
احمد صادقی اردستانی

چکیده
امــام محمــد تقــی الجــواد)ع( بخــش مهّمــی از تالش هــای خــود را - بــه منظــور ارشــاد،  هدایــت 

و تربیــت و اصــالح   جامعــه - بــه بیــان احــکام و دســتورات اســالم اختصــاص داده اســت. 

کمــان ناصالــح عباســی، در  کوتــاه حضــرت جــواد )ع(  و تحــت نظــر  حا بــا توجــه بــه عمــر نســبتًا 

عیــن حــال در پاســخ بــه نامه ها، مالقات هــای محــدود و مناظــرات بــه بیــان مســائل اعتقــادی 

کــه در ایــن مقــال بــه 9 مــورد از  کالمــی، احــکام و اخــالق و حقــوق انســانی می پرداختنــد  و 

ــه  ــه آیــات قرآنــی در اثبــات احــکام فرعــی توســط آن حضــرت ب الت ب استشــهادات و اســتدال

ترتیــب »أبــواب فقهــی« اشــاره می گــردد.

ل. کلید واژه ها: امام جواد )ع(، آیات قرآنی، احکام فرعی، استشهاد و استدال

مقدمه
کنیــۀ أبوجعفــر  ــر »جــواد )ع(« و  ــا القــاب: منتجــب، مرتضــی و معروف ت امــام محمــد تقــی، ب
یــة« ـ  یــی بــه نــام »َخیــُزران« ـ اّم ولــدـ از أهــل »ُنو ثانــی، فرزنــد امــام علــی بــن موســی الرضــا)ع( و بانو
گشــود و آخــر مــاه صفــر  آفریقــا ـ مصــر ـ دهــم رجــب ســال 195 هجــری در مدینــه چشــم بــه جهــان 
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کــه بیــن 7 تــا 9 از عمــر شــریف او  کــه پــدرش، امــام رضــا)ع( شــهید شــد، در حالــی  ســال 203 هـــ 
ــه این کــه آن امــام)ع( آخــر مــاه  ــا توجــه ب ــه مقــام عظمــای امامــت اّمــت رســید و ب می گذشــت، ب
ــه دســتور معتصــم عباســی در »بغــداد« مســموم و شــهید شــد و در  ذیقعــدۀ ســال 220 ه.ق، ب
یــش، امــام موســی بــن جعفــر)ع(  »قبرســتان قریــش« »شــهر کاظمیــن)ع(« کنونــی، در جــوار جــّد خو

ک آرمیــد1  مــّدت امامــت آن بزرگــوار را، حــدود هفــده ســال می تــوان دانســت. بــه آغــوش خــا
یســت، بــرای مدتــی، مأمــون الرشــید، او  کــه امــام جــواد)ع( در مدینــه می ز در ایــن مــدت، 
ــه  ــه »بغــداد« فراخوانــد، بعــد از آن، از 28 محــّرم ســال 220 هجــری معتصــم عباســی او را ب را ب
ــرد، خــود و اصحــاب و پیــروان  ــه ســر می ب ــح ب کــم ناصال ــد و تحــت نظــر  آن حا ــرا خوان بغــداد ف
أهــل بیــت)ع( بــرای ارتبــاط و اســتفاده از وجــود مبــارک او در تنگناهــا و مضیقه هــای شــدید 
ــا  ــا اشــخاص، ب ــه نامه هــا، مالقات هــای محــدود ب ــد، در عیــن حــال، امــام)ع( در پاســخ ب بودن
بیــان مســائل اعتقــاد و کالمــی، احــکام و اخــالق و حقــوق انســانی، بــه بیــان و نشــر معــارف ناب 
الت، بــه  کــه در ایــن مقــال، بــه 9 مــورد، از استشــهادات و اســتدال أهــل بیــت)ع( می پرداخــت، 
آیــات قرآنــی در اثبــات احــکام فرعــی در بیــان آن حضــرت را، بــه ترتیــب »أبــواب فقهــی« بــه طــور 
کــه بیانــات و تفســیرهای  یــم، البتــه، بایــد توجــه داشــته باشــیم،  خالصــه بــه مطالعــه می گذار
کمــان و عالمــان وابســته بــه حکومــت  حضــرت امــام جــواد)ع( در مســائل فقهــی نیــز، در برابــر حا
گاهــی و دانــش الزم  کــه در واقــع معــارف نــاب أهــل بیــت)ع( بــود و عالمــان دربــاری، آ عباســیان، 
را نداشــتند و بــه رســوایی و شکســت آنــان منجــر می شــد، یــک نــوع مبــارزۀ علمــی و فرهنگــی 
کمــان و جیره خــواران را در پــی  کــه قهــرًا عکــس العمل هــای آن حا عمیــق محســوب می گردیــد، 
کنــون، اصــل  ــان بیــان خواهــد شــد و ا ــه خواســت خــدا، در طــّی بحــث و در پای کــه ب داشــت، 

بحــث:

1ـ نماز صحیح:
از  آیــه ای  حيــِم<   ْحَمــِن الَرّ الَرّ >ِبْســِم اهَّلِل  اتفــاق نظــر عالمــان شــیعه:  بــه  بــه این کــه  باتوجــه 
»ســورۀ»الحمد« و هــر ســورۀ دیگــری از قــرآن می باشــد2 از لحــاظ فتوایــی هــم امــام خمینــی)ره( 
کامــل  می فرمایــد: »در رکعــت اول و دوم نمازهــای واجــب، خوانــدن ســورۀ »الفاتحــة« بــه نحــو 
حيــِم<  نیــز جــزء هــر ســوره اســت و خوانــدن آن در هــر ســوره،  ْحَمــِن الَرّ واجــب است،>ِبْســِم اهَّلِل الَرّ

غیــر از »ســورۀ برائــت« واجــب می باشــد.3
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جعفــر   أبــو  بــرای  نامــه ای  یــد:  می گو َهمدانــی،  عمــران  أبــی  بــن  یحیــی  اســاس،  ایــن  بــر 
یــش را فقــط بــرای »فاتحــة  کــه نمــاز خو بــارۀ مــردی  کــه: فدایــت شــوم، در الجــواد)ع( نوشــتم 
ــرای ســورۀ بعــد، >ِبْســِم اهَّلِل< را تــرک می کنــد،  ــا >ِبْســِم اهَّلل...< شــروع می کنــد، امــا ب الکتــاب« ب
چــه می فرماییــد؟ البّتــه، ایــن مســأله از هشــام بــن ابراهیــم عباســی -عالــم بنــي عبــاس- ســؤال 

گفتــه: ایــرادی نــدارد! -هــر دو ســوره بــا یــک >ِبْســِم اهَّلل...< باشــد!!-. شــده و او 
یــۀ عباســی >ِبْســِم اهَّلل...< بــرای هــر دو ســوره بایــد  امــام)ع( در جــواب نوشــت:»علی رغــم نظر

تکــرار شــود«.4

2ـ وقت نماز صبح:
یــد: أبوالحســن بــن الحصیــن، بــرای أبــی جعفــر ثانــی)ع( نوشــت:  یــار می گو علــی بــن مهز
فدایــت شــوم، دوســتان مــن و موالیــان شــما، دربــارۀ »وقــت نمــاز صبــح« اختــالف نظــر دارنــد، 
کــه ســفیدۀ اول صبــح در آســمان بــه طــور مســتطیل ظاهــر شــد نمــاز  برخــی از آنــان وقتــی 
کــدام  کــه در پاییــن افــق ســفیده طلــوع نمــود، و مــن نمی دانــم  می خواننــد، و بعضــی آنــگاه 
گــر  کــن و ضمنــا ا یــک از دو وقــت افضــل اســت تــا در آن نمــاز بخوانــم، آن را بــرای مــن معرفــی 
گــردد،  کــه نتوانــم طلــوع فجــر را تشــخیص دهــم، تــا ســرخی صبــح آشــکار  شــب مهتابــی باشــد، 
کنــم؟ امــام جــواد)ع( در  یــا هــوا »ابــری« باشــد، یــا در »ســفر« یــا در »وطــن« باشــم، چگونــه رفتــار 
ــه پهــن می شــود، ســفیدۀ صبــح بلنــد نیســت، در ســفر  و  ک جــواب نوشــت: »ســفیدۀ صبــح 
یــش را در  یــرا خداونــد متعــال، بنــدگان خو حضــر نمــاز نخــوان، تــا ســفیده خــوب نمایــان گــردد، ز
شــبهه و بالتکلیفــی قــرار نــداده و دربــارۀ -ســحری خــوردن مــاه مبــارک رمضــان- فرمــوده:> ُكُلــوا 
یــد و بیاشــامید،  ْســَوِد<)البقرة،187/2(؛ »بخور

َ
ْبَيــُض ِمــَن اْلَخْيــِط اْل

َ
ــَن َلُكــُم اْلَخْيــُط اْل ــى َيَتَبّيَ

َ
ــَرُبوا َحّت

ْ
َواش

گــردد« و منظــور از »خــّط ســفید«  ز، از ســیاهی شــب در ســپیده دم پدیــدار  تــا خــّط ســفیدی رو
زه« خــوردن و آشــامیدن در آن حــرام اســت، و همیــن حالــت  کــه در »رو آن مرحلــه ای اســت، 

کــه خوانــدن نمــاز در آن واجــب می شــود«.5 حــّدی اســت 

3ـ روزه قاتالن حسین)ع(:
کــردم:  یــد: بــه أبــی جعفــر ثانــی امــام جــواد)ع( عــرض  محمــد بــن اســماعیل رازی می گو
کــه آنــان  زۀ قاتــالن حســین)ع(« چــه می فرمایــی؟ چــون روایــت شــده،  فدایــت شــوم، دربــارۀ »رو
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گرفتــن موّفــق نمی شــوند! زه  بــه رو
آن حضرت فرمود:»آیا نمی دانی دعای فرشته در حّق آنان مستجاب شده است؟!«.

کردم: موضوع از چه قرار بوده است؛ جانم به قربانت؟! عرض 
فرمــود: »آن مــردم ناصالــح وقتــی حســین)ع( را کشــتند، خداونــد متعــال بــه فرشــته ای دســتور 
یــش هســتید، خداونــد شــما را  کــه قاتــالن عتــرت پیامبــر خو کنــد: ای مــردم ظالــم!  داد، اعــالم 

گرفتــن« و »افطــار« موّفــق نمی کنــد«.6 زه  بــه »رو

4ـ خمس »درآمد« و غنیمت:
یــد: أبــو جعفــر ثانــی)ع( نامــه ای نوشــت و مــن نامــه را در راه مّکــه  یــار می گو علــی بــن مهز
خوانــدم، نوشــته بــود: »آن چــه را در ســال 220 هـــ، بــه عنــوان یــک ســّنت واجــب قــرار دادم، 
کــردم،  کــه از شــرح و تفســیر آن از بیــم این کــه منتشــر شــود، خــودداری  یکــی از معانــی آن اســت، 
ولــی برخــی از آن را بــه یــاری خــدای متعــال بــرای تــو تفســیر می کنــم: دوســتان مــا یــا بعضــی 
کردنــد، مــن  کــه از خــدا اصــالح آنــان می خواهــم، در انجــام وظیفــۀ واجــب قصــور  از آن هــا، 
ــان را در امــر »خمــس« »تطهیــر« و »تزکیــه«  ایــن را فهمیــدم و دوســت مــی دارم، در ایــن ســال آن
ــا  ــن، ت ک ــت  یاف ــات را در ــان صدق ــو از مؤمن ــا، ت ــول م ــوده: »ای رس ــال فرم ــد متع ــم، خداون گردان
کیــزه ســازی، و آن هــا را بــه دعــای  ک و پا بدیــن وســیله، نفــوس آنــان را از پلیــدی حــّب دنیــا، پــا
ی خاطــر آنــان شــود، خــدا بــه دعــای مخلصــان شــنوا 

ّ
کــه دعــای تــو موجــب تســل کــن،  خیــر یــاد 

کــه حتمــا خــدا توبــۀ بنــدگان را  و بــه مصالــح مؤمنــان داناســت، آیــا مؤمنــان ندانســته اند، 
می پذیــرد؟ و خــدا صدقــه آنــان را قبــول می کنــد، و البّتــه خــدا بســیار توبــه پذیــر  و بســیار مهربــان 
اســت...«]التوبة،103/9-104[ ایــن تکلیــف را بــرای آنــان در هــر ســال واجــب نمی دانــم و نیــز غیــر از 
کــه خداونــد بــر آنــان واجــب نمــوده، واجــب نمی دانــم، بلکــه در ســّنت مــن، خمــس  زکاتــی را، 
ــر  آن بگــذرد واجــب اســت، امــا خمــس متــاع، ظــروف، حیوانــات،  کــه ســال ب طــال و نقــره ای 
ــاب »تخفیــف« از جانــب  کــه تفســیر آن هــا را از ب رزی،  کشــاو خدمتگــزاران، ســود تجــارت، و 
خــود نســبت بــه دوســتان می دانــم، بعــد خواهــم داد. البّتــه ایــن تخفیــف و بخشــش مــن، بدیــن 
کــه مــن از ســوی آنــان نیابــت دارم و می خواهــم امــوال آنــان مــورد غــارت ســلطان  خاطــر اســت، 

ظالــم قــرار نگیــرد.
امــا، دربــارۀ »غنائــم« و »منافــع کســب و کار« کــه خمــس آن، هــر ســال بــر آنــان واجب اســت، 
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خداونــد متعــال فرمــوده: »و ای مؤمنــان! بدانیــد، کــه هرچــه بــه شــما غنیمــت و فایــده رســد ]کم 
یشــان او، و یتیمــان و فقیــران و در راه مانــدگان  یــاد[ خمــس آن خــاّص خــدا، رســول، و خو یــا ز
زی  ز »فرقــان« رو یــش محمــد)ص( در رو گــر بــه خــدا و آنچــه بــر بنــدۀ خو اســت و بــه آنــان بدهیــد، ا
یــد، و بدانید،  ر کــه دو ســپاه ]اســالم و کفــر در جنــگ بــدر[ روبــه رو شــدند، نــازل فرمــود، ایمــان آو

کــه خداونــد بــر همــه چیــز تواناســت«.]األنفال، 41/8[.
کســی می رســد و ســودی  بــه دســت  کــه  منظــور از »غنائــم« و »فوائــد« غنیمتــی اســت 
کــه بــه انســان می دهنــد،  رد، و نیــز جایــزۀ مهّمــی  کار بــه دســت مــی آو کــه از راه کســب و  اســت، 
گمــان آن را نمی کــرد... بــه هرحــال، فهمیــدم امــوال  کــه  و میراثــی -از غیــر  پــدر و پســر و...- 
یــادی از دشــمنان بــه دســت دوســتان مــا رســیده، کــه هرکــس از دوســتداران مــا، چنیــن اموالــی  ز
ردســتی اســت، بــه »نایــب  گــر در مــکان دو یافــت داشــته ]خمــس[ آن را بــه »وکیــل مــن« و ا را در
یــرا نّیــت  یــل دهــد تــا بــه دســت مــن برســد، اگرچــه مّدتــی طــول بکشــد، ز مــورد اعتمــاد مــن« تحو

مؤمــن، بهتــر از عمــل اوســت.
یادی دارد.8 رزی...7 توضیحات ز کشاو اّما، دربارۀ خمس غاّلت و 

5ـ صدقه و حفظ پاداش آن:
امــام حســن عســکری)ع( فرمــوده: »مــردی بــه حضــور محمــد بــن علــی بــن موســی الرضــا)ع( 
ر بــود، امــام)ع( علــت آن شــادمانی را پرســید، مــرد جــواب  کــه شــادمان و مســرو رســید، در حالــی 
کــه بنــده در  زی،  کــه می فرمــود: شایســته ترین رو داد: ای فرزنــد رســول خــدا! از پــدرت شــنیدم، 
زی اســت کــه خداونــد بــه او توفیــق دهــد صدقــات و مبــّرات بپــردازد  آن الیــق شــادمانی اســت رو
ز توانســتم، بــه هــر  کنــد و مــن امــرو یــش را تأمیــن  و بتوانــد نیــاز و کمبــود زندگــی بــرادران مؤمــن خو
ــرده  ک ــه از فــالن جــا و فــالن جــا مراجعــه  ک ــرادران مؤمــن نیازمنــد عائله منــد  ــک از ده نفــر از ب ی

رم. کنــم و بدیــن جهــت، شــادمان و مســرو کمــک مالــی  بودنــد، 
ــل  ــر عم گ ــتی، ا ــادمانی هس ــتۀ ش ــو شایس ــوگند، ت ــودم س ــان خ ــه ج ــود: »ب ــواد)ع( فرم ــام ج ام

یــش را محــو -و نابــود- نکــرده باشــی و در آینــده هــم محــو  و نابــود نکنــی!!« خو
کــرده باشــم،  یــش را محــو  و نابــود  گفــت: چگونــه ممکــن اســت مــن عمــل خو آن مــرد 

کــه »شــیعۀ خالــص شــما« هســتم؟ درحالــی 
کرده ای!!« که تو  نیکی و صدقه به برادران خود را باطل  امام)ع( فرمود: »وای، 
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گفت: ای فرزند رسول خدا، چرا چنین شده؟ مرد 
کــه فرمــوده: »ای اهــل ایمــان! صدقــات  امــام)ع( فرمــود: »کالم خداونــد متعــال را بخــوان 

گــذاردن و آزار رســاندن، بــه هــدر ندهید...«]البقــرة، 264/2[«. یــش را بــه خاطــر مّنــت  خو
کــرد: ای فرزنــد رســول خــدا، مــن بــه کســانی کــه صدقــه دادم، نــه مّنــت گذاشــتم  مــرد عــرض 

و نــه آزار رســاندم!
گــذاردن و آزار  امــام)ع( فرمــود: »خداونــد متعــال فقــط فرمــوده: »صدقــات خــود را بــا مّنــت 
رســاندن، بــه هــدر ندهیــد!« و نفرمــوده: بــا مّنــت گــذاردن و  آزار رســاندن »بــه کســانی کــه صدقــه 
می دهیــد« آن را باطــل نکنیــد، بلکــه منظــور خداونــد »هرگونــه آزار رســاندنی« اســت، آیــا آزار 
کــه بــه »آنــان صدقــه داده ای« بزرگتــر اســت، یــا آزار رســاندن بــه فرشــتگان  کســانی،  رســاندن بــه 

کــه در اطــراف تــو، مراقــب اعمــال تــو هســتند، یــا آزار دادن بــه مــا؟«. بــی،  مقّر
گفت: ای فرزند رسول خدا، این آزار رساندن بزرگتر است! مرد 

امــام)ع( فرمــود: »بــه یقیــن مــرا و فرشــتگان را آزار رســانده ای و صدقــۀ خــود را هــم باطــل 
نمــوده ای!«

گفت: چرا چنین شده است؟! مرد 
امــام)ع( فرمــود: »چــون گفتــی: چگونــه ممکــن اســت صدقــه دادن مــن بــه هــدر رود، درحالــی کــه 
شــیعۀ خالــص شــما هســتم؟ وای بــه حــال تــو، آیــا میدانی »شــیعۀ خالص ما« چه کســی اســت؟«.
 وقتــی مــرد پاســخ منفــی داد، امــام)ع( فرمــود: »حزقیــل، مؤمــن آل فرعــون و حبیــب نّجــار و 
ــوی  گ گفــت و  ــال  ــی)ع( در ح ــارۀ او فرموده:»]موس ــال درب ــد متع کــه خداون ــین«  ــب »یاس صاح
ــام »حبیــب نّجــار«  ــه ن کیــه« ب ــن نقــاط شــهر »انطا رتری کــه مــردی شــتابان از دو ــود[  ــوم ب ــا آن ق ب
کنید«]یــس،20/36[ و  ید و[ و رســوالن خــدا را پیــروی  گفــت: ای مــردم! ]از مــن بشــنو فــرا رســید و 
نیــز شــیعیان خالــص مــا، ســلمان، ابــوذر، مقــداد و عّمــار یاســر هســتند، آیــا تــو بــا آنــان مســاوی 

یــش، فرشــتگان و مــا را آزار نرســانده ای؟«. ــه عمــل خو ــا این گون ــا ب هســتی؟ آی
یم؟ گفت: از خداوند طلب آمرزش و توبه می کنم، پس چه باید بگو مرد 

امــام)ع( فرمــود: »بگــو: مــن از دوســتان و محّبیــن شــما هســتم، دشــمن دشــمنان شــما و 
ــه هســتم،  ــم و این گون ی گفــت: مــن چنیــن می گو ــرد  ــس م دوســتدار اولیــای شــما می باشــم«. پ
یــد  کــه تــو و فرشــتگان آن را ناپســند می دار کــردم،  کــه  ای فرزنــد رســول خــدا، و از اّدعــای بزرگــی 

ــد متعــال نیســت. ــکار خداون ــکار می کنیــد، جــز  ان ــه ان ک ــرا چیــزی را  ی ــه می کنــم، ز توب
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کنــون پــاداش صدقــات بازگشــت  آنــگاه امــام محمــد بــن علــی بــن موســی الرضــا)ع( فرمــود: »ا
نمــود و محــو و نابــودی پــاداش از تــو  بــر طــرف شــد«.9

ات:
ّ
6ـ عّدۀ متوف

یــد: بــه أبــی جعفــر  کــه شــوهر او مــرده اســت« محمــد بــن ســلیمان می گو دربــارۀ »عــّدۀ زنــی 
قــه« ســه »ُطهــر« یــا »ســه ماه« 

ّ
ثانــی عــرض کــردم: فدایــت شــوم، چگونــه اســت کــه »عــّدۀ زن مطل

ز می باشــد؟ کــرده« چهــار مــاه و ده رو کــه شــوهر او فــوت  اســت، امــا، »عــّدۀ زنــی 
ک شــدن اســت، تــا »رحــم از  قــه« ســه مرتبــه عــادت و پــا

ّ
امــام)ع( فرمــود: »امــا »عــّدۀ زن مطل

کــرده« بدیــن خاطــر اســت،  کــه شــوهر او فــوت  گــردد، امــا »عــّدۀ زنــی  ک  جنیــن »شــوهر« قبلــی پــا
ــان  ــر  آن ــد و ب کنن ــف 

ّ
ــد از آن تخل ــه نبای ک ــرار داده،  ــرایطی ق ــان ش ــرای زن ــال، ب ــد متع ــه خداون ک

کــه چهــار مــاه اســت را، رعایــت  کــه شــرط »ایــالء« ـ ســوگند بــرای تــرک آمیــزش ـ  شــرط نمــوده، 
کننــد، بایــد چهــار  کــه بــا زنــان خــود »ایــالء«  نماینــد، خداونــد متعــال هــم فرمــوده: »بــرای آنــان 
کشــند -و عــّده نگــه دارنــد« ]البقــرة، 226/2[ و بــرای هیچکــس جایــز نیســت بیــش از  مــاه انتظــار 
کــه ایــن مــدت، نهایــت  چهــار مــاه در »ایــالء« عــّده نگــه دارد، چــون خداونــد متعــال می دانــد 

ظرفیــت صبــر زن نســبت بــه مــرد اســت.
کــه بــه آنــان دســتور داده،  کــه خداونــد بــرای زنــان قــرار داده، ایــن اســت  و اّمــا، شــرطی را 
کــه در  ز، بــه مقــداری  یــخ فــوت شــوهر، چهــار مــاه و ده رو کنــد، از تار گــر شــوهر آنــان فــوت  ا
متعــال  خداونــد  دارنــد،  نگــه  عــّده  می داشــتند،  نگــه  عــّده  »ایــالء«  بــرای  »حیــات«  زمــان 
ز، در  ــًرا< ]البقــرة، 234/2[. بــر ایــن اســاس، نفرمــوده: ده رو

ْ
ــُهٍر َوَعش

ْ
ش

َ
 أ

َ
ْرَبَعــة

َ
 أ

َ
ِســِهّن

ُ
ْنف

َ
ْصــَن ِبأ فرمــوده: >َيَتَرّبَ

کــه نهایــت ظرفیــت و تــوان و صبــر  زن در مــورد  یــرا خــدا می دانــد،  »عــّده« مگــر بــا »چهــار مــاه« ز
یشــتنداری از »عمــل آمیــزش« چهــار مــاه اســت، بدیــن جهــت »عــّده نگهداشــتن را« بــر وی  خو

کــرده اســت«.10 ــه نفــع او واجــب  و ب

7ـ تبدیل وصّیت:
وصّیــت، عبــارت اســت از ایــن کــه هــر مســلمانی قبــل از مرگ و در حال هوشــیاری، نســبت 
ــا بایــد انجــام شــود، بــه شــخصی  کــه از او فــوت شــده، ی ــه تکالیــف واجــب الهــی و مردمــی،  ب
یــا اشــخاصی -وصــّی- صــورت دهــد، تــا آن تکالیــف بــه جــای مانــده، یــا امــور دیگــر را، طبــق 
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ــرای وقــوع و درســت انجــام شــدن و عــدم تغییــر و تبدیــل آن،  مفــاد وصّیــت انجــام دهــد.11 و ب
ــا  ــخصی، نوع ــور ش ــوزۀ ام ــت در ح ــت.12 وصّی ــاهد الزم اس ــن دو ش گرفت ــم،  کری ــرآن  ــان ق ــه بی ب
ــه امــور اجتماعــی و  کار -وقــوع و عــدم تبدیــل آن- مربــوط ب گــر ایــن  یــک امــر واجــب اســت و ا
ری و الــزام  کــه بــا سرنوشــت مســلمانان پیونــد بخــورد، اهمّیــت آن بســیار ضــرو سیاســی باشــد، 

ر خواهــد بــود. آو
کــه در آن  ــه جعفــر و موســی13  نوشــت،  ــد: امــام جــواد)ع( نامــه ای ب ی ــار می گو ی ــن مهز علــی ب
کار انجــام  کــه فــالن  گرفتــم،  آمــده بــود: »بدانچــه بــه شــما دســتور دادم و شــما را دو شــاهد 
کــه پــدران  کــه نجــات شــما در آخــرت و اجــرای مفــاد آن، همــان چیــزی اســت  شــود، بدانیــد 
کــرده و بــرای شــما و پــدران شــما بســیار نیــک و مطلــوب خواهــد بــود،  شــما بــه آن وصّیــت 
کــه چیــزی از آن وصّیــت را تبدیــل و تغییــر دهیــد، بلکــه تمــام آن را عملــی  یــد،  از آن بپرهیز
یــرا پــدران شــما بــا ایــن وصّیــت از دنیــا رفتنــد و ایــن کار موجــب رضایــت آنــان از شــما  گردانیــد، ز
کار جــّدی اســت و خداونــد  یــرا ایــن  گذاشــته شــده، ز کنــون بــر عهــدۀ شــما  کــه ا خواهــد بــود، 
ُمــُه َعَلــى 

ْ
َمــا ِإث

َ
ِإّن

َ
َلــُه َبْعَدَمــا َســِمَعُه ف

َ
َمــْن َبّد

َ
یــش، دربــارۀ وصّیــت فرمــوده: >ف متعــال هــم در کتــاب خو

 اهَّلَل َســِميٌع َعِليٌم<]البقرة،181/2[؛»پــس هرکــس آن ]وصّیــت[ را بعــد از شــنیدنش 
َ

ــُه ِإّن ُلوَن ــَن ُيَبّدِ ِذي
َ
اّل

کــه آن را تغییــر دهنــد، آری، خــدا شــنوای  گنــاه آن تنهــا بــر ]گــردن[ کســانی اســت،  تغییــر دهــد، 
داناســت«.14 از نظــر فتوایــی هــم، وقتــی وصّیــت تحّقــق یافــت، بایــد مفــاد و احــکام آن عملــی 

شــود و تبدیــل و تغییــر آن جایــز نیســت.15

8ـ مجازات راهزن »محارب«:
گفتــه اســت: در  کــه او  کــرده،  یــن« روایــت  ــی از »آل رز ــن فضــل خاقان عّیاشــی، از احمــد ب
زمــان حکومــت معتصــم عباســی، گروهــی راهــزن، در »جلــوالء« راه را بــر  کاروان حاجیــان و افراد 
یــش  گــوش معتصــم رســید و بــه عامــل خو دیگــری بســتند و پــس از آن فــرار کردنــد، ایــن خبــر  بــه 
-فرمانــدار- جلــوالء نوشــت: راه را بــر آنــان ببنــدد و بــا اذن خلیفــه آنــان را دســتگیر نمایــد، و 
ــه  ــان ب ــازات راهزن ــل مج ــپس، مث ــود و س ــه زده می ش یان ــزار تاز ــود او ه ــه خ ــد، ب ــن نکن ــر چنی گ ا
کــرد و مطمئــن  یختــه خواهــد شــد!« فرمانــدار بــا تــالش فــراوان راهزنــان را دســتگیر  »چوبــۀ دار آو
ــم،  ــت، معتص ــم نوش ــرای معتص ــزارش را ب گ ــن  ــگاه ای ــتند، آن ــان هس ــان راهزن ــان هم ــد، این ش
قاضــی، احمــد بــن أبــی دؤاد-داود-، فقهــای شــهر و عالمــان و ســایر افــراد را، در مجلســی 
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کمــه و  ــرای محا ــن علــی الرضــا)ع( نیــز در آن حضــور داشــت، ب کــه حضــرت أبوجعفــر محمــد ب
گفــت: حکــم و مجــازات اینــان  رد، آنــگاه خطــاب بــه قضــات و فقیهــان  مجــازات فراهــم آو
ــد بیــان فرمــوده و  بیــن- را خداون ــان -و محار گفتنــد: حکــم و مجــازات راهزن ــان  چیســت؟ آن
کــه بــا ]دوســتداران[ خــدا و پیامبــر او می جنگنــد و در ]ســر[ زمیــن  گفتــه اســت: »ســزای کســانی 
گردنــد، یــا دســت  یختــه  کشــته شــوند، یــا بــر  دار آو کــه  بــه فســاد می کوشــند، جــز  ایــن نیســت، 
ــن  ــوند، ای ــد ش ــرزمین تبعی ــا از آن س ــود، ی ــده ش ــر بری ــک دیگ ــت ی ــالف جه ــان، در خ ــای آن و پ
ــزرگ خواهنــد داشــت«]المائدة، 33/5[. حــال،  ــان در دنیاســت، و در آخــرت عذابــی ب رســوایی آن
کنــد! أمیرالمؤمنیــن! اختیــار دارد، بــرای هــر یــک از ایــن مجازات هــا مایــل اســت، حکــم صــادر 
کــه  گفــت: دربــارۀ جوابــی  معتصــم، حضــرت أبــو جعفــر  ثانــی)ع( را مــورد خطــاب قــرار داد و 
کــه  ــه  گون یــی؟! امــام)ع( فرمــود: »قاضــی و فقیهــان، نظــر خــود را آن  ــو چــه می گو اینــان دادنــد، ت

کردنــد«. خلیفــه شــنید، بیــان 
کــه دیــد همــۀ عالمــان و  یافــت دارم!؟ امــام جــواد)ع(  گفــت: مایلــم نظــر  تــو  را در معتصــم 
فقیهــان دربــاری -بــدون دانایــی و بــدون توجــه بــه فــروض و فــروع مســأله- پاســخ خطــا دادنــد، 
یــرا آنچــه دربــارۀ ایــن راهزنــان بایــد مــورد توجــه  گمراهنــد! ز یــش  فرمــود: »اینــان در فتــوا دادن خو

کــه: گیــرد ایــن اســت،  خلیفــه قــرار 
کســی را نکشــته و مالــی را غــارت ننموده انــد،  کــرده و  گــر راهزنــان، فقــط راه را ناامــن  الــف: ا
مجــازات آنــان »زنــدان« اســت و ایــن اســت معنــای تبعیــد و »نفــی َبلــد« چــون راه را ناامــن 

کرده انــد.
کشته اند، مجازات آنان، قتل ]و اعدام[ است. کسی را هم  کرده و  گر راه را ناامن  ب: و ا

کرده انــد،  کــرده و مرتکــب قتــل نیــز شــده، و مــال را غــارت ]و ســرقت[  گــر راه را ناامــن  ج: و ا
گــردد و ســپس بــه دار  بایــد نخســت دو دســت و پــای آنــان در جهــت خــالف یکدیگــر قطــع 

یختــه شــوند«. مجــازات آو
یــش نوشــت، تــا طبــق نظــر امــام)ع(  معتصــم، پــس از شــنیدن ایــن جواب هــا، بــرای عامــل خو

و تفصیــل و تحلیلــی کــه، آن بزرگــوار صــورت داد، راهزنــان مجــازات شــوند.16

9ـ حّد قطع »َید« سارق:
رقــان، رفیــق و مــالزم قاضــی، إبــن أبــی دؤاد-داود-، گفتــه اســت: یــک وقتــی ایــن قاضــی از  َز
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گفــت:  مجلــس معتصــم برگشــت، او را ســخت ناراحــت و غمگیــن دیــدم، علــت را پرســیدم، 
ای کاش، بیســت ســال پیــش مــرده بــودم!

کــه  گفــت: از دســت محمدبــن علــی بــن موســی الرضــا)ع(  یــا شــدم،  علــت ناراحتــی او را جو
گفــت: مگــر چــه اتفاقــی افتــاد؟! در مجلــس أمیرالمؤمنیــن معتصــم حضــور داشــت! 

کــرده  کــه خــود بــه ســرقت اقــرار  ردنــد،  گفــت: ســارقی را نــزد خلیفــه آو إبــن أبــی دؤاد-داود- 
بــود و می خواســت بــا جــاری کــردن »حــّد« او را تطهیــر کننــد، خلیفــه علمــا و فقهــا را بــه مجلــس 
کــرد: دســت ســارق  دعــوت نمــود، محّمــد بــن علــی)ع( هــم حضــور داشــت، خلیفــه از مــا ســؤال 

کــرد؟ از چــه جایــی بایــد قطــع 
ــۀ  ــه دلیــل آی گفتــم: ب ــه چــه دلیــل؟  مــن جــواب دادم: از »بنــد دســت«! معتصــم پرســید: ب
ــا مــچ می شــود و خداونــد هــم فرمــوده:  کــف دســت ت تیّمــم، چــون دســت، شــامل انگشــتان و 
مســح  را  خــود  دســت های  و  صــورت  »و  43/4(؛  ْيِديُكْم...<)النســاء، 

َ
َوأ ِبُوُجوِهُكــْم  اْمَســُحوا 

َ
>ف

کردنــد. نماییــد«. و بــا ایــن فتــوا تعــدادی از علمــای حاضــر  بــا مــن موافقــت 
اّمــا، عــّدۀ دیگــری گفتنــد: دســت ســارق، از »مرفــق = آرنــج« بایــد قطع شــود، معتصــم گفت: به 
ْيِدَيُكــْم ِإَلى اْلَمَراِفِق ...<)المائــدة، 6/5(؛»و 

َ
چــه دلیــل؟ آنــان آیۀ وضو را قرائت کردند که می فرماید: >...َوأ

یید، و ایــن دلیــل اســت، کــه »حــّد دســت، آرنج« اســت. دســت های خــود را تــا آرنــج بشــو
گفت: نظر تو چیست، ای أبو جعفر؟ آنگاه متوجۀ محمد بن علی)ع( شد و 

گفتند و تو هم شنیدی!«. وی فرمود: »دیگران 
کاری ندارم، می خواهم بدانم نظر  تو چیست؟ گفت: من با نظرّیۀ آنان  معتصم 

ــۀ خــود  ّی کــه نظر امــام)ع( فرمــود: »مــرا از اظهارنظــر معــاف بــدار!«. خلیفــه، او را ســوگند داد، 
کنــد. را بیــان 

یــم: همــگان در بیــان حکــم مســأله بــه  کــه مــرا ســوگند دادی، بایــد بگو امــام)ع( فرمــود: »حــال 
یرا:حــّد قطــع َیــد ســارق، چهــار انگشــت، اســت، تــا کــف دســت باقــی بمانــد«. خطــا رفته انــد! ز
معتصــم گفــت: دلیــل چیســت؟ فرمود:»ســخن پیامبــر)ص( کــه در ســجده هفــت عضــو باید 
ُکنــدۀ زانــو و نــوک انگشــتان دو پــا- و  کــف دســت، ســر  و  بــه زمیــن نهــاده شــود، -پیشــانی، دو 
کــف دســت بــرای ســجاده باقــی نمی مانــد، در  کــف دســت، تــا مــچ یــا تــا آرنــج قطــع شــود،  گــر  ا

...<)الجــّن، 18/72(.یعنــی: ایــن اعضــای هفت گانــه ِ
 اْلَمَســاِجَد هَّلِلَّ

َ
ّن

َ
کــه قــرآن فرمــوده: >َو أ صورتــی 
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کند. که قطع  کسی را بر  آن حّقی نیست،  یژۀ خداست و  و
کــه امــام )ع(  ــه را پســندید و دســتور داد: دســت ســارق را از همــان جــا،  ّی معتصــم، ایــن نظر

کردنــد. فرمــوده بــود، قطــع 
یــا بــرای مــن قیامــت بــه پــا شــده  یــد: بــه خاطــر  ایــن شکســت، گو إبــن أبــی داؤد-داود- می گو

کــه ای کاش مــرده بــودم! بــود و آرزو می کــردم، 
ز نــزد معتصــم رفتــم و  گفــت: بعــد از ســه رو یــد: إبــن أبــی داؤد-داود- بــرای مــن  زرقــاق می گو
یــم، اگرچــه بــه  گفتــم: نصیحــت أمیرالمؤمنیــن، بــر مــن واجــب، مــن آنچــه را می دانــم، بایــد بگو

زخ شــوم! خاطــر آن داخــل آتــش دو
معتصــم گفــت: مگــر چــه شــده؟ گفتــم: آیــا این صحیح اســت، کــه أمیرالمؤمنیــن، مجلس 
یــۀ آنــان  بزرگــی از فقهــا و علمــا و ُامــرا، و رؤســای بــزرگ تشــکیل دهــد، در یــک مســأله دینــی، نظر
کــه تعــداد اندکــی از افــراد امــت بــه امامــت او  کســی را مــورد توجــه قــرار دهــد،  ّیــۀ  را نپذیــرد و نظر
عقیــده دارنــد، و او را شایســتۀ ایــن مقــام می داننــد، و بــا ایــن عمــل، مقــام او را تثبیــت نمایــد؟ 

یــش را در خطــر غصــب خالفــت قــرار دهــد! و موقعیــت خو
کــه چــه خطایــی مرتکــب  گردیــد  ل منقلــب شــد، بیــدار  معتصــم، بــا شــنیدن ایــن اســتدال

کــرد! شــده! آنــگاه بــرای قاضــی بــه خاطــر  ایــن نصیحــت دعــای خیــر 
ــام  ــتور داد، ام ــه او دس ــت و ب ــش را خواس ی ــندگان خو یس ــی از نو ــم، یک ــارم، معتص ز چه رو
جــواد)ع( را بــه خانــۀ خــود دعــوت کنــد، ولــی امــام)ع( آن دعــوت را نپذیرفــت و فرمــود: »مــن در ایــن 
کــه ایــن دعــوت بــرای اطعــام و  کــرد:  یــاد  گونــه مجالــس حاضــر نمی شــوم«، اّمــا آن مــرد اصــرار ز
زرای خلیفــه آرزوی مالقــات بــا امــام)ع( را دارد،  متبــرک شــدن خانــۀ اوســت و ضمنــا یکــی از و
کــرد مســموم  یســنده رفــت، وقتــی غــذا را خــورد، احســاس  در نتیجــه آن حضــرت بــه خانــۀ آن نو
شــده، بــه زودی مرکــب -اســب- خــود را خواســت تــا بــرود، امــا صاحــب خانــه تقاضــای مانــدن 
گــر در خانــۀ تــو نباشــم بــرای  کــرد، ولــی امــام جــواد)ع( فرمــود: »خروجــی مــن دارک خیــر لــک؛ ا
ز و شــب را بــا رنــج و نالــه بــه ســر بــرد و  یــش رفــت، آن رو تــو بهتــر اســت«. آنــگاه بــه خانــۀ خو

ســرانجام بــه شــهادت رســید.17
ئّمــة)ع( امــام نهــم مــا شــیعیان را  کــه نحــوۀ شــهادت حضــرت جواداأل ری اســت،  الزم بــه یــادآو

کــه مناســب اســت مراجعــه شــود.18 رده انــد،  گونه هــای دیگــر نیــز  آو بــه 
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ئل اإلمامة/395؛  1.الکافی،492/1،اإلرشــاد/336؛دال

و  زندگانــی  از  تحلیلــی  16/50-7؛  األنــوار،  بحــار 

ران امــام محمــد تقــی)ع(/429-434. دو

57/1، ذیــل  القــرآن،  تفســیر  فــی  البیــان  مجمــع   .2

حیــِم«. الَرّ ْحَمــِن  الَرّ اهلِل  آیۀ:»ِبْســِم 

القــول  الصــالة/  298/1، کتــاب  الوســیله،  تحریــر   .3

فــی القــرأة و الذکــر/ مســأله1و5.

4.  الکافی، 313/3/ح2؛تهذیــب االحــکام، 74/2/ح 

20؛ وسائل الشــیعه، 746/4/ح6.

الکافــی، 282/3/ح1؛ تهذیــب االحــکام، 38/2/  .5

ح66؛ وســائل الشــیعة، 153/3/ح4.

6. الکافــی، 169/4/ح1؛ وسائل الشــیعة، 213/7/ح1؛ 

مســتدرک الوســائل، 152/6.

ئل  ســا و ،2 0 ح /1 8 7 /4 ، م حکا ال یب ا تهذ .7

.5 ح /3 4 9 /6 ، لشــیعة ا

8.  ر.ک: تحریــر الوســیلة،  1/کتــاب خمــس و زکات؛ 

و توضیحــات شــیخ طوســی،  تهذیــب االحــکام، 

 188/4/ شــرح حدیــث 20.

ــوار،  159/65/ ح 11؛ مســتدرک الوســائل،  9.  بحــار األن

7/ 234/ ح 8123»بــر فــرض و ثاقــت حدیــث« 

و  مــرد  ایــن  روی  )ع(  می رســد،  امــام  نظــر  بــه 

و  دیگــر،  دّقــت  جهــات  و  وی  خصوصیــات 

 

      حساســّیت داشــته،  کــه آن شــخص و دیگــران، متوجــه 

بشــوند.  و »محــّب«  تفــاوت »شــیعه« 

10.  الکافــی،  113/6/ح1؛ تهذیــب االحــکام؛ 225-224/8/

ح93.

11.  تحریر الوسیله، 81/2.

َحَضــَر  ِإَذا  َبْیِنُکــْم  َشــَهاَدُة  آَمُنــوا  ِذیــَن 
َّ
ال َهــا  ّیُ

َ
أ »َیــا   .12

َعــْدٍل  َذَوا  اْثَنــاِن  ــِة  َوِصّیَ
ْ
ال ِحیــَن  َمــْوُت 

ْ
ال َحَدُکــُم 

َ
أ

. )1 0 6 /5 ، ة ئــد لما ا ( » . . . ِمْنُکْم

بــوده  کاظــم)ع(  موســی  امــام  حضــرت  فرزنــد  جعفــر،   .13

دوم،  ُمبرقــع،  فرزنــد  همــان  موســی،  »اإلرشــاد244/2« 

اآلمــال،  »منتهــی  اســت.  بــوده  جــواد)ع(  امــام  خــود 

الشــیعة،  وســائل  الکافــی، 14/7/ح3؛   .14.»393/2

160/1/ح534. الثقلیــن،  نــور  تفســیر  412/13/ح2؛ 

15. تحریر الوسیله، 90/2»ذیل مسأله5«

 417/2 األبــرار،  حلیــة  العیاشــی، 314/1/ح91؛  تفســیر   .16

الجــواد)ع(/231. االمــام  کلمــات  موســوعة 

17. تفســیر العیاشــی، 319/1/ح109؛ بحــار األنــوار، 50/ 5- 

7/ح7؛ مســتدرک الوســائل،  454/4-455/ح5143؛ 

زندگانــی و  از  اآلمــال، 390/2-391؛ تحلیلــی  منتهــی  

ــی«/430. ــی)ع(  »صلوات ــد تق ــام محم ران ام دو

18. منتهی اآلمال، 391-388/2.


