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 چکیده

 اتفاق ردمو و ناپذیر انکار ایمقوله آله، و علیه اهلل صّلی خاتم پیامرب جانشینی و امامت رضورت مسئله

انند. از این دامامیه معتقد به لزوم نصب اهلی امام هستند و طریق تعینی امام را فقط نص می .است مسلامنان متامی

 و توسط پیامرب صّلی اهلل منصوب شده قامبه این م وندها دوازده نفر هستند که مهگی از سوی خدائّمه نزد آنرو ا

یهم السالم امامانی هستند که در سن کودکی پدر گانه عل. اما در بنی ائمه دوازدهاندعلیه و آله به مردم معرفی شده

دار مقام امامت گشتند. مهنی امر سبب شد تا خود را از دست دادند و اصطالحا یتیم شدند و با این حال عهده

تَّى اْلی تامى اْبت ُلوا و  ﴿سوره نساء  6با استناد به آیه برخی از خمالفنی و معاندین مهانند ابن تیمیه حرانی  ل ُغوا إِذا ح   ب 

إِنْ  النِّکاح   ْسُتمْ  ف  ُعوا ُرْشدا   ِمنُْهمْ  آن  اْدف  ْیِهمْ  ف  ُمْ  إِل   را مانند سایر یتیامن که از ترصفعلیهم السالم این امامان  ﴾ أ ْمواهل 

 اند، فرض کرده و آنان را شایسته مقام امامت نداند.در مال خود منع شده

 ائّمه شامل نساء سوره 6 آیه که حکم، ثابت کردیم استداللما در این نوشتار با بررسی و نقد این 

 بر اّل د قطعی و معترب نقلی و عقلی ادله وسیله به السالم علیهم ائمه زیرا شود؛نمی الّسالم علیهم گانهدوازده

 دکیکو در حتی آنان، به اهلی ویژه عنایت سبب به اند و ایشانشده خارج آیه این شمول از عصمتشان، و امامت

 ینا شاهد .دارند تفاوت یتیامن و کوکان سایر با رو این از. بودند عصمت و علم و درک و عقل کامل دارای نیز

 با السالم علیه جواد امام مناظره مانند است شده آشکار کودکی دوران در ازآنان که است کامالتی و فضایل ادعا

 و عیسی حرضت مانند پیامربانی نیز گذشته ُامتهای درچننی ثابت شد که هم .او کردن درمانده و اکثم بن حییی

 .داشتند کودکی در را درک و عقل کامل و رسیدند پیامربی مقام به کودکی در که اندبوده حییی حرضت

 

 

 اهکلیدواژه
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 همقدم

رد اتفاق موو پذیر ای انکار نامقوله ،ی اهلل علیه و آلهو جانشینی پیامرب خاتم صلّ امامت رضورت مسئله 

و راهنام  بدون رهربرا امت خود  ،ی  اهلل علیه و آلهپیامرب صلّ  شیعیان دوازده امامی معتقدند. متامی مسلامنان است

ز ا برای خود جانشینانیبلکه  ،شته استنها نگذاتت راه رسیدن به سعادت دنیا و آخردر و آنان را  رها نکرده

، مردم را به راه قرآن اشدر کنار معجزه جاودانهروز قیامت مهواره  کرده است که تا معنّی  سوی خدای متعال

ی اهلل علیه و آله را در متامی پیامرب صلّ امامان و جانشینان . آنان رهانندکنند و از گمراهی مییت میراست هدا

 مهچونیز نامام بنابراین از نگاه شیعه، ؛ دانندمی صّلی اهلل علیه و آله خود پیامرب مهانندبه غری از وحی  هاویژگی

 ، اسا بر مهنی. هیچ نقشی ندارد اوتعینی  و اختیار و انتخاب مردم در  شودباید از طرف خداوند منصوب پیامرب 

به مردم معرفی  ،اندمنصوب شدهامامان بعد از خود را که از طرف خداوند حکیم ی اهلل علیه و آله پیامرب صلّ 

حسن جمتبی  امام. بعد از ایشان فرزند بزرگرتشان استالم امریاملؤمننی علی بن طالب علیه الّس  هااولنی آن کردند.

هستند  م الامام حسنی علیه الّس ُنه امام دیگر از نسل الم و پس از ایشان حسنی علیه الّس الم  و سپس امام علیه الّس 

 الم است.علیهام الّس مهدی موعود حرضت حجت بن احلسن العسکری ها که آخرین  آن

د نی اهلل علیه و آله، امامانی وجود دارکرم صلّ شیعه و جانشینان بر حق پیامرب اگانه دوازدهمه ائ اما در میان 

مقام امامت دار این حال عهده بااند و یتیم شده ااصطالح اند وپدر خود را از دست داده کودکیکه در سن 

با استناد به  ق( 827)د.  هانند ابن تیمیّ مهمهنی امر سبب شده است تا برخی از خمالفنی و معاندین شیعه  1.اندگشته

تَّى اْلی تامى اْبت ُلوا و  ﴿آیه  ل ُغوا إِذا ح  إِنْ  النِّکاح   ب  ُعوا ُرْشدا   ِمنُْهمْ  آن ْسُتمْ  ف  اْدف  ْیِهمْ  ف  ُمْ  إِل  به شیعه خرده گرفته و  2﴾ أ ْمواهل 

م الحرضت مهدی علیه الّس  ،امام زمان بارهدر «نةمنهاج الّس »کتاب ه در ابن تیمیّ  کنند. انکارامامت در کودکی را 

 :نویسدمی

 کان لو وهذا سنني مخس: قال من ومنهم ثالث،: قال من ومنهم سنتان، عمره: قال من منهم»

                                                           
 سن هشت سالگی بهالم است که در الّس  ام. اولنی امامی که در سن کودکی به مقام امامت رسید، امام حممد بن علی اجلواد  علیه1

آخرین  .به امامت رسیدنداین سن  الم نیز درالّس  ن حممد اهلادی علیهامل شدند و پس از ایشان فرزندشان امام علی بیاین مقام نا

 پنجحرضت حجت بن احلسن العسکری عجل اهلل تعالی فرجه الرشیف هم دیگر امامی است که در کودکی و در سن  ،امام

 سالگی به امامت رسیدند.

 كدر به دانا را هاآن اگر گاه آن ،کنند پیدا نکاح بر قدرت و شده بالغ که هنگامى تا کنید آزمایش را یتیامن» 6سوره نساء: آیه  .2

 .«دهیدب هاآن به را اموالشان یافتید خود زندگى مصالح
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 یکون أن واإلمجاع والسنة القرآن بنص   الثابت اهلل حکم يف الواجب لکان معلوما، موجودا

 عند ماله یکون وأن احلضانة، أهل من ونحومها ه،أم   وأم   ه،کأم   بدنه، يف حيضنه من عند حمضونا

 ان،السلط لدى نائب وإما قریب، إما الوص   غري وإما ،وص  له کان إن أبیه وص   إما: حيفظه من

 منهم آنستم إنف کاحالن   بلغوا إذا ىحت   الیتامى وابتلوا﴿: یقول تعاىل واهلل. أبیه ملوت یتیم فإنه

 إلیه الهم تسلیم جيوز ال فهذا ،﴾یکربوا أن وبدارا إرسافا تأکلوها وال أمواهلم إلیهم فادفعوا رشدا

 یستحق   نم یکون فکیف کتابه، يف ذلك تعاىل اهلل ذکر کام الرشد، منه ویؤنس النکاح غیبل حتى

 1«؟!هب باإلیامن إال مؤمنا أحد یکون ال معصوما، املسلمني جلمیع إماما وماله بدنه يف علیه احلجر

د: گویندو سال بود، بعضی می [هنگام امامت]گویند: سن او از امامیه کسانی هستند که می»

و این شخص اگر موجود و معلوم  گویند: پنج ساله بوده است.سه سال بوده و برخی دیگر می

ت حتاز جهت بدنی باشد به حکم ثابت شده خداوند به وسیله نص قرآن و سنت و امجاع، باید 

اهلیت که  اشخاصیرسپرستی و حضانت کسانی مانند مادرش و مادر مادرش و دیگر 

انند وصی ؛ مرسپرستی دارند قرار گرید. و اموالش نیز باید نزد کسی باشد تا آن را نگهداری کند

ه سبب زیرا او ب نائبی نزد سلطان؛یا و پدرش اگر وصی داشته باشد یا غری وصی از نزدیکانش 

یتیامن را مورد آزمایش قرار دهید تا زمانی »گوید: و خدای تعالی می مرگ پدرش یتیم شده است

یافتید،  گاه اگر آنان را دانا به درک مصالح زندگی خود، آنکه به سن بلوغ و نکاح برسند

 نخورید بدین اندیشه کهاز  روی ارساف و با شتاب  واموالشان را ها بدهید.اموالشان را به آن

توان به او داد تا زمانی که به سن ازدواج ، بنابراین اموال چننی شخصی را نمی«مبادا بزرگ شوند

که خدای تعالی این مسئله چنانفهمیده شود هم اشزندگیدرک او نسبت به مصالح برسد و 

چگونه ممکن است کسی که هم از جهت بدنی و هم از نظر را در قرآن بیان کرده است؛ پس 

مالی استحقاق منع از ترصف را دارد، امام معصوم متامی مسلامنان باشد و هیچ کس جز با ایامن 

 «نشود؟! شمرده به او مؤمن

بر عدم صحت امامت سوره نساء  6ه به آیه دالل ابن تیمیّ بنابراین نوشتار حارض در صدد بررسی و نقد است

 در کودکی است.

که ( ق 436د. ) رمحة اهلل علیه سید مرتضیتألیف « الفصول املختاره»در کتبی مانند  ،در گذشته این مسئله 
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یکی از فصول در ضمن  است، کردهگلچنی  ق( 413)د.  فصول آن را از تعدادی از کتب شیخ مفید رمحة اهلل علیه

نیز به آن  2تألیف علی اصغر رضوانی« شیعه شناسی و پاسخ به شبهات»چننی در کتاب هم  .1طرح شده استمآن 

از  به آن پرداخته نشده است؛ عامه و مبانی و مرشوح و با تکیه بر منابع اما به صورت مستقلاشاره شده است؛ 

 .کنیممیو بررسی مطرح  مبانی عامه منابع وتکیه بر بابه صورت مستقل و  مقالهاین رو ما آن را در این 

ه دهیم، سپس برا تعریف کرده و توضیح میو یتیم کودکی  ،در این نوشتار نخست مفاهیم امامتما 

 .پردازیمبررسی و نقد استدالل ابن تیمیه می

 اهیممف

 امامت

د ... چه شوانسانی است که به گفتار و رفتار او اقتدا می ،امامت در لغت به معنای پیشوایی است و امام

 3ه است.ائمّ  ع آنبر حق باشد و چه باطل و مج

 این چننی است:در اصطالح علم کالم تعریف امامت اما 

 4«سل م]آله و[  و علیه اهلل  صىل النبي عن خالفة الدنیا و الدین أمر يف عامة رئاسة هي و»

 ت.ی اهلل علیه و آله اسدر امر دین و دنیا به عنوان جانشنی پیامرب صلّ  امامت به معنای ریاست عام

شود. این ریاست در متام امور ریاستی فراگری است و شامل مهه مردم میامامت  ذکر شده،تعریف  بنابر

ام وظایفی که در مت بنابراین .ی اهلل علیه و آله استدینی و دنیوی است و به عنوان جانشینی و نیابت از پیامرب صلّ 

، پس از را امام و جانشنی او -به جز نبوت- استزمان حیات رسول خدا صلی اهلل علیه و آله بر عهده ایشان 

تواند وظائف را داشته باشد تا ب آله و علیه اهلل یصلّ  پیامربهای امام باید متامی ویژگی پس؛ دار شودباید عهده ایشان

 را انجام دهد.پیامرب صّلی اهلل علیه و آله 
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 (ر)صغ یکودک

وصفی و در اصطالح  1است کیکوچکمی و مهان صغر است که در لغت به معنای  یمقصود ما از کودک

 ؛ پس انسان را تا قبل از بلوغ، صغری گویند.2شوداست که از زمان تولد انسان تا زمان بلوغ بر او اطالق می

 یتیم

 3پدر خود را از دست داده است. مقصود از یتیم کودکی است که قبل از بلوغ،

 سوره نساء 6ه به آیه بررسی و نقد استدالل ابن تیمی  

ه ه شیعه که در سن کودکی بکند برخی از ائمّ در این آیه، ادعا می« الیتامی»ه با متسک به عموم ابن تیمیّ 

اند چه منع شدهنیز خود ی از ترصف در اموال ها حتّ اند؛ زیرا آناند، صالحیت امامت را نداشتهامامت رسیده

ت او امامان شیعه را نیز مانند دیگر  در حقیق رسد به امامت جامعه اسالمی و ریاست در امور دینی و دنیایی مردم.

ود ف در اموال خها شمرده است؛ از این رو امام نیز مانند سایر ایتام به حکم آیه از ترّص ایتام دانسته و در زمره آن

 تواند امام باشد.این که چننی شخصی نمی. نتیجه منع شده است

 هاستدالل ابن تیمیّ  نقد

 ماتی به رشح زیر بیان شود:الزم است مقدّ قبل از ارائه پاسخ، 

 عمومات ختصیص صّحت .1

و بعضی از افراد آن عام از شمول  خورده 1به وسیله دلیلی ختصیص که است صحیحممکن و  ،4عامظ الفا

مشهور است م و رایج است که و حکم دیگری داشته باشند. این امر به قدری مسلّ  اش خارج شوندحکمی

                                                           
 .282/ 3. معجم مقاییس اللغة: 1

 .382/ 2معجم املصطلحات و االلفاظ الفقهیة: « .احللم بلوغه إىل مولده منذ باإلنسان یلحق وصف هو: الصغر». 2

 .778القرآن: ص ؛ مفردات الفاظ 12/ 2. ر.ک: احکام القرآن: 3

ا چه که برای آن صالحیت دارد رعام، لفظی است که متام آن« واحد وضع بحسب له یصلح ما جلمیع املستغرق اللفظ: هو العام. »4

 .1418/ 4املقارن:  الفقه أصول علم يف باملهذّ  گرید.به سبب وضع واحد در بر می

 لفظا نلک عمومه، باقیا عىل العام لفظ کان وإن حکمه، قرص: العام قرص من املراد .أفراده بعض عىل العام قرص: هو التخصیص. » 1

 يف بباقی بامند نه حکام. املهذّ  لفظا کوتاهی حکم عام از بعضی از افرادش است اگرچه لفظ عام بر عمومش ختصیص «حکام ال

 .1181/ 4: املقارن الفقه أصول علم
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 نویسد:در این باره میق(  121)د. غزالی «. هیچ عامی نیست مگر این که ختصیص خورده باشد: »گویندمی

 أو السمع وأ العقل بدلیل إما بالدلیل ختصیصه جواز يف بالعموم القائلني بني خالفا نعرف ال»

 إلیه جيبى﴿و ،1﴾يشء کل   خالق﴿: تعاىل قوله ختصیص عىل فاقاالت   مع ذلك ینکر وکیف غريمها

 فاقتلوا﴿ :وقوله 4﴾يشء کل   من وأوتیت﴿و ،3﴾يشء کل   تدمر﴿و ،2﴾يشء کل   ثمرات

 اهلل یوصیکم﴿ و ،7﴾أبواه وورثه﴿8﴾والزاين الزانیة﴿ و ،6﴾والسارقة والسارق﴿و ،1﴾املرشکني

 ألصل،ا يف برشوط صةخمص   الرشع عمومات مجیع فإن «العرش السامء سقت وفیام» 8﴾أوالدکم يف

 باق فإنه12﴾علیم يشء بکل   وهو﴿: تعاىل قوله مثل صخيص   ال عام یوجد اموقل   والسبب ،واملحل  

 11«العموم عىل

بنی قائلنی به عموم در این که ختصیص آن به سبب دلیل عقلی یا سمعی یا غری این  هیچ اختالفی

 ردفاق نظر وجود دااتّ  چگونه این جواز ختصیص انکار شود در حالی که دو جایز است، نیافتم.

]مذکور[ ... و بسیار اندک است عامی که ختصیص نخورده باشد مثل کالم  بر ختصیص آیات

 زیرا این آیه بر عموم خود باقی است. ؛«نا به مهه چیز استو او دا»خدای تعالی 

 صیص عام به وسیله دلیل عقلیخت صحت .2

 ق( 121)د.  غزالی ه عقلی ختصیص زد.توان به وسیله ادلّ را می -ازمجله عمومات قرآنی-الفاظ عموم 

 نویسد:در این باره می

                                                           
 .122. سوره انعام: آیه 1

 .18. سوره قصص: آیه 2

 .21. سوره احقاف: آیه 3

 .23. سوره نمل: آیه 4

 .1. سوره توبه: آیه 1

 .37. سوره مائدة: آیه 6

 .2. سوره نور: آیه 8

 .11. سوره نساء: آیه 7

 . مهان.8

 .28. سوره بقره: آیه 12

 .241. املستصفی: ص 11
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: تعاىل قوله صخص   وبه العقل، دلیل: الثاين... عرشة أنواع العموم هبا خيص   التي ةواألدل  »

 2«...به القدرة تعلق یستحیل القدیم إذ وصفاته ذاته عنه خرج إذ 1﴾يشء کل   خالق﴿

ه نوعند... دوم: دلیل عقلی، و به ها ختصیص داده میای که عموم به سبب آنادله  یلهوسشوند، د 

ذات خورد؛ زیرا ختصیص می« خداوند[ خالق مهه چیز است»]دلیل عقلی کالم خدای تعالی 

 ق قدرت به قدیم حمال است.شود؛ چون تعلّ خدا و صفاتش از  شیء )چیز( خارج می

 ت متواترهسنّ  وسیلهبه قرآنی ختصیص عام  صّحت .3

تاج الدین سبکی  است. و جایز صحیحفاق مهگان به اتّ  3ت متواترهسنّ  وسیله ختصیص عمومات قرآنی به

 نویسد:می« املنهاج»در رشحش بر ق(  881)د. 

 قیامب اهلندي ورصح خالفا فیه أعرف ال اآلمدي قال املتواترة ةبالسن   القرآن ختصیص وزجي»

 4«علیه اإلمجاع

ت متواتره جایز است. آمدی گوید: در این مسئله اختالفی ختصیص قرآن به وسیله سنّ 

 هندی ترصیح به امجاع بر این مطلب کرده است.م. شناسنمی

پس از ترصیح به امجاعی بودن جواز « املهذب فی علم اصول الفقه املقارن»عبد الکریم النملة در کتاب 

 کند:ت متواتره، مثال آن را این گونه بیان میختصیص عمومات قرآنی به وسیله سنّ 

 الکافر وال الکافر املسلم یرث ال» وقوله ،«القاتل یرث ال» -وسلم [آله]و  علیه اهلل صىل - قوله»

 ألوالدا مجیع أن  : أي ﴾أوالدکم يف اهلل یوصیکم﴿: تعاىل لقوله صنيخمص   وردا ، فإهنام«املسلم

 5«والولد الکافر. یرث، ال القاتل إال آبائهم من یرثون

ن کافر و کافر از مسلاممسلامن از »و « بردقاتل ارث نمی»ّلی اهلل علیه و آله که پیامرب ص سخن

ص آیه « بردارث نمی امی است؛ یعنی مت« کندخداوند شام را درباره فرزندانتان توصیه می»خمصِّ

                                                           
 .122. سوره انعام : آیه 1

 .241. املستصفی: ص 2

عادتا روغ آن بر دای که تواطئ و تبانی روایان گویند که طرق و اسانید متعدد دارند به گونهرا ت متواتره  احادیث و روایاتی . سنّ 3

 .(42 -41الفکر: ص  نخبة توضیح يف النظر حمال باشد. )ر.ک: نزهة

 .182/ 2. االهباج فی رشح املنهاج: 4

 .1627/ 4املقارن:  الفقه اصول علم فی ب. املهذّ 1
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 ی که کافر است.برند جز قاتل و فرزندفرزندان از پدرانشان ارث می

 نقدو حتلیل 

 گوییم:پس از بیان مطالب گذشته، می

د، اناند و یتیم شدهم که در کودکی پدر خود را از دست دادهآیه شامل امامان شیعه علیهم السال حکم این

مانند  و نصوص متواتره و معتربه از منابع فریقنی 1ه عقلی مانند دلیل افضلیتشود؛ زیرا آنان به وسیله ادلّ نمی

و  ها از حکم این آیه خارج شدهآنو عصمت بر امامت  داّل  2«اثنا عرش خلیفة»و« ثقلنی»و « من مات»حدیث 

 اند.ختصیص خورده

مانند دیگر ایتام و کودکان که عقلشان ناقص است و توانایی درک مصالح زندگی خود را در واقع آنان 

ه ائمّ  به راو درک کامل عقل ، شو لطفش در حق بندگان شبه دلیل حکمت ندارند، نیستند؛ بلکه خداوند متعال 

ها از هر گونه عطا نموده و آن و به آنان علم ویژهعنایت کرده م حتی در دوران کودکی گانه علیهم الساّل دوازده

                                                           
مقدمه اول اثبات افضلیت شخص مورد نظر نسبت به اهل زمان خودش است . 1شود: . دلیل افضلیت از دو مقدمه تشکیل می1

. مقدمه 2چننی اعرتاف علام و بزرگان به افضلیت او قابل اثبات است.فریقنی و هممعترب که از طریق نصوص معتربه از منابع 

چننی رشعا قبیح است. نتیجه این که افضل باید ین که تقدیم مفضول بر افضل عقال و همدوم که یک قاعده عقلی است و آن ا

؛ جواهر الکالم فی معرفة االمامة و 178برای آگاهی بیشرت رجوع کنید به: کشف املراد فی رشح جترید االعتقاد: ص  امام باشد.

 .14االمام: ج 

هر کس بمرید در حالی که امام  .مات و مل یعرف امام زمانه مات میتة اجلاهلیةمن «)من مات»متواترتوان از حدیث . برای نمونه می2

دارد که معرفت و اطاعت  یکه داللت بر وجود امام در هر زماننام برد  ،(زمانش را نشناخته است ، به مرگ جاهلیت مرده است.

مرگ نظور بود، عدم معرفت نسبت به او موجب او واجب است. آن امام، امام حق است نه امام باطل زیرا اگر امام باطل نیز م

ّلوا )اّنی تارک فیکم ما ان متّسکتم به لن تض« ثقلنی»از دیگر احادیث متواتر در این زمینه حدیث  شد.دخول در آتش نمیجاهلی و 

لّی ا حتی یردا ع، و لن یفتقرفبعدی، أحدمها أعظم من اآلخر، کتاب اهلل حبل ممدود من السامء إلی األرض و عرتتی أهل بیتی

 کنم که اگر به آن دو متسک جویید، هرگز گمراه نخواهیداحلوض، فانظروا کیف ختلفونی فیهام. من درمیان شام دو چیز را ترک می

کتاب خدا که ریسامن کشیده شده از آسامن تا زمنی است و عرتت و اهل بیتم، و این دو هرگز شد، یکی بزرگرت از دیگری است، 

 (کنید.های من رفتار میکه چگونه با بازماندها نخواهند شد تا زمانی که کنار حوض بر من وارد شوند،  پس بنگرید از یکدیگر جد

ال یزال الدین )« اثنا عرش خلیفة»حدیث متواتر که امامان از اهل بیت پیامرب هستند. کنداست که به روشنی  برای ما مشخص می

دین استمرار خواهد داشت تا زمانی که دوازده نفر خلیفه شوند که مهگی از قریش ریش. قائام حّتی یکون اثنا عرش خلیفة من ق

و این مهان مدعا و اعتقاد شیعه امامیه است. برای آگاهی کند ای که از عرتت پیامرب هستند را مشخص مینیز تعداد ائّمه (هستند.

 .11و  14ج  بیشرت رجوع کنید به: جواهر الکالم فی معرفة االمامة و االمام:
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ا  الم با دیگر کودکان تفاوت دارند و قیه علیهم الّس نتیجه این که ائمّ  گناه و اشتباهی در امان نگاه داشته است.

ان رکامال اشتباه است. شاهد این مدعا فضایل علمی و معرفتی است که در دو امام معصوم با سایر کودکان 

لیه امام جواد ع ای ازتوان به مناظرهالم آشکار گشته و نقل شده است. برای نمونه میه علیهم الّس کودکی از ائمّ 

 م:کنینقل می «الصواعق املحرقة»در کودکی با حییی بن اکثم اشاره کرد. این مناظره را از کتاب الم الّس 

بزگی و ظهور برهان او با وجود کمی الم و کامل زمانی که فضل و علم امام جواد علیه الّس »

ش برای مأمون روشن شد، تصمیم گرفت که دخرتش ام الفضل را به ازدواج او در آورد سنّ 

ترسیدند او را ولی عهد زیرا می ؛اسیون او را از این کار منع کردندم بر این کار شد. عبّ ومصمّ 

ها یادآور شد که امام مأمون به آنزمانی که  عهد کرده بود. که پدرش را ولیچنانخود کند هم

الم را تنها به دلیل امتیازش نسبت به مهه اهل فضل از جهت علم و معرفت و جواد علیه الّس 

ه این الم را بصاف امام جواد علیه الّس اسیون اتّ عبّ  ،اری با وجود کمی سن اختیار کرده استبردب

 بفرستند تا او را امتحان و آزمایشاوصاف نپذیرفتند، پس وعده کردند که کسی را به سوی او 

م علیه دادند تا اماهای بسیار پس حییی بن اکثم را به سوی او فرستادند و به حییی وعده .کند

. پس به مهراه ابن اکثم و خواص دولت نزد خلیفه حارض شدند. مأمون السالم را شکست دهد

 کنند، پس امام بر آن نشست.نیکویی را برای امام علیه السالم آماده  بساطدستور داد تا 

 توضیح داد. وها را به هبرتین وجه جواب هایی پرسید و امام آنحییی از ایشان سؤال

ی اگر یک مسئله هم شده، سؤال خواهی از حییی حتّ خلیفه گفت: چه نیکو انجام دادی. اگر می

 بپر .

اول روز به زنی نگاه حرام گویی در مورد مردی که در به حییی فرمود: چه می علیه الّسالم امام

شود، سپس هنگام ظهر بر او حرام می ،سپس آن زن در وسط روز برای او حالل شده ،کرده

سپس زمان عشاء  گردد،می سپس زمان مغرب بر او حرام ،سپس هنگام عرص بر او حالل گشته

 شود.سپس هنگام فجر حالل می ،گرددسپس نصف شب حرام می شودمیحالل 

 دانم.نمیحییی گفت: 

پس امام علیه السالم به او فرمود: آن زن کنیزی است که مرد ناحمرمی از روی شهوت به او نگاه 

و هنگام ظهر او را آزاد  ،خردسپس در وسط روز آن را می ،کند و این نگاه حرام استمی

اره شاء کفّ و هنگام ع ،کنددر مغرب او را ظهار می و ،کندو هنگام عرص با او ازدواج می ،کندمی

 کند.و در وقت فجر به او رجوع می ،دهدو در نیمه شب او را طالق رجعی می ،دهدمی
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کردید، درک کرده و متوجه اسیون گفت: آنچه را که انکار میدر این هنگام مأمون به عبّ 

 1«...شدید

الم در کودکی الّس امام جواد علیه  علم عاملان بالغ نیز در برابر فضل و علممالحظه کردید،  کهچنانهم

ه علیهم سوره نساء شامل ائمّ  6آیه چه رسد به کودکان عادی. بنابراین حکم آید و به حساب نمیناچیز است 

 شود.الم نمیالّس 

تنها  ،و علم ویژه و عصمت در کودکی و درکعقل کامل  اعطاء مقامات اهلی والزم به یادآوری است که 

افرادی مانند حرضت عیسی و حرضت  ،های گذشته نیزمتاُ الم نداشته بلکه در یهم الّس ه علاختصاص به ائمّ 

 اند.ت رسیدهحییی در کودکی به نبوّ 

 نبّوت حرضت عیسی و حرضت حییی در کودکی

 فرماید:خدای متعال در قرآن کریم می

ْت ﴿ أ شار  ْیهِ  ف  یْف   قاُلوا إِل  لِّمُ  ک  نْ  ُنک  بِیًّا امْل ْهدِ  يِف  کان   م  ْبدُ  إِّنِّ  قال  *  ص  ل ني و   اْلکِتاب   آتاِّن   اهللِ  ع  ع   ج 

بِیًّا  2﴾ن 

پس مریم به عیسی اشاره کرد. گفتند: چگونه با طفلی که در گهواره است سخن بگوییم* 

 عیسی فرمود: من بنده خدا هستم، به من کتاب داده و مرا پیامرب قرار داده است.

)د.  ر رازیفخ .که طفل بوده، پیامرب بوده استاین که حرضت عیسی در حالی  هکند باین آیه ترصیح می

 نویسد:بعد از ذکر اقوال درباره زمان نبوت حرضت عیسی، می ق( 626

 ما بخالف ظاهره عىل إجراؤه فوجب الوقت ذلك يف انبی   کونه عىل یدل الکتاب آتاين: وقوله»

 «عکرمة قاله

کند بر این که عیسی در مهان زمان داللت می« تاب داده استخداوند به من ک»و کالم خداوند 

 چه عکرمه گفته است.پیامرب بوده است، پس واجب است محل آن بر ظاهرش بر خالف آن

 نویسد:در این زمینه میق(  812)د. نسفی ابو الربکات 

اعرتف  ىحت الساکت اللسان اهلل أنطق الناطق لساهنا اهلل بأمر أسکتت وملا ﴾اهلل عبد ىإن   قال﴿»

 اهلل عبد إين   رفیع بصوت وقال بسبابته أشار أنه روي یوم ابن أو لیلة أربعني ابن وهو ةبالعبودی  

                                                           
 .187 -188/ 2. ر.ک: الصواعق املحرقة: 1

 .32 -28. سوره مریم: آیه 2
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 يف انک أنه احلسن عن روي ﴾انبی   وجعلنى﴿ اإلنجیل ﴾الکتاب آتاين﴿ النصارى لقول رد   وفیه

 1«معجزته. وکالمه انبی   املهد

و زمانی که زبان ناطق مریم به امر خداوند ساکت شد، خداوند زبان « فرمود: من بنده خدایم»

بندگی اعرتاف کرد در حالی که چهل روز یا یک روز به ساکت را به سخن درآورد تا این که 

ی اش اشاره کرد و با صدابیشرت عمر نداشت. و روایت شده است که عیسی با انگشت سبابه

یل انج« او به من داده است کتاب»قول نصاری است.  من بنده خدایم. این کالم، ردّ بلند فرمود: 

از حسن روایت شده است که عیسی در مهد پیامرب بود و سخن « و مرا پیامرب قرار داده است»را 

 .است اشگفتن معجزه

 آمده است:« لباب التأویل فی معانی التنزیل»در تفسری 

 2«لالکم   الرجال عقل یعقل وکان صغري وهو اإلنجیل، أويت إنه األکثرون وقال»

ل او مهانند عق درکاند: انجیل به عیسی در حال کودکی داده شد در حالی که عقل و اکثرا گفته

 کامل بود.مردان  درکو 

 نویسد:میق(  811)د. سیوطی 

 هأم   بطن يف وأحکمه اإلنجیل درس قد عیسى کان: قال أنس عن حاتم أيب ابن وأخرج»

 3«﴾الکتاب آتاين اهلل عبد إين  ﴿: قوله فذلك

ابن ابی حاتم از انس روایت آورده است که گفت: مهانا عیسی انجیل را در شکم مادر در  

 .«مهانا من بنده خدایم که به من کتاب داده است»کالم خداوند است  ،گرفت و حمکم کرد و این

 رماید:فپیامربی رسیده است.خداوند درباره او میحرضت حییی، پیامرب دیگری است که در سن کودکی به 

ْیى یا﴿ ة   اْلکِتاب   ُخذِ  حی  ْیناهُ  و   بُِقوَّ بِیًّا احْلُْکم   آت   4﴾ص 

حکم )نبوت( را دادیم در حالی که کودک ای حییی کتاب را با قوت و قدرت بگری و ما به او 

 بود.

                                                           
 .334/ 2التأویل:  وحقائق التنزیل . مدارك1

 .178/ 3التنزیل:  معانی فی التأویل . لباب2

 .128/ 1الدر املنثور فی التفسری باملأثور:  .3

 .12. سوره مریم: آیه 4
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 نویسد:ذیل این آیه می« الوجیز» تفسری درق(  467)د. واحدی 

 وآتیناه﴿ هافی بام والعمل حفظها عىل یتكوقو   أعطیتکها ﴾ةبقو  ﴿ التوارة ﴾الکتاب خذ حيیى یا﴿»

 1«صباه يف ةالنبو   ﴾اصبی   احلکم

عمل به  فظ آن وکه به تو اعطاء کردیم و تو را بر ح« با قّوتی»تورات را « ای حییی بگری کتاب»

ت در یعنی نبوّ « حکم را در حال کودکی دادیمو ما به او »چه در آن است تقویت کردیم آن

 کودکی.

 نویسد:می« البسیط»وی در تفسری 

 2«سنني ثالث ابن وهو صباه يف ةالنبو   یرید: قال ﴾اصبی   احلکم وآتیناه﴿...  :عباس ابن وقال »

 ت در کودکی است در حالی که حییی سه ساله بود.ابن عبا  گوید: مقصود از آیه، نبوّ 

 3کند.نیز مهنی مطلب را از ابن عبا  نقل میق(  116)د. بغوی 

 نویسد:میق(  841)د. اخلازن 

 تعاىل اهلل أن   وذلك سنني ثالث ابن وهو اصبی   ةالنبو   یعني: عباس ابن قال ﴾احلکم وآتیناه﴿»

 قلت .الصبا حال ةوالنبو   والفطنة العقل حصول یصح   کیف قلت فإن إلیه، وأوحى عقله أحکم

 4«انبی   الصبي   صريورة متنع فال هذا ثبت إذا العادات، خرق عىل مبني   ةالنبو   أصل ألن  

ت در کودکی است در حالی که حییی سه ساله دادن نبوّ آیه، حکم در ابن عبا  گوید: مقصود از 

بود و این بدین خاطر است که خدای تعالی عقلش را حمکم کرده و به او وحی نموده است، اگر 

بنی ت مگویم: اصل نبوّ ت در کودکی ممکن است، میحصول عقل و درک و نبوّ  بگویی چگونه

 بر خرق عادات است، بنابراین پیامرب شدن کودک مانعی ندارد.

 

                                                           
 .688العزیز: ص  الکتاب تفسری يف . الوجیز1

 .226/ 14. التفسری البسیط: 2

 .221/ 1القرآن:  تفسری يف التنزیل . ر.ک: معامل3

 .173/ 3التنزیل:  معاّن يف التأویل . لباب4
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 نتیجه

 از مطالب گذشته نتایج زیر حاصل شد:

یله وسشود؛ زیرا ائمه علیهم السالم به گانه علیهم الّسالم نمیسوره نساء شامل ائّمه دوازده 6حکم آیه  .1

 اند.، از شمول این آیه خارج شدهشانادله عقلی و نقلی معترب و قطعی داّل بر امامت و عصمت

حتی در کودکی نیز دارای کامل عقل و درک و ائّمه علیهم السالم به سبب عنایت ویژه اهلی به آنان،  .2

 علم و عصمت بودند. از این رو با سایر کوکان و یتیامن تفاوت دارند.

دعا فضایل و کامالتی است که ازآنان در دوران کودکی آشکار شده است مانند مناظره امام شاهد این ا .3

 جواد علیه السالم با حییی بن اکثم و درمانده کردن او.

قام اند که در کودکی به مهای گذشته نیز پیامربانی مانند حرضت عیسی و حرضت حییی بودهدر ُامت .4

 در کودکی داشتند. پیامربی رسیدند و کامل عقل و درک را
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