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 سالم بر باب الحوائج کاظمین

يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا  هَا الْكَاظِمُبْنَ جَعْفَرٍ أَيُّ يَا أَبَا الْحَسَنِ يَا مُوسَى»

 حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا

إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَیْ 

 «.لَنَا عِنْدَ اللَّهِ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهاً عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ

ا الحسن اى موسى بن جعفر اى کاظم اى فرزند رسول خدا اى ي»

 حجت خدا بر خلق اى آقاى ما و سرور ما،

ما رو آورديم و شفيع گرفتيم و توسل جستيم بوسيله تو بدرگاه خدا 

هاى خويش قرار داديم اى آبرومند نزد خدا  و تو را پيش روى حاجت

 «.ش خداشفاعت کن براى ما پي

 (842، ص99)بحاراالنوار، مجلسی، ج

 
 

 والدت خورشید هفتم

-می هـجرت781 سالذی الحجه در ماه کاظمموسی والدت امام 

اختالف  صفر و ذی الحجه باشد. البته در تاریخ والدت ایشان بین دو ماه

 والدت ایشان مکان .می باشدهمان ذی الحجه قول مشهور  است که

دالئل اإلمامة، طبرى آملى صغی، رک: ه و مدینه)منزلی بین مک« ابواء»
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همزمان با حکومت عبدالملک بن مروان بوده است. )تحلیلی از  (303ص

 (99، ص7زندگانی امام کاظم،شریف قرشی، ج

، رئیس مذهب جعفری امام جعفر پدر امام موسی کاظم

 مجلسی، حمیده بربریه)بحار األنوار،و مادر بزرگوارشان صادق

 باشد.می« لؤلؤة» حمیده اندلسی بوده و از القاب ایشان ،(6،ص42ج

، 7، زین الدین، ج)الصبح اذا اسفر فی احوال االمام موسی بن جعفر

 (81ص

حَمِیدَةُ مُصَفَّاةٌ : »ه استدر قداست و پاکی ایشان فرمودامام صادق

سُهَا حَتَّى أُدِّیَتْ إِلَیَّ مِنَ الْأَدْنَاسِ کَسَبِیکَةِ الذَّهَبِ مَا زَالَتِ الْأَمْلَاکُ تَحْرُ

ها مانند شمش حـمیده از پلیدی»،«کَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لِی وَ الْحُجَّةِ مِنْ بَعْدِی

فرشتگان همواره او را نگهدارى کردند تا به من رسید به  .ستا پاک ،طال

کافی، «)جهت کرامتى که خدا نسبت به من و حجت پس از من فرمود

 .(411، ص7کلینی، ج

بود. این نام تا آن زمان در خاندان رسالت سابقه « موسی»نام امام

نداشت ولی در تاریخ سابقه ممتدی داشت که تجدید کننده و یادآور 

بود. پیامبری که امتی های موسی بن عمرانها و بت شکنیمجاهدت

های عصر خویش  را از ضاللت و گمراهی نجات داد و در برابر طاغوت

)دورنمایی از زندگی موسی بن جعفر)ع(، ها را شکست دادایستاد و آن

 (.79عقیقی بخشایشی، ص
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های ابوالحسن اول، ابوالحسن ماضی، ابوابراهیم، به کنیهامام 

، 1)تحلیلی از زندگانی امام کاظمابوعلی و ابواسماعیل مشهور بودند

 (. 66ـ  63، ص7شریف قرشی، ج

ج، صابر، زاهر، عبد صالح، القاب کاظم، باب الحوائچنین ایشان هم

صالح، سید، وفی، امین، پاک نفس و فرمانده سپاه را دارا بودند که کاظم 

، 1)احسن التراجم الصحاب االمام موسی الکاظمباشد.از همه مشهورتر می

در برخی منابع در کنار کاظم از ساکت استفاده  (74، ص7الشبستری، ج

)مسند اکت تأکید شده استبا صفت سشده و به عبارتی این لقب امام

 (6، ص7، العطاردی، جاالمام الکاظم ابی الحسن موسی بن جعفر

نگاه اجمالی داشت  «کظم» توان به ریشهمی« کاظم»در تبیین معنی 

به معنی ضبط شی و حبس آن در درون است که مصداق  در التحقیق که

-آندهد)رک: التحقیق فی کلمات القرآن در هنگام حزن و غم رخ می

خوردن نفس کنایه از سکوت  و این فرو( 10، ص70، ج، مصطفوىالکریم

 است.

به عنوان یکی از القاب ایشان ذکر شده « باب الحوائج»که در این

و همدردی با مظلومان است. به نهایت جود و سخاوت امام

گردد.که از ایشان  به عنوان وسیله گشوده شدن مشکالت، میبر

رو هر کس دست نیاز شود. از اینفیض الهی یاد می ها و واسطهگرفتاری

به این دامن پر خیر دراز کند، حاجت روا خواهد شد که وی باب اهلل و 
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، جمعی از نویسندگان، )رک: دانشنامه امام کاظمباب الحوائج است

 .(101، ص1ج

که مردم مدینه  برشمرده شدهنیز برای امام «زین المجتهدین»لقب

-این لقب می و... به ایشان را به خاطر صوت زیبا، قرائت قرآن با حزن

  .(309، صخواندند)إعالم الورى بأعالم الهدى، طبرسى

 درباره تعداد فرزندان امام در میان علمای انساب و مورخین

اختالف وجود دارد و در منابع ارقام متفاوتی درج شده است. در باب این 

اختالف دالیلی از قبیل ذکر صفت، لقب و کنیه به جای اسم فرزندان، 

اضافه شدن اسامی نوادگان و احفاد به جای اسم فرزندان، نسب سازی، 

ه، اشتباه در نسخ چاپی و... ها و توهمات عامیانجعلیات، ورود افسانه

ـ  49و  34)رک: مهاجران موسوی، عرفان منش، صباشددخیل می

از فرزندان خاص ایشان بودند. و حضرت معصومهامام رضا.(46

وحضرت به معین الضعفا، عالم آل محمد جا که امام رضاتاآن

)رک: الصبح ملقب بودند الرضابه کریمه اهل بیت و اختمعصومه

 (.823، ص7، زین الدین، جفر فی احوال االمام موسی بن جعفراذا اس

 

 

 

 

http://lib.eshia.ir/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
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 درباره باب الحوائج

، مملو از فضایل اخالقی، زندگی پر برکت امام موسی کاظم

استقامت، علم و معرفت و خدا محوری بود. که در این قسمت به شمار 

 شود.محدودی از فضایل ایشان اشاره می

 امامت -1

امری واضح بود که هر خاندان رسول اهللامامت و والیت در 

کرد. در مورد امام امامی، امامت و وصایت امام بعد خود را تبیین می

دَخَلْتُ » گوید:این گونه نقل شده که ابراهیم کوفی میموسی کاظم

 فَإِنِّی لَجَالِسٌ عِنْدَهُ إِذْ دَخَلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُعَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

یَا إِبْرَاهِیمُ جَعْفَرٍ وَ هُوَ غُلَامٌ فَقُمْتُ إِلَیْهِ فَقَبَّلْتُهُ وَ جَلَسْتُ فَقَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ

نشسته بودم، که امام  نزد امام صادق«»أَمَا إِنَّهُ صَاحِبُکَ مِنْ بَعْدِی

که در آن زمان کودک بود، وارد شد. بلند شدم به موسی بن جعفر

ای »فرمود:امام صادق تم و او را بوسیدم و بعد نشستم.سوی او رف

 .(79، ص42)بحاراالنوار، مجلسی، ج «ابراهیم، او بعد از من امام شماست

 رهبری دل ها -2

-های مردم حکومت میهمانند پدران بزرگوارش بر دلامام کاظم

بردند و ای بود که از ابتدا،خلفای زمان از آن رنج میکرد. این مسأله

 دادند. العمل هایی نشان میبت به آن عکسنس
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را  گونه بود که روزی هارون امام ایننمونه آن در زمان امام

کنار کعبه دید و به ایشان گفت: تو همان هستی که مردم پنهانی با تو بیعت 

اَنَا اِمامُ القُلُوبِ و »فرمود: اند؟ امامکرده تو را به پیشوایی برگزیده

کنم و تو بر های مردم حکومت میمن بر دل«»الجُسُوماَنْتَ اِمامُ 

)عوالم العلوم و المعارف واألحوال من اآلیات و األخبار و األقوال، «هاتن

 (.848، ص87، جبحرانى اصفهانى

 دریای علوم و معارف -3

معیار علوم، مقدار معارف و فنون جمیله ایشان را جز خداوند تعالی 

کسی پایان ایشان است هیچمحیط علوم بیکه خالق و محیط بر دریای 

، 8،سپهر،ج)ناسخ التواریخ زندگانی حضرت موسی بن جعفرداندنمی

 .(777ص

سرآمد علم، بصیرت، معرفت، دانش و کمال بود امام موسی کاظم

ها توصیه رای آنجکه این فضایل را به شاگردان آموخته و نسبت به ا

در شاگردان متبلور یم امامجا که عظمت و شخصیت عظداشتند. تا آن

 های برجسته بودند. ها نیز در عصر خود از شخصیتگشته و آن

از قبیل یافتگان مکتب امامتربیتاز در این مجال به نام تعدادی 

، دانشنامه امام کاظم)ابن ابى عمیر، صفوان بن مهران، صفوان بن یحیى
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هشام  و ، على بن یقطین، مؤمن طاق(822، ص1، ججمعی از نویسندگان

 .شودبن حکم اشاره می

توان به آن اشاره داشت، یکی از دیگر مطالبی که در این راستا می

های حاصل از جه به سخت گیریتغییر در شیوه نشر حدیث بود. با تو

جانب حکومت بنی عباس و جایگاه حدیث، طریقه نشر احادیث به صور: 

 سوالی، مکاتبات، وکالت و مناظرات تبدیل شد. 

ظهور کرد و به شکل وسیعی در مکاتبات در زمان امام صادق

هایی از سوی منتشر شد. رسالهو بقیه ائمهزمان امام کاظم

یقطین و حسین بن مختار و  غیر آن دو ظهور اصحابی مثل علی بن 

)وقائع المؤتمر السنوی الثالث الدولی، االمانة العامة للعتبة الکاظمیة یافت

 (.333ـ  338، ص7المقدسة، ج

 

 

 نقش انگشتر -4

از برجستگی خاصی همانند سایرائمهنقش انگشتر آن حضرت

، گشتر امامبرخوردار بود. به عبارتی، دقت در مضمون عبارت روی ان

 کند. نهایت ایمان، تقوا و خداجویی ایشان را بیان می

سلطنت »، «وَحْدَهُ لِلَّهِ الْمُلْکُ»نقش انگشتر امام بزرگوار عبارت بود از:

این عبارت  (77، ص42)بحاراالنوار، مجلسی، ج«تنها از آن اوست

http://lib.eshia.ir/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
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تعالی همچنین بیان کننده دلبستگی زیاد ایشان به خدا و انقطاع به حق 

 (.63، ص7، شریف قرشی، ج)تحلیلی از زندگانی امام کاظمباشدمی
 

 نبوغ در کودکی -5

همیشه مطرح بوده است. که این امر نبوغ سرشار نیز در میان ائمه

شده است. در میان مشاهده میبه عنوان امتیاز در بین فرزندان امامان

نبوغ  ازهوش و ، امام موسی کاظمفرزندان امام جعفر صادق

از آن به عنوان برتری امام موسی اند. که امامباالیی برخوردار بوده

 در میان فرزندان دیگر یاد کردند. کاظم

رسید. در خدمت پدرش امام صادقروزی امام موسی کاظم

پسرم روی این لوح بنویس:از کار زشت »نزد پدر لوحی بود. فرمود:

مود: پسرم! این فرخودداری کن و مرتکب آن مشو، امام صادق

و « وَ مَنْ أَوْلَیْتَهُ حَسَناً فَزِدْهُ»گفت:عبارت را توضیح بده؟ امام کاظم

نسبت به هرکس که احسان کردی، پس بیشتر کن. آنگاه امام 

عبارت دیگری فرمود: بزودی از دشمنت هر نوع مکری را صادق

، هرگاه «لَا تَکِدْهُإِذَا کَادَ الْعَدُوُّ فَ»ادامه داد:خواهی دید و امام کاظم

خداوند »فرمود: دشمن حیله کرد، تو به او مکرمکن. پس امام صادق

مناقب آل ««)بعضی را بر بعضی دیگر، برتری داداز فرزندان پیامبر

 (.379، ص4، ج، ابن شهر آشوب مازندرانىأبی طالب
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 در مکتب امام
 به یاران و دوستاران آن حضرتمکتب انسان ساز امام کاظم

درس خداپرستی، عدالت، امام شناسی، مردم باوری، ظلم ستیزی، 

هایی از آزادگی، صبر بر اسارت و ... را داد که در این مجال به ذکر گوشه

 این عظمت و بزرگی پرداخته می شود. 

 

 

 

 تضرع به درگاه حق تعالی .1

 إِنِّی اللَّهُمَ»:پرداختاین گونه با خداوند متعال به مناجات میامام

خداوندا در آن زمان »، «وَ الْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ أَسْأَلُکَ

که مرگ به سراغم آید راحت و در آن هنگام که در برابر حساب اعمال 

اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على )«حاضرم کنی عفو را به من ارزانی دار

 .(837، ص8العباد، مفید، ج
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 ظلومان یاور م .2

مساعدت به مظلومان بود که به یکی از ابعاد مهم زندگی امام

-جا که مظلومی دربند میگرفت. به ویژه آنهای مختلف انجام میصورت

ن و اصحاب اهایی فراوانی در این زمینه به یاررو در توصیهشد. از این

 داشتند.

 رمودند:ای از این سخنان ارزشمند را به علی بن یقطین بیان فنمونه

اجازه استعفا از دستگاه حکومت را روزی علی بن یقطین از امام

نه، تو باید آنجا بمانی، زیرا بودن تو در »به وی فرمود:داشت که امام

آنجا مایه آرامش قلب ما و موجب عزّت مسلمانان است ... بعد فرمود: 

-تو ضمانت یک کار را به من بده، من هم ضمانت سه چیز را به تو می

دهم. تو ضمانت کن که هرگاه شیعیان ما در دستگاه هارون گرفتار شدند 

کنم که شان کنی و از گرفتاری نجاتشان بدهی، من هم ضمانت می کمک

هرگز شمشیر به تو اصابت نکند و هرگز زیر سقف زندان نروی و فقر هم 

 .(736، ص42)بحاراالنوار، مجلسی، ج«به خانه ات راه نیابد
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 منبالهای مو .3

طلبد که انسان باید آن شرایط را داشته کمال انسان شرایطی را می

باشد. یکی از آن امور مهم ایمان است که ممکن است در معرض ابتال و 

 کید شده است. أخطاهای زیادی قرار گیرد از این رو نسبت به حفظ آن ت

باشد. زیرا با صبر انسان در مقابل بال موثر می، در رخ داد بالها

-مییابد همان طور که امام موسی کاظمایش ایمان بال افزایش میافز

، «بَلَائِهِ زِیدَ فِی إِیمَانِهِ ، کُلَّمَا زِیدَ فِیالْمِیزَانِ کِفَّتَیِ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ»فرماید:

مؤمن همانند دو کفّه ترازوست، هرگاه به ایمانش افزوده گردد، به بالیش »

 .(637، ص، طوسىاألمالی«)افزوده گردد

 
 

 استفاده مناسب از زمان .4

مشهود بوده است تا به این  اهتمام به زمان در سراسر زندگی ائمه

وسیله عمر را در راه اطالعت و بندگی  کامل حق تعالی به اتمام برسانند. 

ایشان در این مقوله مانند دیگر مکارم اخالقی به عنوان الگو برای مردم 

 باشند. ها میدر تمامی زمان
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در باب استفاده بهینه از زمان و تقسیم کار در شبانه روز امام کاظم

 سَاعَاتٍ أَرْبَعَ زَمَانُکُمْ یَکُونَ أَنْ اجْتَهِدُوا فِی» فرمودند:تاکید داشتند و می

خْوَانِ وَ الثِّقَاتِ سَاعَةً لِمُنَاجَاةِ اللَّهِ وَ سَاعَةً لِأَمْرِ الْمَعَاشِ وَ سَاعَةً لِمُعَاشَرَةِ الْإِ

الَّذِینَ یُعَرِّفُونَکُمْ عُیُوبَکُمْ وَ یُخْلِصُونَ لَکُمْ فِی الْبَاطِنِ وَ سَاعَةً تَخْلُونَ فِیهَا 

لِلَذَّاتِکُمْ فِی غَیْرِ مُحَرَّمٍ وَ بِهَذِهِ السَّاعَةِ تَقْدِرُونَ عَلَى الثَّلَاثَةِ 

چهار قسمت باشد: قسمتى  بکوشید که اوقات شبانه روزى شما«»سَاعَاتٍ

براى مناجات با خدا، قسمتى براى تهیّه معاش،قسمتى براى معاشرت با 

فهمانند و در هاى شما را به شما میبرادان و افراد مورد اعتماد که عیب

کنید براى ورزند و قسمتى را هم در آن خلوت میدل به شما اخالص مى

م قسمت است که بر انجاهاى حالل و به وسیله انجام این درک لذّت

، 19)بحاراالنوار، مجلسی، ج «شویدوظایف آن سه قسمت دیگر توانامی

 .(387ص

 پرهیز از تنبلی .5

تنبلی و تن پروری در دین مبین اسالم مذموم شمرده است و نسبت به 

آن سخنان فراوانی روایت شده است. این مبحث در زندگی دنیوی و 

گونه که امام ذارد. همانگاخروی انسان آثاری را بر جای می

مِنَ  وَ الضَّجَرَ؛ فَإِنَّهُمَا یَمْنَعَانِکَ مِنْ حَظِّکَ وَ الْکَسَلَ إِیَّاکَ»فرمود:هفتم

از سستی و بی حالی بپرهیز، زیرا این ها تو را از فواید «»الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ

 (999، ص9کافی، کلینی، ج«)کنددنیوی و اخروی محروم می
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 نیکیرنج و  .6

خصلت بشر این است که سختی و مشقت او را برای روزهای سخت 

رو نماید. از اینکند و او را قدر شناس روزهای آسودگی میتر آماده می

 لَمْ مَنْ»فرمود:میان رنج و نیکی نیز ارتباط وجود دارد که امام کاظم

کسى که مزه رنج و «»مَوْقِعٌ سَانِلِلْإِحْ عِنْدَهُ یَکُنْ یَجِدْ لِلْإِسَاءَةِ مَضَضاً لَمْ

اعالم الدین «)سختى را نچشیده، نیکى و احسان در نزد او جایگاهى ندارد

 (. 309، ص، دیلمىفی صفات المؤمنین

 

 حرمت نان .7

نان، برکتی که همیشه در سفره ها بوده و با جسم انسان عجین گشته 

نماید. از فا میاست. این نعمت خداوند، نقش مهمی در سالمتی انسان ای

رو در دستورات اسالمی نسبت به حفظ، احترام و پرهیز از هدر رفتن این

 آن توصیه شده است.

بودم. دراین درخدمت حضرتگوید:روزی یونس میبنمفضل

أَکْرِمُوا الْخُبْزَ »... فرمود:امامای آوردند که زیر آن نان بود، هنگام کاسه

ن را گرامی تر از آن بدارید که زیر کاسه باشد و به نا»« أَنْ یَکُونَ تَحْتَهَا...

، ، برقى)المحاسن«.من فرمود: به غالم بگو تکه نان را از زیرکاسه بردارد

 (.929، ص8ج
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 سفر ایمن .8

مَا شَاءَ »نقل شده که هرکسی تنهایی روانه سفر شود. بگوید:از امام

وَحْشَتِی وَ أَعِنِّی عَلَى وَحْدَتِی وَ أَدِّ  آنِسْ اللَّهُمَ هِوَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّ لَا حَوْلَ اللَّهُ

 (.816، ص8، ج، ابن بابویه)من ال یحضره الفقیه«غَیْبَتِی

 

 موسی کاظم سیره تربیتی امام نگاهی به

، از شیوه پدران خود درس در سبک تربیت فرزندانامام هفتم

هایی که به مردم کرد. در واقع توصیهگرفته بود و به همان سبک عمل می

در این زمینه داشتند، ایشان عامل به آن بودند که در این قسمت به ذکر 

 شود.موارد اندکی از سیره تربیتی ایشان اکتفا می

 

 تربیت از تولد تا مرگ .1

 این مؤیدائمه سخنان .نیست خاصی دوران به منحصر تربیت 

 اهتمام مقوله این به باید فرزند تولد دوران از قبل حتی که باشدمی مطلب

 پایان تا و شودنمی مسدود تحصیل و تربیت عرصه طرفی از داشت.

 دارد. عمرادامه

http://www.qazvinkhabar.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-15/756-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 شود.می اشاره کامل و معنوی تربیت از اینمونه به قسمت این در

 پسرم کردم، حمل وضع که میهنگا»گوید:میرضا حضرت مادر نجمه

 سمت به را سر داده، قرار زمین بر را هایشدستموسی بن علی

 پدرش گفت.می سخن گویا داد، حرکت را هایشلب و کرد بلند آسمان

 پروردگارت کرامت نجمه، فرمود:ای و شد وارد من برجعفر بن موسی

 حضرت به م،بود پیچیده سفید لباس در که را، نوزاد آنگاه باد. گوارایت

 آب گفت؛ اقامه چپش گوش در و اذان راستش گوش درامام دادم.

 داد من به را او سپس ساخت؛ آشنا فرات آب با را کامش خواست، فرات

، )عیون اخبار الرضا«است زمین روی در اهلل بقیة که بگیرش فرمود: و

 (.80، ص7، جابن بابویه

 احترام به فرزند .2

 اين از يكی گيرد.می صورت مختلف اشكال به فرزند به احترام

 سيره در که است فرزند دادن قرار مخاطب و زدن صدا شايسته صور،

  است. مشهود کامالًامام تربيتی

 فرزند جعفر بن موسی که شده نقل مروزی حفص بن سلیمان از

 بر او به خطاب بدون را او نام که هرزمان و نامید «رضا» را علی خود،

 به و بیاید من نزد رضا، من فرزند بگویید فرمود:می د،کرمی جاری زبان

 آن هرگاه و گفت چنان رضا من فرزند و گفتم چنین «رضا» خود فرزند
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)عیون أخبار «ابالحسن یا»فرمود:می داد،می قرار مخاطب را جناب

 (.74، ص7، ج، ابن بابویهالرضا

 به کار گرفتن اصل تدریج .3

است که در زمینه افزایش اطالعات یکی از اصول تربیتی اصل تدریج 

 کودک، تشویق، تنبیه و... باید از آن به صورت متعادل بهره گرفت.

در زمینه تربیت کودک و آشنا ساختن تدریجی وی با امام

 ای بیان کردندهای زندگی جمالت ارزندهمشکالت و سختی

 .(79، عقیقی بخشایشی، ص)رک:دورنمایی از زندگی موسی بن جعفر

نقل از امام کاظم عقبهصالح بن مله سخنی است که من ج

تُسْتَحَبُّ عَرَامَةُ الصَّبِیِ فِی صِغَرِهِ لِیَکُونَ حَلِیماً فِی کِبَرِهِ ثُمَّ قَالَ مَا »:کندمی

بهتر آن است که کودك را در همان سن پايين »«یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ إِلَّا هَکَذَا

ا وقتی بزرگ شد بتواند مشكالت را ها و مشكالت آشنا کنی تبا سختی

الکافی، )«فرمود: جز اين شايسته نيست عمل شود سپس تحمل کند.

 (.97، ص6، جکلینى
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 در بیانات رهبریصبر امام

مقام معظم رهبری در سخنانی به بیان زندگی این امام همام اشاره 

یک ای از را به عنوان نمونهداشتند و به نوعی ایثار و مقاومت امام

 زندگی جوانمردانه و وارسته مثال زدند.

همین شهادت موسی بن یکی از تلخی های تاریخ زندگی ائمه»

 خواستند، همان جا هم ظاهر سازی بکنند؛است.البته میجعفر

در روزهای آخر سندی بن شاهک عده ای از سران، معاریف و 

گفت  بزرگان را که در بغداد بودند؛ آورد دور حضرت اطراف حضرت را

ببنید وضع زندگی اش خوب است، مشکلی ندارد؛ حضرت آن جا 

فرمودند:بلی! ولی شما هم بدانید که این ها من را مسموم کردند و حضرت 

را مسموم کردند با چند دانه خرما، در زیر بار سنگین غل و زنجیری که 

بر گردن و بر دست وپای امام بسته بودند، امام بزرگوار و عزیز در زندان 

 روحش به ملکوت اعلی پیوست و به شهادت رسید.

هم ترسیدند، از پیکر امام موسی بن جعفرالبته باز هم می

ترسیدند. این بود که وقتی هم میترسیدند از قبر موسی بن جعفرمی

دادند به را از زندان بیرون آوردند و شعار میجنازه موسی بن جعفر

تگاه حکومت قیام کرده بود، این عنوان این که این کسی است که علیه دس

را تحت  گفتند تا این که شخصیت موسی بن جعفرها را میحرف

الشعاع قرار بدهند آن قدرجو نامطمئنی بودکه یکی از عناصر خود 



 

18 
 

دستگاه که سلیمان بن جعفر باشد، یعنی پسرعموی هارون که یکی از 

درست اشراف بنی عباس بود، دید این وضعیت ممکن است برایشان 

ی موسی بن بشود، ی کنقش  دیگری را او به عهده گرفت و جنازه

را آورد؛ کفن قیمتی بر جنازه آن حضرت پوشاند، آن حضرت را جعفر

با احترام بردند در مقابر قریش، آن جائی که امروز به عنوان کاظمین 

در نزدیکی بغداد، دفن  معروف است و مرقد مطهر موسی بن جعفر

زندگی سراپا جهاد و مجاهدت خودش موسی بن جعفرکردند و امام 

 .(7364/07/83) را به این ترتیب پایان رساند.

 اجرای امر امام .4

گوید:میان اصحاب ما درباره از محمّد بن فضل روایت شده که مى 

مسح پاها به هنگام وضو، روایت مختلف بود که آیا از انگشتان تا 

این بود که  .ها تا انگشتانرآمدگیبرآمدگى روى پاها مسح بکشند یا از ب

فدایت  :نوشتاى به ابوالحسن موسى بن جعفرعلى بن یقطین نامه

دانشمندان ما در مسح پاها اختالف دارند اگر صالح بدانید به خط  ،شوم

در شاء اللّه، مطابق آن علم کنم، امامخودتان چیزى بنویسید تا ان

 وشته بودى فهمیدم ولى آنمورد اختالف در وضو را که ن :پاسخ نوشت

کنم آن است که سه مرتبه مضمضه و چه را که در این باره به تو امر مى

سه بار استنشاق کن و البالى موهاى ریشت آب را رسوخ ده و سه مرتبه 
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هایت را سه بار تا آرنج شستشو کن و تمام صورتت را بشوى و دست

ست بکش و سه هایت دبه بیرون و به درون گوش ،سرت را مسح بکش

 .مرتبه پایت را تا برآمدگى بشوى و بر خالف این دستور عمل نکن

وقتى که نامه امام به على بن یقطین رسید از مطالب نامه که بر خالف 

چه  موالیم به آن :اجماع علماى شیعه بود تعجب کرد، امّا با خود گفت

قطین در بن یبعدها على .برمفرموده داناتر است و من فرمان او را مى

با نظر تمام وضویش مطابق نامه عمل کرد و براى اجراى دستور امام

کرد. تا این که نزد هارون از على بن یقطین علماى شیعه مخالفت مى

 .بدگویى کردند و گفتند: او رافضى و مخالف شماست

درباره على بن یقطین و اتهام او  :هارون به بعضى از نزدیکانش گفت

ها پیش من زیاد سعایت شده است گرایش به رافضی به مخالفت با ما و

ام و بارها او را اش نسبت به خود قصورى ندیدهولى من در خدمتگزارى

ام چیزى از اتهام او بر ما ثابت نشده است و مایلم که جریان او را آزموده

گفتند:یا .به طورى که خود نداند تا از من بر حذر شود، کشف کنم

ها در وضو گرفتن با اهل سنت مخالفند و وضو را امیرالمؤمنین!رافضی

شویند، او را بدون این که بفهمد آزمایش گیرند و پاها را نمىساده مى

 شود.بسیار خوب، با این عمل حقیقت وضع او روشن مى :کنید. گفت

مدتى او را به حال خود گذاشت و به کارى در منزلش مشغول س سپ

ى بن یقطین همیشه براى وضو و ساخت تا وقت نماز فرا رسید، عل
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نمازش اطاق خلوتى داشت همین که وقت نماز شد، هارون پشت دیوار 

دید. دید ولى او هارون را نمىایستاد؛ جایى که وى على بن یقطین را مى

وضو پس على بن یقطین آب وضو خواست و مطابق دستور امام

جریان را دید دید، وقتى که که هارون با چشم خود مىگرفت، در حالى

نتوانست خوددارى کند جلو آمد تا جایى که على بن یقطین او را دید، 

تو رافضى هستى دروغ  .صدا زد یا على بن یقطین کسى که پنداشته است

 .گفته است

و از آن به بعد مقام على بن یقطین پیش هارون باال رفت و نامه 

اکنون مطابق  اى رسید:اى على بن یقطین از همبدون هیچ مقدمهامام

دستور الهى وضو بگیر؛ یک مرتبه صورتت را به قصد وجوب و یک 

طور هایت را از آرنج نیز همینمرتبه به منظور استحباب بشوى و دست

شستشو بده و جلو سر و روى پاهایت را از زیادى رطوبت وضویت مسح 

 اإلرشاد فی)چه از آن بر تو بیمناک بودیم بر طرف شد. والسالم کن، آن

 (.889ـ  881، ص8معرفة حجج اهلل على العباد، مفید، ج
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 گوشه هایی از سیره سیاسی امام

منصب الهی امامت و والیت از که پس از امام صادقبا وجود این

واگذار شد.اما رهبری اجتماعی و طرف خداوند به امام موسی کاظم

نیز سیاسی مردم در دست حاکمان غاصب و ظالم قرار داشت.امام

همانند پدر بزرگوارش به رهبری فکری و علمی و نیز تبلیغ و تحکیم 

 (.72)آیین عقل ورزی، مهدی زاده، صمبانی دینی پرداخت

های شعوبی با امواج سهمگینی از جنبشاز جهت دیگر عصر امام

های عقیدتی که گیریهای دینی و جهتو قومی مواجه بود. ظهور مکتب

اند، بروز و از هر جهت با هم ناسازگار بوده هیچ ارتباطی با اسالم نداشته

)رک: تحلیلی از رو از دیگر عصرها متمایز بودبیشتری یافته بودند. از این

 (. 784، ص8، شریف قرشی، جزندگانی امام کاظم

در احواالت هارون آمده است که در سفرش به مدینه هنگام زیارت 

ایل و علما و در حضور سران قریش و رؤساى قبقبر رسول اللّه

السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ »قضات بالد اسالم گفت:

حاضر و این را از روى فخر فروشى به دیگران گفت. امام کاظم« عَمِّ

الم بر س«»السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَتِ اللَّهِ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ السَّلَامُ»بود و فرمود:

اش گویند رنگ هارون دگرگون شد و خشم از چهرهمى« تو اى پدر من

، 7، جروضة الواعظین و بصیرة المتعظین، فتال نیشابورى)نمودار گردید

 .(879ص
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 درخشید و مردمدر آسمان فضیلت، تقوا، دانش و رهبرى مىامام

از صبر آوردند. زندگی ایشان نمادی دسته دسته به ایشان پنهانى روى مى

 باشد.  و استواری در راه دفاع از دین حق می

در زندان برای هارون نوشته، این امر به وضوح ای که امامدر نامه

گذرد مگر که بر تو همان هیچ روز در سختى بر من نمى»مشهود است:

گذرد، تا هر دو رهسپار روزى شویم که پایانى روز در آسایش و رفاه مى

، 73)تاریخ بغداد، البغدادی، ج«آن روز زیانکارند ندارد و تبهکاران در

 .(33ص
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 کاظمین

باشد که به دست مسلمین بنا شد. از کاظمین از شهرهای اسالمی می

 «مقابر قریش»کردند. به آن جا که سادات قریش را در این مکان دفن می

این سرزمین شهرت یافت و سیل زائرین   723و از سال  مشهور بوده است

و دفن در این با شهادت امام جواد 880آمدند. در سال ین شهر میبه ا

)رک: زندگانی حضرت امام موسی مکان، عظمت بیشتری گرفت

جایی که در  از آن (347، ص8، شرکت سهامی طبع کتاب، جکاظم

مدفون  یشان امام جوادو نواده ااین حرم حضرت موسی بن جعفر

 ه است.نامیده شد «کاظمین» باشند شهر بهمی

هجری در زندان بغداد به امر هارون عباسی و 723در سال امام

)احسن به  دست سندی بن شاهک مسموم شد و به شهادت رسیدند

 .(74، ص7، الشبستری، جالتراجم الصحاب االمام موسی الکاظم

برخورد باشکوه و آموزنده ایشان با دشمنان بود است که به تبع امام

 یشان دخیل بود. در روش های مبارزاتی ا
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کرد که ایشان از تاکتیک های متفاوتی ای اقتضا میشرایط زمانه به گونه

های روشرو در پیشبرد اهداف جامعه مسلمین بهره بگیرند. از این

پاسخ به ، نفوذ در میان دولتمردانعبارت بود از: مبارزاتی امام هادی

های اندیشهمبارزه با ، سازماندهی مبارزات سری، های علمیپرسش

که  هاگیری از موقعیتبهرهو  احیای فرهنگ غدیر و امامت، انحرافی

به عنوان راه نفوذ  رفتار کریمانهو  دانش سرشار ایشان از حل مشکل،

 )رک: حوزه نت(.کرد.استفاده می
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 زمزمه ای با معين الضعفا

ى الْإِمَامِ التَّقِیِّ النَّقِیِّ وَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا الْمُرْتَضَ» 

حُجَّتِكَ عَلَى مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَى الصِّدِّيقِ الشَّهِيدِ صَلَاةً 

کَثِيرَةً تَامَّةً زَاکِيَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَةً کَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ 

 .«كَأَوْلِيَائِ

بر علی بن موسی الرضای برگزیده درود و رحمت پرودگارا، » 

آن پیشوای پارسا و منزه و حجت تو بر هر که روی زمین و زیر  .فرست

درودی خاک است. بر آن صدیق شهید درود و رحمت فراوان فرست، 

همچون برترین و درود و کامل و بالنده و از پی هم و پیاپی و پی در پی، 

  «. بر هریک از اولیائت فرستادیرحمتی که 

 (90، ص99)بحاراالنوار، مجلسی، ج

کریم نیز از اسماء خداوند متعال می باشد که این صفت الهی در 

مصداق بارز دارندگان این صفت، اهل بیتبندگان نیز جاری است. 

هستند که تاریخ گواه سخاوت و بخشندگی ایشان می باشد. در میان اهل 

 .ه اندشهرت یافت یتبلقب کریم و کریمه اهل  بیت نیز برخی به

به دهه و امام رضافاصله زمانی میان والدت حضرت معصومه

. تاملی در زندگی این دو بزرگوار نشان می کرامت نامگذاری شده است

 شان مملو از کرامت و بخشندگی بوده است. ایدهد که حیات پر برکت 
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می سرآمد عصر بود. عالوه بر آن که به لحاظ علحضرت معصومه

  .ه استبود «بیتکریمه اهل»دارای القاب فراوانی من جمله 

زَارَ قَبْرَ  مَنْ» فرمود: ایشان امام جواد فضیلت زیارتدر باب  

کسی که قبر عمه ام را در قم زیارت کند، بهشت  »، «الْجَنَّةُ فَلَهُ بِقُمَ عَمَّتِی

 (384، صقولویه، ابن )کامل الزیارات«. برای او است

البته اگر نگاهی به تقویم اسالمی کشورمان داشته باشیم در این فاصله 

به نام های احمد و صالح را نیز والدت دو فرزند دیگر امام کاظم

 مشاهده می نماییم. 

کرامت و بخشندگی، سخاوت، عزت نفس و ... در تمام شئون زندگی 

در سیره ایشان آن را  موج می زند به گونه ای که نمی توانامامان

 نادیده گرفت. 

در کشور اسالمی مان ایران نیز وجود نورانی و پربرکت امام رضا

در این که  نمونه کامل این کرامت بخشی به ساکنان این سرزمین می باشد

 ،نوشتار به تناسب بحث به صورت مختصر به ابعادی از سیره اخالقی

 شود.خته میایشان پردا سیوسیا اجتماعی ،فردی زندگی

 والدت شمس الشموس

در سال  می باشد کهفرزند امام کاظمعلی بن موسی الرضا

به شهادت رسیدند. 803 سالگی در سال  99متولد شد و در سن  742

 (426، ص7)الکافی، کلینی، ج
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کمال الدین محمد بن . همان طور که علی می باشدنام امام رضا

می گوید: ما پیش از این حه شافعی معروف به ابن ابی طلابی طلحه 

گفتیم، اکنون نوبت به سخن و زین العابدیندرباره امیر المومنین

علی الرضا سومین علی از ایشان رسید. که هرکه اندیشه خود را به خوبی 

به کار برد در می یابد که رضا وارث آن دو بزرگوار و سومین علی بعد از 

، ن موسی الرضا)رک: زندگانی حضرت علی بآن دو می باشد.

 (16، ص7سحاب، ج

ابوالحسن و القاب صابر، رضی، وفی و  کنیه دارایثامن االئمه

)کشف الغمة فی معرفة که مشهورترین آن ها رضا می باشد. است رضا 

  (899، ص8، جاألئمة، اربلى

 ایشانلقب را به  مأموننقل شده که در مورد این لقب مشهور امام

آمده است که این لقب از امام جواد روایتی ازدر صورتی که . داد

، ابن )عیون أخبار الرضا .شده است سوی خداوند به پدرش داده

و ائمه زیرا وی محل رضایت خداوند، پیغمبر (73، ص7، جبابویه

، بعد از وی قرار گرفته است. )رک: اخبار و آثار حضرت رضا

 (79عطاردی، ص

نام های متفاوتی داشته است که عبارتند از: اروی، نجمه، مادر امام

 ( 76ـ74، ص7، جابن بابویه، سمانه، تکتم )عیون أخبار الرضا 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF
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نام های متفاوتی طبق اقوال همان طور که ذکر شد. مادر امام

علی اشاره می شود که  روایتیگوناگون داشته است که از باب نمونه به 

وی را که نجمه بن میثم از پدرش نقل کرده که حمیده، مادر امام کاظم

متولد امام رضابخشید، زمانی که نام داشت، خرید و به امام کاظم

 40،  ص8)اعالم الورى بأعالم الهدى، طبرسی، ج شد او را طاهره نامید.

و ساکن نوبیه بوده است. نامیده شده  کنیه ام البنینبه  نیزایشان  (47ـ 

 (76، ص7، ج، ابن بابویه)عیون أخبار الرضا 

گفته شده که اسمش خیزران  و نام داشتسبیکه همسر امام رضا

بوده همسر پیامبر گرامی اسالمام ابراهیم  ز خاندان ماریها بوده که

 (498، ص7)الکافی، کلینی، جاست. 

آمده که مامون پیشنهاد ازدواج دختر خود به نام  مراه الجنان در کتاب

، 8، جالیافعی، مراه الجنان وعبره الیقظان)داد.ام حبیبه را به امام رضا

  (70ص

تاریخ زندگانى امام رک: ).اختالف استدر تعداد فرزندان امام

شیخ مفید، طبرسی، ابن شهر ای مانند عده (30، ص7، رفیعی، جرضا

برشمردند. را امام جوادآشوب و صاحب کتاب الدرر برای امام تنها 

 (740تیب: عطاردی، ص، جمع و تر)مسند االمام الرضا

برخی دیگر نیز اوالد ایشان را شامل شش فرزند به نام های محمد 

، حسین و عایشة دانسته اند.)کشف الغمة فی ، جعفر، ابراهیم، حسنقانع

http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
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با نام  ایشاناز دختر ( البته در منابعی861، ص8، جمعرفة األئمة، اربلى

ترتیب: عطاردی، ص  ، جمع وفاطمه یاد کردند. )مسند االمام الرضا

747) 

 عالم آل محمدزندگی علمی نگاهی به 
وارث علم امامت بود که از رسول خدا به ارث برده بود. او امام

چشمه جوشانی بود که تشنگان معرفت و دانش را سیراب می کرد و 

گمشدگان وادی جهل و نادانی را ارشاد می نمود.)زندگانی پیشوای هشتم 

 (34، محقق، صرضاامام علی بن موسی ال

فقه رضوی، رساله ذهبیه در طب، صحیفه از قبیل  آثار متعددی 

منسوب به الرضا، محض االسالم، علل ابن شاذان، پاسخ مسائل ابن سنان 

در مورد هر یک مباحثی مطرح شده و صحت  کهمی باشد  عالم آل محمد

سوب منو نوع انتساب آن ها بررسی شده است و تنها کتابی که به امام

شده است رساله ذهبیه در طب می باشد که ایشان به خواهش مامون 

ـ 729، فضل اهلل، ص)رک: تحلیلی از زندگانی امام رضامرقوم فرمود. 

799) 

عیون اخبار الرضا، مفاخر الرضا، فقه الرضا، طب الرضا، آثار زیرا 

ین در واقع به عنوان آثار اختصاصی تدو صحیفه الرضا، مسند االمام الرضا

، )رک: اخبار و آثار حضرت رضا می باشند.ایشان شده درباره 

 ( 77ـ  9عطاردی، ص
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پرورش یافتند، فراوان امام ی که در مکتب علمی، اخالقیاصحاب

جسته ایشان را هستند که از گستره این نوشتار خارج است. شاگردان بر

ن ، محمد بباب حضرت ثامن االئمهمعرفی کرد که این گونه می توان 

محمد بن  ،راشد بود و از ثقات روات ایشان  احمد بن ابی نصر بزنطی

اسماعیل بن سعد احوص ،عبداهلل بن جندب بجلی ،فضل کوفی ازدی

اشعری و احمد بن محمد اشعری است. )زندگانی  حضرت علی بن موسی 

 (29، ص7، سحاب، جالرضا

های تفسیری است که روش تفسیر قرآن به قرآن یکی از شیوه

نیز این روش مبدء این روش بودند. در سیره علمی امامئمها

جایگاه خاصی دارد. به این صورت که در تبیین و تفسیر برخی آیات از 

آیات دیگر استفاده می کردند. این روش در برخی از تفاسیر مانند المیزان 

 نیز به کار گرفته شده است. 

 لَعْنَةُ أَنْ بَیْنَهُمْ مُؤَذِّنٌ أَذَّنَفَ »...به عنوان نمونه در تفسیر عیاشی ذیل آیه

که  دهددرمى آواز آنان میان اىدهنده آواز پس» ، «الظَّالِمینَ عَلَى اللَّهِ

( از محمد بن فضیل از امام 44)اعراف/«. باد ستمکاران بر خدا لعنت

، است. )تفسیر العیّاشینقل شده، آن موذن، امیرالمومنینرضا

 (  71، ص8، جعیاشى

 أَنْ بَیْنَهُمْ مُؤَذِّنٌ فَأَذَّنَ »...در تبیین و تفسیر آیه در واقع امام رضا

، ...« رَسُولِهِ وَ اللَّهِ مِنَ أَذانٌ وَ» ( به آیه 44اعراف/«)الظَّالِمینَ عَلَى اللَّهِ لَعْنَةُ
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( 3)توبه/...«. پیامبرش  و خدا جانب از است اعالمى[ آیات این] و» 

، دانسته اند. ) عیون أخبار الرضاآن موذن را علی) استناد کردند و

 (70، ص8، جابن بابویه

 

 رضویاخالق  ابعادی از

سرشار از ایمان، توکل، مهر و همانند سایر ائمهسیره امام رضا

مدار و سایر فضایل اخالقی و زهد و عبادت، عطوفت، بزرگ منشی، 

کشیدن این خصال که قلم را توان به رشته تحریر رفتاری می باشد. 

ارد محدودی از ور این مجال به اختصار به مرو دسته نیست. از اینجبر

  شود.اخالق و سیره رضوی اشاره می

 توحید شاه راه نجات .1

توحید، اعتقاد و التزام به آن منشأ نجات و رستگاری انسان در دنیا و 

در حدیث سلسله الذهب به آن آخرت است همان طور که ثامن االئمه

وَ  حِصْنِی قَالَهَا دَخَلَ فَمَنْ حِصْنِی إِلَّا اللَّهُ کَلِمَةُ لَا إِلَهَ»شاره کرده است که: ا

کلمه توحید )ال اله اال اهلل( دژ و  »، « عَذَابِی مِنْ أَمِنَ حِصْنِی دَخَلَ مَنْ

حصار محکم من است. هر کس آن را بگوید، داخل حصار من شده و هر 

)کشف «.  عه و حصار من شود، از عذاب من در امان استکس داخل قل

 (302، ص8، جالغمة فی معرفة األئمة، اربلى
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همان گونه که در این حدیث مشاهده می شود سند و ناقالن آن از 

یل به ئیل و از جبرئو از ایشان به جبربه پیامبرپدر امام رضا

نقش آن می خداوند می رسد. که نشان دهنده اهمیت موضوع توحید و 

 باشد.

 امام و قرآن .2

مانوس با آیات وحی بود به گونه ای که هیچ یک از مراحل امام 

زندگی ایشان از قرآن منفک نبود. از این رو یکی از رسالت های خطیر 

به سواالت قرآنی مردم زمان بوده  پاسخنشر معارف قرآنی و امام

 می شود. آن در زندگی امام به وفور یافت  هایاست که نمونه 

در در بیان امامهای تبیین قرآن شیوه به عنوان نمونه می توان به

تنزیه ، بیان علوم قرآن، بیان منزلت و فضیلت قرآنقالب هایی مانند: 

تنزیه پیامبران و تبیین متشابهات ، خداوند و تبیین متشابهات اعتقادی

یین مصداق و تع، های مردم ها و پاسخگویی به ابهامتبیین آیه، قصص انبیا

تبیین احکام در پرتو ، تفسیر قرآن به قرآن، استناد به قرآن، تطبیق آیه

)رک: اشاره کرد که تفصیل این مباحث به خواننده واگذار می شود.  قرآن

  پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن(
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 پاسخ بدی با نیکی .3

نَصِلُ مَنْ  فَإِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ»... آمده است که: در سیره اخالقی امام

 »، «قَطَعَنَا وَ نُحْسِنُ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَیْنَا فَنَرَى وَ اللَّهِ فِی ذَلِکَ الْعَاقِبَةَ الْحَسَنَة

ارتباط برقرار می کنیم با کسی که قطع ارتباط  روش ما اهل بیت این است

کنیم به کسی که نسبت به ما بدی کرده است. به خدا نیکی میکرده و 

 (422، ص8)الکافی، کلینی، ج«. در این شیوه حسن عاقبت است. سوگند 

 احترام به حقوق .4

ن مسوال شد که حق مومن بر مودر این باره از عالم آل محمد

إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمَوَدَّةَ لَهُ فِی » چیست؟ امام فرمود: 

ءٌ وَ النُّصْرَةَ لَهُ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ وَ إِنْ کَانَ فَیْ صَدْرِهِ وَ الْمُوَاسَاةَ لَهُ فِی مَالِهِ

لِلْمُسْلِمِینَ وَ کَانَ غَائِباً أَخَذَ لَهُ بِنَصِیبِهِ وَ إِذَا مَاتَ فَالزِّیَارَةُ إِلَى قَبْرِهِ وَ لَا 

 مومن» ، ...«وَ لَا یَکْذِبُهُ یَظْلِمُهُ وَ لَا یَغُشُّهُ وَ لَا یَخُونُهُ وَ لَا یَخْذُلُهُ وَ لَا یَغْتَابُهُ 

دوستی برادر مؤمن را در دل جای دهد، با مالش او را همراهی کند، او را 

ها در برابر ستمکار یاری رساند، در عدم حضورش حقّ او را از غنیمت

نگه دارد، بعد از وفاتش بر سر قبر او برود، ستمی در حقّ او روا ندارد، 

را روا ندارد، با او خوش رفتار باشد و به  در حقّ او خیانت نکند، غیبتش

 (838،  ص17)بحار األنوار، مجلسی، ج«. او تهمت نزند

 خوش خلقی و مدارا .5
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که سر است. پیامبرخلق نیکو برجسته ترین امتیاز ائمه

منشأ خاندان نبوت و عصمت اند، این خصیصه را دارا بوده و به نسل 

إِنَّ الرِّفْقَ وَ الْبِرَّ وَ » مود: نیز فرپاکش منتقل کرده است. امام رضا

رفق و خوش اخالقی،  »، «حُسْنَ الْخُلُقِ یَعْمُرُ الدِّیَارَ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ

)تحف «. دهدسازد و روزی ها را افزایش میسرزمین ها را آباد می

  (399، ابن شعبه حرانى، صالعقول

هیم بن هاشم این گونه همچنین در سیره اخالقی ایشان ازعلی بن ابرا

خواستند موعظه کنند تمام افراد اعم از هرگاه مینقل شده که امام

کردند، با کوچک و بزرگ، سیاست مدار و دربان و زن و مرد را جمع می

گفتند و با تک تک آنان با عطوفت و انس برخورد آنها سخن می

 (799، ص8، جابن بابویه، )عیون أخبار الرضا کردند.می

 

 

 

 همراه با غالمان .6

با غالمان همانند یک انسان عادی رفتار می کرد و بین آن ها امام 

تفاوتی قائل نبود. از این رو در ارتباط با آنان نهایت تواضع را اجرا می 

 کرد. 
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از لسان غالمش به نام یاسر نقل یک نمونه از اقیانوس تواضع امام

شدم و گاه بر شما وارد  به ما توصیه کرده بود که هرامام» می شود: 

بر نخیزید تا از غذا خوردن فارغ شوید.  ،شما مشغول غذا خوردن بودید

گاهی اوقات بعضی از ما را برای انجام کاری می خواند. به آن حضرت 

دادند که مشغول غذا خوردنند. می فرمود: بگذارید تا از غذا اطالع می

 ( 708، ص49)بحاراالنوار، مجلسی، ج .«خوردن فارغ شوند

 

 فعالیت سیاسی ثامن االئمهشمه ای از 

حوزه های علمی و گسترش  ان رشد دربه ایررضا با ورود امام

، دارالشفاء و ایجاد موقوفات، ایجاد فضاهای زیارتی و عبادی، تشیع

از  (راسخون نت)رک:  .دوشمشاهده میو ... مهاجرت سادات به ایران 

هشدار به متولیان در طول دوران والیتعهدی ایشان دیگر اقدامات امام

 ، جلوگیری از تفسیرهای نادرست و ... بود. بیت المال

احساس ایمنی از خطری که در قالب با امامبیعت  ازاهداف مامون 

دور کردن مردم از ، مراقبت شدید امام، از سوی امام وی را تهدید می کرد

دور ، جلب مردم، هش خشم مردمپناه بردن به امام جهت کا، طرف امام

فرونشاندن ، مصالح عمومظاهری نظر گرفتن  در، کردن مردم از حقیقت

یعنی اعتراف از  پذیرش والیتعهدی توسط امام، شورش های علویان

سوء استفاده از سکوت ، عیت بخشی حکومت عباسیانروعلویان برای مش
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است که ایشان  مطرح شده نابودی علویان و امامو  امام جهت فریب مردم

ست با پیروی از برنامه های خردمندانه و رفتار نمونه ندر مقابل مامون توا

ببندد که در نهایت به کشتن وی خویش راه هر گونه فرصت طلبی را بر 

روی آورد. )رک: زندگی سیاسی هشتمین امام، حسینی، مترجم:  ایشان

 (749ـ  736خلیلیان، ص
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 نسالمی به خورشید درخشان کاظمی

السَّلَامُ  الْوَفِیَ الْإِمَامَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ الْبِرَّ التَّقِیَ

عَلَیْکَ أَیُّهَا الرَّضِیُّ الزَّکِیُّ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نَجِیَّ 

یَا سَفِیرَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا سِرَّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا  اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ

ضِیَاءَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا سَنَاءَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا کَلِمَةَ اللَّهِ السَّلَامُ 

ورُ السَّاطِعُ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا عَلَیْکَ یَا رَحْمَةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النُّ

الْبَدْرُ الطَّالِعُ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الطَّیِّبُ ابْنُ الطَّیِّبِینَ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الطَّاهِرُ 

یُّهَا الْحُجَّةُ ابْنُ الطَّاهِرِینَ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْآیَةُ الْعُظْمَى السَّلَامُ عَلَیْکَ أَ

الْکُبْرَى السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْمُطَهَّرُ مِنَ الزَّلَّاتِ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْمُنَزَّهُ عَنِ 

 الْمُعْضِلَاتِ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْعَلِیُّ عَنْ نَقْصِ الْأَوْصَافِ 

 (931ـ  936، ص، مجلسىمفتاح الجنان -)زاد المعاد

 

  جواد شمه ای از والدت امام
فرزند امام هشتم علی بن موسی امام جوادنهمین امام شیعیان 

قمری متولد شد و در  799باشد که در سال می سبیکه نوبیهو الرضا

، )الکافی، کلینى. به شهادت رسید بیست و پنج سالگی در سن 880سال 

 (498، ص8ج
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 کنیة مخصوصباشد البته میابو جعفر  با کنیه محمّد مبارک ایشاننام 

مختار، متوکل، متقى، توان می شانایالقاب مبارک از  .ابو علی است ایشان

)مناقب آل أبی .را یاد کرد جواد و عالم، قانع ،مرتضى ،تقى، منتجب ،زکى

 (319، ص4، ج،  ابن شهر آشوب مازندرانىطالب

اما آنچه همة منابع اختالف وجود دارد. دربارة فرزندان امام جواد

امام  اش اتفاق نظر دارند، این است که فرزندان ذکور ایشاندرباره

از مادری به نام سمانة مغربیة  ، ملقب به مبرقعابواحمد موسىو هادی

 (494بوده است. )رهاورد خرد، اتابکی، ص

 اجمالی بر ادوار زندگی امام

هایی و نشیببا فراز نیز مانند سایر ائمهزندگی امام جواد

کند. در همراه بوده است. که نگاهی به سیره ایشان این مهم را بازگو می

عین حال منش و کرامت انسانی برگرفته از سرشت الهی و قرآنی بر آن 

 سایه افکنده و به نوعی از وجود آن امام همام جدا ناپذیر بوده است.

ه عزیمت امام رضا از مدینه بشامل مهم زندگی اماموقایع 

، فراخوانی امام به بغداد، شهادت امام رضا، خراسان به اجبار مأمون

وفات مأمون  به حجاز، بازگشت امام از بغدادبا دختر مامون، ازدواج 

به فرمان  فراخوانی دوباره امام به بغداد، به خالفت رسیدن معتصم عباسی،

ن توطئه های معتصم عباسی، ام الفضل و جعفر بن مأمو معتصم عباسی،
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)رک: راسخون می باشد.  مسموم شدن امام به دست همسرشو علیه امام 

  نت(

-ایشان میامامت ،ترین مرحله از زندگی امامترین و حساسمهم

نص صریح از حضرت و  لوح ی مانند حدیثدالیل باشد که با

.)اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العباد، مفید، وارد شده استرضا

 (819ـ  814، ص8ج

، ازدواج امّ الفضل ز دیگر ادوار مهم زندگی امام محمد تقیا

. مامون از این مقوله جنـبه سیاسـى داشتدختر مأمون با ایشان بود که 

خیاالت امام و خبرچینی،  داشتن زیرنظر جهت رسیدن به اهدافش از قبیل

، جلوگیری از قیام های علویان و درباربه واهی از رفت و آمد امام

 و آگاه بود مقاصد واقعى مأموننیز از  امام ی استفاده کرد.عوام فریب

وارد کرده بوده  بر ایشاناین ازدواج عمدتاً بر اثر فشارى بوده که مأمون 

 (926ـ  929، ص7ن، جسیره پیشوایا )رک: پیشوایی،. است

 درباره جواداالئمه

 برگزیدگی جواداالئمه .1

در یکی از اهی داشت که توان به ادعیه ماه رجب نگدر این راستا می

 -رَجَبٍ فِی بِالْمَوْلُودَیْنِ أَسْأَلُکَ إِنِّی اللَّهُمَ» خوانیم:این ماه میدعاهای 

اى خدا از تو  »، «مُحَمَّدٍ الْمُنْتَجَبِ بْنِ عَلِیِ وَ ابْنِهِ الثَّانِی عَلِیٍ مُحَمَّدِ بْنِ

ب محمد بن على دوم و کنم به حق دو مولود در ماه رج درخواست مى
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)مصباح المتهجّد و سالح «. فرزندش على بن محمد که برگزیده توست

   (209، ص8، جالمتعبّد، طوسى

در پاسخ به سوال از این رو ایشان سرآمد فضائل اند که پیامبر

... و از صلب علی)رضا(  عبداهلل بن مسعود از امامان از نسل حسین

یا می آید که پاک ترین مردم از نظر فرزندش محمد ستوده شده به دن

)منتخب میزان الحکمه، محمدی خلقت و خوش خلق ترین آن هاست. 

 (90ری شهری، ص

نه تنها از نگاه شیعه بلکه در امام جوادشایان توجه است که 

و منزلت باالیی در ایمان، علم، بخشش، علم قدر  از  اهل سنّت نگرش

 غیب و ... برخوردار بوده است. 

 ت به جواداالئمهشهر .2

به مفهوم بسیار بخشنده می باشد. واژه جود نیز به معنی « جواد»واژه 

کرم، بخشندگی و سخاوت می باشد. از این رو متناسب با این معنی برای 

) فرهنگ واژه جود، جواد نیز به مفهوم سخاوتمند و بخشنده می باشد.

 (302، ، بستانىابجدى

 الصَّافِنَاتُ بِالْعَشىِ عَلَیْهِ عُرِضَ إِذْ» در تفسیر مجمع البیان ذیل آیه

« جواد» را جمع واژه تندرو، واژه جیاد معنی اسب (37)ص/ ،«الجْیَادُ

 فی البیان مجمع )ترجمهدانسته است که گوئى راه رفتن را بذل می کند.
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در حالی که در قاموس قرآن،  جیاد را جمع  (92ص ،87ج القرآن، تفسیر

 (21، ص8)قاموس قرآن، قرشی، جاست. آورده « جیّد»

به خاطر دست بخشنده و به لقب جواداالئمهاما شهرت امام

زندگانی جواد االئمه حضرت ).م بوده استکر و جود درایشان  آوازه

 (68، ص7، مدرسی، جمحمد بن على

مشهور « باب المراد»در میان شیعه و سنی به همچنین امام جواد

را بسیار برآورده می ساختند وکرامت های  شدند زیرا حاجات مردم

بسیاری از ایشان صادر شده است. )نگاهی گذرا بر زندگانی امام 

 (33، مقرم، صجواد

 پدر به پسرعالقۀ شدید  .3

نسبت به فرزند در رابطه با انس و عالقه شدیدی که امام رضا

قَدْ » داشت. حضرت به اصحابش فرمود:پدر بزرگوارش امام جواد

عِمْرَانَ فَالِقِ الْبِحَارِ وَ شَبِیهُ عِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ قُدِّسَتْ  بْنِ مُوسَى شَبِیهُ لِی وُلِدَ

امشب پسرى شبیه حضرت موسى  »، «أُمٌّ وَلَدَتْهُ قَدْ خُلِقَتْ طَاهِرَةً مُطَهَّرَةً 

است از بانویی پاک؛  بن عمران که دریاها را شکافت براى من متولّد شده

، 90)بحاراالنوار، مجلسی، ج«.که او طاهره و مطهّره خلق شدهزیرا 

 (79ص

 معجزه امام .4
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اسماعیل بن عباس هاشمى مى گوید: روز عیدى خدمت حضرت 

رفتم و به آن جناب از تنگى معاش شکایت کردم آن محمد جواد

حضرت مصالى خود را بلند کرد و از خاک سبیکه اى از طال برگرفت 

ت آن حضرت پاره طالى گداخته شد پس به من یعنى خاک به برکت دس

زندگانى حضرت جواد و .)را به بازار بردم شانزده مثقال بود عطا کرد آن

 (36، ص، مترجم: خسروىعسکریین

 

 ابعادی از سیره علمی 

 در بازخوانی اندیشه هاعلم امام .1

از جایگاه علمی و منحصر به فردی برخوردار سلسله امامان

اهی به زندگی امامان بزرگوار این نکته را به وضوح بودند. مرور کوت

مطرح می نماید. زیرا علم ایشان از منبع انسانی دریافت نشده که به مرور 

زمان کم رنگ شود. بلکه اتصال به منبع علم الهی دارد. که هیچ گاه 

از جهت علمی سرآمد شود. امام جوادطراوت و رشدش منقطع نمی

دانشمندان آن زمان در مورد علم  علم عصر بودند که سخنان

 گویای این واقعیت می باشد.امام

از زیباترین و شود. یکی  در این مجال به ذکر نمونه ای اکتفا می

 باشد.ها میبازخوانی اندیشههای علم و فضل امامترین جلوهجالب
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من رهسپار بغداد شدم. چون به آن »گوید: میقاسم بن عبدالرحمان  

پرسیدم: ایستند. کنند و مینگاه میدوند و مردم را دیدم که میجا رسیدم. 

ست. گفتم: باید او را ببینم. او سوار بر گفتند: ابن الرضا خبر است؟ چه

ا لعنت کند معتقدان به امامت را که خد گفتم:قاطری نر یا ماده ظاهر شد. 

 «گویند: خداوند اطاعت این مرد را واجب ساخته است.می

 أَ فَقَالُواْ»من برگشت و گفت: ای قاسم بن عبدالرحمن او به طرف 

 بشرى تنها آیا: »گفتند ، و«سُعُرٍ وَ ضَلَالٍ لَّفِى إِذًا إِنَّا نَّتَّبِعُهُ وَاحِدًا مِّنَّا بَشَرًا

 جنون و گمراهى در واقعاً ما صورت، این در کنیم؟ پیروى را خودمان از

 (.84)قمر/«. بود خواهیم

! باز به طرف من برگشت و گفت: است خدا جادوگر : بهبا خود گفت

[ وحى] ما میان از آیا» ، «أَشِرٌ کَذَّابٌ هُوَ بَلْ بَیْنِنَا مِن عَلَیْهِ الذِّکْرُ ءُلْقِىَ أَ» 

( 89)قمر/«. است گستاخ دروغگویى او بلکه[ نه] است؟ شده القا او بر

دادم که او برگشتم و معتقد به امامت شدم و شهادت من قاسم گوید: 

)منتخب میزان «. حجت خدا بر خلق اوست و به وی اعتقاد پیدا کردم

 (97الحکمه، محمدی ری شهری، ص

 استناد به قرآن  .2

از روش های علمی  امام استناد به قرآن بود. نمونه ای از آن در  

در زمان معتصم عباسی عوامل خلیفه، عدّه »تفسیر عیاشی آمده است:
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ه و از مرکز خالفت در مورد چگونگی ای دزد را دستگیر کرد

خلیفه در مورد این حادثه  .مجازات آنان خواستار دستور بودند

حساس مجلس مشورتی تشکیل داد و از دانشمندان عصر، کیفیّت 

اجرای حدّ شرعی را در مورد آنان خواستار شد. آنان گفتند: قرآن 

 ؤُاْ جَزَ نَّمَاإِ» فرماید: در این مورد بهترین راه کار است، آن جا می

 أَوْ یُقَتَّلُواْ أَن فَسَادًا الْأَرْضِ فىِ یَسْعَوْنَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یحَُارِبُونَ الَّذِینَ

، «الْأَرْضِ ...  مِنَ یُنفَوْاْ أَوْ خِلَافٍ مِّنْ أَرْجُلُهُم وَ أَیْدِیهِمْ تُقَطَّعَ أَوْ یُصَلَّبُواْ

 در و جنگندمى او پیامبر و خدا[ دوستداران] با که کسانى سزاى»

 دار بر یا شوند کشته که نیست این جز کوشند،مى فساد به زمین

 شود بریده یکدیگر جهت خالف در پایشان و دست یا گردند آویخته

 (33)مائده/«. گردند... تبعید سرزمین آن از یا

آنان به خلیفه پیشنهاد کردند طبق این آیه یکی از کیفرهای فوق را  

ر مورد تبهکاران انتخاب کند. معتصم عباسی در همان جلسه از امام نیز د

نظر خواست. آن حضرت اول از اظهار نظر خودداری کرد، امّا وقتی که با 

اصرار خلیفه مواجه شد، نظر خود را چنین اعالم کرد: ایشان در استدالل 

-به آیه خطا کردند. استنباط حکم شرعی از این آیه دقت بیش تری می

های طلبد و باید تمام جوانب مسأله در نظر گرفته شود و نسبت به جرم

کند؛ زیرا این مسأله صورت های مختلف و احکام مختلف کیفرها فرق می

 :جداگانه دارد
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اند و نه کسی را کشته و نه اگر این راهزنان فقط راه را نا امن کرده .7

و این همان معنی  اند، مجازات آنان فقط حبس استمالی را به غارت برده

 .است« نفی االرض»

اند، امّا به مال دیگران گناهی را کشتهاگر راه را نا امن کرده و افراد بی .8

 .اند، مجازات آنان اعدام استتجاوز نکرده

های بی گناه را های عمومی سلب کرده، انساناگر امنیّت را از راه .3

تر باشد، ان باید سختاند، کیفر آنکشته و مال مردم را نیز به غارت برده

کنند، سپس به دار یعنی اول دست و پایشان را به عکس هم دیگر قطع می

شوند. معتصم این نظریه را پسندید و به عامل خود مجازات آویخته می

 التفسیر، عیاشی، )کتاب«. عمل کند دستور داد که طبق نظر امام جواد

 (379 ص ،7ج

 شاگرد پروری .3

های ایشان توسط دستگاه خالفت، د فعالیتکنترل شدی با توجه به

راویان و پرورش در این زمان محدود بود و از این جهت تعداد  فعالیت

 داشت. کاهش صادق امامبه زمان نسبت حضرت یافتگان مکتب آنان 

، افرادی بودند که به واقع امام را در بین اصحاب جواداالئمه

تقوا و فضیلت رسیدند که  ای ازدرک کرده و بعضی از آن ها به درجه

مورد غبطه قرار گرفتند و به منزلتی دست یافتند که مورد تعجب همگان 
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بودند. بعضی نیز از طریق مکاتبه با ایشان در ارتباط بودند. در این مجال 

شود که عبارتند از: ابراهیم اشاره میبه نام تعدادی از شاگردان امام

هوازی ابو اسحاق، ابراهیم بن ابی شیبه ابی البالد کوفی، ابراهیم مهزیار ا

از والدت تا االصبهانی، ابراهیم بن عقبه و ... . )زندگانی امام جواد

 (21ـ  23شهادت، قزوینی، ص
 

 به مکارم اخالقی اهتمام امام

 جوانان الگوی .1

هم  زندگى امام جواد» در بیان مقام معظم رهبری آمده است که: 

 ـ با آن همه مقامات، با آن همه عظمت امامىـ  الگوست. امام جواد

وپنج سالگى از دنیا رفت. این نیست که ما بگوییم؛ تاریخ در بیست

گوید؛ تاریخى که غیر شیعه آن را نوشته است. آن بزرگوار، در دوران مى

جوانى و خردسالى و نوجوانى، در چشم مأمون و در چشم همه، عظمتى 

تواند براى ما الگو ها مى است؛ این ها چیزهاى خیلى مهمىپیدا کرد. این

ى جوان، گفت و شنود در دیدار جمعى از جوانان به مناسبت هفته).«باشد

01/08/7311 ) 

 عزت مندی  .2



 

47 
 

 غِنَاهُ عِزُّ الْمُؤْمِنِ» در مورد عزت مومنانه فرمود: امام محمد تقی

ناظر و )نزهة ال«. عزت مومن در بی نیازی از مردم است» ، «النَّاسِ عَنِ

 (731، صتنبیه الخاطر، حلوانى

 را های جلب محبت دیگران .3

 ثَلَاثُ»محبت به دیگران از اهمیتی برخوردار است که ایشان فرمود: 

الْمَحَبَّةَ الْإِنْصَافُ فِی الْمُعَاشَرَةِ وَ الْمُوَاسَاةُ فِی الشِّدَّةِ وَ  بِهِنَ تَجْتَلِبُ خِصَالٍ

با سه چیز می توان محبت دیگران  »، «وعُ إِلَى قَلْبٍ سَلِیمٍالِانْطِوَاعُ وَ الرُّجُ

را جلب نمود: انصاف داشتن در برخوردها، همدردی با دیگران در سختی 

، کشف الغمة فی معرفة األئمة، اربلى«. )ها و راحتی ها و داشتن قلب سلیم

 (349، ص8ج

 موقعیت شناسی .4

باشد. ها میتوجه به موقعیت و شرایط عامل کامیابی انسان

اند. امام محمد های فراوانی داشتهنیز نسبت به این امر توصیهامامان

هر »، «الْمَوَارِدَ أَعْیَتْهُ الْمَصَادِرُ یَعْرِفِ مَنْ لَمْ»باره فرمود:در اینتقی

رباید و هالک خواهد کسی موقعیت شناس نباشد، جریانات او را می

 (309، ص، دیلمىنأعالم الدین فی صفات المؤمنی«.)شد

 

 



 

48 
 

 تاخیر در امور .1

شود. امام تاخیر و به عقب انداختن امور موجب نابودی انسان می

 إِلَّا اللَّهِ مَکْرَ یَأْمَنُ فَلَا  اللَّهِ مَکْرَ فَأَمِنُواْ أَ»در این زمینه به آیه جواد

 جز[ نکهآ با] دانستند؟ ایمن را خود خدا مکر از آیا» ، «الْخَاسِرُونَ الْقَوْمُ

«. داندنمى ایمن خدا مکر از را خود[ کسى] زیانکار مردم

تَأْخِیرُ التَّوْبَةِ اغْتِرَارٌ وَ طُولُ التَّسْوِیفِ »(استناد کردند و فرموند:99)اعراف/

فاَل  -حَیْرَةٌ وَ الِاعْتِلَالُ عَلَى اللَّهِ هَلَکَةٌ وَ الْإِصْرَارُ عَلَى الذَّنْبِ أَمْنٌ لِمَکْرِ اللَّهِ

تأخیر در توبه، خود را فریب دادن »، «یَأْمَنُ مَکْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ

است و امروز و فردا کردن زیاد، باعث سرگردانى است و پیامد عذرتراشى 

براى خدا، هالکت است و پافشارى بر گناه در اثر آسوده خاطر بودن از 

طر نباشد مگر کسانى که و از مکر خدا آسوده خا»مکر خداست 

 (496، ص،ابن شعبه حرانىتحف العقول)«زیانکارند

 

 دوستی با نا اهل .2

کند. در دوست به جهت ارتباط صمیمانه ای که با انسان برقرار می

سرنوشت وی و به عبارتی در سعادت و شقاوتش نیز تاثیرگذار است از 

، الْمَسْلُولِ یرِ، فَإِنَّهُ کَالسَّیْفِوَ مُصَاحَبَةَ الشَّرِ إِیَّاکَ»فرمود:این رو امام

از رفاقت و دوستی با انسان های بد بشدّت  »، «یَحْسُنُ مَنْظَرُهُ وَ یَقْبُحُ أَثَرُهُ
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پرهیز کن، زیرا انسان شریر مانند شمشیر برهنه است که ظاهر زیبا و آثار 

 (736، صنزهة الناظر و تنبیه الخاطر، حلوانى«.)زننده دارد

 کوتاهی ها برخی .3

گاهی کوتاهی انسان در طول عمر و در شرایط خاصی، صدمات 

نماید که به تبع ابعادی از زندگی وی را جبران ناپذیری را بر وی وارد می

ها اشاره به این نوع کوتاهیدهد. در سخن امام محمدتقیپوشش می

جوئى از هر که در سه چیز کوتاهى کند ناکام گردد، بخشش»شده که:

)تحف العقول، «. ، همنشینى با عالم، جلب توجه و مهر سلطانجواد

 ( 382اى، صمترجم: کمره

 

 گذری بر روش امام در سیاست

فضای جدیدی از شبهات  که مورد  در دوران امامت جواداالئمه

حمایت مامون و معتصم بود، در حال رشد بود. از این رو این فضا و 

ه آن ها اهتمام ویژه ای را به کار کرد که ایشان نسبت بشرایط ایجاب می

یکی از معروف بود و تاکتیک مبارزة مخفی  به که گیرد. مانند تقیه

شکل غیر مستقیم که علیه دشمنان دین بوده های مبارزاتی ائمهشیوه

 گیرد. و یا مخفیانه به خود می

آگاه سازی جامعه همراه با از روش های در این راستا امام 

نفوذ در دستگاه ، تشکیل جلسات سرّی، نده به نقاط مختلفاعزام نمای،تقیه
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سایت تخصصی کرد.)رک: استفاده می مکاتبه با نمایندگان اعزامی، حاکمه

اهل حدیث قابل توجه می باشد که مذهب معتزله و فرقه  (تاریخ اهل بیت

. نیز در این دوران پنداشتندکه مجسّمی مذهب بوده و خدا را جسم می

اجازه ندارند پشت »نسبت به این فرقه فرمود:امام جواد مطرح بوده که

«. داند، نمازگزارده و به او زکات بپردازندسر هر کسی که خدا را جسم می

 (707، صالتوحید، ابن بابویه)

 

 توجه به عملکرد اصحاب

شایان توجه در بسط فرهنگ ناب تشیع  امام جوادنقش 

 کارگزاران و وکال در مناطقعیین ای از این تالش ها در تباشد. نمونهمی

مختلف بوده است. که هریک از آن ها دارای مسئولیتی بودند. حضرت نیز 

نسبت به عملکرد آن ها نظارت داشته اند. همان طور که ایشان در نامه 

زنده  «یحیی بن ابی عمران»کند که تا وقتی به ابراهیم بن محمد امر میای 

د سال که یحیی از دنیا می رود ابراهیم پس از چن .است نامه را نگشاید

بود که گشاید که حضرت در آن به او خطاب کرده بن محمد نامه را می

بوده از این پس  یحیی بن ابی عمران ها و کارهایی که به عهده مسئولیت

  (32،ص 90ج  مجلسی، بحاراالنوار،.)بر عهده توست
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 شهادت امام جواد

اإلرشاد فی معرفة حجج سید.)ق به شهادت ر880در سال امام

نقل شده ( در این باره از امام رضا810، ص8اهلل على العباد، مفید، ج

رسد. اهل آسمان فرزندم به ناحق به شهادت می»است که ایشان فرمود:

گریند و خداوند متعال بر دشمن او و کسی که بر او ستم روا میبرای او 

که او را به عذاب دردناکی  کشدگیرد و طولی نمیداشته است، خشم می

 (79، ص90، ج)بحار األنوار، مجلسى«. کندمبتال می

من اقوال مختلفی وجود دارد کیفیت شهادت امام جواددر باب 

معتصم خلیفة عباسی برادر جمله این که در بحاراالنوار آمده است که  

مأمون و عموی ام فضل دختر مأمون، پیوسته نقشه هایی را برای به 

کرد و در این زمینه با ام فضل نیز اجرا میدت رساندن امام جوادشها

، ... . )بحار األنوار، مجلسىرا مسموم کندهمدست شده بود که امام

 (76، ص90ج

بعد از آنکه معتصم امام را » نیز نقل شده است کهروایتی دیگر  در 

رستاد و به بغداد طلبید... به وسیله اشناس شربتی از پرتقال برای امام ف

اشناس به او گفت: پیش از شما امیرالمومنین به احمد بن ابی داوود و 

سعید بن خضیب و گروهی از بزرگان از این شربت نوشانیده و امر کرده 

گفت و یخ آماده کرد. امام را است شما هم آن را با آب یخ بنوشید. این 

شود و فرمود: در شب آن را می نوشم. اشناس گفت: باید خنک نوشیده 



 

52 
 

آن را  ،با علم به عمل آنانشود و اصرار کرد و اماماالن یخ آن آب می

  (2، ص 90ج مجلسی، ، االنواربحار.)نوشید

 

 «علیهاالسالم»توفیق زیارت حضرت معصومه

السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ فَاطِمَةَ وَ خَدِيجَةَ 

امُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ السَّلَ

السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ وَلِیِّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُخْتَ وَلِیِّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا 

 عَلَيْكِ يَا بِنْتَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ  عَمَّةَ وَلِیِّ اللَّهِ السَّلَامُ

، سالم بر تو اى دختر فاطمه و خدیجه، سالم بر تو اى دختر رسول خدا

سالم بر تو اى دختر امام حسن و امام مومنان، سالم بر تو اى دختر امیر 

، خواهر ولىّ خدا سالم بر تو اى، سالم بر تو اى دختر ولىّ خدا، حسین

سالم بر تو اى دختر موسى بن جعفررحمت ، سالم بر تو اى عمه ولىّ خدا

 .و برکات خدا بر تو باد

 فاطمه معصومه حضرت مرور اجمالی بر زندگی

ق، در مدینه  713در اول ذی قعده سال فاطمه معصومه حضرت

پدر (867، ص2، النمازی، جمنوّره به دنیا آمد.) مستدرک سفینة البحار
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و مادر ایشان به نام هایی از  بزرگوار ایشان، امام موسی بن جعفر

، ابن قبیل اروی، نجمه، سمانه، تکتم نامیده شدند.)عیون أخبار الرضا

 ( 76ـ74، ص7، جبابویه

عبارتند از معصومه، اخت الرضا، القاب حضرت فاطمه معصومه

)المجالس دثهکریمه اهل بیت، عالمه آل عبا، شفیعه روز قیامت، مح

المعصومیه کریمه اهل بیت السیدة فاطمة بنت موسی بن جعفر)ع(، تاج 

 (89ـ  89الدین، ص

در باره هر یک از القاب نیز استناداتی موجود است که به برخی از 

 شود.ها اشاره میآن

آن به ایشان اعطا شد.معصومه لقبی است که از سوی امام رضا

هرکس »،«زَارَ الْمَعصُومَةَ بِقُمْ کَمَنْ زَارَنى مَنْ» :ددنحضرت در روایتى فرمو

معصومه را در قم زیارت کند،مانند کسى است که مرا زیارت کرده 

، 9.)ریاحین الشریعة در ترجمه بانوان دانشمند شیعه، محالتی، ج«است

 (39ص

از دیگر القاب حضرت شفیعه روز جزاست که در واقع ازمقام شفاعت 

بِشَفَاعَتِهَا  تُدْخَلُ» فرمود:صادقگونه که امام نایشان یاد شده است هما
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همه شیعیانم وارد به شفاعت فاطمه معصومه»،«الْجَنَّةَ بِأَجْمَعِهِمْ شِیعَتِی

 (882، ص91)بحار األنوار، مجلسی، ج«. بهشت خواهند شد

اشاره داشت که توان به سخن دیگری از امام رضادر این زمینه می

ای فاطمه! برای من در مورد بهشت، »، «الْجَنَّةِ فِی لِی شْفَعِییَا فَاطِمَةُ ا»

( فحوای این سخن، 861، ص99)بحار األنوار، مجلسی، ج«. شفاعت کن

 می باشد.نشان دهنده جایگاه رفیع معنوی حضرت معصومه

در است. « کریمه اهل بیت»دیگر حضرت معصومهمعروف لقب 

اللّه سیّد ى رؤیاى صادقانه مرحوم آیتماجراتوان به تبیین این لقب می

مند بود که محل بسیار عالقه ایشان»اشاره داشت که محمود مرعشى نجفى

را به دست آورد. ختم مجرّبى قبر شریف حضرت صدّیقه طاهره

انتخاب کرد و چهل شب به آن پرداخت. شب چهلم پس از به پایان 

لم رؤیا به محضر رساندن ختم و توسّل بسیار، استراحت کرد. در عا

امام به ایشان .مشرّف شد یا امام صادقمقدّس حضرت باقر

یعنى به دامان کریمه اهل بیت »، «عَلَیْکَ بِکَرِیمَةِ اَهْل ِ الْبَیت» :فرمودند

 «.نچنگ بز
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است، عرض حضرت زهراایشان به گمان اینکه منظور امام

محل دقیق قبر کرد: قربانت گردم، من این ختم قرآن را براى دانستن 

امام فرمود:  شریف آن حضرت گرفتم تا بهتر به زیارتش مشرّف شوم.

سپس افزود: به  .در قم استمنظور من، قبر شریف حضرت معصومه

پنهان خواهد محل قبر شریف حضرت زهرادلیل مصالحى خداوند مى

را تجلّى گاه قبر شریف حضرت رو قبر حضرت معصومهاز این، بماند

داده است. اگر قرار بود قبر آن حضرت ظاهر باشد و جالل قرار زهرا

و جبروتى براى آن مقدّر بود، خداوند همان جالل و جبروت را به قبر 

)المجالس المعصومیه کریمه اهل «. داده استمطهّر حضرت معصومه

 (81ـ  86، تاج الدین، صبیت السیدة فاطمة بنت موسی بن جعفر

 از وصایای پدر ...

لَا یُزَوِّجَ بَنَاتِی أَحَدٌ مِنْ إِخْوَتِهِنَّ »... فرماید:میی در وصیتمامام هفت

و مِنْ أُمَّهَاتِهِنَّ وَ لَا سُلْطَانٌ وَ لَا عُمِلَ لَهُنَّ إِلَّا بِرَأْیِهِ وَ مَشُورَتِهِ فَإِنْ فَعَلُوا 

مُلْکِهِ وَ هُوَ أَعْرَفُ  وَ حَادُّوهُ فِیذَلِکَ فَقَدْ خَالَفُوا اللَّهَ تَعَالَى وَ رَسُولَهُ

 ...«. بِمَنَاکِحِ قَوْمِهِ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُزَوِّجَ زَوَّجَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَتْرُکَ تَرَکَ 
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هیچ یک از دخترانم را نباید برادران مادری، سالطین و یا »

، اگر عموهایشان شوهر دهند، مگر با نظر و مشورت حضرت رضا

نین کاری اقدام کنند، با خدا و رسول خدا مخالفت بدون اجازه او به چ

اند؛ زیرا او به مصالح قومش در اند و در سلطنت خدا منازعه کردهورزیده

کند و تر است. پس هرکسی را او بخواهد، تزویج میامر ازدواج آگاه

، 42)بحاراالنوار، مجلسی، ج«.کندهرکسی را او نخواهد، تزویج نمی

 (820ص

 علمی نگاهی به سیره

به عنوان عالمان دینی و معنوی زمان مطرح خاندان پیامبر

باشد. در گونه که در متون مختلف گزارشات آن موجود میبودند. آن

نیز این بعد متمایز بوده است و از زندگی حضرت فاطمه معصومه

-ایشان به عنوان محدثه یاد شده است. در این بخش از متن به مصداق

 شود. بودن ایشان پرداخته میهایی از بحث محدثه 

 ـ حدیث منزلت1

از فاطمه دختر حضرت فاطمه معصومه از فاطمه دختر امام صادق

، از فاطمه و سکینه دختران ، از فاطمه دختر امام سجادامام باقر



 

57 
 

کند از ایشان نقل میکلثوم دختر حضرت فاطمهاز امامام حسین

من کنت مواله فعلی »غدیرخمیوم اللّه قول رسول أنسیتم»که فرمود:

آیا سخن رسول »، «و قوله: انت منّی بمنزلة هارون من موسی «مواله

در روز غدیر را فراموش کردید که فرمود: هر کس من موالی اویم علی 

موالی اوست )و آیا فراموش کردید که( جایگاه تو)علی( نسبت به من 

الم العلوم و المعارف عو.«) مانند )جایگاه( هارون )در برابر( موسی است

، 87واألحوال من اآلیات و األخبار و األقوال، بحرانى اصفهانى، ج

 (394ص

 ـ دوستی اهل بیت2

زینب از حضرت فاطمه معصومهدر سند طوالنی مانند سند فوق 

اال من مات »که فرمود: کرده نقل دختر علی از مادرش فاطمه زهرا

هر کس با محبت آل  همانا »،«علی حبّ آل محمدّ مات شهیداً

عوالم العلوم و المعارف واألحوال .«)بمیرد؛ شهید مرده استمحمد

 (394، ص87من اآلیات و األخبار و األقوال، بحرانى اصفهانى، ج
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 موالدوستداران ـ 3

از فاطمه معصومهدر جای دیگری همچنین در سند مفصلی از 

که مرا هنگامی»فرمود: که پیامبر نقل شدهفاطمه زهراحضرت 

به آسمان بردند داخل بهشت شدم، در آنجا قصری از درّ سفید میان خالی 

ای دیدم که دارای دری بود زینت شده با درّ و یاقوت و روی آن پرده

 اند: آویخته بود. وقتی سر بلند کردم دیدم بر باالی آن نوشته

خدایی جز خدای » ،«الْقَوْمِ وَلِیُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیٌلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

یگانه نیست، محمد رسول خداست، علی ولیّ و صاحب اختیار مردم 

به به چه »،«بَخْ بَخْ مِنْ مِثْلِ شِیعَةِ عَلِیٍّ »و بر پرده نوشته شده بود: «است

 «کسی مانند شیعه علی است.

وقتی داخل شدم قصری از عقیق سرخ در آن دیدم که وسط آن خالی 

ای مزیّن به زبرجد بر آن آویخته د این خانه نیز دری داشت که پردهبو

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیٌّ »بود. وقتی سرم را بلند کردم دیدم بر او نوشته

و بر پرده « محمد رسول خدا، علی وصی مصطفی است»،«وَصِیُّ الْمُصْطَفَى

به شیعه علی بشارت بده به »، «وْلِدِبَشِّرْ شِیعَةَ عَلِیٍّ بِطِیبِ الْمَ »نوشته بود

وقتی وارد شدم به قصری از زمرّد سبز رسیدم که زیباتر از « حالل زادگی
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آن را هرگز ندیده بودم. دری از یاقوت قرمز داشت که با انواع لؤلؤ زینت 

شیعیان علی »،«شِیعَةُ عَلِیٍّ هُمُ الْفَائِزُونَ »شده بود. بر پرده آن نوشته بود:

 «.نندرستگارا

یَا »پرسیدم: دوست من جبرئیل، این کاخ از آن کیست؟پاسخ داد:

یُحْشَرُ النَّاسُ کُلُّهُمْ یَوْمَ مُحَمَّدُ لِابْنِ عَمِّکَ وَ وَصِیِّکَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ

ای محمد! این خانه پسرعمو و »،...«الْقِیَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً إِلَّا شِیعَةَ عَلِیٍّ 

تو علی بن ابی طالب است، در روز قیامت همه مردم پا برهنه و جانشین 

و همه مردم با نام مادرشان  «شوند، جز شیعیان علیعریان محشور می

شوند.درباره شوند جز شیعیان علی که با نام پدرانشان خوانده میصدا می

چون »،«مَوْلِدُهُمْ لِأَنَّهُمْ أَحَبُّوا عَلِیّاً فَطَابَ»راز این مسئله پرسیدم، پاسخ داد:

.)بحار االنوار، «علی را دوست داشتند والدتشان پاک)و حالل( گردید

 (11ـ  16، ص69مجلسی، ج

 بیانات رهبری  

اشاره معصومه حضرت بدیلنقش بیمقام معظم رهبری به 

در قم شدن قم و معصومه  حضرت  نقش بدون تردید »اند که:داشته

بىِ تاریخی، یک نقش ما ال کالم فیه یافتن این شهر عریقِ مذه عظمت
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بیت شده دامان اهلاست. این بانوی بزرگوار، این دختر جوانِ تربیت

و پیغمبر، با حرکت خود در جمع یاران و اصحاب و دوستان ائمه

عبور از شهرهای مختلف و پاشیدن بذر معرفت و والیت در طول مسیر 

ود آمدن در قم، موجب شده در میان مردم و بعد رسیدن به این منطقه و فر

 در آن دوره بیتاست که این شهر به عنوان پایگاه اصلی معارف اهل

ظلمانی و تاریکِ حکومت جباران بدرخشد و پایگاهی بشود که انوار علم 

بیت را به سراسر دنیای اسالم از شرق و غرب منتقل و انوار معارف اهل

، تید حوزه علمیه قمیانات در دیدار طالب و فضال و اسا)ب .«کند

89/1/7329) 

 در فضایل زیارتش 

فضایل زیادی ذکر شده است. که به تبع در زمینه زیارت امامان

آثار فراوان دنیوی و اخروی را برای فرد به همراه دارد. زیارت حضرت 

نیز دارای فضایل زیادی می باشد. من جمله این که در معصومه

ان با پاداش بهشت، وجوب بهشت و سخنان متعدد به برابری زیارت ایش

شمار فضایل ... اشاره دارد. در این قسمت به ذکر مواردی از دریای بی

 شود.اکتفا میزیارت حضرت
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 ـ زیارت همراه با معرفت1

شود که با درک و معرفت و از زیارتی به فضایل نام برده منتهی می

ن رعایت روی اخالص انجام شود. به عبارتی باید آداب زیارت در آ

 شود.

 زَارَهَا عَارِفاً بِحَقِّهَا فَلَهُ مَنْ»می فرمایند:رضا امامگونه که همان

شأن و به که آگاه کسى که حضرت را زیارت کند در حالى »،«الْجَنَّةُ

 ( 371، ص42بحاراالنوار، مجلسی، ج«.)رودمنزلت او باشد به بهشت مى

 ـ زیارت و بهشت2

به سعد علی بن موسی الرضااز سعد نقل شده که امام 

قَالَ نَعَمْ عِنْدَکُمْ لَنَا قَبْرٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَبْرُ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُوسَى»فرمود:

مَنْ زَارَهَا عَارِفاً بِحَقِّهَا فَلَهُ الْجَنَّةُ فَإِذَا أَتَیْتَ الْقَبْرَ فَقُمْ عِنْدَ رَأْسِهَا مُسْتَقْبِلَ 

بِّرْ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ تَکْبِیرَةً وَ سَبِّحْ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ تَسْبِیحَةً وَ احْمَدِ الْقِبْلَةِ وَ کَ

نزد شما » ،«صَفْوَةِ اللَّهِ... آدَمَ عَلَى اللَّهَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ تَحْمِیدَةً ثُمَّ قُلِ السَّلَامُ

فاطمه دختر موسی را  سعد پرسید: قبر. ها از ما اهل بیت قبری هستقمی

فرمایی؟ فرمود: آری. هرکس او را زیارت کند و عارف به شأن و حق می

که کنار قبر آمدی، نزد وی باشد، بهشت پاداشش خواهد بود. پس هنگامی
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مرتبه  33مرتبه اهلل اکبر و  34سر مقدس رو به قبله بایست و پس از 

 «. آدم صفوه اهلل... مرتبه الحمدهلل بگو: السالم علی 33سبحان اهلل و 

 (866، ص99)بحاراالنوار، مجلسی، ج

هرکه »،«الْجَنَّةُ فَلَهُ بِقُمَ زَارَ قَبْرَ عَمَّتِی مَنْ»نیز فرمودند:جواداالئمه

.« را در قم زیارت کند، سزاوار بهشت استام فاطمه معصومهقبر عمه

 (384، صابن قولویه)کامل الزیارات، 

هشت از دیگر فضایل زیارت حضرت است زیارت و رسیدن به ب

 لَهُ زَارَهَا وَجَبَتْ مَنْ:»دفرماینمی امام صادقگونه که همان

«. گرددکسی که او را زیارت کند، بهشت بر او واجب می»،«الْجَنَّةُ

 (.371، ص42)بحاراالنوار، مجلسی، ج

 ـ شهر قم و شفاعت3

 لِلَّهِ إِنَ»یشان فرمودند: کند که انقل میقاضی نور اهلل از امام صادق

حَرَماً وَ هُوَ الْمَدِینَةُ أَلَا وَ إِنَّ لِأَمِیرِ  اللَّهِ لِرَسُولِ حَرَماً وَ هُوَ مَکَّةُ أَلَا إِنَ

نِیَةَ الْمُؤْمِنِینَ حَرَماً وَ هُوَ الْکُوفَةُ أَلَا وَ إِنَّ قُمَّ الْکُوفَةُ الصَّغِیرَةُ أَلَا إِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَا

أَبْوَابٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا إِلَى قُمَّ تُقْبَضُ فِیهَا امْرَأَةٌ مِنْ وُلْدِی اسْمُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ 

خداوند حرمى دارد که » «مُوسَى وَ تُدْخَلُ بِشَفَاعَتِهَا شِیعَتِی الْجَنَّةَ بِأَجْمَعِهِمْ
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حرمى دارد و آن مدینه است و حضرت مکه است پیامبر

 2کوفه کوچک است که از  ،مى دارد و آن کوفه است و قمحرعلى

زنى از فرزندان من در قم از  ،درب بهشت سه درب آن به قم باز مى شود

است و به شفاعت او همه رود که اسمش فاطمه دختر موسىدنیا مى

 (882، ص91)بحاراالنوار، مجلسی، ج«. شیعیان من وارد بهشت مى شوند

 امام زاده صالح

موجودی است که عنصر وجودی اش ترکیب یافته از روح و انسان 

جسم می باشد. یکی از رسالت های اصلی انسان توجه به بعد روحی اش 

است که می بایست به سمت کمال سوق داده شود. از این رو باید شرایطی 

را مهیا نماید تا طی این مسیر به آسانی انجام شود. تکیه و اعتماد به 

 های رسیدن به این امر است. و ... از راهسل به ائمهخداوند متعال، تو

و فرزندانشان از جایگاه منحصر به فردی در میان شیعیان،امامان

ها ارتباط وثیقی برخوردار هستند. زیرا که وجود و روح شیعیان با آن

 یافته است.

و در کشور اسالمی ایران نیز به فضل وجود پربرکت امام رضا

هایی که در اکثر زادهو امامشان حضرت معصومهخواهر بزرگوار ای

نقاط کشور وجود دارند که به عنوان یک نعمت بزرگ الهی و مأمن 
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آرامش بخش به ایشان متوسل شده و وسایل کمال یابی خود را فراهم 

 می نمایند. 

ها در های متبرک این گوهرهای ناب برای انسانها و بقعهوجود حرم

ها می باشد که ها و پوچییله رهایی از اضطرابها و تنگناها وسسختی

ها را به سرمنزل واقعی راه آدمیان را در مسیر حرکت آسان کرده و آن

پنجم ذیقعده به روز دهد که رساند.نگاهی به تقویم کشورمان نشان میمی

  ه است.شدنامگذاری امامزادگان و بقاع متبرکه 

 تأملی در معنای امام

 آمده است. )رک:« پیشوا»به معنی « امام»واژه  در کتاب قاموس قرآن

( در قرآن نیز از پیشوایان یاد شده 780، ص7، قرشى، جقاموس قرآن

وَن ِبأَْمِرنَ »طور که در آیه است همان ًَّة ََيْدم ْ َأمئ  را آنان و»،... « َو َجَعلْنَاُهم

( به 13ا/)انبی...«. کردند مى هدایت ما فرمان به که دادیم قرار پیشوایانى

 پیشوایان حق پرداخته است.

َّةً »اهلل مکارم شیرازی ذیل آیه فراز آیت ْ َأمئ  آخرین امامت را « َجَعلْنَاُهم

 و مادى جانبه انسانى دانسته است زیرا امام رهبر همه تکاملى سیر مرحله

 است که در واقع مقام مردم روحى و جسمى باطنى، و ظاهرى معنوى،

نمونه، مکارم  است.)تفسیر الهى هاىبرنامه تمام به بخشیدن تحقق

 (499 ص ،73ج شیرازی،
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عالمه طباطبایی ذیل تفسیر آیه مذکور به این نکته اشاره کرده است 

 و ظاهرى فیوضات اخذ در پروردگارشان و مردم میان رابط که امام

تفسیر المیزان، طباطبایی، مترجم: موسوی  است.)ترجمه باطنى

                (948ص ،47همدانی،ج

ْ »در جایی دیگر نیز پیشوایان باطل را آورده است مانند آیه  َو َجَعلْنَاُهم

ىَل إلنَّاِر...
ِ
وَن إ ًَّة يَْدعم  خوانندمى آتش سوى به که پیشوایانى را آنان و» ،«َأمئ

 (47)قصص/«. گردانیدیم 

به این « بودن ضالل ائمه »مکارم شیرازی در تفسیر آیه ذیل آیت اهلل

است. )رک: تفسیر نمونه،  آن ها خود اعمال مطلب پرداخته که نتیجه

 (97، ص76مکارم شیرازی، ج

ایشان در تفسیر آیه همچنین به حدیثی استناد کرده است که امام 

وَن ِبأَْمِرن ََل ِبأَْمِر إلنَّاِس »فرمود:صادق دم ًة ََيْ ْ َأئِمَّ ونَ  َو َجَعلْناُهم مم ِ قَ  يمقَد ِ ْبَل َأْمِرُِهْ َو َأْمَر إَّللَّ

ْكَ  ْْكِهِْم قَالَ  حم ِ قَْبَل حم ْْكَهمْم قَْبَل  إَّللَّ ِ َو حم ْ قَْبَل َأْمِر إَّللَّ وَن َأْمَرُهم مم ىَل إلنَّاِر يمقَد ِ
ِ
وَن إ ًة يَْدعم ْ َأئِمَّ َو َجَعلْناُهم

 ِ ْم ِخََلَف َما ِِف ِكتَاِب إَّللَّ وَن ِبأَْهَوإِِئِ ذم ِ َو يَأْخم ْكِ إَّللَّ  را ایشان دادیم قرار»،«َعزَّ َو َجلَّ  حم

 بر را خدا امر بلکه مردم، امر به نه کنند،مى هدایت ما امر به که امامانى

 قرار را دارند و ایشانمى مقدم خود حکم بر را خدا حکم و خود امر

 از قبل را خود امر خوانند،مى آتش سوى به را مردم که پیشوایانى دادیم

آن  خالف بر ها،هوس و هوى طبق بر و دانندمى آن بر مقدم و خدا حکم
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، 7)الکافی، کلینی، ج«. کنندمى عمل هست، عزوجل خداى کتاب در چه

 ( 876ص

گونه نوشت که توان اینزادگان میبا توجه به محور بحث یعنی امام

زاده از دو واژه امام و زاده ترکیب یافته که امام معنی آن تا حدودی امام

اده هم به کسی گفته می شود که از خاندان و سالله پاک تبیین شد.ز

 متولد می شود. امام

فرزندان و باواسطه از  واسطهامامزادگان بیاز این جهت ممکن است 

امام زادگان باشند.)رک: اندیشه قم( به جهت این انتساب، امامان

 متفاوتی می باشند.  فضائل و امتیاز های معنوی دارای

مه ابتدا به اجمال به معرفی حضرت صالح بن موسی در این ویژه نا

پرداخته می شود. در ادامه نیز فرزند دیگر امام موسی کاظم

 معروف به شاه چراغ پرداخته می شود.یعنی احمد بن موسیکاظم

 زاده صالح امامنگاهی به والت و انتساب 

و ... در منابع روایی از قبیل بحاراالنوار، االرشاد، مناقب شهر آشوب 

مطلبی یافت نشد. موسی کاظم به امامصالح  در باب انتساب امام زاده

کنز ، ریاض االنساباما در منابع تاریخی، تراجم و انساب از قبیل 

به این مقوله حیاة االمام موسی بن جعفر و ناسخ التواریخ، االنساب

و برادر فرزند بالفصل امام موسی کاظماشاره کرده است که ایشان 
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به صفت بوده و آخرین فرزند امام که رودبه شمار میرضام اما

دراسته )رک: حیاة االمام موسی بن جعفر.است شهرت داشتهشجاعت 

 (431، ص8و تحلیل، قرشی، ج

از )علیه السالم( زاده صالح امامهمچنین این گونه نقل شده است که 

عهدی امام بعد از شنیدن خبر ولیای بوده است که  جمله سادات عالی رتبه

کند از عراق به سمت ایران کوچ میدر اواخر قرن دوم )علیه السالم( رضا

کَره رود به والیت شمیران نهاد و چون به موضع تجریش رسید  و از سمت

در باغ گلشن زیر درخت چنار بزرگی نزدیک چشمه ساری ایشان را به 

 (ر خیریهپایگاه اطالع رسانی سازمان اوقاف و امو.)رک: شهادت رساندند

در تجریش و کنار همان چنار کهنسال به خاک سپرده  ایشان پیکر پاک

، 8دراسته و تحلیل، قرشی، ج.)رک: حیاة االمام موسی بن جعفرشد

 (431ص

-می حضرت احمد بن موسییکی دیگر از فرزندان امام کاظم

 باشد که در این قسمت به اجمال به زندگی و سیره ایشان اشاره می شود.
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 والدت شاه چراغ
است و مادر پدر امام زاده احمد مشهور به شاه چراغ، امام کاظم

ریخ والدت ایشان مشخص شهرت داشته است. تا ام احمدایشان به 

 (302، ص42)رک: بحاراالنوار، مجلسی، ج نیست.

نامه شاه زیارتدر در باب انتساب ایشان به امام موسی کاظم

َلمم عَلَیَک ََی َإمَحدم بنم »می خوانیم: چراغ ادإِت إََلعاِظِم * َإلسَّ َد إلس  ی ِ َلمم عَلَیَک ََی س َ إلسَّ

وََس إلاکِظم سالم بر تو ای احمد * ید سادات بزرگوارسالم بر تو ای س »،«مم

  فرزند موسی کاظم

روز ششم ذیقعده یعنی پنجمین روز از  7322بیست و چهارم شهریور 

چراغ در تقویم   دهه کرامت را به نام روز بزرگداشت احمدبن موسی شاه

 )رک: راسخون نت( .شده استاسالمی کشور تصویب  -ملی

 نزد پدرجایگاه احمد بن موسی

بزرگی و عظمت احمد بن موسی این گونه نقل شده که:  باب  در

فردی کریم النفس، جلیل القدر و پرهیزکار بود که  احمدبن موسی

کرد. امام پدرش او را دوست داشت و بر دیگر فرزندان مقدم می

معروف بود به او بخشید و احمد « یسیره»مزرعه خویش را که بهکاظم

.) کشف الغمة فی معرفة ه را آزاد کردهزار بندبن موسی بن جعفر

 (836، ص8، جاألئمة، اربلى

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
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اسماعیل بن موسی بن شیخ مفید در االرشاد روایتی را از همچنین 

ْن قَاَم »کند که نقل میجعفر
ِ
وَن ِمْن َخَدِم َأِِب َو َحَشِمِه إ وََس ِعْْشم َد بِْن مم ... ََكَن َمَع َأمْحَ

ْن َجلََس َجلَ 
ِ
وإ َمَعهم َو إ وإ َمَعهم َو َأِِب بَْعَد َذِِلَ يَْرعَاهم ِبَبََصِِه َما يَْغفملم َعْنهم فََما إنْقَلَْبنَا َحَّتَّ َأمْحَدم قَامم سم

وََس بَْینَنَا إنَْشجَ  در سفری بیست نفر از خادمان پدرم با احمد »... ،«َأمْحَدم بْنم مم

نشست کردند. هرگاه احمد برمی خاست و میبودند و او را احترام می

نشستند؛ پدرم همواره به احمد عنایت هم به احترامش بلند شده و میآنان 

)اإلرشاد «. داشت...گردید و چشم از او بر نمیداشت و از وی غافل نمی

 (849، ص8فی معرفة حجج اهلل على العباد، مفید، ج

 همراهی با برادر

دیدار برادر بزرگوارش امام هدف اصلی از هجرت احمدبن موسی

ر مسیر حرکت به تعداد کاروان افزوده می شد تا جایی که بود. درضا

به نزدیک شیراز که رسیدند. قافله به پانزده  نفر رسید. مامون که از این 

نیز در امر ترسیده بود دستور توقف قافله را داد. احمد بن موسی

مقابل توقف این گونه پاسخ داد که حرکت با اجازه خلیفه بوده است. 

 (771شاور، سلطان الواعظین، ص)رک: شبهای پی

مردم که جهت بیعت با پس از شهادت امام موسی کاظم

ای مردم » ای بیان داشت کهآمده بودند. ایشان ضمن خطبهاحمد

که تمام شماها در بیعت من هستید، من نیز در بیعت برادرم، علی همچنان

او باشم. پیشوا وجانشین بعد از پدرم اوست آری میبن موسی الرضا

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
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از طرف خدا و رسولش بر من و شما واجب است به هر  ت.ولی خداس

، 42مجلسی، ج ر،بحاراالنوا).«چه او فرمان داد فرمانبرداری کنیم

 (302ص

 

 غروب آفتاب شیراز 

)رک:آثار اختالف است. در باره شهادت یا وفات احمد بن موسی

ست همان طور که در منابع آمده ا( 198، ص8عجم، فرصت شیرازی، ج

در خان زینان در هشت فرسخی شیراز با احمد بن  شیرازقُتلُغ خان حاکم 

را به و کاروان وی مالقات کرد و خبر شهادت امام رضا موسی

گی آنان گردید. احمد آنان رسانید. این خبر باعث تضعیف روحیه و پراکند

به همراه نزدیکان خود راهی شیراز شد و در آن جا در جریان جنگ به 

بنابراین  (771)رک: شبهای پیشاور، سلطان الواعظین، صشهادت رسید. 

)رک: تذکره آن چه در اکثر منابع آمده دال بر شهادت ایشان می باشد.

 (334ـ  333هزار مزار، جنید شیرازی، ص

 یرازنگین درخشان ش

دو داستان ذکر شده است. در مورد پیدایش مزار احمد بن موسی

گردد که این داستان اول به قرن چهار یعنی عضد الدوله دیلمی برمی

داستان در کتب متقدم وجود ندارد و تنها در تعدادی از منابع متأخر 

ردپایی از آن موجود است. داستان دوم مربوط به قرن هفتم زمان امیر 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
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)رک: احمد بن شود. دین است که در منابع متاخر مشاهده میمقرب ال

 (99موسی)علیه السالم(، زاهدی، فصلنامه سخن تاریخ، ص 

در برخی منابع نیز آمده است که چون قبر ایشان را یافتند، صورت 

ایشان بدون تغییر و کفن تازه بود و در دست ایشان انگشتری بود که به 

)رک: تذکره هزار مزار، نوشته بود. « ن موسیالعزّة هلل احمد ب»خاتم آن

 (339جنید شیرازی، ص

                                               

 


