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سیره پیشوایان معصوم را «چراغ راه» میدانیم.
معرفــت و محبــت نســبت بــه اهــل بیــت^ ،ســپس
اطاعــت و پیرویکــردن از آنــان؛ ســه وظیفــهای اســت
کــه برعهــده ماســت.
امامــان بــر گــردن مــا «حــق معرفــت»« ،مــو ّدت» و
«اطاعــت» دارنــد .درصورتــی میتوانیــم از عهــده انجــام
ایــن حقــوق برآییــم کــه بــا زندگــی و ســیره نورانــی آنــان
بهعنــوان «الگوهــای مکتبــی» آشــنا باشــیم.
پیامبر خدا| فرمود:
هرکــس دوســت دارد زندگــی و مرگــش همچــون
حیــات و ممــات مــن باشــد و فــردای قیامــت در بهشــت
همنشــین مــن شــود ،والیــت و تبعیّــت از علــی× و
جانشــین او را بپذیــرد و بــه امامــان پــس از مــن اقتــدا
ـدی)؛ چراکــه آنــان عتــرت
کنــد ( َو لِیَ ْقتَ ـ ِد ب ِاألئ ّم ـ ِة مــن بَعـ ٖ
منانــد و از سرشــت مــن آفریــده شــدهاند و ازســوی
1
خــدا بــه آنــان علــم و فهــم داده شــده اســت. ...
ازایــنرو بــر ماســت کــه ایــن چراغهــای هدایــت و
الگوهــای متعالــی را بهتــر بشناســیم و از ســیره و رفتــار
آنــان درس بیاموزیــم.
در مجموعــه مجلــدّ ات پیشــین بــا احادیثــی دربــاره
 . 1اهلالبیت فی الکتاب و الس ّنه ،ری شهری ،ص.۳۸۰
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ســیره اخالقــی و رفتــاری پیامبــر خدا و جانشــینان او آشــنا
شــدیم .آنچــه در ایــن مجموعــه میخوانیــد40 ،حدیــث
و نقــل تاریخــی دربــاره حضــرت جــواد× بــا اندکــی
توضیــح و تبییــن اســت کــه مــا را بــا شــخصیت ایــن امــام
معصــوم بیشــتر آشــنا میکنــد.
امیــد اســت الگوگیــری از این امــام بزرگــوار ،همچنین
حجتهــای الهیانــد ،مــا را بــه
پــدران و نیاکانــش کــه ّ
رضــای خــدا و زندگــی مکتبــی و رفتــاری اخالقگــرا و
ســالم رهنمــون شــود.
جواد محدثی
بهار1395

زندگانی مختصر امام محمدتقی،
حضرت جواد×

امــام نهــم شــیعه ،حضــرت جــواد× فرزنــد امــام
رضــا× ،نامــش مح ّمــد و لقبــش جــواد و تقــی بــود.
در ســال 195هجــری در مدینــه متولــد شــد .هشــت
ســاله بــود کــه پــدرش بــه شــهادت رســید و او در
ســال 203هجــری عهــدهدار امامــت شــیعیان شــد.
چــون مأمــون خلیفــه عباســی از نفــوذ باطنــی و
معنــوی او در میــان مــردم بیمنــاک بــود ،آن حضــرت را
تحــت مراقبــت خویــش گرفــت و از همیــن رو دختــرش
را بــه ازدواج حضــرت جــواد× درآورد تــا یــک
مراقــب دائمــی و خانگــی نســبت بــه او و رفتوآمدهــا
و ارتباطاتــش داشــته باشــد ،هرچنــد در ایــن امــر بــا
چهرههــای شــاخص بنیعبــاس مخالفــت کــرد و حــرف
آنــان را نپذیرفــت.
علم و فضیلت جواداالئمه× با آنکه کمسنوسال و
جوان بود ،ولی همه را مغلوب میکرد و در همه علوم و
فنون و مسائل فقهی و قرآنی و اعتقادی سرآمد و چهره
غالب بود و تحسین همگان را برمیانگیخت.
مــدّ ت امامــت آن حضــرت 17ســال طــول کشــید و
در همیــن مــدّ ت شــاگردان برجســتهای تربیــت کــرد کــه
احادیــث و معــارف آن حضــرت را منتشــر میکردنــد.
ازجملــه اصحــاب و تربیتشــدگان ایشــان میتــوان
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محمــد بــن ســنان ،فضــل بــن شــاذان ،ابــن ابــی عمیــر،
علــی بــن مهزیــار و ابوت ّمــام طایــی را نــام بــرد.
پــس از مأمــون ،معتصــم بــه خالفــت رســید و همســر
امــام را تحریــک کــرد کــه حضــرت جــواد× را مســموم
کند .
همســر امــام ،ا ّم الفضــل ،بــه وسوســه معتصــم ،شــوهر
جــوان و بافضیلــت خویــش را بــا انگــور مســموم کــرد و
بــه شــهادت رســاند و اهــل بیــت و شــیعیان و بشــریت
را داغدار کــرد.
حضــرت جــواد× ،جوانتریــن امــام شــیعه اســت
کــه هنــگام شــهادت 25ســال داشــت .روز شــهادت او
آخــر مــاه ذیالقعــده ســال 220هجــری بــود.
قبــر مطهــرش در کاظمیــن از شــهرهای عــراق ،کنــار
قبــر جــدّ ش امــام کاظــم× اســت کــه زیارتــگاه شــیعیان
اســت.

مولود مبارک

1

یحیای صنعانی نقل میکند:
در ّ
مکــه خدمــت حضــرت رضــا× رســیدم؛
درحالیکــه مــوزی را پوســت میکنــد و بــه فرزنــدش
جــواد× میخورانیــد .بــه امــام عــرض کــردم :فدایــت
شــوم! ایــن همــان فرزنــد مبــارک اســت؟ امــام فرمــود:

حییٰ ،ه َذا المولو ُد الّذی ل َ ْم یُول َ ْد فی اإلسال ِم
«ن َ َع ْم یا یَ ٰ
لی شی َعتِنا مِن ْ ُه».
مِثْل ُ ُه َم ْولُو ٌد ا َ ْع َظ ُم ب َ َرک ًة َع ٰ

(اصول کافی ،ج ،6ص)360

آری ای یحیـی! ایـن همـان مولودی اسـت که در اسـالم فرزندی

بـه خجسـتگی و برکـت او برای شـیعیان ما بـه دنیا نیامده اسـت.

*

*

*

امــام جــواد× پــس از ســالها چشــمبهراهی امــام
رضــا× و شــیعیان بــه دنیــا آمــد .پیــش از تولّــد او
حــرف و حدیثهــا و تردیــد و نگرانیهــا نســبت بــه
امــام بعــدی در دل پیــروان اهــل بیــت بــه وجــود آمــده
بــود.
ســالها میگذشــت و هنــوز امــام هشــتم فرزنــدی
نداشــت تــا جانشــین او باشــد و بــرای مــردم ســؤال بــود
کــه امــام بعــدی چــه کســی خواهــد بــود!
والدت امــام جــواد× خــط بطالنــی بــر آن تردیدهــا
و پایانــی بــرای نگرانیهــای شــیعه بــود.
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افــزون بــر اینکــه وجــود پربرکــت آن حضــرت
کــه رهبــری ســخاوتمند و باکرامــت بــود ،موجــب
بهرهمنــدی شــیعه بهویــژه نیازمنــدان و محرومــان بــود
و بخشــشهای آن امــام بخشــنده بــه همــه میرســید و
انفاقهــای وی بــه توصیــه پــدرش فــراوان بــود.
ـن کودکــی نیــز جایــگاه و
بــه امامــت رســیدن او در سـ ّ
فضــل امامــان معصــوم را بــرای همــگان روشــن میکــرد.
فضــل و دانــش گســترده او کــه موجــب اعجــاب
همــگان بــود و پیــروزی او در مباحثــات علمــی و کالمــی
بــا علمــای بــزرگ آن عصــر ،مایــه افتخــار شــیعه و اهــل
بیــت بــود.
بــرکات فراوانــی بــرای مــردم داشــت؛ ازایــنرو پــدر
بزرگــوارش او را «مبــارک» و خجســتهترین فــرد بهشــمار
آورد.

تکلّم در گهواره

2

حکیمــه ،دختــر امــام کاظــم× و ع ّمــه امــام جواد×

چنیــن نقــل کرده اســت:
وقتــی زمــان تولّد امــام جــواد× از مــادرش «خیزران»
فرارســید ،حضــرت رضــا× مــرا خواســت و فرمود:
ای حکیمــه! بــرای والدت ایــن فرزنــد آمــاده بــاش و
نــزد خیــزران بمــان ،خــودت و خیــزران و قابلــه وارد یــک
اتــاق شــوید.
امــام رضــا× در آن اتــاق چراغــی بــرای مــا روشــن
کــرد و در را بــه روی مــا بســت .چــون درد زایمــان او
شــروع شــد ،چــراغ خامــوش شــد؛ درحالیکــه در مقابــل
خیــزران طشــتی بــود .از خاموششــدن چــراغ غمگیــن
شــدم .در همیــن حالــت بودیــم کــه حضــرت جــواد×
بــه دنیــا آمــد و در آن طشــت قــرار گرفــت؛ درحالیکــه
پارچــهای نــازک و روشــن بــر او پوشــیده بــود و نــور آن
میتابیــد و فضــای خانــه را روشــن کــرده بــود و مــا او
را مشــاهده کردیــم.
مــن آن کــودک نــوزاد را گرفتــم و در دامانــم گذاشــتم
و آن پوشــش را از او کنــدم.
حضــرت رضــا× آمــد و در را گشــود؛ درحالیکــه
کار مــا تمــام شــده بــود .فرزنــد را گرفــت و در گهــواره
گذاشــت و بــه مــن فرمــود :حکیمــه! کنــار گهــواره بــاش
و مراقبــت کــن.
حکیمــه گویــد :روز ســوم کــه شــد ،نــوزاد مبــارک
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نگاهــش را بــه آســمان دوخــت ،ســپس به ســمت راســت
و چــپ خــود نــگاه کــرد و گفــت:

ا َ ْشه ُد اَن ل إله ّال اهلل و اشه ُد ا َ َّن مُح ّمدا ً رسو ُل اهلل.

مــن آشــفتهحال و بیتــاب بلنــد شــدم ،نــزد امــام
رضــا× رفتــم و گفتــم :از ایــن کــودک صحنــه عجیبــی
دیــدم.
پرسید :چه دیدی و شنیدی؟
ماجرا را نقل کردم.
حضــرت فرمــود :حکیمــه! شــگفتیهایی کــه از ایــن
1
فرزنــد خواهیــد دیــد ،شــگفتتر اســت.

 . 1مناقب ،ابن شهر آشوب ،ج ،۴ص.۳۹۴

لقبهای برجسته
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القابــی کــه بــرای امامــان معصــوم مطــرح و مشــهور
اســت ،هرکــدام جلــوهای از کمــاالت آنــان را میرســاند.
ابــن شهرآشــوب ،مؤلــف کتــاب مناقــب ،لقبهــای
امــام نهــم را چنیــن برمیشــمارد:

َضـی ،وال ُم ِّ
کی،
«المختـا ُر ،وال ُمرت ٰ
َّقـیَ ،وال ّز ُّ
توک ُلَ ،وال ُمت ُّ
الجـوا ُد و العٰال ِ ُم».
قـی َو ال ْ ُمنْتَخَ ُ
ـب ،والقان ِ ُع و َ
َوالتَ ُّ
(بحارالنوار ،ج ،50ص)16

برگزیده ،پسندیده ،متو ّکل ،پرهیزگار ،پاکیزه ،باتقوا ،انتخابشده،

قانع ،بخشنده و دانا.

*

*

*

ســن نوجوانــی بــه پیشــوایی
امــام جــواد× در
ّ
مؤمنــان رســید .انتخــاب او بــه امامــت ،گزینــش الهــی و
بهخاطــر عصمــت و لیاقتــش بــود.
رفتــار و کــردار و اوصافــش مــورد رضــای خداونــد و
پســند مــردم بــود (المرتضــی).
در همــه حــاالت و شــرایط ســخت ،تکیهگاهــش بــر
خداونــد بــود (المتــو ّکل).
تقــوا و پرواپیشــگی از صفــات روشــن او بــود و
ازایــنرو بــه امــام «محمدتقــی» شــهرت یافتــه اســت.
از هرگونــه عیــب و کاســتیها و آلودگیهــای
(الز ّکــی).
اخالقــی پــاک و
مبــرا بــود َّ
ّ
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نجابــت خانوادگــی داشــت و از عتــرت برگزیــده
حضــرت رســول| بــود (المنتخــب).
از ســرمایه بیانتهــای «قناعــت» برخــوردار بــود و
درعینحــال جــود و ســخاوتش زبانــزد خــاص و عــام
بــود و ازایــنرو بــه «امــام جــواد» شــهرت یافتــه اســت.
علــوم او در علــم الهــی ریشــه داشــت و دانــای اســرار
هســتی و احــکام دیــن و حقایــق شــریعت بــود و در
مباحثــات علمــی هرگــز شکســت نمیخــورد و دانــش
فــراوان او مایــه اعجــاب دوســت و دشــمن بــود (العالــم).
فضایل امام جواد× را در آیینه القابش نیز میتوان دید.

تبار پاک و نورانی
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ســیمای امــام جــواد× فــروغ کمــال و جلــوه پاکــی
داشــت ،درعینحــال رنــگ چهــرهاش گندمگــون بــود.
رنــگ ســیمایش ســبب شــده بود برخــی سســتباوران
و اهــل شــک و تردیــد در نســبت او بــه امــام رضــا× و
اهــل بیــت پیامبــر بــه تردیــد افتنــد.
ازایــنرو زمانــی کــه آن حضــرت همــراه پــدر بــه
ّ
مکــه مشــرف شــده بــود ،شــک ّاکان تصمیــم گرفتنــد او را
پیــش قیافهشناســان ببرنــد تــا ببیننــد نظــر آنــان چیســت؟
وقتــی قیافهشناســان بــا آن حضــرت روبــهرو شــدند و
چشمشــان بــه جلــوه تابــان آن امــام افتــاد ،همــه بــر خــاک
افتادنــد و ســجده کردنــد ،ســپس برخاســتند و گفتنــد:

ـذا َ
الک َ
ـل ٰه َ
«یـا َوی ْ َح ُکـ ْم! اَمْث ِ َ
وک ِ
ـب الـدُّ ّر ِّی َو النّـو ِر
لـی مِثْلِنـا؟»
ال ّزا ِهـرِ ،تَ ْعر ُِضـونَ َع ٰ
(مناقب ،ابن شهرآشوب ،ج ،4ص)387

وای بـر شـما! آیـا ماننـد این سـتاره درخشـان و نـور تابـان را به

کسـانی همچـون مـا قیافهشناسـان عرضـه میکنیـد؟

*

*

*

البته ایمان و کمال به رنگ چهره نیست.
بســیاری از ســفیدرویان زیباچهــره ،درونــی تیــره و
ســیرتی ناپســند دارنــد و بســیاری از رنگینپوســتان هــم
قلبــی روشــن و ایمانــی ژرف دارنــد .مگــر بــالل حبشــی،
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مــو ّذن واالقــدر پیامبــر ،سیاهپوســتی از حبشــه نبــود؟
معیــار در فضیلــت و کمــال ،ایمــان قلبــی و اوصــاف
درونــی اســت؛ ازایــنرو اگــر چهــره امــام جــواد×
گندمگــون بــود (همچنــان کــه ایــن صفــت را بــرای
پیامبــر خــدا| هــم نقــل کردهانــد) ایــن نقصــی
بهشــمار نمــیرود ،درکل فضــا و آب و هــوای حجــاز
ایــن تأثیــر را دارد ،ولــی در پشــت آن چهــره گندمگــون،
فروغــی از امامــت و عصمــت و کمــاالت نهفتــه بــود کــه
قیافهشناســان مبهــوت شــدند و صـ ِ
ـورت یوســفی آن امــام
جــوان آنــان را بــه خــاک تعظیــم و کرنــش افکنــد و آنــان
هیــچ تردیــدی در نســب و حســب او نکردنــد.

امامت در کودکی
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ـی بــن اســباط ،یکــی از شــیعیان و یــاران مصــری
علـ ّ
امامــان شــیعه بــود.
میگویــد ،در مدینــه بــه قصــد دیــدار حضــرت رفتــه
بــودم .وقتــی از انــدرون خانــه بیــرون آمــد ،مــن بــه دقــت
بــه او نگریســتم و ســرتاپای قامتــش را نــگاه دقیــق کــردم
تــا وقتــی بــه مصــر نــزد اصحــاب خــود برگشــتم ،بتوانــم
ویژگیهــای امــام را بــر آنــان توصیــف کنــم.
امام به سجده افتاد و فرمود:

«ا ِ ّن اللَّ احتَ َّج فی اإلما َم ِة ب ِمثلِ ما احتَ َّج فی الن ُب ُ َّوةِ ،قال
کم صبیّاً».
اللَّ تعالی َو آتَیْنا ُه ُ
الح َ
خداونـد در امامـت هـم بـه همـان چـه در نبـ ّوت احتجـاج کرده

اسـت ،احتجـاج میکنـد .خداونـد (دربـاره حضـرت عیسـی) فرموده

اسـت :مـا بـه او حکـم و نبـ ّوت را در کودکـی دادیم.

در آیــه دیگــر اســت« :وقتــی بــه رشــد و قــ ّوت
رســید ».در آیــهای دیگــر اســت :وقتــی بــه 40ســالگی
رســید .پــس میشــود کــه خداونــد حکمــت را بــه کســی
دهــد؛ درحالیکــه کــودک اســت و میشــود درحالــی
بدهــد کــه 40ســاله اســت.
(بحاراألنوار ،ج ،50ص)37

*

*

*

ـن کودکــی از مســائلی اســت
بــه امامــت رســیدن در سـ ّ
کــه بــرای بعضــی همیشــه ســؤالبرانگیز بــوده اســت.
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بــرای اثبــات امــکان ایــن مســئله بــه آیــات قــرآن کــه
دربــاره حضــرت عیســی و حضــرت یحیــی و برخــی
انبیــای دیگــر اســت ،میتــوان اســتدالل کــرد .وقتــی در
قــرآن از زبــان عیســای مســیح نقــل میشــود کــه خداونــد
در کودکــی و در گهــواره مقــام نبــوت را بــه او داده اســت،
دربــاره امــام جــواد× هــم هیــچ شــبههای نیســت کــه
خداونــد میتوانــد علــوم الزم و توانایــی هدایــت مــردم
و معــارف دیــن و شایســتگیهای مربــوط بــه امامــت را
بــه کســی عطــا کنــد کــه در هفتهشــت ســالگی اســت.
تاریــخ زندگــی امــام جــواد× نیــز همچــون حضــرت
عیســی و پیامبــران دیگــر گــواه اســت کــه وی بــه هرچــه
الزمــة امامــت بــود ،واقــف و آگاه بــود و در همــان ســنین
حجــت
کودکــی هدایــت مــردم را برعهــده گرفــت و ّ
الهــی بــود.

در غم فراق پدر
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در ســالی کــه حضــرت رضــا× قبــل از ســفر بــه
خراســان بــه ّ
مکــه آمــده بــود ،امــام جــواد× را هــم بــه
همــراه داشــت.
امــام رضــا× خانــه خــدا را طــواف کرد ،طــواف وداع
را انجــام داد ،کنــار مقــام ابراهیــم نمــاز خوانــد و در تمــام
ایــن مــدّ ت امــام جــواد× کــه کودکــی پنجششســاله
بــود ،بــر دوش خــادم امــام (موفّــق) بــود و وی امــام را
طــواف مــیداد.
ِ
امــام جــواد× بــه حجــر اســماعیل رفــت و آنجــا
نشســت و طــول داد .موفــق بــه او گفــت :فدایــت شــوم،
برخیــز برویــم ،امــام میفرمــود :نمیخواهــم از اینجــا
بــروم ،مگــر آنکــه خــدا بخواهــد.
آثــار غــم و انــدوه بــر چهــره امــام جــواد× آشــکار
بــود .موفّــق نــزد امــام رضــا× رفــت و گفــت :فدایــت
شــوم ،امــام جــواد× در حجــر اســماعیل اســت و بلنــد
نمیشــود کــه برویــم.
حضرت رضا× آمد و فرمود :عزیزم ،پاشو.
گفت :پدرجان ،دوست ندارم از اینجا برخیزم.
حضرت فرمود :باشد ،هرطور که دلت میخواهد.
امــام جــواد× افــزود :چطــور برخیــزم؛ درحالیکــه
دیــدم شــما از خانــه کعبــه خداحافظــی میکنیــد ،وداعــی
کــه گویــا دوبــاره اینجــا نخواهیــد آمــد.
امــام رضــا× فرمــود :عزیــزم ،برخیــز .امــام جواد×
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هــم برخاســت و همــراه پــدر رفــت.

*

*

(بحاراألنوار ،ج ،50ص)63

*

گرچــه مســتحب اســت کــه هــر زائــر خانــه خــدا در
پایــان حــج زیــارت و طــواف وداع کنــد ،ا ّمــا ســبک وداع
حضــرت رضــا× بهگونــهای بــود کــه نشــان مــیداد ایــن
آخریــن دیــدار اســت و دیگــر بازنخواهــد گشــت.
امــام جــواد× هــم ایــن نکتــه را میفهمیــد .ســفر
خراســان بــرای حضــرت رضــا× ســفری بیبازگشــت
بــود و بــار غــم بــر دل خانــدان رســالت و امــام جــواد×
گذاشــت.
همانگونــه کــه سیدالشــهدا× هــم هنــگام خــروج
از مدینــه بــه ســمت مکــه و ســپس کربــال ،شــب آخــر را
در حــرم پیامبــر گذرانــد و بــا حــرم جــدّ ش خداحافظــی
کــرد و بــه ســفری رفــت کــه بــه شــهادتش انجامیــد و
دیگــر بــه مدینــه بازنگشــت .روابــط عاطفــی میــان امــام
رضــا× و حضــرت جــواد× قــوی بــود و غــم فــراق
پــدر بــر ایــن فرزنــد بســیار ســخت!

ُمهر امامت
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حسنبن جهم میگوید:
در خدمــت حضــرت امــام رضــا× نشســته بــودم.
فرزنــدش را کــه کوچــک بــود ،صــدا زد و امــام جــواد×
را کــه خردســال بــود ،در دامــن مــن نشــاند و فرمــود:
پیراهــن او را درآور.
پیراهنش را درآوردم.
فرمود :میان دو ِ
کتف او را نگاه کن.
نــگاه کــردم ،دیــدم در یکــی از کتفهــا و شــانههای
امــام جــواد× چیــزی شــبیه نقــش خاتــم اســت کــه در
گوشــت فرورفتگــی دارد.
سپس امام فرمود:
آیــا میبینــی؟ ماننــد همیــن نقــش در همیــن محـ ّ
ـل در
شــانه پــدرم حضــرت کاظــم× هــم بــود.
(کشفال ُغ ّمه ،ج ،3ص)142

*

*

*

گاهــی در انــدام و ســیمای اولیــای الهــی و پیامبــران
و امامــان نقــش و نشــانههایی وجــود داشــت کــه بــرای
برخــی نشــانه و عالمــت بهشــمار میرفــت.
دربــاره حضــرت محمــد| هــم نقــل شــده کــه
میــان دو کتــف آن حضــرت « ُمهــر نبــ ّوت» بــوده اســت
کــه نشــاندهندة آینــدة روشــن رســالت او بــود و بــه نقــل
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تاریــخ در ســفری کــه پیامبــر در کودکــی همــراه ابوطالــب
بــه شــام رفتــه بــود ،راهــب مســیحی مهــر نبـ ّوت را بیــن
1
دو کتــف آن حضــرت مشــاهده کــرده بــود.
شـمایلنگاران ایـن ویژگیهـای جسـمی یا نشـانههای
بدنـی را دربـاره معصومـان نقـل کردهاند .براسـاس حدیث
بـاال مهـر امامـت همچنان که بـر کتف امام جـواد× بوده،
در کتـف جـدش حضرت موسـی بـن جعفر× هـم بوده
است.
اینگونــه نشــانهها بــرای اثبــات امامــت بــرای
برخــی افــراد مهمتــر و مؤثّرتــر اســت .کســانی هــم
هســتند کــه بــرای شــناخت امــام یــا پیامبــر و حقانیــت
دعوتشــان و صــدق ادعایشــان بــه برهــان و منطــق و پیــام
نــگاه میکننــد.
همچنانکــه دربــاره رســول خــدا| بــرای بعضــی
حرکــت درخــت از ریشــه یــا نطــق سوســمار یــا
تبدیلشــدن خــاک بــه طــال ایمــانآور اســت و بــرای
بعضــی ّ
تفکــر در پیــام نبــوت و آیــات قــرآن و محتــوای
دعــوت نبــوی اثبــات میکنــد کــه او حــق اســت و
ازســوی خداســت.
امــام را هــم بعضــی بــا مهــر امامــت میشناســند و
میپذیرنــد ،بعضــی هــم بــه فضایــل و کلمــات و اخــالق
و علــم و عصمــت امــام مینگرنــد.

 . 1تاریخ طربسی ،ج ،۲ص( ۳۳حوادث زندگی پیامرب پیش از بعثت)

تعيين امام بعدی

8

امــام جــواد× بــرای روشنشــدن تکلیــف شــیعه
پــس از خــودش و دربــاره امــام بعــد از خــود فرمــود:

ُ
لی
نـی َع ٌّ
لـی ،اَمْ ُر ُه ا َ ٖ
«ا ِ َّن الِمـا َم ب َ ٖ
مـری َو قَ ْولـ ُه قَ ْو ٖ
عـدی إب ْ ٖ
الح َسـنِ ».
فی إبن ِ ِه َ
تـی و اإلما َمـ ُة ب َ ْعـدَ ُه ٖ
َو طا َعتُـ ُه طا َع ٖ
(بحارالنوار ،ج ،50ص)118

امام پس از من ،فرزندم علی (امام هادی) است .فرمان او فرمان

من است و سخن او سخن من است و اطاعت او اطاعت من است ،و
امامت پس از او در فرزندش حسن (امام عسکری) است.

*

*

*

امامــت در شــیعه براســاس لیاقتهــا و منقبتهایــی
عالــی اســت و تعییــن آن ازســوی خــدای متعــال اســت
و روش امامــان آن بــوده کــه امــام بعــدی را کــه ازســوی
خــدا تعییــن شــده اســت ،بــه مــردم ابــالغ میکردنــد
حجــت الهــی را بشناســند و در ضاللــت و
تــا مــردم ّ
ســرگردانی نماننــد.
مشــخصات جانشــینان پیامبــر
در روایاتــی نــام و
ّ
خــدا| تــا امــام دوازدهــم بیــان شــده و نامشــان
بهطــور دقیــق آمــده اســت.
بــرای اینکــه بــرای پیــروان اهــل بیــت پــس از
شــهادت امــام جــواد× ،شـ ّ
ـک و شــبههای پیــش نیایــد،
آن حضــرت امــام پــس از خــود را مشــخص و اعــالم
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میکنــد ،حتــی امــام یازدهــم را هــم معرفــی میکنــد.
امامــان همــه یــک نورنــد .کســی کــه اولیــن امــام را
پذیرفتــه باشــد ،بایــد تــا امــام دوازدهــم را هــم بپذیــرد،
چــون ایــن حجتهــای الهــی ،منصوبشــده ازســوی
پروردگارنــد و اطاعــت امــر همهشــان واجــب اســت.
همیــن تعییــن امــام را هــم امــام هشــتم دربــاره
حضــرت جــواد× داشــتند ،هــم امــام دهــم دربــاره امــام
یازدهــم بیــان فرمودهانــد و ایــن ســیره در همــه ائ ّمــه
برقــرار بــوده و شــیعیان هــم پیگیــر بودهانــد کــه پــس از
هــر امامــی حجــت خــدا چــه اســت؟

بخشش برنامهريزیشده
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به روایت بزنطی:
امــام رضــا× در نامــه خــود از خراســان بــه امــام
جــواد× چنیــن نوشــت:
فرزنـدم ،اباجعفـر! شـنیدهام خدمتـکاران وقتـی بـرای
بیرونرفتـن از خانـه سـوار میشـوی ،تـو را از درِ کوچـک
(و فرعـی) بیـرون میبرنـد .ایـن بهخاطـر صفـت بخـل آنـان
اسـت .چنیـن میکننـد تـا از تـو خیـری بـه کسـی نرسـد.
تــو را قســم میدهــم بــه ح ّقــی کــه مــن بــر تــو دارم،
چنیــن نکــن و حتمــ ًا رفتوآمــدت و بیرونرفتــن از
خانــه و بازگشــتت از در اصلــی و بــزرگ باشــد .هروقــت
هــم کــه بــه قصــد بیرونرفتــن ســوار شــدی ،همــراه
خــودت درهــم و دینــار بــه انــدازه کافــی بــردار و هرکــس
از تــو درخواســتی کــرد ،بــه او عطــا کــن.
هریــک از عموهایــت درخواســتی از تــو کــرد،
پرداخــت تــو کمتــر از  50دینــار طــال نباشــد .اگــر بیشــتر
خواســتی بدهــی ،بــه اختیــار توســت.
هریــک از عمههایــت هــم اگــر درخواســتی داشــت،
کمتــر از  25دینــار نــده .اگــر بیشــتر خواســتی ،بــه میــل
توســت .مــن میخواهــم کــه خداونــد بــه تــو رفعــت و
بلنــدی عطــا کنــد.
انفــاق کــن و از خــدای صاحــب عــرش ،تــرس
فقیرشــدن نداشــته بــاش.
(بحاراألنوار ،ج ،50ص)102
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مــردم خانــدان رســالت را خانــواده جــود و ســخاوت
و بخشــودگی میدانســتند و در نیازهــای مالــی و
گرفتاریهــای دیگــر ســراغ آنــان میرفتنــد .اینــان هــم
مــردم را بــه احســان و عطــای خویــش عــادت داده بودند.
رفتــار خادمــان امــام جــواد× از روی بخــل بــود و
او را از در فرعــی و کوچــک بیــرون میبردنــد تــا در
مســیر ســائالن و حاجتمنــدان قــرار نگیــرد ،ا ّمــا ایــن روش
بــا ســیره اهلبیــت کــه خانــدان کــرم بودنــد ،ناســازگار
بــود .ازایــنرو پــدر ارجمنــدش حضــرت رضــا× از وی
خواســت کــه حتمـ ًا از در اصلــی رفتوآمــد کنــد ،حتمـ ًا
پــول همــراه داشــته باشــد و هرگــز کســی را ناامیــد نکنــد.
شما آن رسول خاتم استید
که با جود و کرم میثاق بستید
کریمان با بدان هم بد نکردند
کسی را از در خود رد نکردند
دل و جان جهانی عاشق آباد
1
فدای نام شیرین شما باد

 . 1از نویسنده (برگوبار ،ص)۶۱

آراستگی 10
عبــدوس بــن ابراهیــم میگویــد :امــام جــواد× را
دیــدم کــه از حمــام بیــرون آمــده بــود ،درحالیکــه از
فــرق ســر تــا قدمــش بهخاطــر رنــگ حنــا کــه گذاشــته
بــود ،ماننــد گل شــده بــود:

الح ّمـام و ُه َو
« َر ُ
ـرج مِ َن َ
أیـت اباجعفـر الث ّانـی(ع) قَ ْد خَ َ
الحنّا ِء».
مِـن قَ ْرنِـ ِه ا ِ ٰ
لی قَدَ مِـ ِه مِث ُْل الـ َو ْر ِد مِ ْن اٰثَـ ِر َ
(بحاراألنوار ،ج ،50ص)95

*

*

*

یکــی از شــیوههای آراســتگی در گذشــته ،اســتفاده
از حنــا بــرای رنگکــردن موهــا ،ناخنهــا ،کــف دســت
و برخــی از اعضــای دیگــر بــوده اســت (اکنــون نیــز در
مناطقــی همچنــان از حنــا بهعنــوان رنــگ مــو یــا ناخــن
اســتفاده میشــود و خــواص طبّــی هــم دارد و زیانهــای
رنگهــای شــیمیایی امــروزی را هــم نــدارد).
اســتفاده از حنــا در ســیره امامــان دیگــر هــم دیــده
میشــود و ایــن نشــان میدهــد کــه پیشــوایان مــا بــه
آراســتگی و شــادابی اهمیّــت میدادنــد .رنــگ و حنــازدن
بــه موهــا ،شــخص را جوانتــر و شــادابتر نشــان
میدهــد و ایــن بــرای روحیــة خــود شــخص و خانــواده
و فرزندانــش مفیــد اســت .البتــه ممکــن اســت دالیــل و
شــرایطی باشــد کــه از ایــن س ـنّت اســتفاده نشــود.
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تشــبیه هیئــت و چهــره امــام بــه گل شــاید بــه ایــن
خاطــر بــوده کــه چــون رنــگ حنــا مایــل بــه قرمــزی
اســت ،کســی کــه بــه ســر و صــورت و دســت و  ...حنــا
بزنــد ،همچــون گل شــکفته و ســرخرنگ میشــود.
خضــاب بــه حنــا در روایــات مــورد تأکیــد اســت و
بــرای آن خــواص گوناگونــی بیــان شــده اســت ،هــم برای
مــردان و هــم بــرای زنــان و هزینــهای کــه در راه تهیــه و
اســتفاده از خضــاب میشــود ،ثــواب انفــاق در راه خــدا
دارد 1و در احادیــث موجــب کاهــش وسوســة شــیطان و
افزایــش عفــاف زنــان معرفــی شــده اســت .چــه خــوب
اســت کــه پیــروان ائ ّمــه نیــز در آراســتگی و شــادابی و
نشــاط بــه پیشــوایان خــود اقتــدا کننــد.

 . 1سفینةالبحار ،ج ،۱واژة خضب

ادب سپاسگزاری
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دعبــل خزاعــی ،شــاعر شــیعه و ستایشــگر اهلبیت^

میگویــد:
ِ
روزی
خدمــت امــام رضــا× رســیدم .حضــرت
دســتور داد کــه هدیــهای بــه مــن دادنــد و مــن هــم
گرفتــم ،ولــی خــدا را ســپاس و الحمــداهلل نگفتــم.
حضــرت رضــا× گالیهکنــان گفــت :چــرا خــدا را
شــکر نکــردی؟
مدتــی بعــد دعبــل خدمــت امــام جــواد× رســید.
حضــرت دســتور داد هبــه و بخششــی بــه او دادنــد .دعبــل
پــس از دریافــت هدیــه گفــت« :الحمــدهلل».
امام جواد× فرمود :ادب شدهای!
(بحاراألنوار ،ج ،50ص)93

*

*

*

درسهای این قطعة تاریخی:
 .1امــام رضــا× ،امــام جــواد× و امامــان دیگــر،
خانــدان بخشــش و کــرم بودنــد ،بهویــژه نســبت بــه
شــاعران مکتبــی کــه فضایــل خانــدان پیامبــر را بــا زبــان
شــعر منتشــر میکردنــد ،ارزشگــذاری و احتــرام خــاص
میکردنــد و از عطایــای خــود بــه آنــان میدادنــد.
 .2غفلــت از ســپاس نعمــت ،ناپســند اســت و تذ ّکــر
امــام بــه دعبــل ،ارشــاد و راهنمایــی اخالقــی بــود تــا بــه
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یــاد صاحــب نعمــت باشــد.
 .3بــا آنکــه امــام رضــا× و امــام جــواد× بــه
دعبــل هدیــه دادنــد ،ولــی تربیــت دینــی ایــن اســت کــه
از هرکــس هــم نعمتــی بــه مــا رســید ،آن را از جانــب
خــدا بدانیــم و بــا گفتــن «الحمــدهلل» ،خــدا را شــکر کنیــم
کــه ولینعمــت همــه بنــدگان اســت.
شکر نعمت نعمتت افزون کند
کفر نعمت از کفت بیرون کند
درسگرفتــن از تذ ّکرهــای بجــا و «انتقادپذیــری» و
رفــع عیــوب و کاســتیها نشــانه عقــل انســان اســت.
دعبــل اگــر غفلــت کــرد و حمــد خــدا را نگفــت ،امــام
فرمــود :چــرا خــدا را شــکر نکــردی؟ ایــن ســبب شــد
کــه در نوبــت دیگــری کــه از امــام جــواد× هدیــهای
دریافــت کــرد ،خــدا را حمــد کنــد و امــام هــم او را بــر
ایــن آمــوزش حمــد بســتاید.

جرئت و جسارت
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مأمون یک سال پس از شهادت امام رضا× از خراسان
به بغداد آمد .روزی به قصد شکار بیرون شهر رفت .سر راه
خود کودکانی را مشغول بازی دید که امام جواد× هم
کنار آنان ایستاده بود و 11سال داشت.
وقتــی موکــب خلیفــه رســید ،همــه بچههــا گریختنــد،
ا ّمــا امــام جــواد× ســر جــای خــود ایســتاده بــود .خلیفــه
نزدیــک او رســید و ایســتاد و پرســید :بچــه جــان تــو چــرا
فــرار نکــردی؟ امــام جــواد× فــوری پاســخ داد:
«نــه راه تنــگ بــود تــا بــا رفتــن مــن مســیر بــرای
تــو گشــاد شــود و نــه خطایــی مرتکــب شــده بــودم کــه
بترســم و فکــر میکنــم تــو هــم بــه کســی کــه گناهــی
نکــرده اســت ،کاری نــداری .ازایــنرو ایســتادم».
کالم امام ،مأمون را شگفتزده کرد .پرسید:
نامت چیست؟
 مح ّمد. فرزند کیستی؟ پسر علیبن موسیالرضا× هستم.مأمـون بـر پـدر امـام رحمـت فرسـتاد .سـپس امـام
جـواد× را بـا سـؤال دیگری دربـاره باز شـکاری امتحان
کـرد و جوابـی شـگفت شـنید .آنـگاه بـا نگاههایـی عمیـق
بـه ایـن امـام جـوان گفـت :بهراسـتی کـه تـو فرزنـد رضا
هسـتی .آنـگاه احسـان بیشـتری بـه او کـرد.

*

*

(بحاراألنوار ،ج ،50ص)91

*
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ایــن قطعــه زیبــا از ســیره امــام جــواد× چنــد نکتــه
میآمــوزد:
 .1امــام شــخصیت درونــی واالیــی داشــت و از کبکبــه
و دبدبــة خلیفــه نترســید و کنــار نرفــت ،چــون خطایــی
نکــرده بــود کــه بترســد .آن را کــه حســاب پــاک اســت ،از
محاســبه چــه بــاک اســت؟
 .2امــام بــا اینکــه کودکــی 11ســاله بــود و بــه اقتضــای
ـن و ســال میبایســت بــا آن بچههــا بــازی کنــد ،ولــی
سـ ّ
در متــن حدیــث اســت کــه کنــاری ایســتاده بــود و بــازی
نمیکــرد.
 .3جــواب امــام بــه ســؤال خلیفــه ،همچنیــن پاســخی
1
کــه بــه آنچــه مأمــون در دســتش پنهــان کــرده بــود داد،
حکایــت از علــم الهــی آن حضــرت میکنــد و اینگونــه
حجــت خــدا در مقابــل هــر مســئله و مشــکلی
اســت کــه ّ
درمانــده نمیشــود.

 . 1ماجرای این سؤال و جواب و امتحان طوالنی است و در کتابهای تاریخی آمده است.

از نگاه مأمون
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وقتــی مأمــون عباســی دختــر خــود را بــه عقــد امــام
جــواد× درآورد ،بســیاری از بــزرگان بنیعبــاس و
دولتیــان اعتــراض داشــتند و ایــن را تهدیــدی بــر تــداوم
دولــت عباســی میپنداشــتند.
مأمــون در پاســخ ایرادهــا بــه فضایــل امــام جــواد×
پرداخــت و ازجملــه گفــت:
و ا ّمــا اینکــه ابوجعفــر محمدبــن علــی× را بــه
دامــادی خــود برگزیــدم ،بــه ســبب برتــری او در دانــش
ـن کمــی دارد ،از
و فضــل بــر همــه اســت .او بــا آنکــه سـ ّ
همــه افضــل اســت و شــگفتیهایی در اوســت:

لم
«قَـد اِخترت ُـ ُه لِتَبریـزهِ َع ٰ
لـی کاف ّ ِة اَهـلِ ال َف ْضلِ فـی ال ِع ِ
ـع ِص َغ ِر ِسـنّه »...
و ال َف ْضـلِ َم َ

و افزود:
امیــدوارم فضایلــی را کــه مــن در وجــود او شــناختهام،
بــرای مــردم آشــکار شــود تــا بداننــد کــه رأی و نظــر
درســت همــان اســت کــه مــن دربــاره او دادم.
(ارشاد مفید ،ص)621

*

*

*

البتــه مأمــون از نفــوذ امــام محمدتقــی× در میــان
مــردم و محبوبیتــش هراســان و نگــران بــود و اینکــه او
را دامــاد خــود قــرار داد ،هــم بــه ســبب تس ـ ّلط و نفــوذ
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بــر انــدرون خانــه و خانــواده و رفتوآمدهــا بــه حضــور
آن حضــرت بــود ،هــم بــرای کاســتن از بغــض و دشــمنی
شــیعیان و علویــان نســبت بــه دســتگاه خالفــت و هــم
تبرئــه خــود از شــهیدکردن امــام رضــا×.
بیــان فضایــل آن حضــرت از زبــان مأمــون ،پاســخ
بــه ایرادهــای جــدّ ی و فراوانــی بــود کــه بنیعبــاس بــه
ایــن عملکــرد خلیفــه داشــتند .جلســات بحــث و مناظــرة
علمــی هــم کــه مأمــون ترتیــب مــیداد و امــام جــواد×
ســن کــم بــر همــه آنــان غالــب میشــد ،بــرای
بــا
ّ
اثباتنظــر مأمــون و دفــاع از تصمیــم او بــود.
ا ّمــا ایــن مباحثــات بــر وجهــه و موقعیــت امــام
میافــزود و شــخصیت ممتــاز او آشــکارتر میشــد.
ازایــنرو احســاس خطــر کردنــد و امــام را مظلومانــه بــه
دســت همســرش در زمــان معتصــم عباســی مســموم و
شــهید کردنــد.

اشتياق به حرم نبوی

14

محمدبــن اورمــه (از اصحــاب قمــی آن حضــرت) از
حســین المــکاری چنیــن نقــل میکنــد:
در بغــداد (دورانــی کــه امــام جــواد× در آنجــا
میزیســت) خدمــت امــام جــواد× رســیدم .او دامــاد
خلیفــه شــده بــود و وضعــش مرتّــب بــود .پیــش خــودم
گفتــم:
امــام جــواد× بــا ایــن وضعــی کــه دارد ،هرگــز بــه
زادگاهــش مدینــه برنخواهــد گشــت .غذایــش چقــدر
خوشطعــم و لذیــذ اســت!
حضــرت جــواد× کــه درون او را خوانــده بــود و
از آنچــه بــر دلــش گذشــت ،آگاه بــود ،مدّ تــی ســرش را
پاییــن انداخــت ،ســپس درحالیکــه رنگــش زرد شــده
بــود ،ســر بــرآورد و فرمــود:

ریش 1فی َح َر ِم َر ُسو ِل اهلل ِ
لح َج ٌ
«یا
ُ
حسین! خُ ب ْ ٌز َشعی ٍر و مِ ٌ

ا َ َح ُّ ِ َ ِ
َرانی فیهٰا».
ب ال َّی م ّما ت ٖ

(بحاراألنوار ،ج ،50ص)48

ای حسـین مـکاری! نـان جـو و نمـک در مدینـه و حـرم پیامبـر

پیـش مـن محبوبتـر از وضعـی اسـت کـه مـرا در آن میبینـی.

*

*

*

امامان شـیعه زندگی سـاده و دور از تشـریفات داشـتند
 . 1جریش ،منکی است زبر که پودر و نرم نشده باشد.
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و اگـر به دیگـران هم بذل و بخشـش میکردند ،خودشـان
از نظـر غـذا و لبـاس و مکان سادهزیسـت بودند.
امــام جــواد× در دورانــی کــه در بغــداد بــود ،شــاید
بــه لحــاظ ارتبــاط بــا خلیفــه و دربــار و تشــریفاتی کــه
ناخواســته برایــش قائــل بودنــد و غذاهــای خوشطعمــی
کــه در خانــة دختــر خلیفــه (ا ّمالفضــل) وجــود داشــت،
بهظاهــر وضــع مرتّبــی داشــت .ا ّمــا امــام جــواد× دلــش
در مدینــه بــود و بهتــر و بیشــتر دوســت میداشــت کــه
در شــهر آبــاء و اجــدادیاش باشــد و آن را بــر زندگــی در
دربــار ترجیــح مــیداد.
به نان خشک قناعت کنیم و جامة دلق
که بار محنت خود به ،که بار منّت خلق

 . 1سعدی.

1

ادب زيارت
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شخصی به نام عبداهلل بن زرین نقل میکند:
مــن مجــاور و ســاکن شــهر مدینــه بــودم .امــام
جــواد× هــر روز هنــگام ظهــر (زوال خورشــید) بــه
مســجد پیامبــر میآمــد و در صحــن مســجد بــرای
زیــارت قبــر آن حضــرت فــرود میآمــد .وی میافزایــد:

لی
الی َر ُسـو ِل اهلل ِ| َو ی ُ َسـ ِّل ُم َعلَی ْ ِـه َو یَ ْر ِج ُع ا ِ ٰ
صیر ٰ
« َو یَ ُ
ِ
بیـت فاطمـة÷ فَیَ ْخلَ ُع ن َ ْعلَی ْ ِه َو یَقـو ُم َو ی ُ َصل ّ ٖی.».
(اثباتالهداة ،ج ،6ص)170

آنـگاه حضـرت جـواد× نـزد قبـر رسـول خـدا| میرفت

و بـر آن حضـرت سـالم مـیداد و بـه طـرف خانـة فاطمـه÷ (که به

ضریـح آن حضـرت چسـبیده اسـت) برمیگشـت و کفشهایـش را

درمـیآورد و میایسـتاد و نمـاز میخوانـد.

*

*

*

زیــارت حــرم نبــوی کــه آرزوی هــر مســلمان اســت،
قدرشناســی از زحمــات آن حضــرت در راه هدایــت مــردم
و بیعــت مجــدّ د بــا اوســت و بــه ایــن معناســت کــه مــا
راه تــو و تعالیــم تــو را از یــاد نبردهایــم و بــه مکتــب تــو
وفاداریــم.
خانــة فاطمــه÷ کــه در زمــان پیامبــر| چســبیده
بــه خانــة پیامبــر و هــر دو در کنــار مســجدالنبی بودنــد،
اکنــون داخــل ضریحــی قــرار دارد کــه قبــر حضــرت
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رســول| را دربرگرفتــه و در ضلــع شــمالی آن اســت و
تهجــد و عبــادت پیامبــر هــم در همــان محــدوده
محــراب ّ
«ص ّفــه» مشــهور اســت.
اســت کــه بــه نــام ُ
زیــارت هــر روزه قبــر پیامبــر خــدا| ،تجدیــد عهــد
روزانــه بــا آن حضــرت اســت.
امــام خمینــی& هــم در ســالهای اقامــت در نجــف
اشــرف هــر شــب دو ســاعت بعــد از مغــرب بــه حــرم
ـرف میشــد و زیــارت میخوانــد.
حضــرت علــی× مشـ ّ
ـی خداســت.
ایــن نیــز نوعــی تجدیــد پیمــان بــا ولـ ّ
زیــارت حــرم اولیــای خــدا ،هــم زنــده نگهداشــتن
نــام و خاطــره آنــان اســت ،هــم درسآمــوزی پاکــی و
ایمــان و جهــاد و صبــر از آن الگوهــای کمــال اســت
و هــم براســاس روایــات ،زیــارت ،محبّــت و عالقــه را
می افزایــد.
امیــد اســت «فرهنــگ زیــارت» ،هرچــه پربارتــر و
عارفانهتــر در جامعــه مــا رونــق بگیــرد و بــه درسهــای
ایــن مکتــب توجــه شــود کــه در کالم و ســیره اولیــای
خــدا نهفتــه اســت.

دعای قنوت

16

از امــام جــواد× دعاهــای بیشــماری بهعنــوان
دعــای قنــوت نقــل شــده اســت .یکــی از آنهــا چنیــن
اســت:

ایادیـک مُتوالِیَـ ٌة َو ن َ َع ُم َ
َ
«اَلل ّ ُهـم َمنائ ِ َ
ـک
حـک مُتَتاب ِ َعـ ٌة َو
سـاب ِ َغ ٌة َو ُش ُ
ْـت بالتَّ َع ُّط ِ
ـف
سـیر َو اَن َ
صیـر َو َح ْمدُنـا یَ ٌ
ـکرنا قَ ٌ
ـر َ
دیـر».
َع ٰ
ف َج ٌ
لـی َمـنِ ا ْعتَ َ

(العوالم ،ج ،23ص)211

خداوندا! بخششهای تو پیدرپی است و نعمتهایت پشتسرهم

و نعمت و عطای تو فراوان .شکر و سپاس ما اندک است و حمد و

ستایش ما ناچیز و تو نسبت به کسی که به کوتاهی و قصور خود

اعتراف کند ،سزاوارتر به لطف و مهربانی هستی.

*

*

*

در ایــن دعــا هــم بــه فراوانــی و پیدرپیبــودن
نعمتهــای خــدا اشــاره شــده اســت ،هــم بــه کوتاهــی
مــا در شــکر نعمــت و ادای حــقّ آنهــا.
سعدی گوید:
بنده همان به که ز تقصیر خویش
عذر به درگاه خدا آورد
ورنه سزاوار خداوندیاش
1
کس نتواند که به بهجا آورد
 . 1مقدمه گلستان.
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آنچه لطف خدا را برمیانگیزد ،دو چیز است:
یکــی شــناخت نعمتهــا و توجــه بــه برخــورداری
مــا از آنچــه پــروردگار بهصــورت دائمــی و سرشــار بــه
مــا عطــا میکنــد ،دیگــری اعتــراف بــه نارســایی زبــان
مــا از ســپاس عطایــای الهــی کــه بیشــمار اســت و زبــان
مــا عاجــز.
اگــر همــه عمــر خــود را هــم بــا صــد زبــان صــرف
آن کنیــم کــه نعمتهــا را بشــماریم و بــر آنهــا حمــد
و ســپاس گوییــم ،ناتــوان خواهیــم بــود و ایــن عجــز
از ســپاس و اعتــراف بــه تقصیــر ،حالــت خضــوع و
شکســتهدلی در آســتان الهــی مــیآورد و مــا را مســتوجب
رحمــت و عطوفــت خــدا میکنــد.
یادکــرد نعمتهــا نشــانه معرفــت انســان اســت و
شــکر نعمتهــا گــواه ادب و حقشناســی اوســت.

نماز ا ّول وقت
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چرخــش روزهــا و ماههــا مــا را بــه یــاد خــدای
جهانآفریــن میانــدازد و یــاد خــدا و عبــادت و تســبیح
او را بــه مــا الهــام میدهــد.
بــرای هریــک از امامــان نمــازی خــاص یــا دعــای
مخصوصــی نقــل شــده اســت کــه بیشــتر بــر آن مداومــت
میکردنــد.
امــام جــواد× در آغــاز هــر مــاه قمــری در اولیــن
روز دو رکعــت نمــاز میخوانــد ،بــه ایــن صــورت:
در رکعــت ا ّول ،حمــد یــک مرتبــه و «قــل هــو اهلل
احــد» را بــه نیّــت روزهــای مــاه  30بــار و در رکعــت دوم
حمــد یــک مرتبــه و «انــا انزلنــاه فــی لیلــة القــدر»  30مرتبــه
و بــه هــر مقــدار ممکــن و فراهــم بــود ،در روز ا ّول مــاه
صدقــه مــیداد و ســالمتی را در آن مــاه میخریــد.
(بحاراألنوار ،ج ،88ص)381

*

*

*

پیونــد فرصتهــا و روزهــای خــاص بــا دعــا و
توجــه بــه خــدا در آموزههــای دینــی مــا زیــاد
معنویــت و ّ
بــه چشــم میخــورد.
دعاهــا و نمازهایــی کــه از امامــان بــرای شــبهای
خــاص ،مکانهــای خــاص ،ماههــای خــاص نقــل شــده
و خــود آنــان مقیّــد بــه انجــام آنهــا بودهانــد ،نــگاه
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توحیــدی را در مــا تقویــت یــا بیــدار میکنــد.
انجــام نوافــل و نمازهــا و روزههــای مســتحب نیــز
نشــانه اقبــال و عالقــه بنــده بــه ارتبــاط بــا خداونــد و
بندگــی اوســت ،بــه ایــن معنــا کــه تنهــا بــه واجبــات
اکتفــا نمیکنــد و افــزون بــر تکالیــف واجــب و فرایــض،
مســتحبات را هــم بهجــا مــیآورد.
ایـن هم کـه گاهـی در اینگونـه نمازها ،سـورههایی را
بـه دفعـات متعـدّ د میخواندهانـد یـا در دسـتورهای دیگـر
خاصـی را مث ً
ال سـه بار ،هفـت بار،
عبـادی ،ذکـر و دعـای ّ
 10بـار 40 ،بـار و ...توصیـه میکردنـد ،بهخاطـر نقشـی
توجـه معنـوی را در سـایه ایـن
اسـت کـه «تکـرار» دارد و ّ
ذکرهـا در عمـق جان ریشـهدار میسـازد.
صدقــهدادن در اول هــر مــاه نیــز ،بیمهکــردن خــود
از آفــات و بالهــا در آن مــاه اســت؛ چراکــه روایــات
متعــددی نقــل شــده کــه «صدقــه دفــع بــال» میکنــد.
هــم مناســب اســت هــر روز را بــا صدقــه و دعــا
شــروع کنیــم ،هــم در آغــاز هــر مــاه صدقــه دهیــم و
دعاهــا و نمازهــای مخصــوص را بخوانیــم.

نعمتشناس شاکر
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روایــت اســت کــه از جایــی بــار قمــاش بــا ارزش
زیــاد بــرای امــام جــواد× میبردنــد .در راه دزدان
دســتبرد زدنــد و آن امــوال را بــه ســرقت بردنــد .کســی
طــی
کــه مســئول رســاندن بــار بــه محضــر امــام بــود،
ّ
نامــهای ماجــرا را بــرای حضــرت نوشــت .امــام در پاســخ
نامــهاش چنیــن مرقــوم فرمــود:
«امــوال و جانهــای مــا ،همــه عطایــا و امانتهــای
الهــی اســت کــه بــه عاریــت بــه مــا ســپرده میشــود کــه
ـرت مــورد اســتفادة مــا
گاهــی در حالــت خوشــی و مسـ ّ
قــرار میگیــرد ،گاهــی هــم از مــا بــاز پــس میگیــرد و
درعــوض پــاداش میدهــد و بــه حســاب خــدا گذاشــته
میشــود .پــس هرکــس بیتابــی کنــد و صبــر خــود
را از کــف بدهــد ،اجــر او از بیــن مــیرود و بــه خــدا
پنــاه میبریــم کــه بــا ناشــکیبی و ناشــکری ،ســبب
ازدســترفتن اجــر الهــی شــویم».
(تحفالعقول ،ص)726

*

*

*

از ایــن روایــت چنــد نکتــه اخالقــی دربــاره ســیره آن
حضــرت بــه دســت میآیــد:
 .1نــگاه عاریتــی بــه مــال و جــان داشــتن هرکــس بــه
مــال و جــان خــود بهعنــوان نعمتــی کــه بــه صــورت
عاریــه بــه انســان اهــدا شــده اســت بنگــرد ،از نبــود آنهــا
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غصــه نمیخــورد.
نمیرنجــد و ّ
 .2نــگاه نعمتبینانــه بــه آنچــه داریــم :مــا هرچــه
داریــم ،نعمتــی از ســوی خداســت (اللّهــم مــا ب ِنــا مِــن نعمـ ٍة
فمنــک) پــس بایــد بــر برخــورداری نعمتهــا خــدا را
شــکر کنیــم و از مواهــب او قدردانــی نماییــم.
 .3نعمتهــا و امــوال ،گاهــی هســت و گاهــی
نیســت .در همیشــه بــر یــک پاشــنه نمیچرخــد .نــه
دوران برخــورداری بایــد انســان را بــه سرمســتی و طغیــان
بکشــد ،نــه دوره نــداری موجــب ناسپاســی و شــکایت
شــود.
 .4هنــگام مصیبــت یــا خســارت و آزمونهــای
ســخت ،اگــر صبــوری کنیــم ،از «اجــر» برخــوردار
میشــویم و اگــر ناشــکیبی کنیــم ،از آن پــاداش کــه
مخصــوص صابــران اســت ،محــروم میشــویم.
َجــزع و َفــزع ،نعمــت ازدســترفته را برنمیگردانــد
ولــی صبــر و تح ّمــل مــا را در مقابــل ســختیها و
نامالیمــات مقــاوم میکنــد.

از زبان پدر
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حضــرت رضــا× ،فرزنــدش امــام جــواد× را بــا
ایــن اوصــاف یــاد کــرده اســت:

الفاض ُ
ِ
«الص ُ
ـل و قُـ َّر ُة ا َ ْعیُـنِ
المؤمنین و
ـر َو
َ
ـادق و ّ
ّ
الصاب ِ ُ
َغ ُ
یـظ ال ُمل ْ ِحدین».
(مستدرکالعوالم ،ج ،23ص)27

راسـتگو ،صبـور و شـکیبا ،بافضیلـت ،نـور چشـم مؤمنـان و مایه

خشـم کافران.

*

*

*

ایــن پنــج صفــت هرکــدام افتخــاری بــرای آن حضرت
و نشــانی از کمــاالت اخالقی اوســت:
 .1صــدق و راســتی در گفتــار و کــردار نشــانه کمــال
ایمــان و اوج بندگــی انســان و دوری از وسوســههای
شــیطانی اســت.
 .2صبــوری و بردبــاری ،عامــل رســیدن بــه اهــداف
و وســیلة تح ّمــل مشــکالت و غلبــه بــر موانــع در راه
پیشــرفت اســت.
 .3فضــل ،هــر نــوع برتــری اخالقــی و ســلوکی اســت
کــه آدمــی را از دیگــران ممتــاز و برجســته میکنــد.
 .4نــور چشــم مؤمنــان بــودن ،وقتــی اســت کــه انســان
در ســایه آراســتگی بــه اوصــاف کمــال و انجــام کارهــای
پســندیده و خدمــت بــه دیگــران ،مایــه چشمروشــنی و
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افتخــار اهــل ایمــان باشــد.
 .5مایــه خشــم ملحــدان وکافــران بــودن ،گویــای
صالبــت و اســتواری در راه حــق و ســازشناپذیری بــا
ـری اســت.
دشــمنان و یکــی از شــاخصههای تولّــی و تبـ ّ
ســزاوار اســت یــک مســلمان و شــیعه بــه ایــن صفــات
آراســته باشــد و راســتگویی و صبــر و فضیلــت و ایمــان
و صالبتــش او را از دیگــران برتــر و بــه خــدا نزدیکتــر
کنــد.
اوصــاف امــام جــواد× از زبــان پــدر بزرگــوارش
بهتــر بــر دل مینشــیند و مایــه الگوگیــری از شــخصیّت
ایــن امــام میشــود.

نقش نگين انگشتر
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جملــهای کــه امامــان معصــوم بــر نگیــن انگشــتر خــود
ّ
حــک میکردنــد ،توجــه و اهتمــام آنــان را بــه مفاهیــم
بلنــد اعتقــادی و عظمــت پــروردگار و تــو ّکل بنــده بــه
ذات بــاری تعالــی میرســاند.
نقلهــای مختلفــی بــرای نقــش نگیــن انگشــتر آن
حضــرت وجــود دارد و ایــن تعــدّ د نقشهــا شــاید
بهدلیــل تعــدّ د انگشــترهای او بــوده اســت.
ابــن صبّــاغ مالکــی ،نقــش خاتــم او را «ن ِ ْعــم القــادِ ُر
اهللُ »1ذکــر کــرده اســت کــه توجــهدادن بــه قــدرت عظیــم
الهــی در هســتی اســت.
ِ
بــه نقــل طبــری ،نقــش نگیــن حضــرت« ،اَلعــ ّز ُة هلل»
بــوده اســت 2کــه بــه قــدرت بیانتهــا و شکســتناپذیر
پــروردگار اشــاره دارد.
نقــل دیگــری از موفّــق (از اصحــاب خــاص حضــرت
«حســب ِ َی اهللُ» را
رضــا و امــام جــواد × ،شــعار و ذکــ ِر َ
3
بــرای نگیــن انگشــتر امــام جــواد(ع) بیــان میکنــد.
توجــه بــه قــدرت گســترده
در هــر ســه شــعارّ ،
پــروردگار عالــم شــده اســت .یــاد ایــن نامهــا و تکــرار
ایــن شــعارها ،روح عبو ّدیــت انســان را تقویــت میکنــد
و پیوســته بــه یــاد مــیآورد کــه اگــر مــا بنــدة خاضــع
و مســکین هســتیم ،در مقابــل آفریــدگاری اســت کــه
 . 1بحاراألنوار ،ج ،۵۰ص.۱۵
 . 2دالئلاإلمامة ،ص.۱۸۰
 . 3مکارماألخالق ،ص.۹۲
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قــادر و عزیــز اســت و تکیــهگاه بنــدگان مؤمــن و متــو ّکل
بهشــمار مــیرود و هــم او بــرای حمایــت و نصــرت
مؤمنــان کافــی اســت (حســبیاهلل).
کســی کــه تو ّکلــش بــر خــدای قــادر و ع ّزتمنــد
باشــد ،احســاس قــدرت میکنــد و خــود را نیازمنــد
بنــدگان ناتــوان و مخلوقــات خــدا نمیبینــد.
تکیــه بــر خــدای قــادر متعــال ،بــه مؤمــن احســاس
ع ـ ّزت و تــوان میبخشــد و چــون قــدرت الهــی الیــزال
اســت ،بنــدگان متــو ّکل بــه او هــم احســاس عــ ّزت
میکننــد ،چــون پناهــگاه و تکیهگاهشــان خداســت
و منشــأ عــ ّزت و قــدرت خــود را از آفریــدگار هســتی
می داننــد.

حجت الهی
ّ
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صفــوان بــن یحیــی ،از اصحــاب حضــرت نقــل
می کنــد :
بــه حضــرت رضــا× عــرض کــردم :پیــش از آنکــه
خداونــد ،امــام جــواد× را بــه شــما عطــا کنــد ،دربــاره
امــام پــس از شــما ســؤال میکردیــم و شــما پاســخ
میفرمودیــد :خداونــد بــهزودی پســری بــه مــن عطــا
خواهــد کــرد .اینــک خداونــد آن نعمــت را بــه شــما داده
و مایــه چشمروشــنی مــا شــده اســت.
خــدا نیــاورد آن روز را کــه شــما نباشــید ،ولــی اگــر
چنــان حادثــهای پیــش آمــد ،پــس از شــما بــه چــه کســی
مراجعــه کنیــم و امامتــش را گــردن نهیــم؟
امــام رضــا× بــا دســتش بــه حضــرت جــواد×
اشــاره کــرد کــه مقابــل امــام ایســتاده بــود.
گفتــم :فدایــت شــوم! امــام بعــدی مــا همیــن فرزنــد
ســه ســاله اســت؟
حضــرت فرمــود :چــه اشــکالی دارد؟ مگــر نــه اینکــه
حجــت خــدا بــود ،درحالیکــه کمتــر از
حضــرت عیســی ّ
ســه ســال داشــت؟
(کشفالغ ّمه ،ج ،3ص)141

*

*

*

امامــت ،نــوری الهــی اســت کــه خداونــد آن را در
کســانی کــه لیاقــت و شایســتگی دارنــد ،قــرار میدهــد
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ـن و ســال نــدارد ،یــک مقــام خــداداد
و ارتباطــی بــا سـ ّ
اســت.
ایــن فرهنــگ در میــان شــیعه پذیرفتــه شــده و جــا
ّ
شــک و شــبههای نیســت.
افتــاده اســت و جــای
وقتــی حضــرت عیســی در گهــواره بــه ســخن
میآیــد و میگویــد :مــن بنــدة خــدا هســتم ،خداونــد
بــه مــن کتــاب آســمانی داده و مــرا پیغمبــر قــرار داده و
مــرا مبــارک ســاخته و مــرا تــا زنــدهام ،بــه نمــاز و زکات
دســتور داده اســت ،1چنیــن موهبتــی دربــاره امامــان
معصــوم مــا نیــز میتوانــد پیــش آیــد.
علومی که امامان دارند ،فروغی از علم خداست.
قــدرت و والیتــی کــه دارنــد ،موهبتــی از جانــب
پــروردگار اســت.
هدایــت و رهبــری را خداونــد در ایــن دودمــان قــرار
داده و از گناهــان پاکشــان ســاخته و عصمتشــان بخشــیده
اســت؛ ازایــنرو پذیــرش امامتشــان در خردســالی از نــگاه
شــیعه کامـ ً
ال طبیعــی اســت.

 . 1قال انّی عبدالله ا َتانی الکتاب و جعلنی نبیّاً ( ...مریم ،آیة)۳۰

ميراثدار بزرگان
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مع ّمر بن خالد روایت میکند:
در محضــر حضــرت رضــا× بــودم کــه بــا کســانی
دربــاره موضوعــی گفتگــو میکردنــد.
گویــا آنــان کســب تکلیــف میکردنــد کــه امــام
خــودش دربــاره آن مســئله تکلیــف را معیــن کنــد،
حضــرت بــه آنــان فرمــود:

حاجتُکـم إلی ذل ِ َ
بوجعفر ،قد ا َ ْجلَ ْسـت ُ ُه
ک؟ هـذا ا َ َ
«و مـا َ
َم ْجلِسـی و َص َّرت ُ ُه َمکانی».
شما چه نیازی به آن داری؟ اینک این ابوجعفر (امام جواد×)

است که او را به جای خودم نشاندهام و جانشین خودم قرار دادهام.

سپس افزود:

ـن اَکابِرِنـا ،ال َق َّ
ـل ٍ
«اِن ّـا ا َ ْه ُ
بیـت یَتـوا َر ُ
ـذ ُة
ث أصا ِغ ُرنٰـا َع ْ
بِال َق َّ
ـذةِ».

مـا خاندانـی هسـتیم کـه کوچکهـای مـا از بـزرگان مـا ارث

میبرنـد و بـا هـم برابرنـد و تفاوتـی ندارنـد.

(کشفالغمه ،ج ،3ص)141

*

*

*

امــام رضــا× بارهــا شــأن و مکانــت حضــرت
جــواد× را بــه خانــواده خــود و بــه اصحــاب و شــیعیان
یــادآور شــده بــود تــا در اصــل امامــت شــک نکننــد و
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حجــت خــدا باشــند.
تابــع ّ
خاصــی کــه امــام رضــا× بــه فرزنــدش
نامههــای ّ
مینوشــت ،کارهایــی را کــه بــه او ارجــاع مــیداد ،حتــی
شــفای بعضــی از بیمــاران را کــه بــه فرزنــد کوچــک
خودشــان حوالــه مــیداد و مشــکل بــه دســت آن آقــازاده
حــل میشــد ،همــه اینهــا زمینهســازی بــرای امامــت
جواداألئمــه پــس از امــام هشــتم بــود.
به یحیای صفانی فرمود:
ای یحیــی! ایــن فرزنــد ،مولــودی اســت کــه در اســالم
کســی همچــون او دارای برکــت بــر شــیعه متولّــد نشــده
اســت.
حضــرت رضــا× فرزنــدش را صــادق و صابــر و
نــور چشــم مؤمنــان و مایــه غیــظ و خشــم ملحــدان
میدانســت .پیامبــر خــدا| هــم مــژده داده بــود کــه از
نســل امــام حســین× فرزنــدی پــاک و پســندیده بــه نــام
«محمدبــن علــی» بــه دنیــا خواهــد آمــد کــه شــفیع شــیعه
و وارث علــم جــدّ ش خواهــد شــد و عالمــت و نشــان
1
روشــنی خواهــد داشــت.
ازایــنرو طبیعــی اســت کــه ایــن فرزنــد خردســال
جایگزیــن و جانشــین امــام بزرگــواری چــون حضــرت
رضــا× باشــد کــه در روایــات از او بهعنــوان «عالــم آل
مح ّمــد» یــاد شــده اســت.

 . 1العوامل ،ج ،۲۳ص.۲۱۸

همانند سليمان
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یکــی از اصحــاب امــام جــواد× بــه آن حضــرت
ســن انــدک شــما (و امامــت و
گفــت :مــردم دربــاره
ّ
رهبــری) حــرف میزننــد و بحــث دارنــد.
امام فرمود:
خــدای متعــال بــه حضــرت داوود وحــی کــرد کــه
ســلیمان را کــه کودکــی بــود و گوســفند میچرانــد،
جانشــین خــود قــرار دهــد .عابــدان و عالمــان بنیاســرائیل
ایــن کار را نپذیرفتنــد و زیــر بــار نرفتنــد (کــه مگــر
بچــه جانشــین یــک پیامبــر شــود؟)
میشــود یــک ّ
خداونــد بــه داوود× وحــی کــرد :چوبدســتی و
عصــای صاحبــان ایــن ســخن و چوبدســتی چوپانــی
ســلیمان را از آنــان بگیــرد و همــه آنهــا را در اتاقــی قــرار
دهــد و در آن را بســته ،بــا نقــش نگیــن آنــان در آن را
مهــر و مــوم کنــد .همــه برونــد و فــردا بیاینــد .هــر چوبــی
کــه ســبز شــده و بــرگ و ثمــر داده باشــد ،او جانشــین
حضــرت داوود باشــد.
حضــرت داوود چنــان گفــت .همــه راضــی شــدند و
پذیرفتنــد.
(اصول کافی ،ج ،1ص)383

*

*

*

حجــت خــدا بــودن
از ایــن حدیــث برمیآیــد کــه ّ
ـن و ســال و کوچکــی و بزرگــی نیســت .خداونــد
بــه سـ ّ
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در هرکــس لیاقــت نبــوت یــا امامــت ببینــد و شایســتگی
حجــت خــدا خواهــد بــود
آن را در وی قــرار دهــد ،او ّ
و بــرای صاحبــان ایمــان هــم پذیــرش چنیــن مســئلهای
ســخت نیســت.
امــام جــواد× بــا شــاهدی کــه از تاریــخ انبیــا آورد،
ـن و ســال
نشــان داد کــه نبایــد دربــاره امامــت وی در سـ ّ
کودکــی تردیــد کننــد.
در روایــات دیگــر نمونههایــی نقــل شــده کــه آن
حضــرت بــه نب ـ ّوت حضــرت عیســی و حضــرت زکریّــا
ســن
و حضــرت یحیــی هــم کــه در قــرآن آمــده و در
ّ
پاییــن بــوده اســت ،اســتدالل فرمــوده اســت.
زندگــی سراســر اعجــاز و فضیلــت و کرامــت آن امــام
ســندی گویاســت کــه امامــت او عهــدی ازســوی خداونــد
اســت و آن حضــرت در همــه زمینههــا برتریــن فــرد
زمــان خویــش بــوده اســت.
شــناخت حجــت الهــی و ایمــان بــه او نعمتــی بــزرگ
اســت .خــدا را بــر ایــن نعمــت شــاکریم.

سيمای شيعه واقعی
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شــیعهگری بــه اد ّعــا نیســت .ایمــان و اخــالص و
تقــوا از نشــانههای شــیعه راســتین اســت.
امــام جــواد× در برخــورد بــا یکــی از مدعیّــان
تشــیّع ،ایــن حقیقــت را چنیــن ترســیم کــرده اســت:
شــخصی خدمــت امــام جــواد× رســید؛ درحالیکــه
خیلــی شــادمان بــود .امــام پرســید :چــرا اینقــدر
خوشــحالی؟ گفــت :از پــدر بزرگوارتــان شــنیدهام کــه
بهتریــن روز شــادی بــرای بنــده ،روزی اســت کــه توفیــق
صدقــه و دســتگیری از مؤمنــان محــروم داشــته باشــد و
مــن امــروز موفــق شــدم بــه 10نفــر از بــرادران ایمانــی
فقیــر و عیــالوار کمــک کنــم .ازایــنرو خوشــحالم.
امــام فرمــود :اگــر عمــل خــودت را تبــاه نســاخته
باشــی ،جــای شــادمانی اســت.
آن مــرد گفــت :مــن از شــیعیان خالــص شــمایم،
چطــور ممکــن اســت اعمــال مــن حبــط و تبــاه شــده
باشــد؟
امــام جــواد× فرمــود :خداونــد نهــی کــرده اســت
کــه بــا منّتگذاشــتن و آزار صدقــات خــود را باطــل
کنیــد.
گفــت :ای پســر پیامبــر! مــن نــه منّــت گذاشــتهام ،نــه
آزارشــان دادهام.
امــام فرمــود :تنهــا آزار آنــان کــه صدقــه دادهای
ـرب پیرامــون خــودت
منظــور نیســت .هــم فرشــتگان مقـ ّ
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را آزردهای ،هــم مــا را.
آن مرد گفت :من چگونه شما را آزردهام؟
حضــرت فرمــود :بــا گفتــنِ ایــن کــه «مــن از شــیعیان
خالــص شــما هســتم».
میدانــی شــیعه خالــص و واقعــی مــا کیســت؟
کســی کــه مثــل مؤمــنِ آل فرعــون باشــد ،شــیعه خالــص،
ســلمان و ابــوذر و مقــداد و ع ّمــار اســت ،خــودت را بــا
اینــان برابــر دانســتهای! آیــا بــا ایــن کار فرشــتگان و مــا
را نیــازردهای؟ آن مــرد گفــت :اســتغفار و توبــه میکنــم.
پــس چــه بگویــم؟
امــام فرمــود :بگــو :مــن از موالیــان و دوســتداران شــما
و از دشــمنا ِن دشــمنانتان هســتم.
گفــت :باشــد .چنیــن میگویــم ای فرزنــد پیامبــر!
از ســخن خــودم کــه برایتــان ناخوشــایند بــود ،توبــه
می کنــم .
امام جواد× فرمود:
اینــک ثــواب صدقههــا و احســانهایت بــه تــو
1
بازگشــت و آن حبــط و تباهشــدن برداشــته شــد.

 . 1بحاراألنوار ،ج ،۶۵ص.۱۵۹

ترغيب به زيارت امام رضا

×
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علــی بــن مهزیــار ،از اصحــاب بزرگــوار امامــان نقــل
میکنــد:
بــه امــام جــواد× عــرض کــردم :فدایــت شــوم ،آیــا
زیــارت حضــرت رضــا× برتــر اســت یــا زیــارت امــام
حســین×؟
امام فرمود:

«زیا َر ُة أبی اَف ْ َض ُل َو ذل ِ َ
ک ا َ ّن أبا عب ِداهلل ِ× یَ ُزو ُر ُه ُک ُّل
اس َو ابی× ل یَ ُزو ُر ُه إلّ
الن ّ ِ
الخواص مِ َن الشیعة»
ُّ
زیـارت پـدرم حضـرت رضـا× بافضیلتتر اسـت؛ چراکه امام

حسـین× را همـه مـردم زیـارت میکنند ،ولی پـدرم را جز خواص

شـیعه زیارت نمیکنند.

*

(عیون اخبارالرضا ،ج ،2ص)258

*

*

ترغیــب بــه زیــارت قبــور امامــان شــیعه در روایــات
متعــدّ دی آمــده اســت.
زیــارت تربــت امامــان ،هــم وفــاداری بــه خـ ّ
ـط آنــان
اســت ،هــم تجدیــد پیمــان بــا آن رهبــران الهــی ،هــم
بــرای زائــران ســازنده و هدایتگــر اســت.
گرچــه بــرای زیــارت ابــا عبــداهلل الحســین×
ثوابهــای شــگفتی روایــت شــده و کربــالی حســینی قبله
دلهــای محبّــان اســت ،ولــی مدفــن حضرت رضــا× در

  62سیرة تقوی

طــوس ،دور از ســرزمین حجــاز و عــراق قــرار دارد و آن
حضــرت را بــه نحــوی غریبالغربــا خطــاب میکننــد.
زیــارت قبــرش در خراســان ،قبــر آن حضــرت را از غربت
در مــیآورد؛ ازایــنرو امــام جــواد× آن را افضــل دانســته
اســت.
شــبیه ایــن روایــت از حضــرت عبدالعظیــم هــم
روایــت شــده اســت .او میگویــد :بــه امــام جــواد×
گفتــم :مــن میــان زیــارت قبــر امــام حســین× و زیــارت
قبــر پــدرت در طــوس متحیّــر و مــر ّدد مانــدهام ،نظــر
شــما چیســت؟
امــام جــواد× فرمــود :صبــر کــن و همیــن جــا
بــاش» .بــه انــدرون خانــه رفــت و برگشــت؛ درحالیکــه
اشــک چشــمانش جــاری بــود و فرمــود:
زائــران قبــر امــام حســین× بســیارند ،امــا زائــران
1
قبــر پــدرم در طــوس اندکنــد.

 . 1عیون اخبارالرضا ×  ،ج ،۲ص.۲۵۶

کرامت و بزرگواری
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محمدبــن ســهل میگویــد :مــن مجــاور و ســاکن مکــه
بــودم .یــک بــار بــه مدینــه رفتــم و خدمــت حضــرت
جــواد× رســیدم.
تبــرک لباســی از آن
در نظــر داشــتم کــه بهعنــوان
ّ
حضــرت درخواســت کنــم تــا بپوشــم .زمینــه مســاعد
بــرای طــرح ایــن درخواســت پیــش نیامــد و چیــزی
نخواســتم .از آن حضــرت خداحافظــی کــردم و بیــرون
آمــدم.
در نظــر داشــتم کــه نامــهای خدمــت آن حضــرت
بنویســم و درخواســت خویــش را در نامــه عنــوان کنــم.
نامــه را نوشــتم .بــه مســجد پیامبــر خــدا| رفتــم
تــا دو رکعــت نمــاز بخوانــم و 100بــار از خــدا طلــب
خیــر (اســتخاره) کنــم .اگــر بــر دلــم افتــاد کــه نامــه را بــه
حضــورش بفرســتم ،چنــان کنــم و اگــر بــه دلــم نیفتــاد،
نامــه را پــاره کنــم.
در مســجد نمــاز خوانــدم و اســتخاره کــردم .بــه دلــم
افتــاد کــه نامــه را خدمتــش نفرســتم؛ ازایــنرو نامــهای را
کــه خطــاب بــه امــام جــواد× نوشــته بــودم ،پــاره کــردم
و از مدینــه خــارج شــدم.
در همــان حــال کــه بــه راه خــود ادامــه مــیدادم،
دیــدم پیــک و فرســتادهای کــه همراهــش لباسهایــی
داخــل یــک بقچــه اســت ،از راه رســید و پرسانپرســان
دنبــا ِل محمدبــن ســهل قمــی میگشــت تــا آنکــه بــه مــن
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رســید و گفــت :موالیــت (امــام جــواد×) ایــن را برایــت
فرســتاده اســت.
نگاه کردم ،دیدم دو جامة نازک و ظریف است.
احمد (پسر همین محمدبن سهل) میگوید:
پــدرم از دنیــا رفــت و تقدیــر الهــی چنیــن بــود کــه
مــن بــدن پــدرم را غســل دادم و او را بــا همــان دو
پارچــهای کــه حضــرت جــواد× فرســتاده بــود ،کفــن
کــردم.
(بحاراألنوار ،ج ،50ص)44

*

*

*

امــام جــواد× بــا علــم امامــت هــم از نیّــت آن
شــخص آگاه شــد ،هــم درخواســت او را انجــام داد و
ـرک برایــش فرســتاد کــه ســرانجام
دو لبــاس بهعنــوان تبـ ّ
هــم در همانهــا کفــن شــد .ایــن گوشــهای از ســخاوت
و کرامــت حضــرت جــواد× بــود.
امامان ،شیعیان خالص خود را از یاد نمیبرند.

شبيه موسی و عيسی

×
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کلیم بن عمران میگوید:
بــه حضــرت رضــا× عــرض کــردم ،دعــا کــن و از
خداونــد بخــواه کــه فرزنــدی بــه تــو عطــا کنــد.
امام رضا× فرمود:
مــن تنهــا صاحــب یــک فرزنــد خواهــم شــد و او
وارث مــن خواهــد بــود.
چــون حضــرت جــواد× بــه دنیــا آمــد ،امــام رضا×
بــه اصحــاب خــود مــژدة والدتــش را داد و فرمــود:
برایــم فرزنــدی بــه دنیــا آمــد کــه شــبیه موســی بــن
عمــران اســت کــه شــکافنده دریاهــا بــود و شــبیه عیســی
ابــن مریــم اســت کــه مــادرش مقــدّ س و پــاک بــود و
پاکیــزه و پاکدامــن آفریــده شــده بــود.
سپس حضرت رضا× فرمود:
فرزنــدم براســاس غضــب و ســتم کشــته خواهــد شــد
و آســمانیان بــر او خواهنــد گریســت و خداونــد متعــال
بــر دشــمنان و ظالمــان او غضــب خواهــد کــرد و چیــزی
نخواهــد گذشــت کــه گرفتــار عــذاب دردنــاک و کیفــر
ســخت الهــی خواهنــد شــد.
و امــام رضــا× درطــول شــب بــا آن کــودک در
گهــوارهاش حــرف مــیزد و شــیرینزبانی میکــرد.
(بحاراألنوار ،ج ،50ص)15

*

*

*
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مــادر حضــرت جــواد× ،کثیــزی پاکدامــن بــه نــام
ســبیکه نوبیّــه بــود کــه گفتهانــد از نســل ماریــه قبطیّــه
(همســر پیامبــر و مــادر ابراهیــم) بــود.
قاتــل امــام جــواد× نیــز همســرش ا ّم الفضــل دختــر
مأمــون بــود کــه بــا دسیســه و دســتور معتصــم عباســی،
امــام را مســموم و شــهید کــرد و در نتیجــه ایــن ظلــم
و نفریــن امــام جــواد× دچــار بیمــاری و مرضــی در
بدتریــن جــای بدنــش شــد و هیــچ مداوایــی اثــر نکــرد
و در اثــر همــان مــرض ُمــرد و دچــار لعنــت ابــدی
گشــت .ا ّمــا امــام جــواد× تــا قیامــت مــورد درود و
تهنیــت خوبــان عالــم و مقتــدای اهــل ایمــان و الگــوی
فضیلتجویــان اســت.
با آل علی هرکه در افتاد ،برافتاد.

دعوت به سپاس نعمت

28

در ســفری کــه امــام جــواد× از حجــاز بــه عــراق
میرفــت ،یــک شــتردار را اجیــر کــرد تــا حضــرت را از
مدینــه بــه کوفــه برســاند.
جروبحــث
آن شــخص بــر ســر کرایــه بــا امــام ّ
میکــرد؛ درحالیکــه امــام بــا او قــرار گذاشــته بــود کــه
400دینــار بهعنــوان کرایــه پرداخــت کنــد ،ولــی آن مــرد
بــه آن راضــی نبــود و بیشــتر میخواســت.
امام جواد× فرمود:

ـن اهلل ِ
« ُسـبحانَ اهلل! اُمـا َعل ِ ْم َ
ـت اَنَّـ ُه ل یَن ْ َق ِطـ ُع ال ْ َمزیـ ُد مِ َ
الش ْ
ـع ُّ
ـن ال ِعبـا ِد؟»
ـک ُر مِ َ
حتّـی یَن ْ َق ِط َ
سبحاناهلل! آیا نمیدانی که خداوند افزایش نعمتش را بر بندگان

قطع نمیکند ،مگر وقتی که بندگان شکرگزار نعمتها نباشند؟

(موسوعة کلمات المام الجواد× ،ص)237

*

*

*

رابطه شکر و نعمت دوجانبه است.
از هرکســی نعمتــی رســید ،شــکرش الزم اســت و
هــرگاه از نعمتــی سپاســگزاری شــود ،زمینــه تــداوم آن
فراهــم شــده اســت.
کســی کــه بــه روزی مقــدّ ر خــدا قانــع نباشــد،
ناســپاس اســت.
کســی کــه بــه قیمــت مــورد قــرارداد در معاملــه تــن
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ندهــد و زیادهخواهــی کنــد ،ناشــکری کــرده اســت.
فروشــندهای کــه بــه ســود منصفانــه از مشــتری قناعت
نکنــد و گرانفروشــی کنــد ،کفــران نعمــت کــرده اســت
و چــه بســا کیفــر و جــزای حــرص و افزونخواهــی را
بچشــد.
در روایــات شــکر و قدردانــی و قناعــت ،کلیــد
گشــایش و افزایــش نعمــت دانســته شــده اســت.
شکر باشد کلید گنج مزید
گنج خواهی ،مده ز دست کلید

1

خداونــد قــول داده اســت کــه اگــر ازســوی بنــدگان
سپاســگزاری باشــد ،نعمــت را افــزون خواهــد کــرد:
2
«لَئنِ شکرت ُ ْم ألُزیدنَّکم»
ایــن ســنت الهــی اســت .پــس بــا ناشــکری نســبت بــه
نعمتهــای خــدا زمینهســاز زوال آن نباشــیم.

 . 1جامی.
 . 2ابراهیم ،آیه .۷

توسل و دفع زلزله
ّ

29

خــاص
ع ّلــی بــن مهزیــار اهــوازی کــه از اصحــاب
ّ
ائ ّمــه بــود ،میگویــد :نامــهای بــه محضــر امــام جــواد×
نوشــتم و از زلزلههــای بســیار کــه در اهــواز اتفــاق
میافتــدِ ،شــکوه کــردم و عرضــه داشــتم :آیــا اجــازه
میدهیــد کــه ایــن شــهر را تــرک کنیــم؟
امام جواد× در پاسخ او نوشت:

الجم َع َة
میس و ُ
«ل ت ّ
َتحولوا َعنها و ُصومُوا األربِعا َء َو الخَ َ
الجم َع ِة َو ا ْد ُعوا اهللَ
ابرزُوا یو َم ُ
َو ا ْغتَ ِسلُوا و َط ِّهروا ثیاب َ ُکم َو ُ
فَإن َّ ُه یَ ْدفَ ُع َعن ُُک ْم».
از شهر بیرون نروید ،بلکه روز چهارشنبه ،پنجشنبه و جمعه را

روزه بگیرید ،آنگاه غسل کنید و لباسهای پاکیزه بپوشید و روز جمعه

به صحرا بروید و به پیشگاه خداوند ،او زلزله را از شما دفع میکند.

علــی بــن مهزیــار گویــد :بــه فرمــودة امــام عمــل
کردیــم و زلزلههــا آرام شــد.
(بحاراألنوار ،ج ،50ص)101

*

*

*

علــی بــن مهزیــار ،از فقهــا و راویــان برجســته و
مــورد وثــوق شــیعه بــود و از جانــب امــام رضــا× و
امــام جــواد× وکالــت و نیابــت داشــت و نامههایــی
میــان او و ائ ّمــه معصومیــن ر ّدوبــدل میشــد و مــورد
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ـاص اهــل بیــت بــود .وی در ســال 229هجــری
عنایــت خـ ّ
درگذشــت .در اهــواز هــم ِســمت نمایندگــی از طــرف
امــام را داشــت.
از پاســخی کــه حضــرت جــواد× بــه نامــه او داد،
میفهمیــم کــه بــرای دفــع بالهــا و حـ ّ
ـل مشــکالت بایــد
توســل و
از خــدای متعــال کمــک گرفــت .گاهــی دعــا و ّ
توجــه بــه خــدا اثــری دارد کــه در هیچیــک از علــل و
ّ
اســباب ظاهــری و مــا ّدی نیســت.
همچنــان کــه بــرای طلــب بــاران و رفــع خشکســالی،
«نمــاز بــاران» وجــود دارد و بــرای حـ ّ
ـل مشــکالت اعمــال
توســلها و نمازهــا
«ا ّم داوود» هســت و برخــی ذکرهــا و ّ
کــه بــرای برآمــدن حاجــات روایــت شــده اســت.
توســل و
رهنمــود امــام جــواد× آن بــود کــه بــا ّ
توجــه خالصانــه بــه آســتان الهــی ،رفــع مشــکل را از او
ّ
بخواهنــد ،نــه اینکــه شــهر اهــواز را رهــا کننــد و جــان
خــود را ســالم بــهدر برنــد و مــردم را در برابــر زلزلههــا
بیپنــاه بگذارنــد.

حاللکردن بدهکار

30

یکــی از اصحــاب حضــرت جــواد× بــه نــام ابراهیــم
نقــل میکنــد:
در محضــر حضــرت جــواد× بــودم کــه یکــی از
شــیعیان بــه نــام «صالــح بــن محمــد» همدانــی وارد شــد.
وی عهــدهدار امــور وقــف در شــهر قــم بــود .گفــت:
ســرورم ،فدایــت شــوم ،مــرا نســبت بــه 10هــزار درهــم
کــه از امــوال شــما وقتــی پیــش مــن بــود ،حــالل کــن،
چــون آنهــا را خــرج کــردهام.
ٍّ
ِ
ــت فــی حــل» ،حــالل
امــام جــواد× فرمــود« :اَن ْ َ
کــردم.
وقتــی آن شــخص از حضــور امــام خــارج شــد ،امــام
(بــا ناراحتــی) فرمــود:
بعضیهــا بــه اموالــی از مــال آل محمــد و فقــرا و
بیچــارگان و درمانــدگان و در راه مانــدگان از آل محمــد
دسترســی پیــدا میکننــد ،آنهــا را برمیدارنــد و خــرج
میکننــد ،آنــگاه میآینــد و میگوینــد ،مــرا حــالل کــن!
آیا او پنداشته که من خواهم گفت :نه ،حالل نمیکنم؟!
بــه خــدا قســم ،خداونــد متعــال روز قیامــت دربــاره
ایــن امــوال بهصــورت جــدّ ی و پیگیــر ســؤال و مؤاخــذه
خواهــد کــرد.
(موسوعة سیره اهلالبیت ،ج ،32ص)192

*

*

*
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کســان زیــادی همچــون صالــح بــن مح ّمــد ازســوی
امامــان مــا وکالــت و نمایندگــی داشــتند کــه خمــس و
امــوال مربــوط بــه امــام و ســادات را جمــعآوری کننــد
یــا عهــدهدار موقوفــات بودنــد .اغلــب آنــان هــم افــراد
پاکدســت و امیــن بودنــد ،ولــی برخــی ماننــد صالــح
ابــن مح ّمــد وسوســه میشــدند و اینگونــه امــوال
را کــه حــق دیگــران بــود ،میخوردنــد و بعــد بــرای
حلیّتخواهــی بــه محضــر امــام میرســیدند.
امــام ضمــن آنکــه از کار آنــان بــه شــدّ ت انتقــاد
میکنــد و ســخن از حسابرســی و مؤاخــذه شــدید الهــی
در قیامــت بــر زبــان مــیآورد ،چــون آنــان بــه حقالنــاس
و امــوال یتیمــان و فقــرا دســتدرازی کردهانــد ،از حــق
خــود میگــذرد ،چــون ایــن گذشــت و چشمپوشــی را
بــا شــأن کریمانــه و عــ ّزت و مناعــت طبــع اهــل بیــت
ســازگارتر میبینــد.
امــام جــواد× کســی نبــود کــه بگویــد :نــه ،بیخــود
کــردی ،مــن از حــق خــودم نمیگــذرم و ...بلکــه
بزرگوارانــه فرمــود :حــالل کــردم!

امام از زبان امام

31

پــس از آنکــه امــام رضــا× در طــوس بــه شــهادت
رســید ،امــام جــواد× را کــه نوجــوان بــود ،در مدینــه
من ـ ّوره بــه مســجد پیامبــر| آوردنــد ،بنــا شــد کــه در
جمــع حاضــران ســخن بگویــد و امامــت خــود را اعــالم
کنــد.
حضــرت یــک پ ّلــه از منبــر مســجدالنبی بــاال رفــت،
ســپس چنیــن خطابــه خوانــد:
الرضا هستم.
من محمدبن علی ّ
من جوادم.
مـن نسـب و تبـار مـردم را ،حتی آنـان کـه در ُصلبها
هسـتند میدانم،
مــن نهــان و آشــار و ظاهــر و باطنهــای شــما را
آگاهــم.
میدانم که سرنوشت هرکدام از شما چه خواهد شد.
ایــن ،علمــی اســت کــه پیــش از آنکــه خداونــد
مخلوقــات را بیافرینــد ،بــه مــا خانــدان عنایــت فرمــوده
اســت و پــس از فنــای آســمانها و زمینهــا هــم ،ایــن
علــم الهــی در مــا خواهــد بــود.
اگــر نبــود کــه اهــل باطــل بــه کمــک هــم میشــتافتند
(بــرای خاموشــی نــور ما)،
و اگــر نبــود کــه دور قــدرت و حکومــت ،دســت
گمراهــان اســت،
اگــر نبــود کــه عــدّ های دچــار شــک در اعتقــادات
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میشــدند ،ســخنی میگفتــم کــه ا ّولیــن و آخریــن از آن
بــه شــگفت میآمدنــد. ...
ســپس دســت خــود را بــر دهــان شــریف خویــش
گذاشــت و خطــاب بــه خــود فرمــود:

ت آباؤک مِ ْن ُ
قبل»
«إص ِم ْ
ت کما َص ُم َ

سـکوت کـن و لـب فروبند ،همچنـان که پدرانت از قبل سـکوت

کردند.

(بحاراألنوار ،ج ،50ص)108

علــوم و فضایــل ائ ّمــه آنقــدر فــراوان و عالــی اســت
کــه ظــرف اندیشــه مــردم ،قــدرت درک مقامــات آنــان
را ندارنــد .امامــان گاهــی گوشــهای از فضایــل خــود
را بازگــو میکردنــد تــا مــردم مقامشــان را بشناســند و
وظایــف خــود را بداننــد ،وگرنــه مأمــور بودنــد کــه همــه
آنچــه را میداننــد یــا همــه مقامــات خــود را بــر مــردم
بازگــو نکننــد ،چــون فراتــر از تح ّمــل و ظرفیّــت مــردم
عــادی اســت.
کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست
که تر کنیم سرانگشت و صفحه بشماریم

سوغات سفر
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وقتــی امــام جــواد× بــه درخواســت خلفــای عباســی
تصمیــم گرفــت کــه از حجــاز بــه عــراق بــرود و مدینــه را
بــه قصــد بغــداد تــرک کنــد و دوبــاره برگــردد ،فرزنــدش
امــام هــادی× را کــه کوچــک بــود ،در دامــان خــود
نشــاند و پــس از آنکــه موضــوع امامــت فرزنــد را مطــرح
فرمــود ،بــه فرزنــدش گفــت:
میخواهــی از عــراق چــه چیــزی بهعنــوان ســوغات
و تحفــه برایــت بیــاورم؟
امام هادی جواب داد:
شمشیری که گویا شعلهای از آتش است.
ســپس رو بــه فرزنــد دیگــرش موســی کــرد و پرســید:
بــرای تــو چــه بیــاورم؟
گفت :یک اسب
امام جواد فرمود:

بوالحسنِ َو ا َ ْشب َه ٰ
هذا ا ُ َّم ُه.
نی ا َ َ
َ
ا َ ْشبَ َه ٖ

فرزنـد ابوالحسـن هـادی بـه مـن شـباهت یافتـه اسـت و فرزنـد

دیگـرم به مـادرش.

(بحاراألنوار ،ج ،50ص)123

*

*

*

درخواسـت شمشـیر بهعنـوان سـوغات سـفر ،آن هـم
شمشـیری آتشـین نشـانه روحیة حماسـی و جهادی است.
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شمشــیر در روایــات مختلــف ،ســمبل حماســه و
جهــاد بهشــمار آمــده اســت.
گاهــی شمشــیر امامــی بــه امــام بعــد میرســید یــا
اینکــه امــروز ذوالفقــار علــی× در دســت حضــرت
ّ
خــط امامــت و جهــاد
مهــدی #اســت ،دلیــل تــداوم
اســت .گاهــی هــم در روایــات آمــده کــه فــالن امــام
هنــگام وفــات ودایــع امامــت را (کــه ازجملــه شمشــیر
بــوده اســت) بــه امــام بعــدی ســپرده اســت ،یــک معنایش
هــم ایــن اســت کــه هــر امامــی وارث راه و ادامهدهنــده
خــط حماســی و مکتبــی امــام قبلــی اســت.
ایــن کالم نقلشــده هــم داللــت دارد بــر اینکــه
ســوغاتآوردن بــرای فرزنــدان از مســافرت امــری
پســندیده اســت ،هــم نشــان میدهــد کــه هــر درخواســت
و آرزویــی ،روحیــات و ویژگیهــای شــخص را آشــکار
می ســازد.

اخبار غيبی
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روزی امــام جــواد× کــه در مدینــه بــود ،بــه یکــی از
کنیــزان خانــه فرمــود:
بــه اهــل خانــه بگــو کــه خــود را آمــاده عــزا و ماتــم
کننــد.
پرسید :ماتم و عزای چه کسی؟
امام فرمود :ماتم بهترین انسان روی زمین؟
چنــد روز بعــد ،خبــر شــهادت حضــرت رضــا×
رســید و روشــن شــد کــه در همــان روزی رحلــت نمــوده
اســت کــه امــام جــواد× خبــر داده بــود.
(مناقب ،ابن شهرآشوب ،ج ،4ص)389

*

*

*

در روایــات دیگــری آمــده اســت کــه امــام بــا فــوت
امــام قبلــی ،حالتــی روحــی در خــود احســاس میکنــد
کــه نشــانه بــار معنــوی امامــت اســت و هرچنــد در کنــار
امــامِ وفاتیافتــه نباشــد ،حــس میکنــد امــام از دنیــا
رفتــه اســت.
قلــب امــام معصــوم ،تجلــیگاه انــوار حقیقــت و علــوم
غیبی اســت.
متصــل اســت و هرچــه
علــم امــام بــه علــم خــدا ّ
را بخواهــد ،میدانــد و ایــن ،یکــی از وجــوه تمایــز و
ِ
حجــت خــدا از انســانهای دیگــر اســت.
تفــاوت ّ
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در کتابهــای اعتقــادی و حدیثــی شــیعه دربــاره
«علــم امــام» روایــات فراوانــی اســت .امــام صــادق×
فرمــود :هــرگاه امــام بخواهــد چیــزی را بدانــد ،خداونــد
او را بــه آن آگاه میســازد 1.نیــز آن حضــرت بــه یکــی
از اصحــاب خــود فرمــود :مــن آنچــه در آســمانها و
زمیــن اســت و آنچــه در بهشــت و جهنّــم اســت و آنچــه
2
در گذشــته بــوده و در آینــده خواهــد بــود ،میدانــم. ...
قرآن تصریح دارد که غیب را جز خدا نمیداند.
ا ّمــا امامــان فرمودهانــد :خداونــد اخبــار غیــب را
در اختیــار مــا میگــذارد ،پــس اگــر از غیــب خبــر
میدهنــد ،خبــری اســت کــه خداونــد ع ّ
المالغیــوب بــه
آنــان داده اســت.

 . 1اذا ارا َد الما ُم اَن یَ ْعلَ َم شیئاً ،ا َ ْعلَم ُه الل ذلک (کافی ،ج ،۲ص)۲۵۸
 . 2کافی ،ج ،۲ص ،۲۶۱حدیث.۲

علم امامان
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یکــی از شــاعران والیــی بــه نــام «ابــن رزّیک» ،شــعری
دربــاره امــام جــواد× دارد کــه در آن بــه مقــام علمــی آن
حضــرت و امامــان معصــوم و فضایــل دیگرشــان پرداختــه
اســت .ترجمــة ابیاتــی از ایــن مدیحــه چنین اســت:
اینــان قومــی هســتند کــه علومشــان از جدّ شــان پیامبــر
گرفتــه شــده اســت.
علــم حضــرت رســول| از جبرئیــل و علــم جبرئیل
از خداست.
اینــان کشــتی نجاتانــد .اگــر ایــن کشــتی نجــات
نبــود ،هرگــز امیــد نداشــتیم کــه از هــول و هــراس محشــر
نجــات یابیــم.
اینــان ،خاشــعانیاند کــه وقتــی ظلمــت شــب فراگیــر
شــود ،آنــان را خــواب نمیگیــرد و بــه ت ّهجــد و عبــادت
میپردازنــد.
هیــچ شــبی آشــکار نمیشــود ،مگــر آنکــه آنــان بــا
توبــه بــه آن روی میآورنــد.
آنــان چنــان دلباختــه حقّ انــد کــه هیــچ صــدای بلبــل
و هیــچ آهنــگ و آوازی ایشــان را از یــاد خــدا مشــغول
نمیســازد.
آنــان ابرهــای سرشــاریاند کــه پیوســته بــاران علــم و
دانــش از آنــان فــرو میریــزد ،سرشــارتر از آبهایــی کــه
از ابرهــای پربــار فــرو میریــزد.

ـم ا ُ ِخ َ
ت َعـن جبر َ
ِئیـل َو
ـذ ْ
ـم َع ْ
قَـ ْو ٌم علومُ ُه ُ
ـن َجدِّ ِه ْ
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ُ
جبرئیـل َعـنِ اهلل ِ...

*

(مناقب ،ابن شهرآشوب ،ج ،4ص)386
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طالیــع بــن رزّیــک ،ســراینده ایــن شــعر والیــی،
از چهرههــای برجســته شــیعه در قــرن ششــم هجــری
اســت کــه هــم عالمــی پارســا بــود ،هــم فرمانروایــی
عــادل و وزیــری شایســته در قاهــره در دوره حکومــت
فاطمیــان در مصــر کــه فضایــل دنیــوی و دینــی و معنــوی
را در خــود جمــع کــرده بــود .وی دربــاره امامــت امیــر
مؤمنــان و فضایــل اهــل بیــت ،قصایــد و تألیفــات و آثــار
ادبــی فراوانــی داشــته و در ســال  557کشــته شــده اســت.
1
عالمــه امینــی از او بهعنــوان شــهید یــاد میکنــد.
مناقــب اهــل بیــت عصمــت در اشــعار ابــن رزّیــک و
دیگــر شــعرای مدیحهســرای اهــل بیــت بــه زبــان عربــی
و فارســی دریایــی از معارفــه اســت کــه انســان را بــا
عظمــت روحــی و اخالقــی ایــن خانــدان آشــنا میکنــد.

 . 1الغدیر ،ج ،۴ص.۳۴۱

خبرهای پنهانی
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محمدبن حمزة هاشمی چنین روایت میکند:
در محضــر امــام جــواد× بــودم کــه تشــنهام شــد،
امــا چیــزی نگفتــم.
امــام نگاهــی بــه چهــرهام افکنــد و فرمــود :تــو را
تشــنه میبینــم!
گفتم :آری ،تشنه هستم.
حضــرت ،خدمتــکار را صــدا زد و گفــت :ای غــالم،
بــرای مــا آب بیــاور.
مــن در دل خــود گفتــم :اآلن از انــدرون خانــة مأمــون،
آب زهرآلــود بــرای امــام میآورنــد .بــرای ایــن مســئله
غمگیــن شــدم .امــام جــواد× لبخنــدی زد ،ســپس
فرمــود :ای غــالم آن آب را بــه مــن بــده .حضــرت آب را
گرفــت ،ابتــدا خــودش از آن نوشــید ،ســپس بــه مــن داد،
مــن هــم از آن آب نوشــیدم.
یــک بــار دیگــر تشــنهام شــد .بــاز هــم حضــرت
برایمــان آب طلبیــد و مثــل دفعــة قبــل ،ابتــدا خــودش
کمــی نوشــید ،ســپس بــه مــن داد.
محمدبــن حمــزة هاشــمی میگویــد :بــه خــدا قســم
فکــر میکنــم همانطــور کــه شــیعیان عقیــده دارنــد،
امــام جــواد× باطــن و درون اشــخاص را میخوانــد و
از آن خبــر دارد.
(مناقب ،ابن شهرآشوب ،ج ،4ص)90
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برخــورداری از علــم خدایــی و خبرداشــتن از اســرار
غیبــی و آنچــه از نــگاه عــادی مــردم پنهــان اســت ،یکــی
از ویژگیهــای امــام معصــوم اســت .خداونــد اینگونــه
حجــت
دانشهــا را در اختیــار امامــان قــرار داده اســت تــا ّ
بــر دیگــران باشــند و ا ّمــت از امامشــان پیــروی کننــد.
گاهــی کســانی از جاهــای دور نامــه و امــوال خدمــت
امــام میآورنــد .امــام هــم پیــش از خوانــدن نامــه یــا
گشودهشــدن بارهــا میفرمودنــد کــه نامههــا از ســوی
چــه کســانی اســت یــا امــوال چــه مقــدار اســت و چــه
کســانی آنهــا را فرســتادهاند.
اینگونــه خبردادنهــا هــم شــک و شــبهه در امامــت
آن حضــرت را از دل مــردم مــیزدود ،هــم جایــگاه عالــی
او را نــزد شــیعیان و افــکار پیــروان نشــان مــیداد.

فضيلت پنهان
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محمدبن ابی العالء میگوید:
از یحیــی بــن اکثــم (از علمــای بــزرگ اهــل ســنت
و وابســته بــه دربــار عباســی) پــس از آنکــه هدایــا و
تحفههایــی خدمتــش بــردم ،درخواســت کــردم کــه چیزی
از «علــوم آل مح ّمــد» بــه مــن بیامــوزد.
یحیــی گفــت :باشــد ،بــه تــو خبــر میدهــم ،ولــی بــه
شــرط آنکــه تــا مــن زنــدهام ،بــه کســی نگویــی و ایــن راز
را پوشــیده بــداری.
گفتم :باشد ،قول میدهم.
یحیــی ابــن اکثــم گفــت :مــن بــه مدینــه وارد شــدم،
دیــدم حضــرت محمدبــن علــی امــام جــواد× درحــال
طــواف بــر گــرد قبــر مط ّهــر پیامبــر خــدا| اســت .در
مســائل بســیاری بــا او گفتگــو و مناظــره کــردم ،همــه را
جــواب داد.
پیــش خــودم و در دلــم گفتــم :یــک مســئله نهــان را
آشــکار کنــم و بپرســم.
بالفاصلــه امــام جــواد× گفــت :بگــذار بــه تــو خبــر
دهــم .تــو میخواهــی بپرســی کــه در ایــن زمــان« ،امــام»
کیســت؟
گفتــم :آری بــه خــدا قســم ،در دلــم بــود کــه همیــن
را بپرســم.
امام فرمود :نشانه اینکه شما امامید ،چیست؟
دیــدم عصایــی کــه در دســت آن حضــرت بــود ،بــه
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ســخن آمــد و شــنیدم کــه عصــا گفــت:
حجــت
مــوال و صاحــب مــن ،امــام ایــن دوران و ّ
خداســت.

(مناقب ،ابن شهرآشوب ،ج ،4ص)393

*

*

*

سر دلبران
خوشتر آن باشد که ّ
گفته آید در حدیث دیگران
فضیلتــی کــه بیــان شــد ،از زبــان یکــی از بزرگتریــن
عالمــان اهــل سـنّت بــود و از طــرف خــود قــول گرفــت
کــه ایــن فضیلــت و ســخن را بــه کســی نگویــد.
مناقــب ایــن دودمــان بــا وجــود آن همــه ممانعــت در
نشــر فضایلشــان ازســوی مخالفــان ،همهجــا را پــر کــرده
اســت و موافــق و مخالــف ،نمونههــای زیــادی از آنهــا
را نقــل کردهانــد.

حفظ ميراث بنیهاشم
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یکــی از اصحــاب امــام جــواد× نقــل میکنــد:
حضــرت جــواد× در ســفر حــج و ایــام حضــور
در منــا بــا مرکــب بــه طــرف مســجد عقبــه (نزدیــک
حجــرات) رفــت و کمــی نزدیــک آن مســجد از مرکــب
پیــاده شــد تــا بــه ســمت ِ َح َجــره بــرود؛ جایــی کــه
امــام زینالعابدیــن× هــم در همانجــا رمــی حجــره
می کــرد.
پرســیدم :فدایــت شــوم ،چــرا اینجــا پیــاده شــدید؟
فرمــود:

ب بنی
علـی بِن الحسـینِ × َو َم ْض َر ُ
ـر ُ
ب َّ
«ا ِ َّن هیٰهنـا َم ْض َ
فی َمنا ِز ِل بنیها ِشـم».
ـم َو اَنـا ا ُ ِح ُّ
ها ِش ٍ
ب ا َ ْن اَمُ ِّس َ
ـی ٖ
(فروع کافی ،ج ،4ص)586

اینجـا همـان جایـی اسـت که امـام سـجاد× و بنیهاشـم فرود

میآمدنـد و رمـی حجـرات میکردنـد و مـن دوسـت دارم قـدم بـه
جـای قـدم آنـان گـذارم و در منزلگاههـای آنـان راه بـروم.

*

*

*

حـس ّ
لذتبخشـی
حضـور در مکانهـای خاطرهآمیـز
ّ
دارد ،بهویـژه اگـر ایـن خاطرههـا مربـوط به اولیـای خدا و
انبیـا و بزرگان دین باشـد.
هماکنــون هــم وقتــی مــا بــه مکــه و مدینــه میرویــم
ّ
محــل زندگــی
و در ســرزمینی حضــور مییابیــم کــه
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و رفتوآمــد پیامبــر و اهــل بیــت بــوده یــا در «غــار
حــرا» ،در جایــی حاضــر میشــویم کــه نخســتین وحــی
بــر پیامبــر خــدا (ص) نــازل شــده ،یــا بــه حجراألســودی
دســت میکشــیم کــه پیامبــران و امامــان و اولیــاءاهلل آن
را لمــس کــرده و بوســیدهاند ،بــرای مــا ارزشــمند و
دوستداشــتنی اســت.
اگــر امــام جــواد× بــرای ســنگزدن بــه حجــرات در
مکانــی فــرود میآیــد نزدیــک مســجد عقبــه (نزدیــک
حجــرة آخــر) کــه جــدش امــام ســجاد× و دیگــر
هاشــمیان بــرای رمــی جمــرات همانجــا حضــور
مییافتهانــد ،هــم احیاگــری نســبت بــه ســنّت و آثــار
اجــداد طاهریــن اســت ،هــم نشــاندادن اینکــه در تــداوم
ّ
خــط آنــان حرکــت میکنــد.
حفــظ میــراث اولیــای خــدا یــک ارزش دینــی و
احیــای خاطــره اســت؛ ازایــنرو بعضــی حاجیــان در پــی
آننــد کــه در میقاتــی احــرام ببیننــد کــه رســول خــدا|
از آنجــا ُمحــرِم میشــد یــا اماکــن خــاص زیارتــی را
بازدیــد کننــد.
خاطرات شیرین را نباید فراموش کرد.

پرهيز از لغو
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محمدبن دیّان نقل میکند:
مأمــون دربــاره امــام جــواد× دســت بــه هــر حیلهای
مــیزد تــا موقعیّــت او را از بیــن ببــرد ،ولــی موفــق
نمیشــد تــا آنکــه مأمــون بیمــار شــد و تصمیــم گرفــت
دختــرش ا ّم الفضــل را (کــه بــه عقــد امــام جــواد×
درآمــده بــود) نــزد امــام بفرســتد و مراســم عروســی برپــا
شــود .خلیفــه دســتور داد  200کنیــز از زیباتریــن کنیــزان
را آمــاده کننــد و در دســت هرکــدام جامــی بدهنــد کــه
در آن جواهــر بــود و بــا ایــن حالــت از امــام جــواد×
اســتقبال کننــد تــا آن حضــرت وارد شــود و در جایــگاه
خــاص بنشــیند.
کنیــزان بــه آن شــیوه عمــل کردنــد ،ا ّمــا امــام جواد×
اصــ ً
ال بــه آنــان توج ّهــی نکــرد و در جایــگاه خــود
نشســت.
مأمــون یکــی از نوازنــدگان را بــه نــام «مخــارق»
طلبیــد کــه شــخصی خوشصــدا و نوازنــده بــود و ریــش
بلنــدی داشــت.
مخــارق گفــت :ای خلیفــه! اگــر ایــن کار بــرای امــر
توجــه اوســت ،مــن از عهــده ایــن کار
دنیــا و جلــب ّ
برمی آیــم.
مخــارق روبــهروی امــام نشســت و شــروع کــرد
بــه آوازخوانــی و نوازندگــی ،بهنحویکــه همــه اهــل
خانــه دور او جمــع شــدند و او هــم مینواخــت و آواز
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میخوانــد .ســاعتی گذشــت ،ا ّمــا امــام جــواد× بــه
چــپ و راســت نــگاه نکــرد و توج ّهــی بــه آن نوازنــده
نداشــت.
پــس از آن ،امــام جــواد× کــه ســرش پاییــن بــود،
ســر بلنــد کــرد و فرمــود:

«اِت ِّق اهللَ یا َذال ال ُعثنو ِن»

ای مرد ریشبلند! از خدا بترس!

بــا ســخن امــام ،عــود و ربــاب (دســتگاه نوازندگــی)
از دســت آن مــرد افتــاد و دســت او هــم از کار افتــاد و
تــا آخــر عمــر دیگــر نتوانســت در نوازندگــی از دســتانش
اســتفاده کنــد.
مأمون از او پرسید :چه شد؟
گفــت :وقتــی کــه اباجعفــر (امــام جــواد) بــر ســر مــن
داد زد و گفــت ،از خــدا بتــرس ،چنــان هراســی در مــن
پدیــد آمــد کــه هرگــز از ایــن حالــت بهبــود نخواهــم
1
یافــت.

 . 1موسوعة کلامت االمام الجواد× ،ص ،۲۴۳مناقب ابن شهر آشوب ،ج ،۴ص.۳۹۶

هر امامی قائم است ،ا ّما...
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حضــرت عبدالعظیــم حســنی از اصحــاب امــام جــواد
و امــام هــادی× چنیــن روایــت میکنــد:
بـه امام جـواد× عـرض کردم :مـوالی مـن! امیدوارم
شـما همـان «قائـم» از اهلبیـت پیامبـر خدا| باشـید که
زمیـن را پـر از قسـط و عـدل میکنـد ،پـس از آنکـه پر از
ظلم و سـتم شـده باشد.
حضرت فرمود:

لکن القائ ِ ُم
قائم بِأمرِاهلل ِ َو ها ِد ا ِ ٰ
لی دینِ اهلل ِ َو ّ
«ما مِنّا ّال ٌ
ض مِ ْن اهلِ ُ
الجحو ِد َو ث َ َ
الّذی ی ُ َط ِّه ُر اهللُ ب ِ ِه األ ْر َ
مل
الکف ِر و ُ

َ
فی َعلَیالن ّ ِ
اس ول َدت ُ ُه َو
األرض قِسطاً و َعدلًُ ،ه َو الّذی ت َْخ ٰ
غیب َعن ْ ُهم َش ْخ ُص ُه»...
یَ ُ
هریـک از مـا ،قائـم بـه امـر خـدا و هدایتگر مـردم بهسـوی دین

خـدا هسـتیم ،لکـن آن قائمی که خدا به وسـیلة او زمیـن را از کافران

و منکـران دیـن و حـق پـاک میکنـد و زمیـن را پـر از عدالـت و داد
میکنـد ،او کسـی اسـت کـه والدتش بـر مردم پنهان اسـت ،شـخص

او هـم از چشـم مـردم غایـب اسـت ،نامبـردن او ممنـوع اسـت ،او
همنام رسـول خدا| اسـت و ُکنیهاش کنیه پیامبر اسـت .او کسـی
اسـت کـه زمین زیـر پـای او درنوردیده میشـود و هر مشـکلی برای
او آسـان میگـردد ،یارانـش بـه تعـداد اصحـاب پیامبـر در جنگ بدر

( 313نفر) هسـتند ...

(احتجاج طبرسی ،ج ،2ص)249

*

*

*
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این سؤال را از برخی امامان دیگر هم پرسیدهاند.
در روایــات بســیاری خبــر از آمــد ِن «قائــم آل محمــد»
داده شــده اســت؛ کســی کــه از دودمــان پیامبــر قیــام
میکنــد و جهــان پــر از ظلــم را لبریــز از عدالــت میکنــد.
امامــان دیگــر نیــز همینگونــه پاســخ دادهانــد کــه:
درســت اســت هریــک از مــا امامــان «قائــم» هســتیم
و فرمــان خــدا را اجــرا میکنیــم و هــادی مردمیــم،
خاصــی دارد و
ولــی آن قائــم موعــود ویژگیهــای
ّ
حجــت
آن عدالتگســتری جهانــی را خداونــد بــرای ّ
دوازدهــم ،مهــدی موعــود#
مقــرر داشــته اســت.
ّ
تاج تاجداران جهان ،تاج ز سر برگیرند
گر به سر مهدی موعود ،گذارد دیهیم
محور دایرة کون و مکان ،قطب زمان
وارث مسند پیغمبر و قرآن کریم
در شجاعت چون حسین و به شهامت چو علی
1
چو نبی صاحب وجه حسن و خلق عظیم

 . 1قاسم رسا.

شوق ديدار خدا
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ابومســافر نقــل میکنــد :غــروب هنــگام آن روز کــه
امــام جــواد× وفــات یافــت ،آن حضــرت فرمــود:
«من امشب از دنیا میروم».
سپس افزود:

«ن َْح ُن َم ْعشَ ٌر إذا ل َ ْم یَ ْر َ
ضاهللُ ِأل َح ِدنا الدُّ نْیٰا ن َ َقلَنا إلَی ِه».

(بحاراألنوار ،ج ،50ص)2

مـا جماعتـی هسـتیم کـه هـرگاه خداوند دنیـا را برای یکـی از ما

نپسـندد ،مـا را بهسـوی خـودش میبرد.

*

*

*

مرغ باغ ملکوتم ،نیم از عالم خاک
چند روزی قفسی ساختهاند از بدنم
بعضــی چنــان وابســته بــه دنیاینــد کــه حتّــی احتمــال
کــوچ از دنیــا و جدایــی از خانــه و زندگــی و بســتگان و
دوســتان برایشــان ســخت و نگرانکننــده اســت .بعضــی
هــم چنــان آزاد و رهاینــد کــه خبــر رهایــی از زنــدان دنیــا
مســرتبخش اســت.
برایشــان
ّ
امامانگرچــه بــا جسمشــان در دنیــا و بــا مــردم بهســر
میبرنــد ،ا ّمــا روحشــان عرشــی و الهــی اســت و هــرگاه
فرصــت دنیــا بهســرآید و نوبــت دیــدار بــا محبــوب
برســد ،خوشــحال میشــوند.
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امــام جــواد× ایــن حالــت را بــرای نــه تنهــا خــود،
بلکــه بــرای مجموعــه اهــل بیــت^ بیــان میکنــد کــه
وقتــی خداونــد دنیــا را بــرای آنــان نپســندد و بخواهــد بــه
جــوار خــودش ببــرد ،بیهیــچ دغدغــه و ناراحتــی از ایــن
ســفر دائمــی اســتقبال میکننــد.
امیرمؤمنــان× بیتــاب لحظــه شــهادت و فیــض
دیــدار بــود کــه هنــگام ضربتخــوردن فرمــود« :فــزت
و رب الکعبــه».
مــرگ در نظــر امــام جــواد× ،انتقــال بــه جــوار
رحمــت الهــی اســت؛ ازایــنرو از آن اســتقبال میکنــد و
خبــر کوچــش را بــه دیگــران میدهــد.
هرچنــد شــهادت مظلومانــه آن امــام جــوان و مســموم
بــرای پیــروان و بســتگانش تلــخ و داغــی ســنگین بــود.

ِ
بوستان احمدی
گلی از

جواداالئ ّمــه× ،گلــی از بوســتان احمــدی بــود و
میــوهای از گلســتان مح ّمــدی.
ّ
وجــود ذیجــودش ،گواهــی بــر تجلــی فضایــل در
عتــرت مصطفــی بــود و شــجره نورانــی اهــل بیــت بــا آن
پیشــوای پــاک تــداوم یافــت.
در دامــان والیــت و بــا تربیــت رضــوی رشــد کــرد و
در خردســالی جامــع فضیلتهــا گشــت.
مدینــه از وقتــی کــه آغــوش بــه روی ایــن مولــود
خجســته گشــود ،عطــر و بــوی رســالت را بــرای چندمیــن
بــار احســاس کــرد.
شـخصیت بـارز آن حضـرت ،علـم سرشـار ،اخـالق
نیکو ،سـخاوت فـراوان ،کرامت و بزرگـواری وی از همان
کودکـی زبانزد دوسـت و دشـمن شـده بود و همـه او را به
عظمـت میسـتودند و بدخواهـان بـر خوبیهایـش حسـد
میبردنـد و تـالش میکردنـد سـیمای ایـن آفتـاب را بـا
کینهورزیهـای خـود بپوشـانند ،ا ّمـا نمیتوانسـتند.
آن امــام خورشــیدگون 25بهــار را رویانــد و شــکوفاند
و خــود فروزانتــر از خورشــید تابیــد و درخشــید.
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ســخاوت بــاران را داشــت و کرامــت دریــا را و زاللــی
آب را.
آنکه «جود» ،قطرهای بود از دریای سخاوتش،
و «علم» ،غنچهای بود از گلستان وجودش،
و «حلم» ،گوهری بود در گنجینه فضایلش.
جواد بود و تقی و منتجب و مرتضی.
در خردســالی بــه امامــت رســید .در نوجوانی رهگشــای
مشــکالت فکــری ،فقهــی و اعتقــادی ا ّمــت بــود .علمــش
الهــی بــود و وصــل بــه دریــا.
در ایــن خانــدان ،مــالک امامــت و پیشــوایی ،علــم و
ـن و ســال و موق ّعیــت و مــال.
فضــل بــود؛ نــه سـ ّ
و ...
امام در اوج فضایل بود.
جوادِ امامان بود و امام جوادان.
اکنــون کاظمیــن مدفــن آن سخاوتپیشــه اســت کــه
در کنــار جــدّ ش آرمیــده اســت.
و حرمش قبله مشتاقان و حاجتمندان.

فهرست منابع

ـر عاملــی ،دارالکتــب الســالمیه،
ـ اثبــات الهــداة ،شــیخ حـ ّ
تهران.
ـ احتجاج ،شیخ طبرسی ،اسوه ،تهران.
ـ اصــول کافــی ،محمدبــن یعقــوب کلینــی ،دارالکتــب
الســالمیه ،تهــران.
ـ ارشاد ،شیخ مفید ،چاپ اسالمیه ،تهران.
ـ بحاراألنوار ،عالمه مجلسی ،مؤسسة الوفاء ،بیروت.
ـ تحفالعقــول ،ابــن شــعبة حراّنــی ،انتشــارات اســالمی،
قــم.
ـ عوالمالعلوم ،بحرانی ،مؤسسة المامالمهدی ،قم.
ـ عیــون
اخبارالرضــا ،شــیخ صــدوق ،مؤسســة العلــی،
ّ
بیــروت.
ـ فــروع کافــی ،محمدبــن یعقــوب کلینــی ،دارالکتــب
الســالمیه ،تهــران.
ـ کشـفالغ ّمه ،علیبنعیسـی اربلی ،دارالکتب السـالمی،
بیروت.
ـ مســتدرک عوالمالعلــوم ،ابطحــی اصفهانــی ،مؤسســة
المامالمهــدی ،قــم.
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ـ مناقب ،ابن شهرآشوب ،انتشارات عالمه ،قم.
ـ موســوعة ســیرة اهلالبیــت^ ،باقــر شریفالقرشــی،
نشــر معــروف ،قــم.
ـ موســوعة کلمــات المــام الجــواد× ،پژوهشــکده
باقرالعلــوم ،قــم.

