده بيشددتر خواسددتى 

( 1ميدهى من آرزوى بلندى و رفعت ترا از جان  خدا دارم به بخ  م ادا از تنگدستی تددرا داشددته باشددى. )

هاي كتانى كه قيمت روا ت شده كه براى حضرت جواد عليه الّسالم مقداري پار ه  -479ص    -تحف العقول

ز اد داشت آوردند در بين راه شخصى آنها را بسددرقت بددرد. آورنددده جر ددان را بددراى آن جندداب نوشددت در 

 جواب او بخط خود نوشت:

شود از آنها هر  ه مددورد ىاموال و جانهاى ما از مواه  عالی پروردگار و امانتهاى گران اوست بهره برده م

استفاده قرار گيرد با شادى و شعف و هر  ه مورد دست رد قرار گيرد خدا جز او پاداش خواهد داد هر كددس 

بر م از  نين ناراحتى و جزع  افزون از ص ر و شكي ائي  باشد اجر و پاداش او از ميان ميرود بخدا پناه مى

محمّد بن عيسى بن ز اد گفت: مددن در د ددوان ابددى ع دداد  -132و  131ص  -1ج  -( تفسير عياشى2صفتى. )

كند پرسيدم نامه از كيست؟ گفددت: نامدده حضددرت رضددا اسددت بودم د دم از روى  ك نامه نسخه بردارى مى

 بفرزندش كه از خراسان نوشته تقاضا كردم بمن بدهد د دم در نامه  نين نوشته:

هد و از دشمن مصون و محفوظ بدارد پسددرم، پدددرت فدددا ت بسم اللَّه الرحمن الرحيم خدا ترا عمر طوالنى د

زنده و سالمتم باميد ا نكه خداوند بواسطه صله رحم و  اموال خود را در اختيار تو گذاشتم در حالى كه خودم

كمكى كه بخو شاوندان و غالمان حضرت موسى بن جعفر و جعفر بن محمّد عليهما الّسالم ميكنى افزا   بتو 

جددو در مددورد بخشدد  و عطددا بددا ا نكدده  نددين نيسددت ا سعيده زنى است بسيار خود دارو صرفهعنا ت كند ام

فرما د: مَنْ ذَا الَّذِي ُ قْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حََسناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً و فرمددود: لِيُنْفِدد ْ خداوند در آن آ ه مى

 يْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِ ْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ.ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَ
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خداوند بسيار بتو وسعت عنا ت كرده پسرم! فدا ت شوم مرا در كارهددا مطلددع گددردان و پنهددان منمددا بجهددت 

حسددين بددن موسددى بددن  -( رجال كشى1شود و السالم. )اى كه بآن كارها دارى ز را موج  ز ان تو مىعالقه

حضرت جواد عليه الّسالم بودم علی بن جعفر نيز حضددور داشددت ط يدد  پددي   جعفر گفت: در مد نه خدمت

آمد تا ر  آن جناب را بزند علی بن جعفر از جاى حركت كرده گفت: موالى من اجازه بفرمائيد ابتدا مددرا 

 فصد كند تا زهر آهن در من بر زد ق ل از شما )علی بن جعفر عموى پدر حضرت جواد بود(.

ترا ا ن عقيده، پزشك ر  او را زد. وقتى حضرت جواد از جاى حركت كرد تددا بددرود  من گفتم: گوارا باد

 -88ص  -( اختصدداص مفيددد2علی بن جعفر از جاى بلند شد كف  امام را جلو پا   گذاشددت تددا بپوشددد. )

محمّد بن اسحار و حسن بن محمّد گفتند: پس از وفات زكر ا بن آدم عازم حج شد م نامه حضرت جددواد در 

 راه بما رسيد با ن مضمون:بين 

 ادم آمد از قضاى پروردگار در مورد زكر ا بن آدم خدا او را مشمول رحمت خو   قرار دهد از روز تولد 

شود در طول زندددگانى عددارف بحدد  بددود و در ا ددن راه رنجهددا تا روز درگذشت و روز رستاخيز كه زنده مى

 وسته كارى كه مورد رضاى خداى و پيددام ر بددودكشيد و تحمل داشت از وظائف خو   كوتاهى نكرد و پي

 انجام ميداد.

 آال   از دنيا رفت خدا باو پاداش نيت و جزاى كوش  كردارش را عنا ت كند.پاك و بى

متوجه شخصى كه او را وصى قرار داده نيز هستم نظر ما نس ت باو بر نميگردد ما بيشتر از آنچه تو توصدديف 

از كسانى  -225ص  -( غي ت شي  طوسى1ش حسن بن محمد بن عمران بود. )اى او را ميشناسيم منظوركرده

كه امام جواد عليه الّسالم آنها را ستوده  كى ع د العز ز فرزند مهتدى قمى اشعرى است. در جددواب نامدده او 

 بحمد اللَّه گرفتم آنچه فرستاده بودى مقدار پددولى كدده بددراي تددو از آنجددا فرسددتاده بودنددد امام  نين نوشت:

 فهميدم خدا گناهان تو و آنها را ب خشد و ما و شما را مشمول رحمت خو   قرار دهد.

و هم در باره او نوشت خدا گناه ترا ب خشد و من و ترا مشمول رحمت خو   قرار دهد و از تو راضى گردد 

 بواسطه رضا ت من.

اى با  ند واسطه از حسددن دههاى پسند ده زمان آن جناب علی بن مهز ار اهوازى است عو از جمله شخصيت

بن شمون نقل كردند كه گفت: ا ن نامه را بخط حضرت جواد عليه الّسالم در باره علددی بددن مهز ددار پددي  او 

بسم اللَّه الرحمن الرحيم على! خدا بهتر ن جزا را بتو بدهد و بهشت بر ن را جا گاهددت  د دم  نين نوشته بود:

د و با ما محشور گرداند  ا علی ترا آزمودم و در مورد خير خواهى و قرار دهد و ترا خوار دنيا و آخرت نكن

ام اميدددوارم در ا ددن فرمان ردارى و احترام و انجام وظائف الزم آزما   كردم اگر بگددو م ماننددد تددرا ند ددده
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سخن راست گفته باشم. خداوند بهشت بر ن را منزل تو قرار دهد. در سرما و گرما و در ش  و روز خدددمت 

كنم در روز رستاخيز تددرا  نددان مشددمول رحمددت قعيت تو بر ما مخفى نيست از خداوند در خواست مىو مو

و  548ص  1ج  -( كددافى1كنددد. )خدا دعددا را مسددتجاب مددى خود قرار دهد كه موج  غ طه د گران شوى

د بن غي ت طوسى. علی بن ابراهيم از پدر خود نقل كرد كه گفت خدمت حضرت جواد بودم، صالح بن محمّ

سهل همدانى كه وكيل آن جناب بود وارد شد. عرض كرد آقا مرا در مورد آن ده هزار درهم حالل كن كدده 

 ام حضرت جواد فرمود حاللت باد.خرج كرده

كننددد و از دادن وقتى صالح خارج شد حضرت جواد فرمود ح  آل محمّد صلّى اللَّه عليه و اله را تصرف مى

گو ند ما را حالل كن. نما ند آنگاه مىورزند و خود صرف مىانواده امتناع مىبمستمندان و بيچارگان ا ن خ

كند من خواهم گفت حالل نميكنم بخدا قسم روز قيامددت خداونددد از ا نهددا در ا ددن مددورد سددؤال او گمان مى

نو سد: دربان امددام عثمددان بددن سددعيد سددمان بددود و از اشددخاص مددورد ( در مناق  مى2دقيقى خواهد كرد. )

عتمادش ا وب بن نوح بن دراج كوفى و جعفر بن محمّد بن  ونس احول و حسين بن مسلم بن حسن و مختددار ا

 اند.بن ز اد ع دى بصرى او محمّد بن حسين بن ابى الخطاب كوفى شمرده شده

اند: شاذان بن خليل نيشابورى و نوح بن شددعي  ب دددادى و محمّددد بددن احمددد از اصحاب آن جناب بشمار آمده

ودى و ابو  حيى گرگانى و ابو القاسم ادر س قمى و علی بن محمّددد و هددارون بددن حسددن بددن مح ددوب و محم

اسحار بن اسماعيل نيشابورى و ابو حامد احمد بن ابراهيم مراغی و ابو علی بددن بددالل و ع ددد اللَّدده بددن محمّددد 

گفددت: در زمددان خيددران خددادم  -505شددماره  -( رجال كشددى3حصينى و محمّد بن حسن بن شمون بصرى. )

حضرت جواد عليه الّسالم عازم حج شدم حال آن جندداب را از خدددمتكارى كدده نددزد ا شددان مددوقعيتى داشددت 

 پرسيدم و درخواست كردم مرا خدمت ا شان ب رد.

جواد بددروم. مددن هددم بددا او رفددتم،  وقتى بمد نه رسيد م گفت آماده باش كه من تصميم دارم خدمت حضرت

ت درب دكانی باش خودش اجازه گرفت و داخل شد مدتى گذشت كسى بدددن ال بدرب خانه كه رسيد م گف

من نيامد رفتم درب خانه از آن غالم جو ا شدم گفتند خارج شد و رفت من متحير ماندم در همين بين خادمى 

الم 1خارج شده پرسيد تو خيران هستى، گفتم آرى. گفت داخل شو. ) ( وارد شدم حضددرت جددواد عليدده السددّ

سكوى بلند ا ستاده بود كه فرشى براى نشستن نداشت غالمى با جا نمازى آمد و آن را پهددن كددرد  باالى  ك

 السالم نشست. -امام عليه

همين كه  شم من بآن جناب افتاد هي ت و مقام   نان مرا فرا گرفت كه ترسيدم خواستم باالى سكو بددروم 

ن آنجا است باال رفته سددالم كددردم دسددت خددود را آنكه پاى بر روى پلكان گذارم امام اشاره كرد كه پلكابى
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بجان  من دراز كرد گرفتم و بوسيدم و بر روى صورت خود گذاشتم با دست خود مرا نشاند مددن دسددت آن 

جناب را رها نكردم از هي تى كه مرا گرفته بود امام نيز دست خود را نكشيد همين كه حالت وحشت از دلددم 

 رفت رها كردم از حالم جو ا شد.

ر ان بن ش ي  گفته بود وقتى خدمت امام عليه الّسالم رسيدى عرض كن غالمت ر ان سالم رسددانده و تقاضددا 

دارد براى او و فرزندش دعا بفرمائيد من خدمت آن جناب عرض كردم براى ر ان دعا كرد ولى از دعا براي 

در مددورد فرزندددش نفرمددود  فرزندش خوددارى نمود باز دو مرت ه اظهار كردم براى ر ان دعا كرد و  يزى

درب خاندده كدده رسدديدم  مرت ه سوم نيز تكرار كردم براى ر ان تنها دعا كرد. خداحافظى نموده خارج شدددم.

صداى امام را شنيدم كه  يزى ميفرمود ولى نفهميدم فرما   ا شان را. خادم از پى من آمد گفتم موال م  ه 

 فرمود موقع آمدن من.

ا ل است خود را برهاند ا ن پسرك در بالد شرك متولد شددد از آنجددا هددم كدده گفت: فرمود ا ن كيست كه م

 -( رجال كشى1كرد. )خواست هدا ت  مىاگر خدا مى خارج شد جزك كسانى گرد د كه از آنها بدتر بودند

علی بن مهز ار گفت خيران برا م نوشت كه هشت درهم برا ت فرستادم ا ن پول را از طرطوا   -508شماره  

است در سر حد شام بين انطاكيه و حل ( برا م فرستاده بودند نخواستم بدون اجازه شما بصاح   رد )شهري 

كنم  ا ت ييرى بدهم اكنون بفرما  نين پولى را بگيرم  ا نه. پولى كه وضع  معلوم ن اشد و از كفار باشددد تددا 

ادند ق ول كددن ز ددرا پيددام ر بدستورت عمل كنم. در جواب او  نين نوشت پول  ا غير پول اگر برا ت فرست

پس از فوت حضددرت رضددا  -( برسى در مشارر االنوار2«. )1كرد »اكرم هد ه  هودى و نصرانى را رد نمى

جواد االئمه عليه الّسالم را كه كودكى بود بمسجد پيام ر آوردند  ك پله بددر فددراز من ددر رفددت و شددروع بدده 

دانددم مددن از دم من نژاد اشخاص را در پشت پدران مىسخنرانى كرده فرمود من محمّد بن على هستم من جوا

پنهان و آشكار و عاق ت كار شما آگاهم ا ن دان  را خداوند عنا ت كرده بما ق ل از آفر ن  تمام جهانيان و 

سرا ان و قدرت گمراهددان و ا ددراد شددكاكان ن ددود سددخنى را بعد از نابود شدن آسمانها و زمين اگر حمله  اوه

تعج  گذشتگان و آ ندگان ميشد در ا ن موقع دست روى دهان خو   گذاشت فرمددود:  ميگفتم كه موج 

ابراهيم بن محمّد بن همدددانى  -( رجال كشى3محمد ساكت باش همان طور كه آباك كرامت سكوت كردند. )

گفت: براى حضرت جواد عليه الّسالم نوشتم كه سميع بمن  دده سددتمها كددرد. در جددوابم نوشددت بخددط خددود 

بزودى ترا بر دشمنت پيروز كند و از دست او رهائى  ابى مژده باد كه فددورى پيددروز ميشددوى و در خداوند 

ابراهيم بن محمّد گفت:  -506شماره  -( رجال كشى4گيرى خدا را بسيار ستا   كن. )آخرت نيز پاداش مى



 (موسی خسروی  مترجم) در بحارألنوار ) محمد تقی(  جوادندگانی امام ز 

) 

65 

 

نها نيز راضى شود و در دنيا كه آن پولها رسيد خدا از تو ق ول كند و از آ  امام جواد عليه الّسالم برا م نوشت

 و آخرت با ما باشند.

فالن قدر پول و ل اا برا ت فرستادم خداوند بركت بتو بدهد در مورد ا نها و تمام نعمتهائى كه بتددو ارزانددى 

 داشته.

براي نضر نوشتم بحرف تو گوش كند و مزاحم تو نشود و با تو مخالفت ننما د باو گوشزد كردم  ه مقددامى 

ى براى ا وب نيز همين مطال  را نوشتم براى دوستان همدان نوشتم و به آنها دسددتور دادم كدده از نزد من دار

 تو پيروى كنند و سرپيچى از دستورات ننما ند، گوشزد كردم كه جز تو وكيلى ندارم.

 


