
 

 

 هیه بر منابع امامیه السالم با تکیامام جواد عل یبیبر اخبار غ یدرآمد

 یآن بزرگواران را به اثبات م یهم السالم نه تنها احاطه علمیائمه معصوم عل یاز سو یبیاخبار غ یبررس

هم السالم صادر شده یت علیکه از اهل ب یات متعددیباشد. روا یشان میب ایل بر علم غین دلیرساند، بلکه بهتر

ن حجت خداوند، یوجود مقدس نهم دارد. ین علم به منبع الهیب و اتصال ایت از علم غیحکا یاست، همگ

ز اخبار یهما السالم که به جواد و جوان امامان شهرت دارند نیالجواد عل یمحمد بن عل یحضرت ابوجعفر ثان

ن مطلب نشانه یده است و ایبه اثبات رس یخیو تار یثیدارند که در منابع متعدد مکتوب حد یفراوان یبیغ

ه یامام جواد عل یبیاز اخبار غ ین نوشته کوشش شده است که برخیباشد. در ا یم یو تفضل اله یوسعت علم

 .ان شودیه بیالسالم بر اساس منابع مکتوب امام

به  یبین اخبار غیبوده است، ا یمختلف یآن حضرت در زمان و مکان ها یبیغ یکه خبر ها یاز آنجائ

 :شود یم میر تقسیز یها یدسته بند

 ؛. خبر از درون افراد1

 ؛ته.خبر از گذش2

 ؛.خبر از حال3

 ؛ندهی.خبر از آ4

 .یعموم یبیغ ی.خبر ها5

 .شود یاشاره م یم بندین تقسیدر ا یحال به ذکر موارد

 د.خبر دادن از درون افرا1

ه یامام جواد عل یها یژگیاز و یکیگذشته است،  یخبر دادن از درون افراد و آنچه در ذهن فرد م

 :شود یاشاره م یالسالم بوده است که به موارد



 

 

 مبن اکث ییحیالف: سخن گفتن امام با 

هم السالم یت علیکه با اهل ب یکه در موارد متعدد یبن اکثم از قضات عامه و از متکلمان سن ییحی

 :ان کرده استین بیه السالم چنیرامون مواجهه او با امام جواد علیمناظره کرده و شکست خورده است، پ

ِد ْبِن َأبِ  اَء َبْعَد َما َجَهْدُت ِبِه َو َناَظْرُتُه َو َحاَوْرُتُه َو  یى ْبَن َأْكَثَم َقاِض یْح یِء َقاَل َسِمْعُت اْلَعاَل  یَعْن ُمَحمَّ َساَمرَّ

ٍد َفَقاَل: بَ  َد ْبَن َعلِ یْوٍم َدَخْلُت َأُطوُف ِبَقْبِر َرُسوِل اللَِّه ص َفَرأَ یَنا َأَنا َذاَت یَواَصْلُتُه َو َسأَْلُتُه َعْن ُعُلوِم آِل ُمَحمَّ  یُت ُمَحمَّ

َضا عل َو  یُد َأْن َأْسأََلَك َمْسأََلًة َو ِإنِّ یُأرِ  یَفُقْلُت َلُه َو اللَِّه ِإنِّ  یَفأَْخَرَجَها ِإلَ  یَمَساِئَل ِعْندِ  یُطوُف ِبِه َفَناَظْرُتُه فِ یهما السالم یالرِّ

َعِن اْْلَِماِم َفُقْلُت ُهَو َو اللَِّه َهَذا َفَقاَل َأَنا ُهَو َفُقْلُت  یَتْسأَُلنِ  یْخِبُرَك َقْبَل َأْن َتْسأََلنِ َأَنا أُ  یِمْن َذلَِك َفَقاَل لِ  ییاللَِّه ََلَْسَتْح 

ةُ  یِدِه َعًصا َفَنَطَقْت َو َقاَلْت ِإنَّ َمْوَل ی یَعاَلَمًة َفَكاَن فِ  َماِن َو ُهَو اْلُحجَّ  .ِإَماُم َهَذا الزَّ

 یه علیصححه وعلق عل ،353، ص1، جیق(، الكاف 329عقوب بن إسحاق )المتوفىیحمد بن ، میالراز ینیالكل

 .هـ1388، الثالثة الطبعة ،تهران ،ة ی، ناشر: دار الكتب السالمیأكبر الغفار

ش كردم و با او مباحثه یى بن اكثم؛ قاضى سامرا را آزمایحید: بعد از آنكه یگو یمحمد بن ابى العالء م

[ نهیمد مسجد] داخل روزى: گفتدم، یو گفتگو نمودم و رفت و آمد كردم، از او راجع به علوم آل محمد پرس

دم که یه السالم را دیعلى الرضا عل بن محمد كردم، یم طواف را آله و هیعل الّله صلى خدا رسول قبر و شدم

مشغول طواف است، درباره مسائلى كه در نظرم بود، با او مناظره كردم که جواب همه سوالت را به من داد، من 

 كشم، یم خجالت كه خدا به ولى بپرسم، اىك مسأله یخواهم از شما  یبه او عرض كردم به خدا كه من م

خواهى راجع به امام بپرسى، عرض  یدهم، م یبپرسى من به تو خبر م آنكه از شیپ: فرمود من به شانیا

ست؟ در دست حضرت ین است، فرمود: منم امام، عرض كردم: عالمتش چیكردم: به خدا سؤال من هم

 .ن زمانست و او حجت خدا استیعصائى بود كه به سخن درآمد و گفت: همانا مولى من امام ا

ه السالم بپرسد، یکه قصد داشته از امام جواد عل یح دارد از سوالیبن اکثم تصر ییحیت، ین روایدر ا

 .خود حضرت به او پاسخ داده است



 

 

 مه السالیبا امام جواد عل یالهاشم یدار محمد بن علیب: د 

ار یبس یماریه السالم رفتم که در اثر بیبه خدمت امام جواد عل ید روزیگو یم یالهاشم یمحمد بن عل

به سند خود  ینیان نکردم، اما امام خودشان متوجه شدند چنان چه مرحوم کلیخود را ب یتشنه بودم اما تشنگ

 :ن نقل کرده استیچن

ِد ْبِن َعلِ  ُث َبَنى ِباْبَنِة اْلَمْأُموِن َو ُكْنُت یَحَة ُعْرِسِه َح یه السالم َصبِ یَجْعَفٍر عل یَقاَل: َدَخْلُت َعَلى َأبِ  یاْلَهاِشمِ  یُمَحمَّ

ُل َمْن َدَخَل َعلَ یُت ِمَن اللَّ َتَناَولْ  اْلَعَطُش َو َكِرْهُت َأْن َأْدُعَو ِباْلَماِء َفَنَظَر َأُبو َجْعَفٍر  یَحِتِه َأَنا َو َقْد َأَصاَبنِ یَصبِ  یِه فِ یِل َدَواًء َفأَوَّ

اَعَة  یَنْفِس  یُة اْسِقَنا َماًء َفُقْلُت فِ یُم َأْو َجارِ ا ُغاَل یَو َقاَل َأُظنَُّك َعْطَشاَن َفُقْلُت َأَجْل َفَقاَل  یَوْجهِ  یه السالم فِ یعل ْأُتونَُه یالسَّ

َم فِ یِبَماٍء  وَنُه ِبِه َفاْغَتَمْمُت لَِذلَِك َفأَْقَبَل اْلُغاَلُم َو َمَعُه اْلَماُء َفَتَبسَّ اْلَماَء َفَتَناَوَل اْلَماَء  یا ُغاَلُم َناِوْلنِ یُثمَّ َقاَل  یَوْجهِ  یُسمُّ

ا َجاَء اْلُغاَلُم َو َمَعُه  یضًا َو َكِرْهُت َأْن َأْدُعَو ِباْلَماِء َفَفَعَل َما َفَعَل فِ یَفَشِرْبُت ُثمَّ َعِطْشُت أَ  یَفَشِرَب ُثمَّ َناَوَلنِ  اَْلُوَلى َفَلمَّ

ُد ْبُن َحْمَزَة َفَقاَل لِ  یَشِرَب َفَناَوَلنِ اَْلُوَلى َفَتَناَوَل اْلَقَدَح ُثمَّ  یِمْثَل َما ُقْلُت فِ  یَنْفِس  یاْلَقَدُح ُقْلُت فِ  َم:" َقاَل ُمَحمَّ  یَو َتَبسَّ

 .ُقوُلونَ یَو َأَنا َأُظنُُّه َكَما  یَهَذا اْلَهاِشمِ 

 یه علیصححه وعلق عل ،416، ص1، جیق(، الكاف 329عقوب بن إسحاق )المتوفىی، محمد بن یالراز ینیالكل

 .هـ1388، الثالثة الطبعة ،تهران ،ة یالسالم، ناشر: دار الكتب یأكبر الغفار

ه السالم با دختر مأمون عروسى كرده یكه امام جواد عل ید: صبح روزیگو یمحمد بن على هاشمى م

ن كسى بودم یدم، و در آن شب دوائى خورده بودم كه تشنگى به من دست داده بود و نخستیبود، خدمتش رس

 اى؟ لب كنم، امام به چهره من نگاه كرد و فرمود: به گمانم تشنهخواستم آب ط یدم، و نمیكه خدمتش رس

 آبى اكنون: گفتم خود با من اور،یب دنىیآشام آب ما براى ز،یكن اى ای غالم اى: فرمود حضرت آرى،: كردم عرض

: فرمود و نمود تبسمى من چهره به حضرت آورد، آب و آمد غالم. شدم نیاندوهگ جهت نیا از. آورندمى مسموم

دم، باز تشنه شدم و دوست ید، سپس به من داد، من هم آشامیاى غالم، آب را به من بده، آن را گرفت و آشام



 

 

اِل بار اول در دلم ینداشتم آب بخواهم، باز هم امام مانند بار اول عمل كرد، و چون غالم با جاِم آب آمد، همان خ

 .د، سپس به من داد و تبسم فرمودیامد آب مسموم باشد( امام جام را گرفت و آشیافتاد )كه شا

 ید: هاشمى به من گفت: من گمان میگو یت را از هاشمى نقل كرده( مین روایمحمد بن حمزه )كه ا

 .عنى از درون افراد آگاه است(یان درباره او اعتقاد دارند )یعیه السالم[ چنان است كه شیكنم كه او ]امام جواد عل

. شک 2؛ ی. تشنه بودن الهاشم1اشاره کردند:  یبیسالم به دو مطلب غه الیز امام علیت نین روایدر ا

 .مطمئن شود ینکه خود امام اول آب را خوردند تا ویبه آن آب و ا یالهاشم

 ترامون نماز و زکایج: پاسخ به دو سوال پ

نکه یز اه السالم را قبل ایرامون نماز و زکات توسط امام جواد علیان پاسخ به دو سوال پیالصلت جر یاب

 :ان کرده استین بیطرف سوال کند چن

ْلِت اْلهروِ  یَعْن َأبِ  ِد ْبِن َعلِ  یَالصَّ الَُم َو ِعْنَدُه َجَماَعٌة ِمَن یْبِن ُموَسى َعلَ  یَقاَل َحَضْرُت َمْجِلَس َاْْلَِماِم ُمَحمَّ ِهُم السَّ

ْر و ِاْجِلْس ُثمَّ َقاَم ِإلَ یُجِعْلُت ِفَداَك َفَقاَل َعلَ  یدِ یا َس یِه َرُجٌل َو َقاَل یِرِهْم َفَقاَم ِإلَ یَعِة و غَ یالشِّ  الَُم لَ ُتَقصِّ ِه آَخُر َفَقاَل یِه السَّ

ُجُل َفَلمَّ یَاْلَماِء فإنها َتِصُل ِإلَ  یُجِعْلُت ِفَداَك َفَقاَل ِإْن َلْم َتِجْد َأَحدًا َفاْرِم ِبَها فِ  یا َمْولَ ی ا اْنَصَرَف َمْن َكاَن ِه قال َفَجَلَس الرَّ

ُجلَ  یُت َعَجبًا َقاَل َنَعْم َتْسأَُلنِ یَاْلَمَجالِِس ُقْلُت َلُه ُجِعْلُت ِفَداَك َرأَ  یفِ  ُل َفِإنَُّه َقاَم  یدِ یا َس یِن ُقْلُت َنَعْم یَعِن َالرَّ ا اَْلَوَّ َقاَل َأمَّ

ُر فیَعِن َاْلَمالَِّح  یْسأَُلنی فِ  یَقصِّ فِ َنِة یَالسَّ َكاِة  یْسأَُلنِ یَس ِبَخاِرٍج ِمْنَها و اْْلَخُر َقاَم یِتِه لَ یَنَة ِبَمْنِزَلِة بَ یُقْلُت ل َِلَنَّ َالسَّ َعِن الزَّ

 .َماِء َفِإنََّها َتِصُل ِإَلى َأْهِلَهاَالْ  یْدَفُعُه َفُقْلُت َلُه ِإْن َلْم ُتِصْب َلَها َأَحدًا َفاْرِم ِبَها فِ یَعِتَنا َفِإَلى َمْن یِصْب َأَحدًا ِمْن ِش یِإْن َلْم 

 علوان،: مصحح/  محقق ،523ص المناقب، یف الثاقب ،(هـ566 یمتوفا) ،ابن حمزه طوسى، محمد بن على

 . هـ1419: الطبع سنة ران،یا - قم الثالثة،: الطبعة ،انیانصار: النشر دار رضا، لینب

هما السالم حضور ی]امام جواد[ عل یبن موس ید: در مجلس امام محمد بن علیگو یم یالصلت هرو یاب

تان شوم، حضرت یبلند شد و عرض کرد: فدا یر آنان بودند. مردیان و غیعیاز ش یشان گروهیدا کردم که نزد ایپ

را  یتان شوم، امام فرمود: اگر کسیم، فدایمول یگر بلند شد و عرض کرد: این. نفردیفرمود: کوتاه نخوان و بنش



 

 

که در آن جلسه  ین هنگام آن[ مرد نشست. کسانید: ]در ایگو یم یرسد. راو یانداز که به او می، در آب بیافتین

دم، حضرت فرمود: بله، از من در مورد آن دو ید یبیز عجیتان شوم، چیشان عرض کردم: فدایبودند، رفتند، به ا

ستاد تا از من در مورد ناخدا سوال کند که یم، حضرت فرمود: نفر اول ایآقا ی: بله ا؟ عرض کردمیمرد سوال دار

مانند خانه او بوده  یست[ چرا که کشتیر ]شکسته نیا شکسته؟ به او گفتم خیتمام است  یا ]نمازش[ در کشتیآ

از من در مورد زکات ستاد تا یگر ایهم در خانه خود است[ و نفر د یا در کشتیست ]و گویو خارج از خانه اش ن

]از  یبپردازم؟ به او پاسخ دادم: اگر به کس یافتم، به چه کسیان دست نیعیاز ش یسوال کند که اگر به کسس

 .رسد یانداز که به اهلش می، آن را در آب بیافتیان[ دست نیعیش

رسند، پاسخ نکه آن دو نفر سوال خود را بپیه السالم قبل از ایز امام جواد علیف نیت شرین روایدر ا

کند که  یامام تعجب م یین گونه پاسخگویز از این یراو ینمانده است و حت یباق یابهام یکه جا یدادند به نحو

 .ان کردندیاو ب یه را برایآن حضرت قض

 یبا حضرت و خبر از درون و ین المکاریدار حسید: د

 :ان کرده استین بیه السالم در بغداد داشته است را چنیکه با امام جواد عل یمالقات یالمکار

 َهَذا یَنْفِس  یفِ  َفُقْلُت . َأْمِرهِ  ِمنْ  َكانَ  َما َعَلى ُهوَ  وَ  ِبَبْغَدادَ  َجْعَفرٍ  یَأبِ  َعَلى َدَخْلُت  َقالَ  یِن اْلُمَكارِ یَعِن اْلُحَس 

ُجلُ  ٍر یُن ُخْبُز َشعِ یا ُحَس ی ى َمْوِطِنِه َأبَدًا َو َأَنا َأْعِرُف َمْطَعَمُه َقاَل َفأَْطَرَق َرْأَسُه ُثمَّ َرَفَعُه َو َقِد اْصَفرَّ َلْوُنُه َفَقالَ ِإلَ  ْرِجعُ ی َل  الرَّ

ا َتَرانِ  یَرُسوِل اللَِّه َأَحبُّ ِإلَ  یَحَرِم َجدِّ  یٍش فِ یَو ِمْلُح َجرِ   .هیفِ  یِممَّ

ق ونشر: مؤسسة اْلمام ی، تحق383، ص1هـ(، الخرائج والجرائح، ج573ن )المتوفىیطب الد، قیالراوند

 .هـ1409ه السالم ـ قم، الطبعة: اَلولى، یعل یالمهد

ه السالم وارد شدم در حالى كه كارش بال گرفته بود، ید: در بغداد بر امام جواد علیگو ین مكارى میحس

 نجایا او خوراك وضع عنىی] خوردنجا مى یى را كه در ایزهایه السالم[ چین مرد ]امام جواد علیبا خود گفتم: ا

 نییپا را سرش حضرت: دیگومى راوى. گرددبرنمى وطنش به وقت چیه گرید ،[است نهیمد از بهتر لىیخ



 

 

 نمك و جو نان ن،یحس اى: فرمود بود، شده زرد رخسارش كه حالى در و گرفت بال را سرش سپس و انداخت

ن وضع مى ینه[ براى من بهتر است از آنچه تو مرا در ایه و آله ]در مدیجدم رسول خدا صلى الّله عل حرم در

 .نىیب

ان کند، امام پاسخ را دادند ینه خود داشت را بینکه آنچه در سیقبل از ا ین المکاریز حسیت نین روایدر ا

 .باشد یه میامام جواد سالم هللا عل یبیاز اخبار غ یکیز یه نین قضیکه ا

 مه السالیو امام جواد عل یرفیل صیهـ: محمد بن فض

هللا  یرامون سالح رسول خدا صلیپ یسد، سوالینو یامام م یکه برا یدر نامه ا یرفیل صیمحمد بن فض

 یه السالم در نامه ایآن حضرت ارسال کند. امام جواد عل یرود که نامه را برا یادش میپرسد اما  یه و آله میعل

هللا  یان سالح رسول خدا صلیخواهد، در آخر نامه به جر یاز او م ییز هایفرستد و چ یم یو یبرا مستقل که

 :ه و آله اشاره فرمودندیعل

ِد ْبِن ُفَض  ُسوِل رَ  ِساَلُح  ِعْنَدكَ  َهلْ  آِخِرهِ  یفِ  وَ  ِكَتاباً  السالم هیعل َجْعَفرٍ  یَأبِ  ِإَلى َكَتْبُت  َقالَ  یَرفِ یٍل الصَّ یَعْن ُمَحمَّ

َنا ِبَمْنِزَلِة یِساَلُح َرُسوِل اللَِّه ص َو ُهَو فِ  یآِخِر ِكَتاِبِه ِعْندِ  یِبَحَواِئَج لَُه َو فِ  یُت َأْن َأْبَعَث ِباْلِكَتاِب َفَكَتَب ِإلَ یاللَِّه ص َو َنِس 

اُبوِت فِ   . ِإَماٍم ُث ُدْرَنا َو ُهَو َمَع ُكلِّ یُدوُر َمَعَنا َح یَل یِإْسَرائِ  یَبنِ  یالتَّ

ق ونشر: مؤسسة اْلمام ی، تحق387، ص1هـ(، الخرائج والجرائح، ج573ن )المتوفىی، قطب الدیالراوند

 .هـ1409ه السالم ـ قم، الطبعة: اَلولى، یعل یالمهد

 ایآ: دمیپرس نامه آخر در و نوشتم السالم هیعل جواد امام به اى نامه: دیگورفى مىیل صیمحمد بن فض

 من به[ جداگانه] اى ا نزد شماست؟ ولى فراموش كردم كه نامه را بفرستم. حضرت نامهخد رسول اسلحه

 و هیعل الّله صلى خدا رسول اسلحه: بود فرموده مرقوم نامه آن آخر در و خواست ىیزهایچ من از آن در و نوشت

م آن را با خود یكجا برو هر به است، لیاسرائ بنى انیم در تابوت منزله به ما، انیم در آن و است من نزد آله

 .است موجود امامى هر نزد[ سالح] نیا و. میبرمى



 

 

آن حضرت ارسال کند،  یادش رفته بود برایده و او یل را ندیه السالم نامه محمد بن فضینکه امام علیبا ا

 .را پاسخ دادند یه السالم سوال ویامام جواد عل

 لیو: خبر از فکر محمد بن فض

ه السالم و خبر دادن امام از فکر او یه برخورد خود با امام جواد علیل قضید بن فضگر، محمید یتیدر روا

 :کند یان مین بیرا چن

َة َفأَْضَمْرُت فِ  ا ِصْرُت ِإَلى اْلَمدِ یئًا َل یَش  یَنْفِس  یَو ُكْنُت ِبَمكَّ اَل َفقَ  یِه َنَظَر ِإلَ یَنِة َو َدَخْلُت َعلَ یْعَلُمُه ِإلَّ اللَُّه َفَلمَّ

ٍد أَ  ا َأْضَمْرَت َو َل َتُعْد. َقاَل َبْكٌر َفُقْلُت لُِمَحمَّ  .َأَحداً  ِبهِ  ُأْخِبرُ  َل  َقالَ  َهَذا ءٍ یَش  یاْسَتْغِفِر اللََّه ِممَّ

ق ونشر: مؤسسة اْلمام ی، تحق387، ص1هـ(، الخرائج والجرائح، ج573ن )المتوفىی، قطب الدیالراوند

 .هـ1409، الطبعة: اَلولى، ه السالم ـ قمیعل یالمهد

د كه جز خدا كسى از آن خبر نداشت. یى به فكرم رسیزهاید: در مكه بودم و چیگو یل میمحمد بن فض

دم، حضرت نگاهى به من كرد و فرمود: از آن یه السالم رسینه رفتم و به خدمت امام جواد علیوقتى كه به مد

دم: آن یل پرسی: از محمد بن فضدیگوگر به آنها مراجعه ]و فکر[ نكن. بكر بن صالح مىیفكرها استغفار كن و د

 .میگوفكرها چه بودند؟ گفت: به كسى نمى

 لیمحمد بن فض یز: خبر از درد پا

ان ین بیه السالم و خبر دادن آن حضرت را چنیگر از امام جواد علید یه این قضیل همچنیمحمد بن فض

 :کرده است

ْعُتُه َفَكاَن آِخُر َما  یِرْجلِ  یْخُرَج اْلِعْرُق فِ یَقْبَل َأْن  یَو َقْد َقاَل لِ  یاْلِعْرُق اْلَمَدنِ  یَقاَل َو َخَرَج ِبِإْحَدى ِرْجلِ  َو َقْد َودَّ

ا ِصْرُت یَتَسَب َكَتَب اللَُّه َلُه َأْجَر َأْلِف َشهِ َعِتَنا اْشَتَكى َفَصَبَر َو اْح یَما َرُجٍل ِمْن ِش یُب َوَجعًا َفاْصِبْر َفأَ یَقاَل ِإنَُّه َسُتِص  ٍد. َفَلمَّ

انِ  یًا َأْشُهرًا َو َحَجْجُت فِ یاْلِعْرُق َفَما ِزْلُت َشاكِ  یَو َخَرَج بِ  یَبْطِن َمرٍّ َضَرَب َعلَى ِرْجلِ  یفِ  َنِة الثَّ ِه َفُقْلُت یِة َفَدَخْلُت َعلَ یالسَّ

ْذ ِرْجلِ اللَُّه ِفَداَك  یَجَعَلنِ  حِ  یَفَقاَل َل َبْأَس َعَلى َهِذِه َو َأْعِطنِ  یُتوِجُعنِ  یَو َأْخَبْرُتُه َأنَّ َهِذِه الَّتِ  یَعوِّ َحَة یِرْجَلَك اَْلُْخَرى الصَّ



 

 

ا ُقْمُت ِمْن ِعْنِدِه َخَرَج فِ یدَ یَن یَفَبَسْطُتَها بَ  َذَها َفَلمَّ حِ  یِه َفَعوَّ ْجِل الصَّ َذَها ِمَن  یُت ِإَلى َنْفِس َحِة َفَرَجعْ یالرِّ َفَعِلْمُت َأنَُّه َعوَّ

 .اللَُّه َبْعَده یاْلَوَجِع َفَعاَفانِ 

ق ونشر: مؤسسة اْلمام ی، تحق387، ص1هـ(، الخرائج والجرائح، ج573ن )المتوفىی، قطب الدیالراوند

 .هـ1409ه السالم ـ قم، الطبعة: اَلولى، یعل یالمهد

د، با یایرون بین زخم بینكه ایم زخمى به وجود آمد و قبل از ایكى از پاهای در: دیگول مىیمحمد بن فض

 رسد،ن بود: به زودى به تو درد و ناراحتى مى ین سخنى كه به من فرمودند ایآن حضرت خداحافظى كردم و آخر

را براى او مى  دیشه هزار اجر خداوند كند، صبر و بنالد درد از ما انیعیش از كدام هر و كن صبر آن مقابل در

 .سدینو

 سال در. دمینال مى و دادم دملى در آمد. چند ماه مرا عذاب مى یدم از پایرس« بطن مرّ »وقتى كه به 

 خبر چون بفرما؛ ىیدعا میپا نیا براى شوم، تیفدا: گفتم و دمیرس حضرت آن خدمت و آوردم جا به حج دوم،

اور. یست. آن پاى سالمت را بین خوفى نیگر از ایام فرمود: دام. دیرس خواهد من به ناراحتى نیا كه بودى داده

م دملى در آمد. یشان برخاستم، از همان پای[ خواند. وقتى كه از نزد اییذ ]دعایپاى مرا دراز نمود و براى آن، تعو

 .ت دادیذ خوانده است. و خداوند بعدا به من عافین دمل، تعویدم كه براى ایبه خودم برگشتم و فهم

او دادند و چنان چه  یماریل، خبر از بین صحبت خود با محمد بن فضیز در ایه السالم نیجواد عل امام

 .افتیاو شفا  یماریآن حضرت ب یحضرت فرموده بودند، محقق شد و بعدا به دعا

 عامام با بنان بن ناف یح: گفتگو

شان سوال کرد که امام یعد از اه السالم وارد شد، از امام و حجت بیکه بر امام رضا عل یابن نافع هنگام

 :ن فرمودندیه السالم چنیرضا عل

َضا عل یُبَناُن ْبُن َناِفٍع َقاَل: َسأَْلُت َعلِ  هما السالم َفُقْلُت ُجِعْلُت ِفَداَك َمْن َصاِحُب اَْلَْمِر َبْعَدَك َفَقاَل یْبَن ُموَسى الرِّ

ْن ُهَو َقْبلِ َك ِمْن َهَذا یْدُخُل َعلَ یا اْبَن َناِفٍع ی یلِ  ُة اللَِّه َتَعاَلى ِمْن َبْعدِ  یاْلَباِب َمْن َوِرَث َما َوِرْثُتُه ِممَّ َنا َأَنا یَفبَ  یَو ُهَو ُحجَّ



 

 

ُد ْبُن َعلِ یَكَذلَِك ِإْذ َدَخَل َعلَ  ا َبُصَر بِ یعل یَنا ُمَحمَّ ُة  یَِلَبِ  ا اْبَن َناِفٍع ... َو ِإنَّ َقْوَلَك ی یَقاَل لِ  یهما السالم َفَلمَّ اْلَحَسِن َمْن ُحجَّ

َماِن ِمْن َبْعِدِه َفالَّذِ  ْهِر َو الزَّ ُة َعلَ  یالدَّ َثَك َأُبو اْلَحَسِن َما َسأَْلَت َعْنُه ُهَو اْلُحجَّ  .كیَحدَّ

، 494، ص3طالب، ج یهـ(، مناقب آل أب588)المتوفى یالمازندران یالسرو یابن شهرآشوب، محمد بن عل

 .م1956هـ ـ 1376ة، یدریأساتذة النجف اَلشرف، ناشر: المكتبة والمطبعة الحق: لجنة من یتحق

ست؟ حضرت یدم امام بعد از شما كیه السالم پرسیبنان بن نافع نقل کرده است که از امام رضا عل

ز ا بعد او و امن درب كسى بر تو وارد خواهد شد كه وارث مقامى است كه من از پدرم به ارث بردهیفرمود: از ا

ه السالم[ وارد شد، یشان بودم، محمد بن على ]امام جواد علیمن حجت خداست. در همان حال كه خدمت ا

دى از پدرم که حجت و امام بعد از شما ینكه پرسین كه چشمشان به من افتاد، فرمود: پسر نافع ... ایهم

 باشد[. یودشان مخ حضرت، مراد که] ست، همان كسى را كه او فرمود، حجت و امام بر تو استیك

ه السالم روبرو یبا امام جواد عل یه السالم، وقتیاز امام رضا عل یز بنان بن نافع ضمن سوالیت نین روایا

 .ان فرمودندیکه از پدرشان کرده بود را ب یشود، حضرت پاسخ سوال یم

 مه السالیط: سوال از قائم نزد امام جواد عل

هم السالم بوده است که محضر امام یائمه عل یعه و از وکالیان شه السالم، از بزرگیعل یم حسنیعبد العظ

ه یخدمت امام جواد عل یروز ین را درک کرده بود. ویهم اجمعیصلوات هللا عل یرضا و امام جواد و امام هاد

 :پاسخ دادند یم داشت از قائم سوال کند که حضرت قبل از سوال او، به ویده و تصمیالسالم رس

َثَنا َعبْ  هم السالم َقاَل: یَطالٍِب عل یْبِن َأبِ  یِد ْبِن اْلَحَسِن ْبِن َعلِ یْبِن اْلَحَسِن ْبِن زَ  یِم ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعلِ یُد اْلَعظِ َحدَّ

ِد ْبِن َعلِ  یدِ یَدَخْلُت َعَلى َس  ِد ْبِن َعلِ  یُمَحمَّ  همیعل َطالٍِب  یَأبِ  ْبنِ  یَعلِ  ْبنِ  نِ یْبِن اْلُحَس  یْبِن ُموَسى ْبِن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

ا اْلَقاِئمَ  ِإنَّ  اْلَقاِسمِ  َأَبا ای َفَقالَ  ُهوَ  یَفاْبَتَدَأنِ  ُرهُ یغَ  َأوْ  یاْلَمْهدِ  ُهوَ  أَ  اْلَقاِئمِ  َعنِ  َأْسأََلهُ  َأنْ  دُ یُأرِ  َأَنا وَ  السالم  یالَّذِ  یاْلَمْهدِ  ُهوَ  ِمنَّ

الُِث ِمْن ُوْلدِ  یَطاَع فِ یَبِتِه َو یغَ  یفِ  ْنَتَظرَ ی َأنْ  ِجُب ی  .یُظُهوِرِه َو ُهَو الثَّ



 

 

عشر،  یالنص على اَلئمة الثن یة اَلثر فیق(، كفا 400ی)متوفا یبن محمد بن عل ی، علیالراز یالخزاز القم

 .هـ 1401دار، قم، ی، ناشر: انتشارات بیالخوئ یالكوه كمر ینیف الحسید عبد اللطیق: السی، تحق281-280ص

د داشتم که از قائم سوال کنم که ه السالم وارد شدم و قصید بر امام جواد علیگو یم یم حسنیعبد العظ

م( قائم از ما ]اهل یه عبدالعظیاباالقاسم )کن یشان شروع به صحبت کرد و فرمود: ایر او؟ ایا غیاست  یاو مهد

د اطاعت از او کرد و او یام ظهورش باید منتظرش بود و در ایبتش بایاست، او که در دوران غ یت[ همان مهدیب

 .ن فرزند من استیهمان سوم

م یدن توسط عبد العظیه السالم قبل از سوال پرسیات، امام جواد علیگر روایز مانند دیت نین روایا

 .ان فرمودندی، پاسخ او را بیحسن

 مه السالیامام جواد عل یل و دعای: اسحاق بن اسماعی

که  ه السالم بخواهدیم داشت تا از امام جواد علیل رفته بود، تصمیکه اسحاق بن اسماع یدر سفر حج

ه ین خواسته خود، جواد الئمه علیان ایکه در راه بوده است، دعاکنند که قبل از ب یپسر شدن فرزند یحضرت برا

 :السالم اشاره فرمودند نام فرزند خود را احمد بگذار

ِد ْبِن َعلِ  ْلَمَغانِ  یَعْن ُمَحمَّ َنِة  یَل فِ یَقاَل: َحجَّ ِإْسَحاُق ْبُن ِإْسَماعِ  یالشَّ َجْعَفٍر  یَخَرَجِت اْلَجَماَعُة ِإَلى َأبِ  یالَّتِ السَّ

 یَعْن َمَساِئلِ  یَحْمٌل َفُقْلُت ِإَذا َأَجاَبنِ  یُرْقَعٍة َعَشَرَة َمَساِئَل َِلَْسأََلُه َعْنَها َو َكاَن لِ  یه السالم َقاَل ِإْسَحاُق َفأَْعَدْدُت َلُه فِ یعل

ْقَعُة َمعِ یَأْن  یْدُعَو اللََّه لِ یَسأَْلُتُه َأْن  ا َسأََلْتُه النَّاُس ُقْمُت َو الرُّ ا َنَظَر ِإلَ  یَِلَْسأََلُه َعْن َمَساِئلِ  یْجَعَلُه َذَكرًا َفَلمَّ  یَقاَل لِ  یَفَلمَّ

هِ  ْعُقوَب یا َأَبا ی ةً  َفَعاَش  َأْحَمدَ  ُتهُ یَفَسمَّ  َذَكرٌ  یلِ  َفُوِلدَ  َأْحَمدَ  َسمِّ  .َمات وَ  ُمدَّ

ق: قسم ی، تحق402-401دلئل المامة، ص قرن پنجم(، یر بن رستم )متوفایجعفر محمد بن جر ی، ابیالطبر

 .هـ1413مؤسسة البعثة، قم، چاپ: اَلولى یمؤسسة البعثة، ناشر: مركز الطباعة والنشر ف -ة یالدراسات اْلسالم

بودند تا خدمت ل در همان سالى كه گروهى رفته ید: اسحاق بن اسماعیگو یشلمغانى م یمحمد بن عل

د: كاغذى كه ده مسأله در آن نوشته بودم را آماده یگو یم یه السالم برسند، به مكه رفت. راویامام جواد عل



 

 

م را دادند، تقاضا كنم دعا كنند یم گرفتم هر وقتى جواب سؤالهایكردم تا از آن حضرت بپرسم و در ضمن تصم

م حركت كردم یهد. مردم كه سؤالهاى خود را كردند، من از جافرزندى كه در راه دارم، خداوند او را پسر قرار د

عقوب، اسم فرزند خود را احمد بگذار، یکه نامه در دستم بود، چشم امام كه به من افتاد فرمود: ابو  یدر حال

 .ا رفتیدم مدتى بود و بعد از دنیم پسرى متولد شد او را احمد نامیبرا

او دعا  ینکه از حضرت بخواهد برایل قبل از ایاسحاق بن اسماعت مالحظه شد، ین روایهمچنان که در ا

 .کند، امام به او فرمودند تا نام فرزند خود را احمد بگذارد

 ه. خبر دادن از گذشت2

ان شده است، مرتبط به گذشته یه السالم بیب که توسط امام جواد علیاِت خبر از غیگر از رواید یدسته ا

 :شود یات اشاره میاز روا یباشد که در ادامه به برخ یم

 مه السالیالف: دعبل و مالقات امام جواد عل

ه السالم وارد شد و به او صله یبدان اشاره کرده است، دعبل بر امام رضا عل ینیکه مرحوم کل یتیدر روا

الحمدلله  ه السالم وارد شد، به او صله دادند ویکه بر امام جواد عل یالحمدلله نگفت اما هنگام یدادند اما و یا

 :یاد تذکر پدرم، الحمد لله گفتی، اما الن با یح کرد که گرچه در هنگام مواجه با پدرم نگفتیگفت که امام تصر

َضا عل یَأنَُّه َدَخَل َعَلى َأبِ  یَعْن ِدْعِبِل ْبِن َعلِ   َقالَ  اللَّهَ  ْحَمدِ ی َلمْ  وَ  َفأََخَذهُ  ءٍ یه السالم َو َأَمَر َلُه ِبَش یاْلَحَسِن الرِّ

 یلِ  َفَقالَ  لِلَّهِ  اْلَحْمدُ  َفُقْلُت  ءٍ یِبَش  یَأَمَر لِ  وَ  السالم هیعل َجْعَفرٍ  یَأبِ  َعَلى َبْعدُ  َدَخْلُت  ُثمَّ  َقالَ  اللَّهَ  َتْحَمدِ  َلمْ  ِلمَ  َلهُ  َفَقالَ 

ْبت  .َتأَدَّ

 یه علیصححه وعلق عل ،496، ص1، جیق(، الكاف 329عقوب بن إسحاق )المتوفىی، محمد بن یالراز ینیالكل

 .هـ1388، الثالثة الطبعة ،تهران ،ة ی، ناشر: دار الكتب السالمیأكبر الغفار

د، حضرت دستور داد به او یه السالم رسیخدمت امام رضا عل  د: دعبل بن علىیگو یعلى بن حكم م

زى )صله و عطائى( دهند، او گرفت ولى حمد خدا را نکرد، امام به او فرمود: چرا حمد خدا نكردى؟ ]و او یچ



 

 

ائى دم و آن حضرت دستور داد به من عطیه السالم رسید: سپس خدمت امام جواد علیگو یخارج شد[. دعبل م

 .عنى از تذكرى كه پدرم به تو داد(یدهند، من گفتم: الحمد لله، حضرت فرمود: اكنون ادب شدى )

 ین حمدیح کردند ایه پدرشان، خبر از گذشته دعبل دادند و تصریز امام با اشاره به قضیت نین روایدر ا

 .ه السالم بوده استیان کرد، به خاطر تذکر امام رضا علیکه دعبل ب

 مه السالیامام رضا عل یه السالم و پرداخت بدهیواد علب: امام ج

ن ینار طلب داشته است، بعد از شهادت حضرت بر ایه السالم چهار هزار دیکه از امام رضا عل یمطرف

با او  یه السالم وقتیداده شود اما امام جواد عل یزیست به او چین رفته و قرار نیاز ب یگمان بوده است که پول و

و قرض پدر بزرگوارشان را ادا کردند چنان چه  یاد آوریدر ذهنش گذشته بود را به او  ید، آنچه که ومالقات کردن

 :رحمه هللا آورده است ینیمرحوم کل

فِ  َضا عل یَعِن اْلُمَطرِّ َذَهَب  یِس َنفْ  یِه َأْرَبَعُة آَلِف ِدْرَهٍم َفُقْلُت فِ یَعلَ  یه السالم َو لِ یَقاَل: َمَضى َأُبو اْلَحَسِن الرِّ

ه یَجْعَفٍر عل یَزاٌن َو َأْوَزاٌن َفَدَخْلُت َعَلى َأبِ یُكْن َمَعَك مِ یَو لْ  یه السالم ِإَذا َكاَن َغدًا َفْأِتنِ یَأُبو َجْعَفٍر عل یَفأَْرَسَل ِإلَ  یَمالِ 

َكاَن َتْحَتُه َفِإَذا َتْحَتُه  یَفُقْلُت َنَعْم َفَرَفَع اْلُمَصلَّى الَّذِ ِه َأْرَبَعُة آَلِف ِدْرَهٍم یَمَضى َأُبو اْلَحَسِن َو َلَك َعلَ  یالسالم َفَقاَل لِ 

 .یُر َفَدَفَعَها ِإلَ یَدَنانِ 

 یه علیصححه وعلق عل ،497، ص1، جیق(، الكاف 329عقوب بن إسحاق )المتوفىی، محمد بن یالراز ینیالكل

 .هـ1388، عة الثالثةالطب ،تهران ،ة ی، ناشر: دار الكتب السالمیأكبر الغفار

ه السالم درگذشت و چهار هزار درهم به من بدهى داشت، با خود گفتم: ید: امام رضا علیگو یمطرفى م

اور یا و سنگ و ترازو با خود بیغام داد كه فردا نزد من بیم پیه السالم براین رفت، سپس امام جواد علیپولم از ب

ه السالم[ درگذشت و تو از او چهار هزار درهم طلب یمام رضا علمن خدمتش رفتم، فرمود: ]پدرم[ ابو الحسن ]ا

 .ارى بود آنها را به من دادیبس ینار هایرش دیش بود بلند كرد، زیر پایدارى؟ گفتم: آرى، جانمازى كه ز



 

 

ه السالم را یامام رضا عل ینار، بدهیه السالم ضمن اشاره به چهار هزار دیز امام جواد علیت نین روایدر ا

 .دیبگو یزیچ یخت کردند بدون آنکه مطرفپردا

 مه السالید و ورود او بر امام جواد علیبن حد یج: عل

شدند و اموالشان را  یگشتند، دچار راهزن ید و همراهان او که از سفر حج بر میبن حد یمحمد بن عل

که از  ینفرات و مبلغ ان تعدادیه السالم وارد شد، آن حضرت با بیبر محضر امام جواد عل یدزدان گرفتند. وقت

 :دیگو ید شد چنان چه میبن حد یآنان به غارت رفته بود، موجب تعجب عل

ِد ْبِن[ َعلِ  ا اْلُكوفِ یْبِن َحدِ  یَعْن ]ُمَحمَّ ا َقَض یَقاَل َخَرْجَنا َحاجِّ  یٍد اْلَوشَّ َة ُقِطَع َعلَ یَن َفَلمَّ َنا َو َرَجْعَنا ِمْن َمكَّ َنا یَنا َحجَّ

رِ  ا َوَرْدَنا اْلَمدِ یَجْعَفٍر َعلَ  یَعِة َأبِ یُق َو َنْحُن ِعَصاَبٌة ِمْن ِش یالطَّ اَلُم َفُأِخَذ ُكلُّ َما َكاَن َمَعَنا َفَلمَّ َجْعَفٍر  یَنَة َدَخْلُت َعلَى َأبِ یِه السَّ

اَلُم َفاْبَتَدَأنِ یَعلَ  رِ یٍد ُقِطَع َعلَ یَن َحدِ بْ  یَعلِ  ای َفَقالَ  ءٍ یِبَش  َأْسأَُلهُ  َما َقْبلَ  یِه السَّ اْلَعْرِج َو ُأِخَذ َما َكاَن َمَعُكْم َو  یُق فِ یُكُم الطَّ

اَنا ِبأَْسَماِئَنا َو َأْسَماِء آَباِئَنا َفُقْلُت: إِ  ا َكَما ُقْلَت َو َأَمَر َلَنا ِبكِ  یدِ یا َس یَو اللَِّه  یَعَدُدُكْم َثاَلَثٌة َو ِعْشُروَن َنَفرًا َو َسمَّ ْسَوٍة َو ُكنَّ

ْقَها َعلَى َأْصَحاِبَك َفِإنََّها ِبَعَدِد َما َذَهَب ِمْنُكْم َقاَل َعلِ یَر َكثِ یَدَنانِ   یَو َأْصَحابِ  یٍد: َفِصْرُت ِبَها ِإَلى ِإْخَوانِ یْبُن َحدِ  یَرٍة َو َقاَل: َفرِّ

ْقُتَها َعلَ   .نَّا َسَواءً ِهْم َفَطَلَعْت َو اللَِّه ِبِإَزاِء َما ُأِخَذ مِ یَفَفرَّ

 - روتیب البالغ،: النشر دار ،303-302ص الكبرى، ةیالهدا ،(هـ 334 یمتوفا) ن بن حمدانیبى، حسیخص

 .هـ1419: الطبع سنة لبنان،

که  یم، هنگامیار خود[ خارج شدیانجام حج ]از د ید: برایگو یم ید وشاء کوفیبن حد ی]محمد بن[ عل

ان ابوجعفر ]امام جواد[ یعیاز ش یکه ما گروه یم، راه بر ما بسته شد در حالیحج ما تمام شد و از مکه بر گشت

م، بر ینه شدیکه وارد بر شهر مد یهنگام م. ]راه زنان[ هر چه که همراه ما بود از ما گرفتند،یه السالم بودیعل

سوال کنم، شروع به سخن نمود و  یزینکه من چیشان در ابتدا قبل از ایه السالم وارد شدم و ایابوجعفر عل

که تعداد  ید در منطقه عرج راه را بر شما بستند و هر آنچه با شما بود را گرفتند در حالیبن حد یعل یفرمود: ا

د: به امام عرض یگو یم ید[، راوید ]و صدا زدیدیما و پدرانمان را نام ید و نام هایودست و سه نفر بیشما ب



 

 

نار ی]که در آن[ د یشان به من امر کرد به لباسید، این بود که شما فرمودیمن به خدا قسم چن یکردم: بله آقا

است که از شما  یآن مقدارم کن که به تعداد یارانت تقسین ینار ها را بیبود و سپس امام فرمود: د یادیز یها

م کردم و ین آنها تقسیارانم رفتم و بینار ها به نزد برادران و ید: با آن دیگو ید میبن حد ی]آن دزد ها[ بردند. عل

 .بود که ]راه زنان[ از ما گرفته بودند ینار ها به مقداریده شد که دیبه خدا قسم د

ع اتفاق افتاده در قبل نسبت به او یخبر امام از وقا د است،یبن حد یاز تعجب عل یز که حاکیت نین روایا

توسط راه  یدانستند که چند نفر بوده و چه مبلغ یش، میخو یقا با علم الهیباشد و حضرت دق یو همراهان او م

 .زنان از آنان گرفته شده است

 هد: خبر از گوسفند گم شد

ه یاز همسا یکیاز غالمان آن حضرت گم شده بود که  یکیر نقل کرده است که گوسفند یبن جر یعل

در فالن منزل رفته است چنان چه  یامام را متهم کرد، امام ضمن برخورد با او، خبر دادند که گوسفند و یها

 :نقل کرده است یمرحوم قطب راوند

َضا عل یْنَد َأبِ عِ  ُكْنُت   ٍر َقالَ یْبِن َجرِ  یَعْن َعلِ  هما السالم َجالِسًا َو َقْد َذَهَبْت َشاٌة لَِمْوَلٍة َلُه َفأََخُذوا یَجْعَفِر ْبِن الرِّ

وَنُهْم ِإلَ یَراِن یَبْعَض اْلجِ  اَة َفَقاَل َأُبو َجْعَفٍر علیِه َو یُجرُّ َراِنَنا َفَلْم یَلُكْم َخلُّوا َعْن جِ یه السالم وَ یُقوُلوَن َأْنُتْم َسَرْقُتُم الشَّ

اُة فِ ی ُجَل َو َضَرُبوُه َو  یَداِر ُفاَلٍن َفاْذَهُبوا َفأَْخِرُجوَها ِمْن َداِرِه َفَخَرُجوا َفَوَجُدوَها فِ  یْسِرُقوا َشاَتُكْم الشَّ َداِرِه َو َأَخُذوا الرَّ

اَة ِإلَ یْحِلُف َأنَُّه َلْم یاَبُه َو ُهَو یَخَرُقوا ثِ  َظَلْمُتْم َهَذا   َحُكمْ یه السالم َفَقاَل وَ یَجْعَفٍر عل یى َأْن َصاُروا ِإَلى َأبِ ْسِرْق َهِذِه الشَّ

اَة َدَخَلْت َداَرُه َو ُهَو َل  ُجَل َفِإنَّ الشَّ  .َضْرِبهِ  وَ  اِبهِ یثِ  ِمنْ  ُخِرَق  َما َبَدلَ  ئاً یَش  َلهُ  ْعَلُم ِبَها َفَدَعاُه َفَوَهَب یالرَّ

ق ونشر: مؤسسة اْلمام ی، تحق376، ص1هـ(، الخرائج والجرائح، ج573)المتوفىن ی، قطب الدیالراوند

 .هـ1409ه السالم ـ قم، الطبعة: اَلولى، یعل یالمهد

 حضرت آن غالمان از كىی گوسفند كه بودم نشسته السالم هیعل جعفر ابو نزد: دیگور مىیعلى بن جر

 گوسفند شما: گفتند مى و دندیكشگرفته و به طرف امام مى  را آنها لذا. كردند متهم را ها هیهمسا آنها. شد گم



 

 

 به را شما گوسفند آنها د،یكن رها مرا گانیهمسا شما، بر واى: فرمود السالم هیعل جواد امام. دیا دهیدزد را ما

د. آنها یرآو رونیب او خانه از را گوسفند آن و دیبرو باشد، مى شخص فالن خانه در شما گوسفند اند، نبرده سرقت

ش را پاره كردند در حالى كه او قسم یافتند، صاحب خانه را گرفتند و زدند و لباسهایرفتند و گوسفند را در آنجا 

 به شما: فرمود حضرت. آوردند السالم هیعل جواد امام نزد را او نكهیا تا است دهیندزد را گوسفند كه خوردمى 

 پس. است شده او خانه وارد خودش گوسفند، بلكه است خبربى جا همه از او چون د؛یا كرده ظلم مرد نیا

 .داد او به پول مبلغى خوردنش، كتك و لباسها شدن پاره عوض و كرد دعا را مرد آن حضرت،

ح ین تصریقا فرمودند که گوسفند کجاست و همچنیه السالم دقیز امام جواد علین گزارش نیدر ا

 .نکرده است یرد رفته است و او دزدفرمودند که گوسفند خودش به خانه فالن ف

 مه السالیقاسم بن محسن با امام جواد عل یهـ: گفتگو

بر امام جواد  ینه در حرکت بود، عمامه اش را باد برد که وقتین مکه و مدیقاسم بن محسن که در راه ب

 :را به او بر گرداندند یه السالم وارد شد، آن حضرت عمامه ویعل

ِن َقاَل: ُكْنُت فِ َعِن اْلقَ  یَما ُروِ  َة َو اْلَمدِ یَما بَ یاِسِم ْبِن اْلُمَحسِّ ئًا یَش  یُف اْلَحاِل َفَسأََلنِ یَضعِ  یَأْعَرابِ  یَنِة َفَمرَّ بِ یَن َمكَّ

ا َمَضى َعنِّ یفًا َفَناَوْلُتُه إِ یَفَرِحْمُتُه َفأَْخَرْجُت َلُه َرغِ  ْت رِ  یاُه َفَلمَّ َف یَفَلْم َأَرَها كَ  یِمْن َرْأِس  یْت ِبِعَماَمتِ ٌح َزْوَبَعٌة َفَذَهبَ یَهبَّ

ا َدَخْلُت اْلَمدِ یَذَهَبْت َو َل أَ  ْت َفَلمَّ َضا عل یَنَة ِصْرُت ِإَلى َأبِ یَن َمرَّ ا َقاِسُم َذَهَبْت ی یهما السالم َفَقاَل لِ یَجْعَفِر ْبِن الرِّ

رِ  یِعَماَمُتَك فِ  َف یا اْبَن َرُسوِل اللَِّه كَ یِنَها ُقْلُت یِبعَ  یِعَماَمتِ  یِه ِعَماَمَتُه َفأَْخَرَج ِإلَ یُغاَلُم َأْخِرْج ِإلَ  ای َفَقالَ  َنَعمْ  ُقْلُت  قِ یالطَّ

ْقَت َعلَى اَْلَْعَرابِ یَصاَرْت ِإلَ   .نَ یُع َأْجَر اْلُمْحِسنِ یِض یَك ِعَماَمَتَك َو ِإنَّ اللََّه ل یَفَشَكَرُه اللَُّه َلَك َو َردَّ ِإلَ  یَك َقاَل َتَصدَّ

ق ونشر: مؤسسة اْلمام ی، تحق377، ص1هـ(، الخرائج والجرائح، ج573ن )المتوفىی، قطب الدیالراوند

 .هـ1409ه السالم ـ قم، الطبعة: اَلولى، یعل یالمهد

ف بود، بر من عبور یار ضعیکه بس یابانیب ینه بودم، فردین مکه و مدید: در بیگو یقاسم بن محسن م

که او  یبه او دادم و خورد، هنگام یاز من درخواست کرد، دلم نسبت به او رحم آمد و قرص نان یزید و چکر



 

 

نه وارد یکه به مد یرفت و به کجا رفت، هنگام یدم چطورید و عمامه مرا از سرم برد و ندید وزیشد یرفت، باد

راه عمامه ات ]از سرت[ رفت؟ عرض کردم قاسم در  یه السالم رفتم، به من فرمود: ایشدم به نزد امام جواد عل

شان یکه بود به من داد. به ا یاور، او عمامه من را آورد و همانطوریغالم، عمامه او را ب یبله، حضرت فرمود: ا

و او  یکرد یتیعنا یفرزند رسول خدا چگونه عمامه من نزد شماست؟ حضرت فرمود: به آن عرب یعرض کردم ا

 ین نمیکوکاران را از بیز عمامه تو را بر گرداند و خداوند پاداش نیو شکر کرد، خداوند نت[ تیخدا را ]به خاطر عنا

 .برد

ح فرمودند که تو به آن فرد یه السالم عالوه بر برگرداندن عمامه او، تصریز امام جواد علین گزارش نیدر ا

 .ح دهد که چه شده بودیحضرت توض یبرا ینکه ویبدون ا یاحسان کرد

 هن محمد و زرو: عمران ب

اورد یه السالم آمده بود، فراموش کرده بود که زره برادرش را بیعمران بن محمد که به نزد امام جواد عل

 :که حضرت به او متذکر شدند

ٍد َقالَ  ُت یاَء َفَقِدْمُت ِبَها َو َنِس یَأْش  َمعَ  السالم هیعل َجْعَفرٍ  یَأبِ  ِإَلى َِلَْحِمَلَها ِدْرعاً  یَأخِ  یِإلَ  َدَفعَ  َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُمَحمَّ

َعُه َقاَل لِ  ا َأَرْدُت َأْن ُأَودِّ ْرَع. َفَلمَّ ْرعَ  یالدِّ  .اْحِمِل الدِّ

  

ق ونشر: مؤسسة اْلمام ی، تحق670، ص1هـ(، الخرائج والجرائح، ج573ن )المتوفىی، قطب الدیالراوند

 .هـ1409ه السالم ـ قم، الطبعة: اَلولى، یعل یالمهد

 هیعل جواد امام نزد گرید ىیایاش با را آن نكهیا تا داد من به یا زره برادرم: دیگوعمران بن محمد مى

 من به كنم، خداحافظى حضرت آن با خواستم كه وقتى. نمودم فراموش را زره ولى بردم را آنها ببرم، السالم

 راویب را زره: فرمود



 

 

 مراهن امایز: درخواست پ

ان کرده ین بیمادرش را چن یراهن حضرت برایان درخواست پیه نب محمد جرگر، عمراید یتیدر روا

 :است

ْت َقْبَل یاْلَخَبُر َأنََّها ُتُوفِّ  یِه َفَجاَءنِ یَسْت َتْحَتاُج ِإلَ یاِبِه َفَسأَْلُتُه َفَقاَل لَ یصًا ِمْن ثِ یَأْن َأْسأََلُه َقمِ  یَوالَِدتِ  یَو َسأََلْتنِ 

 .ْومایَن یِعْشرِ 

ق ونشر: مؤسسة اْلمام ی، تحق670، ص1هـ(، الخرائج والجرائح، ج573ن )المتوفىی، قطب الدیوندالرا

 .هـ1409ه السالم ـ قم، الطبعة: اَلولى، یعل یالمهد

راهن را خواستم، حضرت فرمود: او یرم، پس پیراهنى بگیو مادرم از من خواسته بود كه از آن حضرت پ

 ست روز قبل فوت كرده است.یر آمد كه او باجى ندارد. بعد خبیگر به آن احتید

 :کند یان مین بیز عمران بن محمد چنین یگریت دیدر روا

ٍد اَْلَْشَعرِ  انِ  یَقاَل َدَخْلُت َعلَى َأبِ  یَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُمَحمَّ َو ُقْلُت َلُه ِإنَّ ُأمَّ  یُت َحَواِئجِ یه السالم َفَقَض یعل یَجْعَفٍر الثَّ

اَلَم َو َتْسأَُلَك َثْوبًا ِمْن ثِ اْلَحَسِن ُتقْ  َما  یاِبَك َتْجَعُلُه َكَفنًا َلَها. َقاَل َقِد اْسَتْغَنْت َعْن َذلَِك َفَخَرْجُت َو َلْسُت َأْدرِ یِرُئَك السَّ

 .َأْرَبَعَة َعَشرْومًا َأْو یاْلَخَبُر ِبأَنََّها َقْد َماَتْت َقْبَل َذلَِك ِبَثاَلَثَة َعَشَر  یَمْعَنى َذلَِك َفأََتانِ 

ق ونشر: مؤسسة اْلمام ی، تحق667، ص1هـ(، الخرائج والجرائح، ج573ن )المتوفىی، قطب الدیالراوند

 .هـ1409ه السالم ـ قم، الطبعة: اَلولى، یعل یالمهد

ه السالم وارد شدم و حاجتم را بر ی]امام جواد[ عل ید: بر ابوجعفر ثانیگو یم یعمران بن محمد اشعر

راهنت را خواست تا کفنش قرار یشان عرض کردم، ام حسن سالم شما را رساند و از شما پیختم و به اآورده سا

دانستم  یشان خارج شدم و نمیراهن را بخواهد[. از محضر اینکه پیاز است ]از این یدهد. حضرت فرمود: او ب

ا یزده و یدند که او قبل از سم خبر آوریست. برایاز است[ چین یراهن بین پین سخن ]که ام حسن از ایا یمعن



 

 

از شده ین یراهن بین پین همان سخن حضرت است که فرمود از ایا رفته است ]و ایش از دنیچهارده روز پ

 .است[

زره  ی. فراموش1ه مهم اشاره فرمودند: یه السالم به دو قضیز امام جواد علیت آخر نین سه روایدر ا

 .ا رفته بودیراهن امام چرا که او از دنیاج مادر او به پی. عدم احت2توسط عمران؛ 

 ل. خبر دادن از حا3

آن حضرت  یرساند، خبر ها یه را به اثبات میامام جواد سالم هللا عل یبیکه اخبار غ یاتیاز روا یدسته ا

 :شود یاز موارد اشاره م یباشد که به برخ یمربوط به اتفاقات و اشخاص در حال حاضر م

 کالف: برطرف شدن ش

ه السالم بوده است، در مورد یا و اموال مردم به نزد امام جواد علیاز هدا یابن اورمه که حامل مقدار

 ین مساله باعث تعجب ویب مواجه شده بود که همیعج یکه مال خود را به او سپرده بود و با پاسخ یاموال زن

 :شده بود

ْمُت َأنَّ َذلَِك ُكلَُّه یئًا ِمْن ثِ یئًا ِمْن َدَراِهَم َو َش یَو َش  یئًا ِمْن ُحلِ یاْمَرَأٌة َش  یَعِن اْبِن ُأوَرَمَة َقاَل َحَمَلْت ِإلَ  اٍب. َفَتَوهَّ

َقْد  یِكَتاِب َأنِّ الْ  یَنِة َمَع ِبَضاَعاٍت َِلَْصَحاِبَنا. َو َكَتْبُت فِ یئًا َفَحَمْلُت َذلَِك ِإَلى اْلَمدِ یَذلَِك َش  یِرَها فِ یَأنَّ لِغَ   َلَها َو َلْم َأْسأَْلَها

ْوقِ  یَك ِمْن ِقَبِل ُفاَلَنَة َكَذا َو ِمْن ِقَبِل ُفاَلٍن َكَذا َو ِمْن ِقَبِل ُفاَلٍن َو ُفاَلٍن ِبَكَذا. َفَخَرَج فِ یَبَعْثُت ِإلَ  ِع َقْد َوَصَل َما َبَعْثَت یالتَّ

َل اللَُّه ِمْنَك َو َرِض ِن َتقَ یِمْن ِقَبِل ُفاَلٍن َو ُفاَلٍن َو ِمْن ِقَبِل اْلَمْرَأتَ  نْ  یَعْنَك َو َجَعَلَك َمَعَنا فِ  یبَّ ا َرأَ یالدُّ ُت ِذْكَر یا َو اْْلِخَرِة. َفَلمَّ

 یَدَفَعْت ِإلَ  یٍن َأنَّ الَّذِ یقِ ی َعَلى ینَْفِس  یفِ  ُكْنُت  یَِلَنِّ  ُدوَنهُ  یَعلَ  ُر ِكَتاِبِه َو َأنَُّه َقْد َعِملَ یاْلِكَتاِب َأنَُّه غَ  یِن َشَكْكُت فِ یاْلَمْرَأتَ 

ا َرأَ  یاْلَمْرَأُة َكاَن ُكلُُّه َلَها َو هِ  ْوقِ  یُت فِ یَمْرَأٌة َواِحَدٌة َفَلمَّ َهْمُت ُموِصَل ِكَتابِ یِع اْمَرَأتَ یالتَّ ا اْنَصَرْفُت ِإلَى اْلِباَلِد یِن اتَّ . َفَلمَّ

 َكانَ  َنَعمْ  َقاَلْت  ءٌ یِرِك َش یَها لِغَ ی. ُقْلُت َنَعْم َقاَلْت َو ِبَضاَعَة ُفاَلَنَة. ُقْلُت َو َكاَن فِ یَت ِبَضاَعتِ اْلَمْرَأُة َفَقاَلْت َهْل َأْوَصلْ  یَجاَءْتنِ 

 .یِعْندِ  َكانَ  َما َزالَ  وَ  َذلَِك  َأْوَصْلُت  َقدْ  َبَلى ُقْلُت . َكَذا ُفاَلَنةَ  یَِلُْختِ  وَ  َكَذا َهایفِ  یلِ 



 

 

ق ونشر: مؤسسة اْلمام ی، تحق386، ص1هـ(، الخرائج والجرائح، ج573)المتوفىن ی، قطب الدیالراوند

 .هـ1409ه السالم ـ قم، الطبعة: اَلولى، یعل یالمهد

 خدمت كه داد من به پارچه مقدارى و درهم مقدارى و نتىیز اىیاش از مقدارى زنى: دیگوابن اورمه مى

دم كه تنها ین رو نپرسیخود اوست. از ا یزها براین چیمه اه كه كردم گمان من و ببرم السالم هیعل جواد امام

نه یان به من سپرده بودند، به مدیعیگرى كه از شیزهاى دیك است. آن را با چیگرى هم با او شریا دیمال اوست 

 شخص فالن طرف از و مقدار، نیا فالنى طرف از كه دادم شرح نوشتم، حضرت آن به كه اىآوردم. آنگاه در نامه

ن از جانب آن دو زن آنچه ین طور. امام در جواب نوشته بود كه از جانب فالن و فالن، و همچنیمقدار و هم نیا

ا و آخرت با ما قرار دهد. هنگامى ید، خدا از تو قبول كند و از تو راضى شود و تو را در دنیفرستاده بودى به ما رس

نامه، احتمال نامه آن حضرت نباشد و گمان کردم که ن یدم، شك نمودم كه ایكه من ذكر آن دو زن را در نامه د

 نبود، شتریب زن كی سپرد، من به را مال كه زنى آن كه داشتم نیقی چون اند؛ن آن حضرت نوشتهیآن را خادم

 من نزد زن آن برگشتم، خودم شهر به كه آن از بعد. كردم متهم را ام نامه آورنده دم،ید را زن دو اسم كه وقتى

ر از تو، زن ینه رساندى؟ گفتم: آرى. گفت: مال فالن زن را چطور؟ گفتم: مگر غیا مال مرا به مدی: آگفت و آمد

ن مقدار ]که من یز این مقدار بود و براى فالن خواهرم نیزى فرستاده بود؟ گفت: آرى، براى من ایگر هم چید

 .دین بود که شك من برطرف گردین چنیک جا داده بودم[. گفتم: آرى، آن را هم رساندم، ایهمه را به او 

ب یداشته باشد، از خزانه علم غ ینکه ابن اورمه اشاره ایه السالم بدون ایز امام جواد علیت نین روایدر ا

کند و بعدا که به شهر خود  یشک م یحت یده است که راویز رسیح فرمودند که اموال آن دو زن نیخود تصر

 .ل شدین تبدیقیک زن، شکش به یآن  ید، با پرس و جویرس

 زیک کنیب: اوصاف 

 :کند یان مین بیه السالم را چنید کنیزی را به دستور امام جواد علیه خریمحمد بن فرج قض



 

 

ها یان قافلة قد قدمت و ف یه الّسالم فأعلمنیأبو جعفر عل یره قال: دعانیعن محمد بن الفرج و غ یو رو

اعها یبابت یتها و صورتها و لباسها و أمرنیة معه بحلیجار یو وصف لنارا یها ستون دیصّرة ف یق و دفع إلینخاس معه رق

 .یتها بما استلم و كان سومها بها ما دفعه الیت و اشتریفمض

 رانیا الثالثة، الطبعة ان،یانصار: النشر دار ،228ص ة،یالوص اثبات ،(ق346 یمتوفا) نیمسعودى، على بن حس

 .ق1426-ش1384 قم، -

آمده كه در  یه السالم مرا خواست، فرمود: کاروانیت شده که امام جواد علیر او روایاز محمد بن فرج و غ

 دادند من به پولى سهیك السالم هیعل جواد امام. است یا برده همراهش که است فروشك نفر برده ین آن یب

م. یدارى نمایرا خر او كه كرد مأمور مرا داد، من به را زیكن آن لباس و صورت نشانى بود، آن در نارید شصت كه

 هیعل امام كه بود مبلغى همان ز،یكن آن متیق دم،یخر گفت فروشمتى كه بردهیز را به قیمن رفتم آن كن

 .بود داده من به السالم

ز را که بعدا او یدن قافله همراه با مشخصات کنیه السالم خبر رسین گزارش، امام علیبا دقت در متن ا

بود که امام فرموده بود.  یقا همانیلسالم بوده است را به محمد بن فرج دادند و دقه ایعل یجمانه مادر امام هاد

ان یبود که توسط برده فروش ب یکه امام به محمد داده بود، همان مبلغ یپول ین است که حتیز اینکته مهم ن

 .شتریشده بود نه کمتر و نه ب

 هندی.خبر دادن از آ4

نده قرار است یاست که در آ یه السالم مربوط به اتفاقاتیجواد الئمه عل یبیغ یگر از خبر هاید یدسته ا

 :شود یاز موارد اشاره م یده است که به برخیرخ دهد و هنوز به مرحله ظهور نرس



 

 

 قالف: خبر از باتال

ود دستور داد تا دم اسبشان ه السالم به غالم خیم که امام جواد علیبود یریکند که در مس ینقل م یراو

به  یست اما در ادامه پین کار نیبه ا یازیاست و ن ین چه کاریکه همراه ما بودند گفتند ا یرا گره بزند، افراد

 :حکمت کار امام بردند چنان چه آمده است

َه َأُبو َجْعَفٍر عل ا َتَوجَّ اِم َأَمَر َأْن  ةِ یاْسِتْقَباِل اْلَمْأُموِن ِإَلى َناحِ  یه السالم فِ یَلمَّ ْوٍم ی یْعَقَد َذَنُب َدابَِّتِه َو َذلَِك فِ یالشَّ

َوابِّ أَ یِد اْلَحرِّ َل یَصاِئٍف َشدِ  َمْوِضِع َعْقِد َذَنِب اْلِبْرَذْوِن َهَذا.  یوَجُد اْلَماُء َفَقاَل َبْعُض َمْن َكاَن َمَعُه َل َعْهَد َلُه ِبُرُكوِب الدَّ

رِ یِس یا ِإلَّ َقاَل َفَما َمَرْرنَ  ى َضَلْلَنا الطَّ  ِمنْ  ءٌ یِصْبُه َش یاُبَنا َو َما َمَعَنا َو َلْم یٍر َفَفَسَد ثِ یَوَحٍل َكثِ  یَق ِبَمَكاِن َكَذا َو َوَقْعَنا فِ یرًا َحتَّ

 .َذلِك

 ق ونشر: مؤسسة اْلمامی، تحق669، ص2هـ(، الخرائج والجرائح، ج573ن )المتوفىی، قطب الدیالراوند

 .هـ1409ه السالم ـ قم، الطبعة: اَلولى، یعل یالمهد

م گرفت که به استقبال مأمون یه السالم تصمیامام جواد عل یعقوبى نقل کرده است: وقتیصالح بن داود 

ار گرم یش را ببندد و آن روز، روزى بسیاز شام به غالم خود دستور داد تا دم ]اسب[ سوار یدر منطقه ا  برود،

داند چه وقت دم  یست و نمیوارد ن یشان به سواریكى از همراهان امام گفت: ایشد،  یا نمدیبود كه آب پ

 را راه محل فالن در كه میبود مودهینپ مسافتى هنوز: دیگو یم راوى. ستین كار نیا وقت حال بندندرا مى یسوار

از آنچه  یبین آسیشان كمتریا اما شد خراب و آلوده مانیاسبابها و لباسها كه میشد باتالق كی داخل میكرد گم

 .دیم، ندیما گرفتار شد

 ین میک زمیباشد، با چرخاندن به نزد یاد اسب بوده و بلند میکه به احتمال ز یکه دم سوار یاز آنجائ

شده بودند، چون غالم حضرت دم  یز وارد در باتالقین گروه نیکند و از طرفی ا یز برخورد میرسد و به سواره ن

ز یان نیاطراف یامام برا ینیش بین پیف نشود و ایه کثیود، باعث شده بود که لباس امام مانند بقاسب را بسته ب



 

 

ست اما بعدا حکمت دستور آن یمسلط ن یگفتند امام به سوار یدر ابتدا م یبرخ یب بوده است که حتیعج

 .دندیحضرت را فهم

 مر در راه شایب: گم کردن مس

ر شام بودند یبود که در مس یه السالم، سخن آن حضرت به گروهیامام جواد عل یبیاز جمله اخبار غ

 :کند ینقل م یچنان چه راو

رِ  یْومًا َو َنْحُن فِ یه السالم َقاَل َلَنا یَأنَّ َأَبا َجْعَفٍر عل یُروِ   َق ِبَمَكاِن َكَذا َو یَذلَِك اْلَوْجِه َأَما ِإنَُّكْم َسَتِضلُّوَن الطَّ

اِم َفَكاَن َكَما َقالَ یِل َكَذا َفُقْلَنا َما ِعْلُم َهَذا َو َل َبَصَر َلُه ِبَطرِ یْذَهُب ِمَن اللَّ یَكَذا َبْعَد َما  َمَكانِ  یَتِجُدوَنَها فِ   .ِق الشَّ

ق ونشر: مؤسسة اْلمام ی، تحق670، ص2هـ(، الخرائج والجرائح، ج573ن )المتوفىی، قطب الدیالراوند

 .هـ1409اَلولى، ه السالم ـ قم، الطبعة: یعل یالمهد

د، در فالن یكن یه السالم روزى به ما فرمود: شما در فالن روز راه را گم میت شده كه امام جواد علیروا

 شام هاى د[ مقدارى از شب گذشته بود، گفتم او به راهیگو یم ید، ]راویگرد یمكان و در فالن محل به راه برم

 .م[یکرد گم را راه و] آمد شیپ بود فرموده كه طورى همان ست،ین وارد

افتد ینده قرار بود اتفاق بیکه در آ یعیه از وقایان کرد که امام جواد سالم هللا علیز به صراحت بین نقل نیا

 .م چنان شود، اما شدیکرد یح دارد که ما گمان نمیتصر ین شد و راویخبر دادند و اتفاقا چن

 صخا یها یژگیج: خبر از بچه اسب با و

 یان مین بیچن یمان اسبیه السالم نسبت به زایامام جواد عل یشگوئید از پیم بن سعیرا ابراه یتیروا

 :کند

ِد ْبِن َعلِ یَقاَل ِإْبَراهِ  ْت ِبَنا َفَرٌس ُأْنَثى، َفَقاَل: َهِذِه َتِلُد اللَّ یَعلَ  یُم ْبُن َسْعٍد: ُكْنُت َجالِسًا ِعْنَد ُمَحمَّ اَلُم ِإْذ َمرَّ َلَة یِه السَّ

ُثُه ِإَلى اللَّ  یِة، فِ یَض النَّاِص یُفُلّوًا َأبْ  ٌة. َفاْسَتأَْذْنُتُه ُثمَّ اْنَصَرْفُت َمَع َصاِحِبَها، َفَلْم َأَزْل ُأَحدِّ ى َأَتْت اْلَفَرُس ِبُفُلوٍّ یَوْجِهِه ُغرَّ ِل َحتَّ



 

 

َك یَمْنِزلَِك ُحْبَلى َتْأتِ  یفِ  یَما ُقْلُت َلَك ِباَْلَْمِس؟ ِإنَّ الَّتِ یْعٍد، َشَكْكَت فِ ا اْبَن َس یِه، َفَقاَل: یِه. َو ُعْدُت ِإلَ یَكَما َوَصَف َما فِ 

ٌد َو َكاَن َأْعَور یِباْبٍن َأْعَوَر. َفُولَِد لِ   .ُمَحمَّ

ق: قسم ی، تحق398دلئل المامة، ص قرن پنجم(، یر بن رستم )متوفایجعفر محمد بن جر ی، ابیالطبر

 .هـ1413مؤسسة البعثة، قم، چاپ: اَلولى یمؤسسة البعثة، ناشر: مركز الطباعة والنشر ف -ة یسالمالدراسات اْل

رد شد،  یه السالم نشسته بودم که اسب ماده اید نقل کرده است: خدمت امام جواد علیم بن سعیابراه

د. یزا یدى است میسف خالى اشد دارد و در چهرهیشانى سفین اسب، امشب كره اسبى كه پیحضرت فرمود: ا

وسته با او بودم تا شب شد همان طورى كه یاجازه گرفته از خدمتشان مرخص شدم و با صاحب اسب رفتم، پ

 شك گفتم تو به روزید كه زىیچ باره در: فرمود من به شان،یا خدمت برگشتم. دیزائ اىامام فرموده بود، كره 

د چشمش کور یرى، آبستن است و پسرى خواهد زائدا خانه در كه زنى[ بدان فرمود امام نیهمچن] كردى؟

 .بود کور چشمش كه شد متولد زن د[ به خدا قسم پسرم محمد از همانیگو ید میم بن سعیاست، ]ابراه

د یم بن سعیمان آن اسب، اشاره کردند که ابراهیه السالم عالوه بر خبر از زایز امام جواد علین نقل نیدر ا

 .کور است و همانی شد که امام فرمودندشود که  یز صاحب فرزند مین

 نبارا یاز فراوان ینیش بید: پ

 :کند یان مین بیرا چن ینه داستانیمد یاز اهال یاز قول برخ یراو

وسف یقصر أحمد بن  یه السالم و هو نازل فیجعفر عل یدخلون على أبین أّنهم كانوا یینیبعض المد یحّدثن

ن حّتى تغترفوا یلستم بخارج»أنا و تجهزنا و ل نراك تهم بذلك؟! قال لهم: یقد ته ا أبا جعفر، جعلنا فداك،یقولون له: ی

الماء من تلك المكثرة، فما خرجوا حّتى اغترفوا  یأتیفتعّجبوا من ذلك أن «. ترونها یكم من هذه اَلبواب التیدیالماء بأ

 .هم منهایدیبأ

 علوان،: مصحح/  محقق، 518المناقب، ص یف الثاقب ،(هـ566 یمتوفا) ،ابن حمزه طوسى، محمد بن على

 . هـ1419: الطبع سنة ران،یا - قم الثالثة،: الطبعة ،انیانصار: النشر دار رضا، لینب



 

 

شان یکه ا یه السالم وارد شدند در حالیم نقل کردند که آنان بر امام جواد علینه برایمد یاز اهال یبرخ

ز شده یم، ما آماده شده و تجهیت شویابا جعفر، فدا یند: اوسف بود و به حضرت عرض کردیدر قصر احمد بن 

د تا یشو ید[ امام به آنان فرمود: شما خارج نمید ]و مانند ما حاضر نشده ایده ینم یتیچ اهمیم اما شما هیا

نکه آب ید. آنان از ایآ ید بال مینیب یکه م یین درب هایکه از ا ید در حالینکه آب را با دستانتان جمع کنیا

دند آب بال آمده[ و دستانشان پر آب شد ]و گفته امام یخارج شدند، ]د ید تعجب کردند، وقتییاینقدر بال بیا

 .محقق شد[

ه السالم از بال آمدن آب باران ید که امام جواد علیروشن گرد یز به خوبینه نیمد ین سخِن اهالیدر ا

 .ن شدیکردند و چن ییشگویپ

 تبا برک ینار هایهـ: د

ه یدر مالقاتش با امام جواد عل یمرد خراسان ینار هایرامون دیرا پ یروایت یم ابن حمزه طوسمرحو

 :ان کرده استین بیالسالم چن

ه، و قال: السالم ینة فسّلم علیه السالم بالمدیا أتى أبا جعفر علیو رواه عاّمة أصحابنا، قال: إّن رجال خراسان

فسّلم الرجل باْلمامة، قال: « سالم»و أعادها الرجل فقال: « سالم»قال له: ا، فیا ابن رسول الّله. و كان واقفیك یعل

نارا یواقف عنه؟! قال: ثّم بكى و قال: جعلت فداك هذه كذا و كذا د یر مؤتم به و أنّ یغ یف علم أنّ ی: كینفس یقلت ف

فضل یها و یكفیو معها ما  یت صاحبتخلف یفقال: إنّ «. كیقد قبلتها؛ فضّمها إل»ه السالم: یفاقبضها، فقال له أبو جعفر عل

فدخله و لم  یمرارا. قال الرجل: ففعلت و رجعت، فإذا طّرار قد أتى منزل« هایك فإّنك ستحتاج إلیضّمها إل»عنها. فقال: 

 .یتحّملت بها إلى موضع یالت یر هیئا إّل أخذه، فكانت تلك الدنانیترك شی

 علوان،: مصحح/  محقق ،519ص المناقب، یف الثاقب ،(هـ566 یمتوفا) ،ابن حمزه طوسى، محمد بن على

 . هـ1419: الطبع سنة ران،یا - قم الثالثة،: الطبعة ،انیانصار: النشر دار رضا، لینب



 

 

السالم  هیبه نزد امام جواد عل یخراسان یاز اهال یکه عموم اصحاب ما نقل کرده اند که مرد یه ایقض

ها  یپسر رسول خدا، امام در جواب فرمود: سالم آن مرد که از واقف یکم ایشان عرض کرد: سالم علیآمد و به ا

ش ید: پیگو یم یامام. آن مرد خراسان یبود ]مجدد[ به امام عرض کرد سالم و مرد ]مجدد[ عرض کردم سالم ا

هستم؟ راوی می گوید: سپس آن مرد  یارم و واقفداند من امامت او را قبول ند یخودم گفتم که او از کجا م

نار ها را[ به او داد. یر، امام فرمود: من گرفتم ]و همان دینار را بگین مقدار دیه کرد و به امام عرض کرد: ایگر

نار ها احتیاج ندارم[. ین دینها ]و به ایشتر از ایب یگذاشتم حت یینار هایمرد عرض کرد: من نزد خانواده ام د

د: انجام یگو یم ی. آن مرد خراسانیکن یدا میاج پیار احتینها بسیبه ا ینها را به تو دادم که به زودیفرمود: اامام 

که امام  یینار هایز ها را برد جز آن دیبه خانه ام آمد و همه چ ینار ها را گرفتم[ و برگشتم، دزدید یعنیدادم ]

 .م روشن شد[ین سخن امام براین چنیمانده بود و ا یبه من داده بود ]که نزدم بود و باق

نها یبه ا ینار ها به همان فرد، به او خبر دادند که به زودیدن آن دیز امام ضمن بخشین گزارش نیدر ا

 ینار ها که نزدش باقیل خانه او را برد و همان دین شد که دزد تمام وساین چنیکرد و ا یدا خواهیاج پیاحت

خواست قبول  یبرد هر چند در ابتدا نم ین به حکمت امام پین چنیمانده بود، مورد استفاده فرد قرار گرفت و ا

 .کند اما بعد از قبول، مساله بر او روشن شد

 مز و خبر اماید کنیو: خر

 :ان کرده استین بیرا چن یه ایه قضید بن طاووس به سند خود از قول صالح بن عطیس

اِس  یِخ َأبِ یَناُه ِبِإْسَناِدنَا ِإَلى الشَّ یَو ِمْن َذلَِك َما َروَ  َلِئِل ِبِإْسَناِدِه ِإَلى  یفِ  یرِ یَعْبِد اللَِّه ْبِن َجْعَفٍر اْلِحمْ  اْلَعبَّ ِكَتاِب الدَّ

ه السالم َأَما ِإنََّك َل َتْخُرُج ِمَن اْلَحَرِم یاْلَجَواَد اْلَوْحَدَة َفَقاَل عل یْعنِ یَجْعَفٍر  یَة َقاَل: َحَجْجُت َفَشَكْوُت ِإَلى َأبِ یَصالِِح ْبِن َعطِ 

ى َتْشَترِ َح  ُقْلُت  یَقاَل َنَعْم اْعَتِرْض َفِإَذا ُعِرْضَت َفأَْعِلْمنِ  یَر َعلَ یًة ُتْرَزُق ِمْنَها اْبنًا ُقْلُت ُجِعْلُت ِفَداَك َأْهَوى َأْن ُتِش یَجارِ  یتَّ

ى ُأَوافِ  یُجِعْلُت ِفَداَك َفَقْد ُعِرْضُت َقاَل اْذَهْب َفُكْن فِ  وِق َحتَّ ى َواَفى ُثمَّ َك َفِصرْ یالسُّ اٍس َأْنَتِظُرُه َحتَّ اِن َنخَّ ُت ِإَلى ُدكَّ

َرُة اْلُعُمِر ُقْلُت ُجِعْلُت ِفَداَك َفَما َأْصَنُع ِبَها َقاَل َقْد یَتَها َفِإْن َأْعَجَبْتَك َفاْشَتِرَها َعَلى َأنََّها َقِص یَمَضى َفِصْرُت َمَعُه َفَقاَل َقْد َرأَ 



 

 

ا َكانَ  ِه ِمَن اْلَغِد َو َسأَْلُتُه یَس ِبَها َمَرٌض َو ُعْدُت ِإلَ یُة َمْحُموَمٌة َو لَ ی ِمَن اْلَغِد ِصْرُت ِإَلى َصاِحِبَها َفَقاَل اْلَجارِ ُقْلُت َلَك َفَلمَّ

َأْن َأْنَتِظَرُه َفِصْرُت  یُت َو َأْعَلْمُتُه َفأََمَرنِ ه السالم َو َأْخَبْرُتُه اْلَخَبَر َفَقاَل اْعَتِرْض َفاْعَتَرْض یُتُه علیْوَم َفأَتَ یَفَقاَل َقْد َدَفْنُتَها الْ 

اِس َفَرِكَب َو َمرَّ ِبَنا َفِصْرُت ِإلَ  اِن النَّخَّ ى َطُهَرْت َفَوَقْعُت یُتَها َو َصَبْرُت َعلَ یَتَها َفاْشَترَ یِه َفَقاَل اْشَتِرَها َفَقْد َرأَ یِإَلى ُدكَّ َها َحتَّ

دًا اْبنِ  یَها َفَوَلَدْت لِ یَعلَ   .یُمَحمَّ

 دار: النشر دار ،233ص النجوم، علماء خیتار یف المهموم فرج ،(هـ664 یمتوفا) ابن طاووس، على بن موسى

 . هـ1368 ران،یا - قم ،یالول: الطبعة الذخائر،

 یه نقل کرده است که هنگامیدر کتاب الدلئل با سند خودش از صالح بن عط یریآنچه که به سند ما حم

ت کردم. امام فرمود: از حرم خارج نشو تا ی]و نداشتن فرزند[ به امام شکا ییحج را به جا آوردم، از تنهاکه 

شود آن را به من نشان  یا میتان شوم، آیاورد. به حضرت عرض کردم: فدایب یت فرزند پسریتا برا یبخر یزیکن

شان گفتم ]که انتخاب کردم[ یدم و به ارا انتخاب کر یزی؟ حضرت فرمود: برو انتخاب کن و من رفتم و کنیده

م. صالح رفت و نزد ییایو به من بفرما ]که چطور است[. حضرت فرمود:برو بازار و به مغازه برده فروش تا من ب

شان رفتم و امام ید ]امام آمد[ و رفت و منم به دنبال ایایشان بینکه ایستاده بود و منتظر امام بود تا ایمغازه ا

او عمرش کوتاه است، به امام عرض کردم: چه کنم؟ امام  یبخر ول یدم، اگر دوست داریا[ دفرمود: ]کنیز ر

ز رفتم ]تا آن را بخرم[، ید: فردا که شد، به نزد صاحب آن کنیگو یکه به تو گفتم. صالح م یفرمود: همان

اغش را گرفتم، ز آمدم و سریندارد. فردا به نزد صاحب کن یخاص یضیز تب کرده است و مریصاحبش گفت: کن

شان خبر ید: مجدد به نزد امام آمدم و به ایگو یگفت: امروز او را دفن کردم ]و در اثر همان تب ُمرد[، صالح م

شان به یشان خبر دادم و منتظرشان بودم، ای[ انتخاب کن و بعد از انتخاب به ایگریز ]دیدادم، امام فرمود: کن

شان رفتم، حضرت فرمود: من یو[ سوار شد و از نزد ما رفت، ]بعد از[ اد یز را دیز آمد ]آن کنیمغازه صاحب آن کن

دم و منتظر ماندم تا ]از عادت ماهانه[ پاک شود، با او همبستر شدم و پسرم یدم، آن را بخر. آن را خریز را دیکن

 .ا آوردیم به دنیمحمد را برا



 

 

ن شد، یکوتاه است و چن یز اولید عمر کننکه فرمودنیه السالم عالوه بر ایز امام جواد علین گزارش نیدر ا

کرد و  یبه او روز ید و بعدا خداوند فرزند پسرید آن کردند که صالح آن را خریه به خریتوص یز دومینسبت به کن

 .باشد یآن حضرت م یاز علم اله یوست که حاکیه به واقع پین قضین دو سخن امام در این چنیا

 دیز: شب خارج نشو

ه السالم مبنی بر عدم خروج شبانه آنان که به قصد یه امام جواد علیاز توص یه بن علیمرا ا یت جالبیروا

 :شان رفته بودند نقل کرده استیبه نزد ا یخداحافظ

اُد ْبُن عِ  یِس یاْلقَ  یَة ْبِن َعلِ یَعْن ُأمَ  َعُه َفَقاَل یه السالم ِباْلَمدِ یَجْعَفٍر عل یَسى َعلَى َأبِ یَقاَل َدَخْلُت َأَنا َو َحمَّ َنِة لُِنَودِّ

اٌد َأَنا َأْخُرُج َفَقْد َخَرَج َثَقلِ یَلَنا َل َتْخُرَجا َأقِ  ا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِدِه َقاَل َحمَّ ا َأَنا َفُأقِ  یَما ِإَلى َغٍد َقاَل َفَلمَّ ُم. َقاَل َفَخَرَج یُقْلُت َأمَّ

اٌد َفَجَرى اْلَوادِ   .اَلةیِه َو َقْبُرُه ِبَس یَق فِ َلَة َفَغرِ یِتْلَك اللَّ  یَحمَّ

ق ونشر: مؤسسة اْلمام ی، تحق667، ص2هـ(، الخرائج والجرائح، ج573ن )المتوفىی، قطب الدیالراوند

 .هـ1409ه السالم ـ قم، الطبعة: اَلولى، یعل یالمهد

م تا یدش وارد السالم هیعل جواد امام بر نهیمد در سىیع بن حماد و من: دیگو سى مىیة بن على قیام

د. وقتى كه از نزد آن حضرت ید و تا فردا بمانیم. حضرت به ما فرمود: امروز نروینكه از ایشان خداحافظى كنیا

 حماد مانم،مى و رومد بروم، ولى من گفتم نمىیز بایم، حماد گفت: بارهاى من رفته است و من نیرون آمدیب

 .شد واقع گاهلیدر همان س زین او قبر و شد غرق آن در او و آمد لیس شب آن و رفت

وست و یه السالم از منع آنان از رفتن در شب به وقوع پی، خبر امام جواد علیة بن علین گزارِش امیدر ا

 .د، حکمتش چه بوده استینکه امام فرمود شب نرویاو متوجه شد ا

 ناباصلت از زندا ییح: رها

در  یک سالیتوسط مامون به زندان افکنده شد و  یه السالم، اباصلت هرویبعد از شهادت امام رضا عل

 :ه السالم از زندان آزاد شدیهم السالم، توسط امام جواد علیت علیزندان بود که ضمن توسل به اهل ب



 

 

َضا َدْفنِ  وَ یَفأََمَر ِبَحْبِس  َل َفَدَعْوُت اللََّه َعزَّ َو َجلَّ یاْلَحْبُس َو َسِهْرُت اللَّ  یَق َعلَ َضا وَ  َسَنةً  َفُحِبْسُت  السالم هیعل الرِّ

ِهْم َأْن یِبُدَعاٍء َذَكْرُت فِ  ٍد َو َسأَْلُت اللََّه ِبَحقِّ دًا َو آَل ُمَحمَّ َج َعنِّ یِه ُمَحمَّ ى َدَخَل َعلَ  یَفرِّ َعاَء َحتَّ ُد ْبُن  یَفَلْم َأْسَتِتمَّ الدُّ ُمَحمَّ

ْلِت َضاَق َصْدُرَك َفُقْلُت إِ ی یهما السالم َفَقاَل لِ یعل یَعلِ   یوِد الَّتِ یَدُه ِإَلى اْلقُ یَو اللَِّه َقاَل ُقْم َفاْخُرْج ُثمَّ َضَرَب  یا َأَبا الصَّ

َها َو َأَخَذ بِ  یَكاَنْت َعلَ  اِر َو اْلَحَرَسُة َو اْلِغْلَمةُ  یَو َأْخَرَجنِ  یدِ یَفَفكَّ َو َخَرْجُت ِمْن  یَكلُِّمونِ یُعوا َأْن یْسَتطِ یَفَلْم  یَرْونِ ی ِمَن الدَّ

اِر ُثمَّ َقاَل اْمِض فِ  ْلِت َفَلْم َأْلَتِق َمَع اْلَمْأُموِن ِإَلى یِصُل ِإلَ یِه َو َل یَوَداِئِع اللَِّه َفِإنََّك َلْن َتِصَل ِإلَ  یَباِب الدَّ َك َأَبدًا َقاَل َأُبو الصَّ

 .َوْقِت َهَذا الْ 

ق و نشر: قسم الدراسات ی، تحق762، صیق(، اَلمال 381ن )المتوفىیبن الحس یالصدوق، محمد بن عل

 .هـ1417قم، الطبعة: اَلولى،  -مؤسسة البعثة  -ة یالسالم

ه السالم را به خاك ید: او ]مامون[ دستور داد مرا به زندان ببرند و حضرت رضا علیگو یابا صلت م

 و نبرد خوابم شبى گذشت، ار سخت مىیسال در حبس به سر بردم و بر من در زندان بس كیبسپارند. مدت 

 را محمد آل و محمد حال آن در كه دعائى به و شدم مشغول زارى و دعا به و رفتم خدا درگاه به و ماندم داریب

ده بود كه ناگاه یم نرساتما به میدعا هنوز كردم؛ شروع خواستم، یم ییرها خداوند از آنان بحق و كردم یم ذكر

 و است شده تنگ اتنه یهما السالم بر من وارد شده و فرمود: اى ابا صلت سیدم ابو جعفر محمد بن على علید

 ؟گشته تمام ات حوصله

 و غل به را مباركش ا، آنگاه دستیرون بیز و با من بیعرض كردم: آرى به خدا سوگند. فرمود: برخ

 در آورد، رونیب زندان از و گرفت مرا دست ،[شد باز و] شد برداشته من از همه و زده بود، من بر كه رهائىیزنج

خن گفتن نداشتند، من از در خارج س قدرت[ شانیا برکت به یول] دندید یم مرا غالمان و پاسبانان كه حالى

شوى، و او هم تو را  یشان به من فرمود: برو به امان خد،ا بدان كه تو هرگز با مأمون روبرو نمیشدم، بعد از آن ا

 .افته استید: تاكنون مأمون به من دست نیگو یافت. ابو الصلت مینخواهد 



 

 

لسالم بوده است و به جرم محبت آن ه این حضرت رضا علین گزارش اباصلت که خود از مالزمیدر ا

به او خبر دادند و  یو یهم السالم، امام از سختیت علیحضرت به زندان افکنده شد، عالوه بر توسل به اهل ب

 .ز از زندان آزاد کردندیاباصلت را ن

 بیان بن شبیر یط: دعا برا

او گفته بود به محضر امام ان به یه السالم مشرف شده بود و ریراِن خادم، به محضر امام جواد علیخ

ب به یران عجین مساله بر خیان دعا کردند. ایخود ر یمن و پسرم دعا کند که امام فقط برا یعرض کن که برا

ن یحضرت او را چن یکند که خادِم امام، از علت دعا یفرزند او دعا نم یدانست چرا امام برا ید و نمینظر رس

 :آگاه کرد

َثنِ  ِد ْبِن َعاِمٍر َعْن َخ ُن بْ یاْلُحَس  یَحدَّ ِد ْبِن َعلِ  یاَم َأبِ یَقاَل: َحَجْجُت أَ  یِس یَراَن اْلَخاِدِم اْلَقَراطِ یُن ُمَحمَّ  یَجْعَفٍر ُمَحمَّ

ا ِسْرَنا ِإلَى یِإلَ  یوِصَلنِ ی ه السالم َفَسأَْلُتُه َأنْ یَجْعَفٍر عل یْبِن ُموَسى َو َسأَْلُتُه َعْن َبْعِض اْلَخَدِم َو َكاَنْت َلُه َمْنِزَلٌة ِمْن َأبِ  ِه َفَلمَّ

ا َأْن َوافَ یه السالم َفَمَض یَجْعَفٍر عل یِإَلى َأبِ  یُد َأْن َأْمِض یُأرِ  یْأ َفِإنِّ یَتهَ  یَنِة َقاَل لِ یاْلَمدِ   یَنا اْلَباَب َقاَل َساِكٌن فِ یُت َمَعُه َفَلمَّ

ا َأبْ  ُت یَأنَُّه َقْد َخَرَج َو َمَضى َفَبقِ  یَطأَ َعَلى َرُسولِِه َخَرْجُت ِإَلى اْلَباِب َفَسأَْلُت َعْنُه َفأَْخَبُرونِ َحاُنوٍت َفاْسَتْأَذَن َو َدَخَل َفَلمَّ

اِر َفَقاَل َأْنَت َخ یُمَتَح  ه یَفِإَذا َأُبو َجْعَفٍر عل -ُت اْدُخْل َفَدَخلْ  یَراُن َفُقْلُت َنَعْم َقاَل لِ یرًا َفِإَذا َأَنا َكَذلَِك ِإْذ َخَرَج َخاِدٌم ِمَن الدَّ

اٍن َلْم  ا َنَظْرُت ِإلَ یْقُعُد َعلَ یُكْن ُفِرَش َلُه َما یالسالم َقاِئٌم َعَلى ُدكَّ ْبُتُه َو یِه َتهَ یِه َفَجاَء ُغاَلٌم ِبُمَصلًّى َفأَْلَقاُه َلُه َفَجَلَس َفَلمَّ

اَن ِمْن غَ  كَّ اَلَم َو َمدَّ ِإلَ یَدِهْشُت َفَذَهْبُت َِلَْصَعَد الدُّ َرَجِة َفَصِعْدُت َو َسلَّْمُت َفَردَّ السَّ َدُه ی یِر َدَرَجٍة َفأََشاَر ِإَلى َمْوِضِع الدَّ

ْلُتَها َو َوَضْعُتَها َعَلى َوْجهِ  ا َدَخلَنِ یِدِه َفأَْمَسْكُت یبِ  یَو َأْقَعَدنِ  یَفأََخْذُتَها َو َقبَّ َهِش َفتَ  یَدُه ِممَّ ا  یدِ ی یَرَكَها فِ ِمَن الدَّ َفَلمَّ

اُن یه السالم َو ُقْلَت َلُه َمْوَلَك الرَّ یَجْعَفٍر عل یِإْن َوَصْلَت ِإَلى َأبِ  یٍب َقاَل لِ یاُن ْبُن َشبِ یَو َكاَن الرَّ  یُتَها َفَساَءَلنِ یَسَكْنُت َخلَّ 

اَلَم َو یْقَرُأ َعلَ یٍب یْبُن َشبِ  َعاءَ یَك السَّ ِه َفَدَعا َلُه َو یْدُع لُِوْلِدِه َفأََعْدُت َعلَ یَلُه َو لُِوْلِدِه َفَذَكْرُت َلُه َذلَِك َفَدَعا َلُه َو َلْم  ْسأَُلَك الدُّ

ا َمَض یِه َثالِثًا َفَدَعا َلُه َو َلْم یْدُع لُِوْلِدِه َفأََعْدُت َعلَ یَلْم  ْعُتُه َو ُقْمُت َفَلمَّ  اْلَباِب َسِمْعُت َكاَلَمُه َو َلْم َأْفَهْم ُت َنْحوَ یْدُع لُِوْلِدِه َفَودَّ



 

 

ا ُقْمُت َفَقاَل لِ  یدِ یَفُقْلُت َلُه َما َقاَل َس  یَأَثرِ  یَقاَل َو َخَرَج اْلَخاِدُم فِ   یَنْفَسُه َهَذا ُولَِد فِ  یْهدِ یَرى َأْن ی یَمْن َهَذا الَّذِ  یَلمَّ

ا ُأْخِرَج ِمْنَها َص  ْرِك َفَلمَّ ا َأَراَد اللَُّه َأْن ِباَلِد الشِّ  .ُه َهَداهیْهدِ یاَر ِإَلى َمْن ُهَو َشرٌّ ِمْنُهْم َفَلمَّ

خ ی، لش867، ص2، جیار معرفة الرجال المعروف برجال الكشیق(، اخت 350یالكشى، محمد بن عمر )المتوف

، ناشر: یالرجائ ید مهدیالس ق:ی، تحقیرداماد الستربادیق: المعلم الثالث میح وتعلی، تصحیالطائفة أبى جعفر الطوس

 . ه 1404خ الطبع: یهم السالم ، قم، تاریت علیمؤسسة آل الب

كه  یشان را ازخدمتکاریه السالم عازم حج شدم و حاِل اید: در زمان امام جواد علیگو یران خادم میخ

 .شان ببردیدم و درخواست كردم مرا خدمت ایتى داشت، پرسینزد آن حضرت موقع

 من. بروم السالم هیعل جواد م دارم خدمت امامیم، گفت: آماده باش كه من تصمیدینه رسیوقتى به مد

 گذشت، مدتى شد، داخل و گرفت اجازه خودش. باش یدكان درب گفت میدیرس كه خانه درب به رفتم، او با هم

ر ماندم؛ ین متحم رفت، و شد خارج گفتند که شدم غالم آن یایجو و خانه درب رفتم امد،ین من دنبال به كسى

 .ران هستى؟ گفتم آرى. گفت داخل شوید: تو خین، خادمى خارج شد و پرسین بیدر هم

ستاده بود كه فرشى براى نشستن نداشت، یك سكوى بلند ایه السالم بالى یوارد شدم امام جواد عل

 .غالمى با جا نمازى آمد و آن را پهن كرد، امام نشست

دم، خواستم بالى سكو یبت و مقامش چنان مرا فرا گرفت كه ترسیهشان افتاد، ین كه چشمم به ایهم

 را خود دست كردم سالم رفته، بال است آنجا پلكان كه كرد اشاره امام بگذارم، پلكان روى بر پاىم آنكهبروم بى 

ه مرا ك بتىیه از نشاند، مرا خود دست با گذاشتم خود صورت روى بر و دمیبوس و گرفتم كرد، دراز من طرف به

ن كه حالت وحشت از دلم رفت رها ید همیز دست خود را نكشیشان را رها نكردم امام نیگرفته بود من دست ا

 .ا شدیكردم و از حالم جو

ان سالم یدى عرض كن غالمت ریب گفته بود وقتى خدمت آن حضرت رسیان بن شبید: ریگو یم یراو

ان دعا یشان عرض كردم، آن حضرت براى رید. من خدمت ایرسانده و تقاضا دارد براى او و فرزندش دعا بفرمائ



 

 

زى در مورد یان دعا كردند و چیفرزندش خوددارى نمود، باز دو مرتبه اظهار كردم براى ر یكرد ولى از دعا برا

 .ان تنها دعا كرد. خداحافظى نموده خارج شدمیز تكرار كردم براى ریفرزندش نفرمود، مرتبه سوم ن

دم. خادم یشان را نفهمیش ایفرمود ولى فرما یزى میدم كه چیصداى امام را شندم یدرب خانه كه رس

ت یل است خود را هدایست كه ماین كیم موقع آمدن من چه فرمود؟ گفت: فرمود ایدنبال من آمد، گفتم مول

ز آنها د كه ایب[ در بالد شرك متولد شد از آنجا هم كه خارج شد، جزء كسانى گردیان بن شبین پسر ]ریکند، ا

 .[است دهیفا یب حقش در من یدعا و] كرد مى تشیهدا خواستن[ بدتر بودند، اگر خدا مىی]مشرک

ب را ولدت و یان بن شبیش در حق فرزند ریخو یت، علت عدم دعاین روایه السالم در ایامام جواد عل

شان مقدم یا یبر دعا یت الهیح فرمودند که هداین امام تصریان فرمودند و همچنین شرک بیرشد او در سرزم

 .است یاست که خود، نکته مهم

 یعموم یبیغ ی.خبر ها5 

 یا مکان خاصیان فرموده اند، منحصر در زمان و یه بیامام جواد سالم هللا عل که یگر از اخباریدسته د

 :شود یاز موارد اشاره م یز برخین بخش نیباشد که در ا یست و عمومین

 بمذه یدیده مرد زیالف: خبر از عق

که او  یده و ضمن پرسش سوالت خود، با مردیه السالم رسیمحضر امام جواد عل یر یاز اهال یگروه

ن بازگو یه را چنیبن جعفر قض یبوده است مواجه شدند که موس یدیاعتقاد ز یده بود و دارایز خدمت امام رسین

 :کند یم

ارِ  اَلُم َفُدلِْلنَ یُد َأَبا َجْعَفٍر َعلَ یِإَلى َبْغَداَد ُنرِ  یَقاَل: َوَرْدَنا َجَماَعًة ِمْن َأْهِل الرَّ  یُموَسى ْبَن َجْعَفٍر الدَّ ِه َو یا َعلَ ِه السَّ

ا َدَخْلَنا َعلَى َأبِ ی یدِ یزَ  یَمَعَنا َرُجٌل ِمْن َأْهِل الرَّ  اَلُم َسأَْلَناُه َعْن َمَساِئَل َقَصْدَنا ِبَها َو یَجْعَفٍر َعلَ  یْظِهُر َلَنا اْْلَِماَمَة َفَلمَّ ِه السَّ

ُجِل الزَّ ِد َهَذا ایَقاَل َأُبو َجْعَفٍر لَِبْعِض ِغْلَماِنِه ُخْذ بِ  ُجُل َعَلى َقَدمَ  یدِ یلرَّ ِه َو َقاَل َأَنا َأْشَهُد َأْن َل ِإَلَه ِإلَّ اللَُّه یَو َأْخِرْجُه َفَقاَم الرَّ

دًا َرُسوُل اللَِّه َو َأنَّ َعلِ  ُة َو ُأْثِبُت لَ یُر اْلُمْؤِمنِ یًا َأمِ یَو َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ َة لِلَِّه فِ َن َو َأنَّ آَباَءَك اَْلَِئمَّ َهَذا اْلَعْصِر َفَقاَل َلُه:  یَك اْلُحجَّ



 

 

اَلِل الَّذِ یاْجِلْس َفَقِد اْسَتْحقَ  ُجُل: َو یْسَمُع َو َل یِمْن َجْعِلِه َلُه  یِمَك اَْلَْمَر لِ یِه َو َتْسلِ یُكْنَت َعلَ  یَت ِبَتْرِك الضَّ ْمَنُع َفَقاَل الرَّ

َة َأْرَبعِ  یِد ْبِن َعلِ یُن لِلَِّه ِبِإَماَمِة زَ یَأدِ  یِإنِّ  یدِ یا َس یاللَِّه  ا َعِلْمَت ِمنِّ یَن َسَنًة َو َل ُأْظِهُر لِلنَّاِس غَ یُمدَّ َما  یَر َمْذَهِب اْْلَِماَمِة َفَلمَّ

ةُ یَل   .ْعَلُمُه ِإلَّ اللَُّه َأْشَهُد َأنََّك اْْلَِماُم َو اْلُحجَّ

لبنان،  -روت ی، دار النشر: البالغ، ب302ة الكبرى، صیهـ(، الهدا 334 یامتوف) ن بن حمدانیبى، حسیخص

 .هـ1419سنة الطبع: 

م و قصد ]مالقات[ ابوجعفر یبه بغداد وارد شد یر یاز اهال ید: ما گروهیگو یم یبن جعفر دار یموس

مذهب بود  یدیکه ز یر یاز اهال یم و مردیشد یشان راهنمائیم و به منزل ایه السالم[ را داشتی]امام جواد عل

ه السالم وارد یکه بر امام جواد عل یمز همراه ما بود، هنگایکرد ن یاما اظهار امامت ]نسبت به آن حضرت[ را م

 یدین مرد زیاز غالمانشان فرمودند: دست ا یکیکه مد نظرمان بود پرسیدیم، آن حضرت به  یم و از سوالتیشد

جز هللا  ییدهم که خدا یستاد و گفت: شهادت میش ایدو پا یر و او را خارج کن. آن مرد بر رویمذهب را بگ

هم السالم[ و یت علین و پدران تو ائمه ]اهل بیرالمؤمنیام یرستاده خدا و علدهم محمد ف یست و شهادت مین

ن، تو مستحق ترک ید، حضرت به او فرمود: بنشین زمان حجت خدا هستی[، در ایگاهیآنچه تو در آن ]جا

 که ی[ که امر خود را به کسین ]مستحق هستیه[ و همچنیدی]اعتقاد به ز یکه قبال در آن بود یی هستیگمراه

م، من یآقا ی]منظور خود آن حضرت است[. آن مرد عرض کرد: ا یخدا او را شنونده و منع کننده قرار نداد بسپار

ان نکرده بودم یجز مذهب امامت ]دوازده امام[ را ب ید معتقد بودم و نزد مردم مذهبیچهل سال به امامت ز

 .یدهم که تو امام و حجت خدا هست ی، شهادت میدان یداند را م یدم که آنچه که خدا از من مید یوقت

ح کرد که چهل سال ین برخورد امام شده است، تصریز متعجب از این یدین گزارش که خود مرد زیدر ا

ده او را به او گوشزد کردند و یز همان عقیده او جز خداوند متعال خبر نداشته است که امام نیاز عق یچ کسیه

 .دیه السالم گردیجواد علروان امام یان و پیعین از شین چنیا یو



 

 

 هب: خبر از نام

اب شده بود، سه نامه همراهش بود و یه السالم شرف یکه محضر امام جواد عل یداود بن قاسم جعفر

که بر امام وارد شد، حضرت به او فرمودند که کدام نامه  یاست. هنگام یچه کس یدانست کدام نامه برا ینم

 :ن نقل کرده استیت را چنیروا ینیاست چنان چه مرحوم کل یچه کس یبرا

ُر ُمَعْنَوَنٍة َو اْشَتَبَهْت یَثاَلُث ِرَقاٍع غَ  یه السالم َو َمعِ یَجْعَفٍر عل یَقاَل: َدَخْلُت َعَلى َأبِ  یَعْن َداُوَد ْبِن اْلَقاِسِم اْلَجْعَفرِ 

انِ یاِد ْبِن َشبِ یَفاْغَتَمْمُت َفَتَناَوَل ِإْحَداُهَما َو َقاَل َهِذِه ُرْقَعُة زِ  یَعلَ   یَة َفَقاَل َهِذِه ُرْقَعُة ُفاَلٍن َفُبِهتُّ َأَنا َفَنَظَر ِإلَ یٍب ُثمَّ َتَناَوَل الثَّ

َم َقاَل َو َأْعَطانِ  ِه َو َقاَل َأَما ِإنَُّه َس  یَأْن َأْحِمَلَها ِإَلى َبْعِض َبنِ  یَناٍر َو َأَمَرنِ یَثاَلَثِماَئِة دِ  یَفَتَبسَّ ٍف یَعَلى َحرِ  یوُل َلَك ُدلَّنِ قُ یَعمِّ

َنانِ یِه َقاَل َفأَتَ یِبَها َمَتاعًا َفُدلَُّه َعلَ  یلِ  یْشَترِ ی ِبَها َمَتاعًا َفُقْلُت  یلِ  یْشَترِ یٍف یَعلَى َحرِ  یا َأَبا َهاِشٍم ُدلَّنِ ی یِر َفَقاَل لِ یُتُه ِبالدَّ

 .َنَعمْ 

اٌل َأْن ُأَكلِّمَ  یَقاَل َو َكلََّمنِ  ْأُكُل َو َمَعُه َجَماَعٌة َو َلْم یِه َِلَُكلَِّمُه َلُه َفَوَجْدُتُه یَبْعِض ُأُموِرِه َفَدَخْلُت َعلَ  یْدِخُلُه فِ یُه َلُه َجمَّ

اِل الَّذِ یٍة ِر َمْسأَلَ یُثمَّ َقاَل اْبِتَداًء ِمْنُه ِمْن غَ  یدَ یَن یا َأَبا َهاِشٍم ُكْل َو َوَضَع بَ یَكاَلَمُه َفَقاَل  یْمِكنِّ ی  یا ُغاَلُم اْنُظْر ِإَلى اْلَجمَّ

ُه ِإلَ   .َك یَأَتاَنا ِبِه َأُبو َهاِشٍم َفُضمَّ

 یه علیصححه وعلق عل ،495، ص1، جیق(، الكاف 329عقوب بن إسحاق )المتوفىی، محمد بن یالراز ینیالكل

 .هـ1388 ،الثالثة الطبعة ،تهران ،ة ی، ناشر: دار الكتب السالمیأكبر الغفار

 من بر و داشتم نشانىدم و سه نامه بى یکند: خدمت امام جواد رس ینقل م یداود بن قاسم جعفر

 آنها از كىی[ السالم هیعل جواد امام] بودم، ناراحت[ بابت نیا از] و[ است یکس چه یبرا کدام که] بود شده اشتباه

ار ین از فالنى است، من بسیرداشت و فرمود: اب را دومى و است، بیشب بن ادیز از نیا: فرمود و برداشت را

صد اشرفى  ید: آن حضرت سیگو یشان به من نگاهى كرد و لبخندى زد. داود بن قاسم میتعجب کرده بودم، ا

 شهیپ هم كی به مرا دیگو كى از عموزادگانشان ببرم، و به من فرمود: او به تو مىیبه من دادند كه آن را براى 

 یم یم كالئى بخرد، تو او را راهنمائى كن، راویصد درهم[ برا یى كن تا با آن ها ]آن سراهنمائ( دللى کی)



 

 

ک دللى( راهنمائى كن یشه )یك هم پیها را براى او آوردم و او به من گفت: اى ابا هاشم، مرا به  ید: اشرفیگو

 .م كالئى بخرد، گفتم: بلهینار[ ها برایتا با آن ]د

رد، من نزد یش بپذیكى از كارهایم او را در یبه من گفت كه به آن حضرت بگود: شتربانى یگو یداود م

 با توانمنمى و هستند شانیا با گروهى و خورددم خوراك مى یم، دین باره سخن گویآن حضرت رفتم تا با او در ا

شان یاد، سپس انه من جلو خوراكى و بخور بفرما هاشم، ابا اى: فرمود امام كنم، گفتگو باره نیا در حضرت آن

 با را او و نیبب آورده، خود با هاشم ابا كه را شتربانى آن غالم، اى: فرمود یپرسشآغاز سخن كرد و بدون هرگونه 

 .باش داشته خود

. درخواست 1ب اشاره فرمودند: یز به دو مساله از عالم غیه السالم نیز جواد الئمه علیت نین روایدر ا

 .. حضور آن غالم بدون آنکه ابا هاشم اشاره کند، حضرت اشاره به آن غالم کردند2شان؛ یتوسط عموزاد یراهنمائ

 یج: عدم پاسخ به نامه فرد واقف

ه السالم توقف کرده و امامت امام رضا صلوات یدر امامت امام کاظم علبود که  یاز فتنه ها یکیه یواقف

ن گروه داشته یاز فساد اعتقاد ا ین گروه حاکیهم السالم بر ایت علیه را قبول نکردند. ردود مختلف اهل بیهللا عل

ضمن نامه آن ه السالم نامه نوشتند که در یاز اصحاب بر امام جواد عل یان شده است. جمعیو انحرافات آنان ب

 :ز بود که امام به نامه او پاسخ ندادندیمذهب ن یها، نامه فرد واقف

 َحَواِئَج  یفِ  ِرَقاعاً  السالم هیعل هِ یِإلَ  َكَتْبَنا َقاُلوا[ هما السالمیعل یالّتق یَأنَُّهْم ]جماعة من أعالم اْلمام محّمد بن عل

ِه فِ ی َجَعَلَها بَ ُرْقَعةً  اْلَواِقَفةِ  ِمنَ  َرُجلٌ  َكَتَب  وَ  َلَنا َع اْلَجَواَب ِبَخطِّ َقاِع. َفَوقَّ َقاِع ِإلَّ فِ  یَن الرِّ َها یِجْب فِ یَلْم  یُرْقَعِة اْلَواِقفِ  یالرِّ

 .ءٍ یِبَش 

ق ونشر: مؤسسة اْلمام ی، تحق670، ص2هـ(، الخرائج والجرائح، ج573ن )المتوفىی، قطب الدیالراوند

 .هـ1409لطبعة: اَلولى، ه السالم ـ قم، ایعل یالمهد



 

 

که در  ییه السالم شناخته شده بودند، نقل کرده اند که نامه هایکه نزد امام جواد عل یاز بزرگان یگروه

 ین نامه ما گذاشت. پاسخ نامه هایز نامه خود را بیبود ن یکه واقف یم، مردیخواستمان بود به آن حضرت نوشت

 .او نوشته نشده بود یبرا یچ جوابیکه ه یما با خط خود امام بود مگر نامه آن فرد واقف

نداشته است، امام نامه آن  یچ نشانه ایخود را نوشته بودند و ظاهرا ه یکه آن گروه نامه ها یاز آنجائ

از مقام  یاو ننوشتند که خود حاک یبرا یص دادند و پاسخیشان را قبول نداشتند تشخیکه امامت ا یفرد واقف

ز یه السالم را قبول نداشته است، نوشتن پاسخ نیامام علباشد و چون آن فرد  یب آن حضرت میو علم غ یعلم

 .ن باب پاسخ او را ننوشتندینداشته است و امام از ا یده ایاو فا یبرا

 :جهینت

د، ین نوشته ذکر گردیش از آن است که در ایه السالم که تعداد آن بیامام جواد عل یبیغ یرهاورد اخبار

همگان مورد اعجاب بوده  یرساند و اخبار آن حضرت برا یبه اثبات م را یب الهیاتصال علم آن امام به منبع غ

 .باشد یر امام میز امام از غیدر تما یاست که خود نکته مهم

  

دیموفق باش  

فیفرجه الشر یعصر عجل هللا تعال یحضرت ول یقاتیموسسه تحق  

 


