


جواد األئمة
Qشهادة اإلمام محمد الجواد









 Q
�شهادة الإمام محمد الجواد 

»�ألَّلهمَّ �صلِّ على 

حمّمد بن علّي بن مو�صى, َعَلِم 

�لتُّقى, ونوِر �لهدى, ومعِدِن �لوفاء, و فرِع 

�لأزكياء, وخليفِة �لأو�صياء, و�أميِنك على وحيك, 

اللة, و��صتنقذت به من  �ألَّلهمَّ وكما هديت به من �ل�صَّ

ى,  يت َمن تزكَّ ة, و�أر�صدت به َمن �هتدى, وزكَّ �حَليرْ

ف�صلِّ عليه �أف�صل ما �صلَّيت على �أحٍد ِمن �أوليائك, 

.
(((

�إنَّك عزيز حكيم«

د �س 404. )1( - الطو�شّي: م�شباح المتهجِّ
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�شهادة الإمام محمد الجواد 

بسم الله الرحمن الرحيم

وال�شالة وال�شالم على �شّيد الأنبياء والمر�شلين محّمد وعلى عترته 

الرج�س  اأذهب اهلل عنهم  الذين  المع�شومين,  المظلومين  بيته  واأهل 

رهم تطهيرًا. وطهَّ

التاريخ عن  اإلى ما �سّطره  »انظروا   :} يقول الإمام الخامنئّي 

تلك  في  وهو  منزلته  وكريم  وعظمته   Qالجواد الإمام  مجد 

.
)1(

ال�سّن«

ة  اأئمَّ من  التا�شع  الإمام  وهو  العظيم,  الإمام  هذا  وجود  اإنَّ  حّقًا 

اأهل البيتR, َلُيَعدُّ معجزة قائمة بحدِّ ذاته, لتتغّير معه المعادلة 

القائلة: اإّن مّدعي الإمامة يحتاج اإلى المعجزة لإثبات ما يّدعيه, واإذا 

اأهل  مذهب  يَّة  اأحقِّ تثبت  معجزة  بنف�شه  يغدو   Qالجواد بالإمام 

المن�شوبون  اإّنهم  تهم  اأئمَّ بحّق  اأتباعه  يقوله  ما  و�شّحة   ,Rالبيت

ل من الب�شر. من قبل اهلل تعالى بال اأّي تدخُّ

في  العّبا�شّية  ال�شلطة  تحّديات   ,Qالجواد الإمام  واجه  وقد 

الح�شينّي  علّي  ال�شّيد  العظمى  اهلل  لآية  الق�شار  الكلمات  الثقافّية,  الإ�شالمّية  المعارف  جمعّية   -  )1(

الخامنئّي دام ظّله, �س 87.
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وا�شتطاع  وموؤمراتهم,   Rالبيت اأهل  خّط  ومخالفي  ع�شره 

بدوره  يقوم  اأن  الفريدة  ته  و�شخ�شيَّ الرّبانّي  بعلمه   ,Qالإمام

اأخبر  كما  فكان  والنحراف,  الزيغ  وتقويم  ة  الأمَّ هداية  �شعيد  على 

عنه والده الإمام الر�شاQ: »واهلل ل تم�سي الأّيام والليالي حّتى 

.
)1(

يرزقني اهلل ولداً ذكراً يفّرق به بين الحّق والباطل«

 :Rيقول الإمام الخمينّي } في �شياق حديثه عن اأهل البيت

»بالرغم من قّلة عددهم وعّدتهم )اأي اأهل البيتR( اإّل اأّن الروح 

الإلهّية وروح الإيمان عندهم جعلتهم يغلبون جميع الظالمين في 

ع�سورهم, ويحيون الإ�سالم, فاأ�سبحوا قدوة لنا جميعاً حّتى نقاوم 

ون�سمد مقابل جميع القوى التي تحاربنا, رغم قّلة عددنا وعّدتنا 

.
)2(

واأدواتنا الحربّية«

لقد ابتلي الإمام الجوادQ, بالعديد من المحن وال�شدائد التي 

مّرت عليه منذ ولدته حّتى �شهادته, واإّن عمره ال�شريف الذي لم يزد 

الذي  التحّدي  حجم  على  بو�شوح  ليدّلنا  عامًا  وع�شريَن  خم�شٍة  على 

اأن  اإلى  م�شطّرة  الظالمة  ال�شلطة  باتت  حّتى  الإمام  هذا  وجود  �شّكله 

به بقاوؤه من خطٍر داهٍم ومحدٍق يتحّدى  تتخّل�س منه �شريعًا, لما ي�شبِّ

عرو�س الطغاة, ويهّدد كياناتهم الغا�شبة, فق�شى �شهيدًا غريبًا م�شمومًا 

مظلومًا. وعن الر�شاQ, اأّنه قال في حّق ولده الجوادQ: »باأبي 

)1( - الكليني: الكافي ج 1 �س 320.

)2( - جمعّية المعارف الإ�شالمّية الثقافّية, الكلمات الق�شار لالإمام روح اهلل المو�شوّي الخمينّي قّد�س 

�شّره, �س 51.
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�شهادة الإمام محمد الجواد 

اأهل ال�سماء, ويغ�سب  , ُيقتل غ�سباً, فيبكي له وعليه 
)((

واأّمي �سهيٌد

ل اهلل به  اهلل تعالى على عدّوه وظالمه, فال يلبث اإّل ي�سيراً حّتى يعجِّ

..
)2(

اإلى عذابه الأليم وعقابه ال�سديد«

ر اإذ يقول: ورحم اهلل الأديب ال�شيخ محّمد ر�شا المظفَّ

اْلـ اإِلاّ  ـــَت  نْ
َ
اأ ـــْا  َوَم َجْعَفٍر  ـــْا  َب

َ
اأ ــْا  ــْاُةَي �ــسَ

ْ
ِمــر ــَدى  ــُه اْل ــُه  َل ـــْوداً  ُج ـَبْحُر 

َوِبا�ْسِم َغِرْيباً  اً  �َسماّ ي  َتْق�سِ َف 
ْ
اْلــَحــْاِدَثــْاُتَكي َوِل�ْسِمَك  َتْجِري  اهلِل 

مُّ
ُ
اأ ــِه 

ْ
ــي ِف ـــْت  َت

َ
اأ ــَمــْا  ِب ْدَرِى 

َ
اأ ـــَت  نْ

َ
اأ

)3(

ُت ْاِزَلْ النَّ َلَك  �َسْاَءْت  َلِكْن  ِل  اْلَف�سْ

هذا الكتاب:
اأن  واأتباعه-  محّبيه  من  -ونحن  علينا  الإمام  هذا  حّق  من  واإّن 

اإحياًء  بذلك,  النا�س  ونذّكر  وما جرى عليه,  وتاريخه  اأحواله  ن�شتذكر 

لأمره, واإظهارًا لف�شله, عّلنا نكون بذلك مّمن يحيي اأمرهم, فال يموت 

قلبه يوم تموت القلوب.

ولهذا قام معهد �شّيد ال�شهداء للمنبر الح�شينّي باإعداد هذا الكتاب 

�شمن  ي�شدرها  التي  الإ�شدارات  من  واحدًا  ليكون  الأئّمة«,  »جواد 

�شل�شلة مجال�س العترة, ليكون معينًا لالإخوة القّراء, وم�شاعدًا لهم في 

المجال�س التي يقيمونها في ذكرى هذا الإمام العظيم.

)1( - الم�شعودّي: اإثبات الو�شّية �س 217.

)2( - المجل�شّي: بحار الأنوار ج 50 �س 15, عن عيون المعجزات.

)3( - الح�شينّي: ال�شّيد عدنان: الإمام محّمد الجوادQ, �شيرة وتاريخ, �س 145, عن �شعراء الغرّي, 

ج 8, �س 474.
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وقد راعى هذا الإ�سدار الأمور الآتية:

اأدرجنا ثالث ق�شائد من ال�شعر القري�س, ليت�شّنى للقارئ الكريم   -1

اختيار ما ي�شاء منها.

اأ�شفنا اإلى الكتاب العديد من الأبيات ال�شعبية الدارجة والمفهومة   -2

اإلى حدٍّ ما.

ن�شتق�س كلَّ �شيء عن  ولم   ,Qالإمام 3- ذكرنا موجزًا عن حياة 

حياته المباركة, لئاّل يخرج الكتاب عن حّد الإيجاز, واتكاًل مّنا على 

جدارة الإخوة القّراء, من جهة اأخرى.

لت�شهيل  المتن,  في  ورد  ما  لكّل  والمراجع  الم�شادر  بتخريج  قمنا   -4

الرجوع اإليها لمن اأحّب.

وفي الختام, كلنا رجاء اأن يلقى هذا الكتاب القبول والر�شا من اإمام 

زماننا عّجل اهلل تعالى فرجه, واأن يزّودنا الإخوة القّراء باإر�شاداتهم 

َة والبّناءة لن�شل اإلى الم�شتوى الالئق والمقبول.. ومالحظاتهم المهمَّ

واأن يرزقنا �شفاعة  الجميع,  مّنا ومن  يتقّبل  اأن  تعالى  ون�شاأله  هذا 

مولنا الإمام محّمد الجواد,Q, اإّنه �شميع مجيب.

معهد �شّيد ال�شهداء,Q, للمنبر الح�شينّي

(0
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�شهادة الإمام محمد الجواد 

القصيدة األولى: السّيد مهدي األعرجّي:

اْلــَمــَعــْاِد َيـــْوَم  ــَجــْاَة  الــنَّ َرْدَت 
َ
اأ ــَوْاِداإِْن  ــَج اْل ــــْاِم  اْلإَِم  

ْ
َعَلى ــٍع  ــَدْم ِب ــْد  ُج

اْلَماأْ ُه  �ْسَخ�سَ
َ
اأ َن 

ْ
ِحي نْ�َسْاُه 

َ
اأ ُت 

ْ
 َبــْغــَدْاِدَل�س

ْ
ــــى ُمـــْوُن ِمـــْن َيــْثــِرٍب اإَِل

َغِرْيٌب ــَو  َوُه ــَدْاَد  ــْغ َب  
ْ

ِفــي ى  َق�سَ ــْاِدَقــْد  �ــسَ مِّ  ال�سُّ �ُسْعَلِة  ــْن  َم ِبـــُفـــوؤَْاٍد 

اْلـ مُّ 
ُ
اأ مَّ  ال�سُّ ــُه  َل ــْت  َم ــدَّ َق  

ْ
ــي ــِت ــْاِديَوالَّ ــَه اْل مِّ 

ُ
ِلأ ِمْنَهْا  ُبْغ�ساً  ِل  َف�سْ

ْ
ــر ــُب ِة اْل

َ
ــر ــَط ــْن ــَق ــُه ِب ــْعــ�ــسَ ـــْوا نَ ُك

َ
ـــر ــْاِدَت ــَن ــِع َواْل َقْا  ال�سَّ اآُل   

ً
ُمْلقى َدْاِن 

الـ َحْمِل  نَْحَو  �ْسَيْاُعُه 
َ
اأ اْلــِوَهــْاِدَفا�ْسَتَمْاَتْت  َن 

ْ
َرِهي َقى 

ْ
َيب َلْ   

ْ
َكــي نَّْع�ِش 

ْن
َ
اأ  

ْ
اإَِلـــى اْلَحَمْا�ُش  ِهُم 

ْ
ِفي ْى 

َ
ــر ـــْاِدَو�ــسَ ـــَي ْج

َ
 اْلأ

ْ
ــى ــَل ــاً َع ــع ــْوُه َرْف ــُل ــَم َح

اْلـ َعْاِري  ِط 
ْ
ب ال�سِّ ِه  َجدِّ ِمْثَل   

ْ
َبَقى ــَوْاِديَمْا  ــَع اْل ْاُه 

َ
ـــر َقَ  

ْ
َعَلى َتْعُدو  ِم 

ْ
ِج�س

ــْوا ــلَّ ثـــاً َوَع ــَمــُه َثـــَ�ْ
ْ

ـــْوا ِجــ�ــس ُك
َ
ـــر َعْاِدَت ال�سِّ �ُسْمِر  ـــشِ  ْو� ُروؤُ  

ْ
ــي ِف ــُه  ــسَ َراأْ�

ْاٍت
َ
ــر ــسِ ــْا� ــْاِئــِه َح  ِنــ�ــسَ

ْ
ْوا ِفــي

َ
ـــر ـــَوْاِدَو�ـــسَ َجـــْاِل َب ــِن الـــرِّ

ْ
ــي  َب

ْ
ــي ــْوِم ــَق ــْا َل َي

ـ
ْ
ب ال�ساّ  

ْ
ــي ِف اهلِل  َة 

َ
ــر

ْ
ــي ِخ ــْا  َي ْاَهــْا 

َ
َوَتــر

)1(

ـــْاِدي َي
َ
اْلأ ِمْنَهْا  اْلــُوُجــْوَه   

َ
َو�َسَتر ِي 

)1( - اأنظر: البالدي البحرانّي, ريا�س المدح والرثاء �س 753.
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�أبوذّية:

ل���������������������������������������������و أب��������������������������������������ك��������������������������������������ي ع�������������������������ل�������������������������ي�������������������������ك ال���������������������������������������������ده���������������������������������������������ر م�����������������������ن�����������������������دم
ام����������������������ص����������������������اب����������������������ك ص��������������������������������������ار إل��������������������������������������ي ب�������������������ك�������������������ل وق��������������������������������������ت م��������������ن��������������دم

م��������������������������������������ن دم ال��������������������م��������������������ت��������������������ب��������������������ك��������������������ي ع���������������������ل���������������������ي���������������������ك  ي��������������������������������������ا ع�������������������������ي�������������������������ن 
ب������������������������ك������������������������ى ع��������������������ل��������������������ي��������������������ك ال������������������������ص������������������������خ������������������������ر ي������������������������ب������������������������ن ال������������������������زك������������������������ّي������������������������ه

�شعبي:

م�����������������������������������������������������������������ات ال���������������������������������������������������������ج���������������������������������������������������������واد ال�������������������������������������������������ي�������������������������������������������������وم م����������������������س����������������������م����������������������وم
ال������������������������ه������������������������م������������������������وم ك������������������������������������������ل  او  ال�����������������������ه�����������������������ظ�����������������������ي�����������������������م�����������������������ه  ع����������������������������ق����������������������������ب 

وال���������������������������������������������������������ه���������������������������������������������������������ادي ي������������������������ب������������������������ك������������������������ي اب�����������������������������ق�����������������������������ل�����������������������������ب م�����������������������������ال�����������������������������وم
واي������������������������������������ص������������������������������������ي������������������������������������ح ب���������������������������������������وي���������������������������������������ه اه���������������������������������������ن���������������������������������������ا ي��������������������������م��������������������������ح��������������������������روم

ش������������������������ن������������������������ه������������������������و ال����������������������������س����������������������������ب����������������������������ب س����������������������������ّم����������������������������ت����������������������������ك ه������������������������ال������������������������ق������������������������وم
وال���������������������������ش���������������������������ي���������������������������ع���������������������������ة ت�����������������������ب�����������������������ك�����������������������ي دم������������������������������������������������������ه اب������������������������ه������������������������ال������������������������ي������������������������وم

ل�������������������������ج�������������������������ل ال��������������������������������������������ج��������������������������������������������واد ال�������������������������������������م�������������������������������������ات م�����������������ظ�����������������ل�����������������وم
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 Q
�شهادة الإمام محمد الجواد 

القصيدة الثانية: الشيخ محّمد سعيد المنصورّي: 

ــَدْاِد ــِح اْل َثــْوَب  ــْوُب  ــُل ُق ــْا  َي  
ْ

ــَوْاِداإِْلَب�ِسي ــَج اْل ِلَفْقِد   
ْ

ــى �ــسَ
َ
ــاْلأ ِب  

ْ
َواْقــَبــِعــي

ــراً َوَلــِكــْن ــْم ــَن ُع ــِرْي ــْاِه ــُر الــطَّ ْقــ�ــسَ
َ
�َسْاِداأ

َّ
الر ـــَدْرِب  ِب ــراً  َقــْا�ــسِ َيُكْن  ــْم  َل

ى ُتْق�سَ ــُج  ــَوْاِئ ــَح اْل ِبــِه  َمــْا  ْاِدَواإَِذْا 
َ
ــر ــُم اْل ـــْاُب  َوَب ْا  �سَ الرِّ نَْجُل  َفْهَو 

ِه
ْ
ِبي

َ
اأ َفْقِد  َبْعِد  ــْن  ِم ــْاُه  نْــ�ــسَ

َ
اأ ُت 

ْ
اْلِعَنْاِدَل�س ْهـــِل 

َ
َواأ َقْا  ال�سَّ ـــِل  ْه

َ
اأ ــَن 

ْ
َبــي

َعْمداً ُيْقَتُل  مِّ  ِبال�سُّ  
ْ

نَْف�ِسي ــْاِدَلْهَف  ــَف ْح
َ
اْلأ ُف 

َ
ــر ــسْ �

َ
اأ اْلَقْلِب  ــَئ  ــْاِم َظ

َقْد َكــَمــْا  ــْاَف  َع ــزُّ ال مَّ  ال�سُّ ــْوُه  ُع
َّ
ــر َعـــــْاِدْيَج

َ
َبـــــْاُه اْلأ

َ
ــُه اأ ــَل

ْ
ــب ُعـــْوا َق

َّ
َجـــر

ـــ مِّ اْل
ُ
ـــــاأ ـــفِّ َزْوَجـــــٍة َوِب  َك

ْ
ــْاِدَوَعـــَلـــى َب ــُر 

ْ
َغــي ُلَهْا  َوَف�سْ  

ْ
ــى ــْدَع ُت ِل  َف�سْ

ْطِح ال�سَّ َفْوَق  ْف�ِش  ِبالنَّ َيُجْوُد  ــْاِديَغْاَدَرْتُه  ـــَو �ــسَ ــْاِئــٌف َوْه  َواْلـــَوْقـــُت �ــسَ

ماً
ْ
�َسِمي ــَدْاَء  ــنِّ ال َلبَّى  ْن 

َ
اأ  

ْ
ــــى ــْاِدَواإَِل ــَب ــِع بِّ اْل

َ
ــــر ــاً ِل ــع ــْاِئ ــراً َط ــْاِب ــسَ �

باً
ْ
َعِجي �َش 

ْ
َفَلي َظــْاِمــئــاً  ى  َق�سَ ْاِداإِْن  ـــــُورَّ ــُل اْل ــَه ــْن ـــــِوْرَد َم ُم اْل

َ
ُيـــْحـــر

ٍّ
َوَعــِلــي  

ْ
َطَفى ِلْلُم�سْ َي�ْسُكْو  َرْاَح 

)1(

ْوَغـــــْاِد
َ
اْلأ ــَن  ِم ى 

َ
َراأ ــْد  َق ــْا  َم ــلَّ  ُك

)1( - اأنظر: المن�شورّي ال�شيخ محّمد �شعيد, ديوان ميراث المنبر �س 301.
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جواد الأئمة

�أبوذّية:

زم�����������������������������������������ان�����������������������������������������ك ي������������������������������������ال������������������������������������ج������������������������������������واد ب�����������������������������������������آه�����������������������������������������ات ع���������������������ّم���������������������ك
وص���������������������������ب���������������������������ح ع�����������������������������������������������������اّم ال��������������������������������ح��������������������������������زن وال�������������������������������������ن�������������������������������������وح ع����������������ّم����������������ك

رح���������������������������������������������ت م�����������������������س�����������������������م�����������������������وم م�����������������������ث�����������������������ل ال�����������������������ح�����������������������س�����������������������ن ع�����������������ّم�����������������ك
ّ���������������������������ه وغ�������������������������������رب�������������������������������ت�������������������������������ك م����������������������������������������ن غ����������������������������������ري����������������������������������ب ال���������������������������غ���������������������������اض���������������������������ري

�شعبي:

ي�������������ع�������������ي�������������ن�������������ي اع���������������������ل���������������������ى ال�����������������������������ج�����������������������������واد اب���������������������ك���������������������ي اب�������������������������دم�������������������������ع دم
ي������������������گ������������������ل������������������ب������������������ي اع������������������������������ل������������������������������ى اب������������������������������������������������و ال������������������������������������������ه������������������������������������������ادي ت������������������������ه������������������������ّدم

ال��������������س��������������م ع�������������������ل�������������������ى  اوي����������������������ف����������������������ط����������������������ر  ص�����������������������اي�����������������������م  او  ش�����������������������ب�����������������������اب 
وح�����������������������������ي�����������������������������د اب��������������������������������������������������������������������دار غ�����������������������������رب�����������������������������ه م�����������������������ث�����������������������ل ال���������������ح���������������س���������������ي���������������ن

ي���������������������ص���������������������ي���������������������ح ال��������������������������������������م��������������������������������������اي وال��������������������������������������س��������������������������������������م م���������������������������������������������������رد ك�������������������ب�������������������ده
ط���������������������ل���������������������ع���������������������ت م��������������������������������������ن وگ��������������������������������������������������ت م��������������������������������������ا ب�������������������������گ�������������������������ت ع�������������������ن�������������������ده

ظ�����������������������������������������ل ن����������������������������������اي����������������������������������م اب���������������������������س���������������������������ط���������������������������ح ال���������������������������������������������������������������������������������دار وح�����������������������������������������ده
ع��������������������ل��������������������ى اف����������������������������������������������������������راش ال�����������������������������م�����������������������������رض ي����������������ص����������������ف����������������گ ال������������ك������������ف������������ي������������ن

ال���������������������������������������دار ام���������������������������������������ن  ط����������������ل����������������ع����������������ت  او  س��������������������ّم��������������������ت��������������������ه  اوي�����������������������������ل�����������������������������ي 
اوظ��������������������������������������������������������������ل وح��������������������������������������������������������������ده ي�������������������������ع�������������������������ال�������������������������ج ل�������������������������ي�������������������������ل وان�������������������������������ه�������������������������������ار

ع�����������������������ق�����������������������ب م�����������������������������وت�����������������������������ه ت�����������������������ه�����������������������ل ادم������������������������������وع������������������������������ن������������������������������ه اب�����������������������ح�����������������������ار
ث�����������������������������ل�����������������������������ث ت������������������������������������ي������������������������������������ام ج������������������������س������������������������م������������������������ه ب�������������������������������������������ا دف����������������������������������������������������������ن ت���������������م
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 Q
�شهادة الإمام محمد الجواد 

ث�������������������������������ل�������������������������������ث ت���������������������������������������ي���������������������������������������ام ظ�����������������������������������������������ل م���������������������������������������ّي���������������������������������������ت اب������������������������������������������������������������������������������داره
ن�����������������������ه�����������������������اره او  ل�������������������ي�������������������ل�������������������ه  ب�����������������������ق�����������������������ى  اف���������������������������������������راش���������������������������������������ه  ع�����������������������ل�����������������������ى 

م�����������������������ث�����������������������ل اح�����������������������س�����������������������ي�����������������������ن ظ�����������������������������������ل وس����������������������������������������������ط ال�����������������������ص�����������������������ح�����������������������اره
ع��������������������ل��������������������ى ال�����������������������رم�����������������������ض�����������������������ا اوم�����������������������������������ّح�����������������������������������د ي�����������������ن�����������������ش�����������������د ام��������������ن��������������ي��������������ن
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جواد الأئمة
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 Q
�شهادة الإمام محمد الجواد 

القصيدة الثالثة: الخطيب الشيخ محّمد جواد قّسام:

ُّ
ر ال�سُّ َتْدَفُع 

ْ
ُي�س اهلِل  ِت 

ْ
َبي اآَل  ْكُرِبُكْم  َوالذِّ  

ُ
اْلَوْحي َح 

َّ
ر �سَ َقْد  ِلُكْم  َف�سْ  

ْ
َوِفي

ــَمــْا َواإِنَّ َغْاِة  الطُّ ــْوِر  َج َعَلى  ُتْم 
ْ
َبر ُر�سَ

ْ
ب ال�سَّ ُهَو  َن 

ْ
ِلِحي اْلُم�سْ ِرَجْاِل  ُح  �ِسَ�ْ

ُكُم
ْ
ِفي َحلَّ  َمْا  ِم  ْ

َ
ــ� اْلإِ�ــسْ  

ْ
َعَلى ْكُرَعِزْيٌز  الذِّ ِل�َسْاِمِعِه  َي�ْسَجى  َمْا  ِم 

ْ
ي ال�سَّ ِمَن 

راً ُمَعفَّ ــْوِف  ــُف ــالــطُّ ِب ــٍل 
ْ
َقــِتــي ــَن 

ْ
ْمُرَفــَبــي َوال�سُّ �ُش 

ْ
اْلِبي ْح�َسْاِئِه 

َ
اأ  

ْ
ِفي ُع  ــَوزِّ ُت

داً فَّ ُم�سَ ــْوِد  ــُي ــُق ــاْل ِب ــٍل 
ْ
َعــِلــي ــَن 

ْ
ــي َزْجُرَوَب �َسْاِئُقَهْا  �ْسِر 

َ
اْلأ  

ْ
ِفي ماً 

َ
ُحر ْى 

َ
َيــر

ُكْم َوَبْع�سُ َبْع�ٌش  ِف 
ْ
ي ِبال�سَّ َلُكْم   

ْ
اْلَجْوُرَوَلْهِفي ُهَو  َلَعْمِرْي  َهــَذْا  ى  َق�سَ ِب�ُسمٍّ 

داً محماّ اْلَجَوْاَد  نْ�َش 
َ
اأ َلْ  نْ�َش 

َ
اأ َبْحُرَواإِْن  نْــُمــِلــِه 

َ
اأ �ِش 

ْ
َفي ــْن  ِم َجْعَفٍر  َبـــْا 

َ
اأ

ِه َجــدِّ َمِدْيَنِة  َعــْن  ْوُه  �ْسَخ�سُ
َ
اأ ْمـــُرَلَقْد 

َ
 اْلأ

ْ
ــْغــَدْاَد َقــْهــراً ِعــْنــَدَمــْا ُدبِّــر ــَب ِل

َزْوَجـــٍة ــِد  َي َعَلى  اً  �ُسماّ ــُه  َل ــْوا  ــسُّ اْلَغْدُرَوَد� ــَك  َذِل َكْاِمٌن  َهْا 
ْ
ِبي

َ
اأ ِمــْن  ِبَهْا 

َوْحــَدُه ْاِر  ــدَّ ال  
ْ

ِفي مَّ  ال�سُّ ُيَعْاِني  َمـــْا َعــِلــَمــْت ِفــْهــُر؟َفَظلَّ 
َ
ــــْاٍم اأ يَّ

َ
ــَة اأ َث ْ

َ
ــ� َث

َفْوَقُه ُر 
ْ
ي َوالطَّ ْاِر  الدَّ �َسْطِح  َفْوَق  ى  َق�سَ

ُّ
ــر ــَح ـــَ�ْ ُيـــوؤِْلـــَمـــُه اْل

ْ
ــُه َكـــي ــَل ــلِّ ــَظ ُت

داً
َّ
ُمَجر ِد 

ْ
ِعي ال�سَّ ــِه  َوْج  

ْ
َعَلى َوَلِكْن 

)1(

اْلَعْفُر ــُه  ــْاُن ــَف ْك
َ
َواأ ــْاٍو  َث ُه  ــدُّ َج َبَقى 

)1( - اأنظر: المقّرم ال�شّيد عبد الرزاق المو�شوّي: وفاة الإمام الجوادQ �س 99.
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جواد الأئمة

�أبوذّية:

روح���������������������������������������������������������ي ل�����������������������������ح�����������������������������زن أب���������������������������������������������و ال����������������������������������������ه����������������������������������������ادي ب�����������������������ه�����������������������داي

أظ�������������������������������������������������ل أل�������������������������������ط�������������������������������م ع�������������������������ل�������������������������ى م�������������������������ص�������������������������اب�������������������������ه ب���������������������ه���������������������ي���������������������داي

ي������������������������������������ا ش������������������������������������يّ������������������������������������ال ال������������������������ن������������������������ع������������������������ش إم������������������������������ش������������������������������ي ب��������������������ه��������������������ي��������������������داي

ّ������������������ه س�����������������������������������رى اب���������������ج���������������س���������������م���������������ه ال������������������ع������������������ط������������������ش وال��������������������������س��������������������������م س������������������وي

�شعبي:

ن���������������������������������������������������������������������������������������������������������ادى ال��������������������������������������������������������م��������������������������������������������������������ن��������������������������������������������������������ادي وال�����������������������������������خ�����������������������������������ل�����������������������������������ق

ف����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������رت ب��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ا ش�������������������������������������������������������������������ع�������������������������������������������������������������������ور

وب���������������������������������������������������������������غ���������������������������������������������������������������داد م������������������������������������������������������ن ك������������������������������������ث������������������������������������ر ال������������������������������������ص������������������������������������واي������������������������������������ح

ات����������������������������������������������������������������������������������������������������������م����������������������������������������������������������������������������������������������������������ور رادت 

ش������������������������������������������������������ال������������������������������������������������������وا س���������������������������������������������ري���������������������������������������������ر اب������������������������������������������������������������������������ن ال���������������������������������������������رس���������������������������������������������ول

اب�����������������������������������������������������������������������������������ل�����������������������������������������������������������������������������������ط�����������������������������������������������������������������������������������م ال��������������������������������������������������������������������������������������������������������ص��������������������������������������������������������������������������������������������������������دور

ع�����������������������������������������������������������������������������������������������������������د ج�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ده ال������������������������������������������������������������ك������������������������������������������������������������اظ������������������������������������������������������������م

اب�����������������������������������������������������������������������ض�����������������������������������������������������������������������ّج�����������������������������������������������������������������������ه ام������������������������������������ش������������������������������������ي������������������������������������ع������������������������������������ي������������������������������������ن������������������������������������ه

ال��������������������������������������������������������ل��������������������������������������������������������ه ي�������������������������������������������������������������������زه�������������������������������������������������������������������ره ك�������������������������������������������������������������������م ج���������������������������������������������ن���������������������������������������������ازة

م�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ن ب������������������������������������������������������������������������ن������������������������������������������������������������������������ي������������������������������������������������������������������������ن������������������������������������������������������������������������ك
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ت��������������������������������������������������ب��������������������������������������������������ق��������������������������������������������������ى ب������������������������������������������������������������������������������������������ا ام������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������وارات

م���������������������������������������������������������������������������������������������������ا ش����������������������������������������������������������اف����������������������������������������������������������ت����������������������������������������������������������ه����������������������������������������������������������ا ع���������������������������������ي���������������������������������ن���������������������������������ك

وي����������������������������������������������������������������������������������������������ل����������������������������������������������������������������������������������������������ي ع���������������������������������������������������������������������������ل���������������������������������������������������������������������������ى ال���������������������������������������������������������ل���������������������������������������������������������ي 
ب�������������������������������������������������������ال�������������������������������������������������������ط�������������������������������������������������������ف�������������������������������������������������������وف ام�����������������������������������������������������������������وذري�����������������������������������������������������������������ن�����������������������������������������������������������������ه
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لمحة 
Qعن حياة الإمام
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�شهادة الإمام محمد الجواد 

هو الإمام محّمد بن علّي بن مو�شى بن جعفر بن محّمد بن علّي بن 

ة اأهل البيت الذين اأذهب اهلل  الح�شين بن علّي بن اأبي طالب, تا�شع اأئمَّ

رهم تطهيرًا. عنهم الرج�س وطهَّ

والدته و�شهادته:

ُولدQ, في المدينة المنّورة, �شنة خم�س وت�شعين ومائة, واخُتلف 

, لت�شع ع�شرة 
)1(

اأّنه في �شهر رم�شان في ال�شهر واليوم, فعن بع�شهم 

, اأو للن�شف منه, ليلة الجمعة, وهو المروّي عن الإمام 
)2(

ليلة خلت منه

.
)3(
Qالع�شكرّي

.
)4(

وعن بع�شهم اأّنه في يوم الجمعة لع�شر خلون من رجب

ال�شيخ  رواه  الذي  المقّد�شة  الناحية  عن  المروّي  الدعاء  ده  ويوؤيِّ

اأبي القا�شم,  اأّنه خرج على يد ال�شيخ الكبير  ا�س  الطو�شّي عن ابن عيَّ

اأ�ساألك  اإني  »اللَّهمَّ  رجب:  اأّيام  في  الدعاء  هذا  عنه,  اهلل  ر�شي 

بالمولوَدْين في رجب: محّمد بن علّي الثاني, وابنه علّي بن محّمد 

)1( - ال�شهيد الأّول: الدرو�س ال�شرعّية في فقه الإمامّية ج 2 �س 14.

216, ال�شافعّي ال�شيخ كمال الّدين بن طلحة: مطالب ال�شوؤول في  اإثبات الو�شّية �س  )2( - الم�شعودّي: 

مناقب اآل الر�شول �س 140.

)3( - الطبرّي الإمامّي ابن ر�شتم: دلئل الإمامة �س 383.

)4( - ابن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب ج 4 �س 379.
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.
)1(

المنتجب, واأتقّرب بهما اإليك خير القرب..« الدعاء

ذي  في  ومائتين  ع�شرين  �شنة   
)2(

م�شمومًا �شهيدًا  ببغداد  وم�شى 

, وقيل: لخم�س خلون 
)4(

, وقيل: في الحادي ع�شر منه
)3(

القعدة, في اآخره

 ,
)7(

, وقيل في اآخر ذي الحّجة
)6(

, وقيل: ل�شتٍّ خلون منه
)5(

من ذي الحّجة

.L
)8(

وُدفن في مقابر قري�س عند قبر جّده الإمام مو�شى بن جعفر

ب�شارة �لوالدة:

َبّي بن كعب, وقد دخل 
ُ
في الحديث المروّي عن النبّي P, اأّنه قال لأ

 P النبّي  فيه  اأخبره  طويل-  حديث  في   -Qالح�شين الإمام  عليه 

قوله:   ,Q,الر�شا الإمام  ذكر  بعد  فيه,  جاء  ته,  يَّ ذرِّ في  يكون  عّمن 

»..واإّن اهلل رّكب في �سلبه نطفًة مباركة طّيبة ر�سّية مر�سّية, و�سّماها 

بّينة  عالمة  له  جّده,  علم  ووارث  �سيعته  �سفيع  فهو  علّي,  بن  محّمد 

.
)9(

»..P وحّجة ظاهرة, اإذا ُولد يقول: ل اإله اإّل اهلل محّمد ر�سول اهلل

)1( - الطو�شّي: م�شباح المتهّجد �س 804- 805.

)2( - الني�شابورّي: رو�شة الواعظين �س 243, ابن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب ج 4 �س 380, ون�شبه 

اإلى قيل الطبر�شّي في اإعالم الورى باأعالم الهدى �س 338, وغيرهم.

)3( - المفيد: الإر�شاد ج 2 �س 289, ابن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب ج 4 �س 379, الكليني: الكافي 

ج 1 �س 492, الطبر�شّي: اإعالم الورى باأعالم الهدى �س 329. ال�شهيد الأّول: الدرو�س ال�شرعّية في 

فقه الإمامّية ج 2 �س 14.

)4( - ال�شهيد الأّول: الدرو�س ال�شرعّية في فقه الإمامّية ج 2 �س 15.

)5( - الأربلّي: ك�شف الغّمة في معرفة الأئّمة ج 3 �س 137.

)6( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 497, رواه ب�شنده عن ابن �شنان, الأربلّي: ك�شف الغّمة في معرفة الأئّمة ج 3 

�س 155, الني�شابورّي: رو�شة الواعظين �س 243, ابن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب ج 4 �س 379.

)7( - الأربلّي: ك�شف الغّمة في معرفة الأئّمة ج 3 �س 137.

)8( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 492, ابن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب ج 4 �س 379, المفيد: الإر�شاد 

ج 2 �س 289.

)9( - ال�شدوق: عيون اأخبار الر�شاQ ج 1 �س 64. 
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�شليط  بن  يزيد  مع  له  حديث  في   ,Qالكاظم الإمام  وعن 

الزيدّي, وقد لقيه في طريقه اإلى العمرة, فاأخبره الإمام بالّن�س على 

»يا  له:  قال  ثّم  المو�شع,  هذا  في  �شيلقاه  واأّنه   ,Qالر�شا الإمام 

�سيولد  اأّنه  فب�ّسره  و�ستلقاه  ولقيته  المو�سع  بهذا  مررت  واإذا  يزيد 

له غالم, اأمين, ماأمون, مبارك, و�سيعلمك اأّنك قد لقيتني, فاأخبره 

اأهل  من  جارية  الغالم  هذا  منها  يكون  التي  الجارية  اأّن  ذلك  عند 

فاإن  اإبراهيم,  اأّم  واآله,  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  بيت مارية جارية 

قدرت اأن تبّلغها مّني ال�سالم فافعل«, قال يزيد: فلقيت بعد م�شيِّ اأبي 

اإبراهيمQ, علّيًاQ فبداأني, فقال لي: »يا يزيد, ما تقول في 

فقال:  نفقة,  وما عندي  اإليك  ذلك  واأّمي,  اأنت  باأبي  فقلت:  العمرة؟« 

اإلى  انتهينا  نكفيك«. فخرجنا حّتى  ول  نكّلفك  كّنا  ما  اهلل,  »�سبحان 

ذلك المو�شع فابداأني فقال: »يا يزيد, اإّن هذا المو�سع كثيراً ما لقيت 

فيه جيرتك و عمومتك«, قلت: نعم, ثّم ق�ش�شت عليه الخبر, فقال 

ال�سالم«.  منه  بّلغتها  جاءت  فاإذا  بعد,  تجئ  فلم  الجارية  »اأّما  لي: 

اإّل قلياًل حّتى  تلبث  ال�شنة, فلم  اإلى مّكة فا�شتراها في تلك  فانطلقنا 

.
)1(

حملت فولدت ذلك الغالم..

�لوالدة:

عن  وُيروى   .R
)2(

اآبائه مواليد  �شفة  على  ومن�شوؤه  مولده  وكان 

حكيمة بنت اأبي الح�شن مو�شى بن جعفرQ, اأّنها قالت: لّما ح�شرت 

ولدة الخيزران اأّم اأبي جعفرQ دعاني الر�شاQ فقال لي: »يا 

)1( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 315- 316.

)2( - الم�شعودّي: اإثبات الو�شّية �س 217.
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لنا  وو�شع  بيتاً«,  والقابلة  واإّياها  وادخلي  ولدتها  اح�سري  حكيمة 

م�شباحًا واأغلق الباب علينا, فلّما اأخذها الطلق طفى الم�شباح وبين 

يديها ط�شت فاغتممت بطفي الم�شباح, فبينا نحن كذلك اإذ بدر اأبو 

جعفرQ في الط�شت واإذا عليه �شيء رقيق كهيئة الثوب ي�شطع نوره 

حّتى اأ�شاء البيت فاأب�شرناه, فاأخذته فو�شعته في حجري ونزعت عنه 

اأمره,  من  فرغنا  وقد  الباب  ففتح   Qالر�شا فجاء  الغ�شاء,  ذلك 

الزمي مهده«. قالت:  »يا حكيمة  المهد وقال لي:  فاأخذه فو�شعه في 

فلّما كان في اليوم الثالث رفع ب�شره اإلى ال�شماء ثّم نظر يمينه وي�شاره 

ثّم قال: »اأ�سهد اأن ل اإله اإّل اهلل واأ�سهد اأّن محّمداً ر�سول اهلل«, فقمت 

هذا  من  �شمعت  لقد  له:  فقلت   Qالح�شن اأبا  فاأتيت  فزعة  ذعرة 

ال�شبي عجبًا, فقال: »وما ذاك؟« فاأخبرته الخبر, فقال: »يا حكيمة, 

.
)1(

ما ترون من عجائبه اأكثر«

الإمام الجوادQ، ومحنة �لوالدة:

لقد كانت والدة الإمام الجوادQ, نوبّية من ال�شودان كما تقّدم, 

اأو   ,
)2(

اللون حائل   Qالجواد الإمام  يكون  اأن  الطبيعّي  من  فكان 

.
)4(

, اأي ال�شمرة, بحيث يقرب من ال�شواد
)3(

�شديد الأدمة

وقد �شار هذا الأمر من المحن والبتالءات التي تعّر�س لها الإمام 

..Qوولده الإمام الجواد Qالر�شا

)1( - ابن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب ج 4 �س 394.

)2( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 322.

)3( - ابن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب ج 4 �س 387.

)4( - �شياأتي في حديث ابن اأبي دوؤاد القا�شي و�شفه لالإمامQ بالأ�شود.
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بن  علّي  �شمعت  قال:  ال�شيرفّي  النعمان  بن  يحيى  بن  زكرّيا  فعن 

جعفر يحّدث الح�شن ابن الح�شين بن علّي بن الح�شين فقال: واهلل لقد 

ن�شر اهلل اأبا الح�شن الر�شاQ, فقال له الح�شن: اإي واهلل- ُجعلت 

اإي  جعفر:  بن  علّي  فقال  اإخوته,  ظلموه-  اأي  عليه-  بغى  لقد  فداك- 

واهلل ونحن عمومته بغينا عليه, فقال له الح�شن: ُجعلت فداك, كيف 

�شنعتم فاإّني لم اأح�شركم؟ قال: قال له اإخوته ونحن اأي�شًا: ما كان فينا 

اإمام قّط حائل اللون, فقال لهم الر�شاQ: »هو ابني«, قالوا: فاإّن 

, قال: »ابعثوا 
)1(

ة ة فبيننا وبينك القافَّ ر�شول اهلل P قد ق�شى بالقافَّ

اأنتم اإليهم, فاأّما اأنا فال, ول تعلموهم لما دعوتموهم ولتكونوا في 

واإخوته  عمومته  وا�شطّف  الب�شتان  في  اأقعدونا  جاوؤوا  فلّما  بيوتكم«. 

منها  وقلن�شوة  �شوف  جّبة  واألب�شوه   Qالر�شا واأخذوا  واأخواته 

 وقالوا له: ادخل الب�شتان كاأّنك تعمل فيه, 
)2(

وو�شعوا على عنقه م�شحاة

ثّم جاوؤوا باأبي جعفرQ فقالوا: األحقوا هذا الغالم باأبيه, فقالوا: 

لي�س له ههنا اأب ولكن هذا عّم اأبيه, وهذا عّم اأبيه, وهذا عّمه, وهذه 

عّمته, واإن يكن له ههنا اأب فهو �شاحب الب�شتان, فاإّن قدميه وقدميه 

بن  علّي  قال  اأبوه.  هذا  قالوا:   Qالح�شن اأبو  رجع  فلّما  واحدة, 

جعفر: فقمت... ثّم قلت له )يعني اأبا جعفرQ(: اأ�شهد اأّنك اإمامي 

اأبي وهو  ت�سمع  األم  »يا عّم!  قال:  ثّم   ,Qالر�شا فبكى  عند اهلل, 

يقول: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله: باأبي ابن خيرة الإماء ابن 

)1( - القاّفة جمع قائف, وهو الذي يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد.

)2( - الم�شحاة المجرفة من الحديد )كالرف�س ونحوه(.
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)((

النوبية الطّيبة الفم, المنتجبة الرحم, ويلهم لعن اهلل الأعيب�ص

ي�سومهم  واأّياماً  و�سهوراً  �سنين  ويقتلهم  الفتنة,  �ساحب  يَّته,  وذرِّ

باأبيه  ال�سريد الموتور  وي�سقيهم كاأ�ساً م�سبَّرة, وهو الطريد  خ�سفاً 

وجّده �ساحب الغيبة, يقال: مات اأو هلك, اأّي واد �سلك؟! اأفيكون هذا 

.
)2(

يا عّم اإّل مّني؟«, فقلت: �شدقت, ُجعلت فداك

كنيته واألقابه:

ه الإمام الباقرQ, وُيقال له  اأّما كنيته: فاأبو جعفر, )كنية جدِّ

, والخا�ّس اأبو علّي.
)3(

اأبو جعفر الثاني تمييزًا له منه(

والزكّي  والتقّي  والمرت�شى  المنتجب  منها:  فكثيرة,  األقابه  واأّما 

.
)5(

, وكان يعرف بابن الر�شا
)4(

والقانع والجواد )وهو اأ�شهرها(

والدته المقّد�سة:

اأو   ,
)6(

�شبيكة ت�شّمى  وَلد,  مَّ 
ُ
اأ  ,Qالجواد الإمام  والدة  كانت 

تكنَّى  , وكانت 
)8(

الر�شاQ خيزران �شّماها  ثّم  اأو دّرة,   ,
)7(

ريحانة

.
)9(

مَّ الح�شن
ُ
اأ

)1( - اأي خليفة بني العّبا�س.

)2( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 322- 323.

)3( - ال�شافعّي ال�شيخ كمال الّدين بن طلحة: مطالب ال�شوؤول في مناقب اآل الر�شول �س 140.

)4( - المالكّي ابن ال�شّباغ: الف�شول المهّمة في معرفة الأئّمة ج 2 �س 1038.

ابن ر�شتم: دلئل  الإمامّي  379, وانظر: الطبرّي  4 �س  اأبي طالب ج  اآل  ابن �شهراآ�شوب: مناقب   - )5(

الإمامة �س 396.

)6( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 492, المفيد: الإر�شاد ج 2 �س 274, وما في بع�س الم�شادر اأّنها �شكينة, 

الظاهر اأّنه ت�شحيف.

)7( - الإمامّي الطبرّي ابن ر�شتم: دلئل الإمامة �س 396.

)8( - ابن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب ج 4 �س 379.

)9( - الإمامّي الطبرّي ابن ر�شتم: دلئل الإمامة �س 396, ابن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب ج 4 �س 379.
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, من الُنوب, وهي بالد وا�شعة لل�شودان, اأو جيل من 
)1(

وكانت ُنوبّية

بالتخفيف- وهي جزيرة   -
)3(

َمِرْي�ِشيَّة اإّنها  بع�شهم  وقال   ,
)2(

ال�شودان

.
)4(

في بالد النوبة كبيرة يجلب منها الرقيق

ّم اإبراهيم بن ر�شول 
ُ
وُروي اأّنها كانت من اأهل بيت مارية القبطّية اأ

.
)5(P اهلل

قال  اأّنه   Qالر�شا الإمام  وعن   ,
)6(

زمانها ن�شاء  اأف�شل  وكانت 

, وفي بع�س 
)7(

مُّ ولدته, فلقد ُخلقت طاهرة مطّهرة«
ُ
اأ �َست  »ُقدِّ فيها: 

الروايات اأي�شًا عنهQ, عن ر�شول اهلل P, في حّق الإمام المهدّي 

ل اهلل تعالى فرجه: »باأبي ابن خيرة الإماء, ابن النوبّية, الطّيبة  عجَّ

. و�شياأتي قول الإمام الكاظمQ- فيما 
)8(

الفم, المنتجبة الرحم«

ُروي عنه- ليزيد بن �شليط الزيدّي: »فاإن قدرت اأن تبّلغها مّني ال�سالم 

فافعل..«.

)1( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 492, المفيد: الإر�شاد ج 2 �س 273. 

)2( - ابن منظور: ل�شان العرب, ماّدة نوب.

)3( - الأربلّي: ك�شف الغّمة في معرفة الأئّمة ج 3 �س 135, ال�شافعّي ال�شيخ كمال الّدين بن طلحة: مطالب 

ال�شوؤول في مناقب اآل الر�شول �س 140, اإبن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب ج 4 �س 379.

)4( - البغدادّي �شفّي الّدين: مرا�شد الطالع ج 3 �س 1263.

)5( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 492, الطو�شّي: تهذيب الأحكام ج 6 �س 90.

)6( - الم�شعودّي: اإثبات الو�شّية �س 216.

)7( - الم�شدر ال�شابق.

)8( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 323, وكون المق�شود به الإمام الحّجة عجل اهلل تعالى فرجه, وكوّنه من 

ذّريتها, يدّل عليهما �شياق الحديث, فراجع.
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:Qمع اأبيه الإمام الر�سا

�شّن  في  وهو   ,Qالجواد بولده   ,Qالر�شا الإمام  ُرزق  لقد 

متاأّخرة ن�شبّيًا- كان عمره ال�شريف اآنذاك حوالي 47 �شنة- مّما ف�شح 

المجال اأمام بع�س المخالفين لإمامته با�شتغالل هذا الأمر, والت�شكيك 

باإمامته.

الواقفة  من  وهو  قياما-  ابن  كتب  قال:  اأّنه  ب�ّشار  بن  الح�شين  فعن 

الذين وقفوا في الإمامة على الإمام مو�شى بن جعفرL, ولم يقولوا 

فيه:  يقول  كتابًا   Qالح�شن اأبي  اإلى   -Qالر�شا الإمام  باإمامة 

كيف تكون اإمامًا ولي�س لك ولد؟ فاأجابه اأبو الح�شن الر�شاQ- �شبه 

اأّنه ل يكون لي ولد؟ واهلل ل تم�سي الأّيام  »وما علمك  المغ�شب- : 

.
)1(

والليالي حّتى يرزقني اهلل ولداً ذكراً يفّرق به بين الحّق والباطل«

اأبي الح�شن  اأّنه قال: دخلت على  وقد ُروي عن ابن قياما المذكور 

الر�شاQ, وقد ُولد له اأبو جعفرQ, فقال: »اإن اهلل قد وهب لي 

.
)2(

من يرثني ويرث اآل داود«

وعن كليم )اأو كلثم( بن عمران قال: قلت للر�شاQ: ادع اهلل اأن 

رزق ولداً واحداً وهو يرثني«, فلّما ُولد اأبو 
ُ
يرزقك ولدًا, فقال: »اإّنما اأ

جعفرQ, قال الر�شاQ, لأ�شحابه: »قد ُولد لي �سبيه مو�سى 

مُّ ولدته, 
ُ
اأ �ست  بن عمران, فالق البحار, و�سبيه عي�سى بن مريم, ُقدِّ

)1( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 320.

)2( - ال�شّفار: ب�شائر الدرجات �س 158.
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 .
)2(

.. وكان طول ليلته يناغيه في مهده
)1(

)قد ُخلقت طاهرة مطّهرة(«

فلّما طال ذلك على عّدة ليال قلت له: ُجعلت فداك, قد ولد للنا�س 

اإّنما  »ويحك, لي�ص هذا عوذة,  اأولد قبل هذا فكّل هذا تعّوذه؟ فقال: 

 .
)3(

اأغّره بالعلم غّراً«

 Qوعن اأبي يحيى ال�شنعانّي قال: كنت عند اأبي الح�شن الر�شا

فجيئ بابنه اأبي جعفرQ, وهو �شغير, فقال: »هذا المولود الذي 

.
)4(

لم يولد مولود اأعظم بركة على �سيعتنا منه«

وعن بنان بن نافع اأّن اأبا الح�شنQ, قال له: »يا بن نافع, �سلِّم 

.
)5(

واأذعن له بالطاعة فروحه روحي, وروحي روح ر�سول اهلل«

اأباه  الماأمون  اأ�شخ�س  اأن  اإلى  قليلة  �شنوات   Lاأبيه مع  وعا�س 

 ,Qالر�شا الإمام  العهد, فحّج  لولية  اإلى خرا�شان   ,Qالر�شا

 ,Qالجواد الإمام  ولده  ومعه  الحرام  بيت اهلل  اإلى  ال�شنة  تلك  في 

ووداعه  الكعبة  اأبيه من خالل طوافه حول  على  بالخطر  اأح�ّس  )الذي 

فيه  فجل�س  الحجر  اإلى   Qاأبو جعفر �شار  الطواف,  وبعد   ,
)6(

لها(

فاأطال, فقال له موّفق )خادمه(: قم ُجعلت فداك, فقال: »ما اأريد اأن 

اأبرح من مكاني هذا اإّل اأن ي�ساء اهلل«, وا�شتبان في وجهه الغّم, فاأتى 

)1( - في عيون المعجزات: فلّما ولدته طاهرة مطّهرة قال الر�شاQ...الخ.

)2( - المجل�شّي: بحار الأنوار ج 50 �س 15, عن عيون المعجزات المن�شوب اإلى ال�شيخ ح�شين بن عبد 

الوّهاب من علماء القرن الخام�س الهجرّي, وقيل اإّنه لل�شّيد المرت�شى رحمه اهلل.

)3( - الم�شعودّي: اإثبات الو�شّية �س 217.

)4( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 321.

)5( - ابن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب ج 4 �س 388.

)6( - الح�شنّي ها�شم معروف: �شيرة الأئّمة الإثني ع�شر ج 2 �س 427. 
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 ,Qفقال: ُجعلت فداك, قد جل�س اأبو جعفر ,Qموّفق اأبا الح�شن

 ,Lفي الِحجر وهو ياأبى اأن يقوم, فقام اأبو الح�شن فاأتى اأبا جعفر

فقال له: »قم يا حبيبي«, فقال: »ما اأريد اأن اأبرح من مكاني هذا«, قال: 

»بلى يا حبيبي«, ثّم قال: »كيف اأقوم, وقد ودَّعَت البيت وداعاً ل ترجع 

.
)1(

اإليه؟!« فقال: »قم يا حبيبي, فقام معه«

ولده  اإلى  يكتب  كان  خرا�شان  اإلى   Qالإمام خرج 
ُ
اأ وعندما 

الجوادQ, في المدينة. يحّدث اأبو الح�شين بن محّمد بن اأبي عّباد- 

 Qشّمه اإليه الف�شل بن �شهل- فيقول: ما كان� Qوكان يكتب للر�شا

وكنت   ,Qجعفر اأبو  اإليَّ  »كتب  يقول:  بكنيته,  اإّل  ابنه  محّمدًا  يذكر 

اأكتب اإلى اأبي جعفرQ«, وهو �شبيٌّ بالمدينة, فيخاطبه بالتعظيم, 

وترد كتب اأبي جعفرQ, في نهاية البالغة والح�شن, ف�شمعته يقول: 

.
)2(

»اأبو جعفر و�سّيي وخليفتي في اأهلي من بعدي«

 Qاأبي جعفر اأبي محمود, قال: دخلت على  بن  اإبراهيم  وعن 

على   
)3(

كثيرًا كتابًا  وي�شع  يقروؤها  فجعل  اأبيه,  من  اإليه  كتب  ومعي 

على  دموعه  �شالت  حّتى  ويبكي  واهلل«,  اأبي  »خطُّ  ويقول:  عينيه, 

.
)4(

خديه

)1( - المجل�شّي: بحار الأنوار ج 49 �س 120.

)2( - ال�شدوق: عيون اأخبار الر�شاQ ج 2 �س 266.

)3( - في بع�س الم�شادر وردت عبارة "كبيرًا" بدل "كثيرًا", وفي بع�س اآخر "كتابًا" اأي كان ي�شع كتابًا 

كتابًا على عينيه, ولعّله الأظهر, فالحظ.

)4( - الطو�شّي: اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الك�ّشي, ج 2 �س 838 الرقم 1073.
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من ف�سائله ومناقبه:

قال ال�شيخ كمال الّدين بن طلحة: واأّما مناقبه: فما ات�شعت حلبات 

مجالها, ول امتّدت اأوقات اآجالها, بل ق�شت عليه الأقدار الإلهّية بقّلة 

بقائه في الدنيا بحكمها واأنجالها, فقّل في الدنيا مقامه, وعّجل القدوم 

.
)1(

عليه لزيارة ِحمامه, فلم تطل بها مّدته ول امتّدت فيها اأّيامه

فِمن لقبهQ, ُيعرف جوده وكرمه كاآبائه واأجدادهR, يقول 

. ومّما 
)2(

ب بالجواد الذهبّي: وكان اأحد المو�شوفين بال�شخاء ولذلك لقِّ

كتب به الإمام الر�شاQ, لولده الإمام الجوادQ, ما ُروي عن 

اأبي  اإلى  الر�شا  الح�شن  اأبي  كتاب  في  قراأت  قال:  اأّنه  ن�شر  اأبي  ابن 

اأخرجوك  ركبت  اإذا  الموالي  اأّن  بلغني  جعفر,  اأبا  »يا   :Qجعفر

من الباب ال�سغير, فاإّنما ذلك من بخل منهم, لئاّل ينال منك اأحد 

خيراً, واأ�ساألك بحّقي عليك ل يكن مدخلك ومخرجك اإّل من الباب 

ة, ثّم ل ي�ساألك اأحد �سيئاً  الكبير, فاإذا ركبت فليكن معك ذهب وف�سّ

اأقّل من  تعطه  تبّره فال  اأن  �ساألك من عمومتك  ومن  اأعطيته,  اإّل 

تعطها  عّماتك فال  �ساألك من  ومن  اإليك,  والكثير  ديناراً,  خم�سين 

اأقّل من خم�سة وع�سرين ديناراً, والكثير اإليك, اإّني اإنّما اأريد بذلك 

.
)3(

اأن يرفعك اهلل, فاأنفق ول تخ�ص من ذي العر�ص اإقتاراً«

»ل  فقال:  مرّوتك,  قدر  على  اأعطني  له:  فقال  رجل   ,Qواأتاه

)1( - ال�شافعّي ال�شيخ كمال الّدين بن طلحة: مطالب ال�شوؤول في مناقب اآل الر�شول �س 141.

)2( - الذهبّي تاريخ الإ�شالم ج 15 �س 385.

)3( - الكلينّي: الكافي ج 4 �س 43.
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اأعطه مئة  يا غالم,  ذا فنعم,  »اأّما  ي�سعني«. فقال: على قدري. قال: 

.
)1(

دينار«

وُنقل اأّنهQ, لّما كان مقيمًا في بغداد كان ير�شل بعطاياه ال�شنوّية 

ع عليهم. وفي ذلك يقول الراوي: وكان يبعث  اإلى فقراء المدينة, فُتوزَّ

.
)2(

اإلى المدينة في كّل عام باأكثر )من( األف األف درهم

اأحمد بن زكرّيا  ل�شيعته ومحّبيه, فعن  العميم, رعايته  ومن ف�شله 

 قال: 
)3(

ال�شيدلنّي عن رجل من بني حنيفة من اأهل ب�شت و�شج�شتان

خالفة  اأّول  في  فيها  حّج  التي  ال�شنة  في   ,Q,جعفر اأبا  رافقت 

المعت�شم, فقلت له, واأنا معه على المائدة, وهناك جماعة من اأولياء 

اإّن والينا- جعلت فداك- رجل يتوّلكم اأهل البيت ويحبكم  ال�شلطان: 

اإليه  اأن تكتب  وعليَّ في ديوانه خراج, فاإن راأيت- جعلني اهلل فداك- 

اإّنه  ُجعلت فداك,  فقلت:  اأعرفه«,  »ل  لي:  فقال  اإلّي,  بالإح�شان  كتابًا 

فاأخذ  عنده,  ينفعني  وكتابك  البيت,  اأهل  محّبيكم  من  قلت  ما  على 

مو�سل  فاإّن  بعد,  اأّما  الرحيم,  الرحمن  اهلل  »ب�سم  وكتب:  القرطا�س 

كتابي هذا ذكر عنك مذهباً جمياًل, واإّن ما لك من عملك ما اأح�سنت 

فيه, فاأح�سن اإلى اإخوانك, واعلم اأّن اهلل عّز وجّل �سائلك عن مثاقيل 

اإلى الح�شين  الذّر والخردل«, قال: فلّما وردت �شج�شتان �شبق الخبر 

من  فر�شخين  على  فا�شتقبلني  الوالي,  وهو  الني�شابورّي  اهلل  عبد  بن 

لي:  قال  ثّم  عينيه,  على  وو�شعه  له  فقبَّ الكتاب  اإليه  فدفعت  المدينة, 

)1( - ال�شاكرّي الحاج ح�شين: مو�شوعة الم�شطفى والعترة ج 13 �س 146.

)2( - الم�شدر ال�شابق, �س 149.

)3( - وهي المعروفة اليوم ب�شي�شتان في اإيران.
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ما حاجتك؟ فقلت: خراج علّي في ديوانك, قال: فاأمر بطرحه عّني, 

وقال لي: ل ُتوؤدِّ خراجًا ما دام لي عمل. ثّم �شاألني عن عيالي فاأخبرته 

بمبلغهم, فاأمر لي ولهم بما يقوتنا وف�شاًل, فما اأّديت في عمله خراجًا 

.
)1(

ما دام حّيًا, ول قطع عّني �شلته حّتى مات

 Qومن موا�شاته لإخوانه ما رواه ابن مهران قال: كتب اأبو جعفر الثاني

اإليك,  اأحّب ولدك  اأّنه كان  ابنك, وذكرت  »ذكرت م�سيبتك بعلّي  اإلى رجل: 

وكذلك اهلل عّز وجّل اإّنما ياأخذ من الوالد وغيره اأزكى ما عند اأهله, 

ليعظم به اأجر الم�ساب بالم�سيبة, فاأعظم اهلل اأجرك واأح�سن عزاك 

اأن  واأرجو  بالخلف,  عليك  اهلل  وعّجل  قدير,  اإّنه  قلبك,  على  وربط 

.
)2(

يكون اهلل قد فعل, اإن �ساء اهلل تعالى«

اإلى  ومن دعائه ل�شيعته ما رواه بكر بن �شالح قال: كتب �شهر لي 

اأبي نا�شب خبيث الراأي, وقد  اإّن  اأبي جعفر الثاني �شلوات اهلل عليه: 

وما  لي,  الدعاء  في  فداك-  ُجعلت  فراأيك-  وجهدًا,  �شّدة  منه  لقيت 

»قد   :Qفكتب اأداريه؟  اأم  اأكا�شفه  اأن  اأفترى  فداك؟  ترى, جعلت 

فهمت كتابك وما ذكرت من اأمر اأبيك, ول�ست اأدُع الدعاء لك اإن �ساء 

اهلل, والمداراة خير لك من المكا�سفة, ومع الع�سر ي�سر, فا�سبر فاإّن 

العاقبة للمتقين. ثّبتك اهلل على ولية من توّليت, نحن واأنتم في 

اأبيه  بقلب  بكر: فعطف اهلل  قال  ودائعه«.  ت�سيع  الذي ل  اهلل  وديعة 

)1( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 5 �س 111.

)2( - الم�شدر ال�شابق, ج 3 �س 205.

35



جواد الأئمة

.
)1(

]عليه[ حّتى �شار ل يخالفه في �شيء
المهلبّي  محّمد  بن  المغيرة  عن  ما   ,Qفيه ال�شعراء  قول  ومن 

اإلى  انقطاعه  ال�شاعر وكان  الخّريتّي  اأّيوب  اأن�شدني عبد اهلل بن  قال: 

اأبي الح�شن علّي بن مو�شى الر�شاL, يخاطب ابنه اأبا جعفر محّمد 

:Lبن علّي, بعد وفاة اأبيه الر�شا

ى
َ
ر الثَّ ْاِق 

َ
ــر ْع

َ
اأ ْبَن  َوَيْا  ِح 

ْ
ِبي الذَّ ْبَن  ـــْاَب ُعــُرْوَقــاَيا   َوَط

)2(

ـــُه ـــُت ُرْوَم
َ
ــْت اأ ــْاَب َط

�َسٍل
ْ
ُمر ِل  ْف�سَ

َ
اأ  

ِّ
ي َو�سِ  

ِّ
ي اْلَو�سِ ْبَن  ُدْوَقاَيا  اْلَم�سْ ْاِدَق  ال�سَّ  

َّ
ِبي النَّ  

ْ
ْعِني

َ
اأ

ِمْثُلُه ــِل  ــَوْاِب ــَق اْل ِق 
َ
ــر ِخ  

ْ
ــي ِف ــفَّ  ُل ــْا  َخِرْيَقاَم ــِق  ــِرْي ــَخ اْل ــَع  َم ُيــَلــفُّ  ــٌد  ــسَ �

َ
اأ

ِغــْد
َ
اأ َمَتى  ُن 

ْ
اْلَمِتي ُل 

ْ
اْلَحب ــَهــْا  يُّ

َ
اأ ــَقــاَيــْا 

ْ
ِجــــْدُه َوِثــي

َ
 اأ

)3(

ــِه ــَوِت ــْق ــَع ــاً ِب ــْوم َي

ــٌذ ِئ َلْ اْلِقَيْاَمِة   
ْ

ــي ِف ــَك  ِب ــٌذ  َعــْاِئ ـــْا  نَ
َ
َطِرْيَقااأ ــَجــْاِة  الــنَّ ــَن  ِم ــَك  ــَدْي َل ــِغــي  ْب

َ
اأ

غداً
َ
�َسَفْاَعِتُكْم   

ْ
ــي ِف  

ْ
ي ِبَقنِّ

ْ
ِي�س َلْ 

)4(

ُبْوَقا
ْ

َم�س ُكْم  ِبُحبِّ ُت 
ْ

َفَل�س َحــٌد 
َ
اأ

)1( - المفيد: الأمالي �س 191.

)2( - الأرومة: الأ�شل.

)3( - العقوة: ال�شاحة وما حول الدار.

)4( - المجل�شّي: بحار الأنوار ج 49 �س 325.
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 ،Qالإمام الجواد
والإمامة المبّكرة
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تمهيد
المنا�شب  من  من�شبًا  الإمامّي  ال�شيعّي  الفكر  في  الإمامة  تعتبر 

و�شمن  ومحّددين  معّينين  لأ�شخا�س  تعالى  اهلل  يمنحها  التي  الإلهّية 

ة. موا�شفات خا�شّ

وعلى اأ�شا�س هذه النظرة قامت فكرة الن�ّس على الإمام عند ال�شيعة, والتي 

تعني اأّن تحديد هذا المن�شب يتّم عن طريق الوحي الإلهّي النازل على قلب 

النبّي الأعظم �شلى اهلل عليه واآله ح�شرًا, وبدون اأّي تدّخل ب�شرّي, فله تعالى 

اأن يختار من عباده من ي�شاء وي�شطفي من بينهم من يحّب, فهو �شبحانه اأعلم 

{ۇئ      ۆئ  ۆئ ۈئ  اإليه,  يحتاجون  وما  باأحوالهم  واأخبر  عباده  بم�شالح 

, ولي�س للعبد اإّل اأن يذعن ويعترف ويطيع وي�شّلم..
)1(

ۈئ}
وقد كان هذا الأمر معقودًا في نوا�شي ال�شيعة بدءًا من زمان اأمير 

الموؤمنينQ, حّتى اآخر الأئّمةR, يعرفون بالقول به ويمتازون 

به من غيرهم, وقد ملئت به رواياتهم واأحاديثهم وكتبهم, وعلى هذا 

جرت �شيرتهم وكان ديدنهم.

يقول:   Q,اهلل عبد  اأبا  �شمعت  قال:  الأ�شعث  بن  عمرو  فعن 

»اأترون المو�سي مّنا يو�سي اإلى من يريد؟! ل واهلل, ولكن عهد من 

)1( - �شورة الأنعام الآية 124.
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.
)1(

اهلل ور�سوله P لرجل فرجل حّتى ينتهي الأمر اإلى �ساحبه«

وعن معاوية بن عّمار, عن اأبي عبد اهلل,Q, قال: »اإّن الإمامة 

عهد من اهلل عّز وجّل معهود لرجال م�سّمين, لي�ص لالإمام اأن يزويها 

.
)2(

عن الذي يكون من بعده..«

اإلهّيًا من�شو�شًا عليه من اهلل  الإمامة من�شبًا وعهدًا  وحيث كانت 

اأو�شح  كما  بينهم,  فيما  الب�شر  يعهده  لم  باأمر  تفّردت  فلرّبما  تعالى, 

القراآن الكريم ذلك في حّق النبّوة التي هي من�شب وعهد اإلهّي, فقد 

حيث  من  مختلفة  ل�شرائح  اأعطاها  اأّنه  الكريم  كتابه  في  تعالى  ن�ّس 

ڑ  ژ  ژ     {ڈ   :Qعي�شى حّق  في  تعالى  فقال  وال�شّن,  العمر 

{پ   :Q,وقال في حّق يحيى  ,
)3(

ڑ ک ک  ک}
ېئ  ېئ    {ۈئ   :Q,يو�شف حّق  في  وقال   ,

)4(

پ} پ 

ٹ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   {ٺ  تعالى:  وقال   ,
)5(

ىئىئ} ىئ  ېئ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
هذه  تكّررت  وقد   ,

)6(

چ} ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ظاهرة  فكانت   ,Rالبيت اأهل  اأئّمة  مع  اأي�شًا  القراآنّية  ال�شورة 

 ,Rالبيت اأهل  من  الأئّمة  بع�س  فيها  توّلى  التي  المبّكرة  الإمامة 

الع�شر  تتجاوز  لم  مبّكرة,  �شّن  في  وهم  لها  وت�شّدوا  الإمامة  من�شب 

)1( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 278.

)2( - الم�شدر ال�شابق.

)3( - �شورة مريم الآية 30.

)4( - الم�شدر ال�شابق 13.

)5( - �شورة يو�شف الآية 22.

)6( - �شورة الأحقاف الآية 15.
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ال�شنين, وهو عمر �شغير بالن�شبة اإلى ما األفته الأّمة من اأعمار حكامها 

بل والغالب من حياة الأنبياء والأئّمةR, مّما ا�شتدعى اأن يقع هذا 

الأمر مو�شعًا للت�شاوؤل وال�شتفهام والحاجة اإلى الإجابة المو�شوعّية.

والحّجة  الإمام  المطروح هو: كيف يكون  والت�شاوؤل  ال�شبهة  وعمدة 

هلل على خلقه �شبّيًا �شغيرًا؟!

:Rاإلمامة المبكرة في روايات األئّمة
البيتR لالإجابة  اأهل  اأئّمة  الواردة عن  الروايات  وقد ت�شّدت 

عن هذا الأمر �شمن المفهوم القراآنّي الذي تقّدمت الإ�شارة اإليه:

فعن �شفوان بن يحيى قال: قلت للر�شاQ: قد كّنا ن�شاألك قبل 

اأن يهب اهلل لك اأبا جعفرQ, فكنت تقول: »يهب اهلل لي غالماً«, 

فقد وهبه اهلل لك, فاأقّر عيوننا, فال اأرانا اهلل يومك فاإن كان كون فاإلى 

فقلت:  يديه,  بين  قائم  وهو   ,Qجعفر اأبي  اإلى  بيده  فاأ�شار  من؟ 

ذلك؟  من  ي�سّره  »وما  فقال:  �شنين؟!  ثالث  ابن  هذا  فداك,  ُجعلت 

.
)1(

فقد قام عي�سىQ, بالحّجة وهو ابن ثالث �سنين«

 ,Qوعن الخيرانّي, عن اأبيه قال: كنت واقفًا بين يدي اأبي الح�شن

بخرا�شان فقال له قائل: يا �شّيدي, اإن كان كون فاإلى من؟ قال: »اإلى اأبي 

اأبو  اأبي جعفرQ, فقال  �شّن  ا�شت�شغر  القائل  فكاأّن  ابني«,  جعفر 

الح�شنQ: »اإّن اهلل تبارك وتعالى, بعث عي�سى ابن مريم ر�سوًل 

.
)2(

»Qنبّياً, �ساحب �سريعة مبتداأة في اأ�سغر من ال�سّن الذي فيه اأبو جعفر

)1( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 321.

)2( - الم�شدر ال�شابق, 322.
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راأ�شه  اإلى  فنظرت  علّي   Qخرج قال:  اأ�شباط  بن  علّي  وعن 

ورجليه لأ�شف قامته لأ�شحابنا بم�شر, فبينا اأنا كذلك حّتى قعد وقال: 

النبّوة, فقال:  الإمامة بمثل ما احتّج في  اإّن اهلل احتّج في  »يا علّي 

, {ٿ  ٹ 
)2(

 قال: {ۈئ ېئ   ېئ}
)((

{پ پ پ}

اأن  ويجوز  �سبّياً  )الحكمة(  الحكم  يوؤتى  اأن  يجوز  فقد   ,
)3(

ٹ}
.

)4(

يعطاها وهو ابن اأربعين �سنة«

 
)5(

حدثان  ,Qجعفر اأبو  علّي  خرج  قال:  اأ�شباط  بن  علّي  وعن 

موت اأبيه, فنظرت اإلى قّده لأ�شف قامته لأ�شحابي, فقعد ثّم قال: »يا 

فقال: النبّوة  في  به  احتّج  ما  بمثل  الإمامة  في  احتّج  اهلل  اإّن   علّي, 

.
)6(

 {پ پ پ}«

وعن بع�شهم, عن اأبي جعفر الثانيQ قال: قلت له: اإّنهم يقولون 

ي�ستخلف  اأن  داود  اإلى  اأوحى  تعالى  »اإّن اهلل  فقال:  �شّنك,  في حداثة 

اإ�سرائيل  بني  عّباد  ذلك  فاأنكر  الغنم,  يرعى  �سبّي  وهو  �سليمان 

وعلماوؤهم, فاأوحى اهلل اإلى داودQ, اأن خذ ع�سا المتكّلمين وع�سا 

�سليمان واجعلها في بيت واختم عليها بخواتيم القوم فاإذا كان من 

اأورقت واأثمرت فهو الخليفة, فاأخبرهم  الغد, فمن كانت ع�ساه قد 

.
)7(

داود, فقالوا: قد ر�سينا و�سّلمنا«

)1( - �شورة مريم الآية 13.

)2( - �شورة يو�شف الآية 22.

)3( - �شورة الأحقاف الآية 15.

)4( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 494.

)5( - الحدثان نوائب الدهر, وربما ي�شّمى به الموت اأي�شًا.

)6( - المفيد: الإر�شاد ج 2 �س 292.

)7( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 383.
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لأبي  ح�ّشان  بن  علّي  قال  قال:  اأبيه  عن  اإبراهيم,  بن  علّي  وعن 

جعفرQ: يا �شّيدي, اإّن النا�س ينكرون عليك حداثة �شّنك, فقال: 

وجّل  عّز  اهلل  قال  لقد  وجّل؟  عّز  اهلل  قول  ذلك  من  ينكرون  »وما 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ     ڍ  ڍ  ڇ   {ڇ   :P لنبّيه 

بن  واأنا  �سنين,  ت�سع  وله   Qعلّي اإّل  تبعه  ما  , فواهلل 
)((

ژ}
.

)2(

�سنين« ت�سع 

وقد اأجاب علماوؤنا الأبرار بمثل ما ورد في هذه الروايات من اأدّلة 

وحجج, فعن ال�شيخ المفيد رحمه اهلل اأّنه قال: على اأن ما ا�شتبه عليهم 

كمال  اأّن  وذلك  الف�شاد,  بيِّن  فاإنه   ,Qجعفر اأبي  �شّن  جهة  من 

�شبحانه:  قال اهلل  ال�شّن  تعالى مع �شغر  ي�شتنكر لحجج اهلل  ل   العقل 

{ڇ ڇ        ڍ ڍ ڌ     ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑ ڑ 

ر عن الم�شيحQ, بالكالم في المهد, وقال  ک ک  ک} فخبَّ
جمهور  اأجمع  وقد  پ}.  پ  {پ   :Qيحيى ة  ق�شّ في 

ال�شيعة مع �شائر من خالفهم على اأّن ر�شول اهللP دعا علّيًاQ وهو 

 ,Lشغير ال�شّن ولم يدع ال�شبيان غيره, وَباَهل بالح�شن والح�شين�

وهما طفالن, ولم ُيَر ُمَبْاِهٌل قبله ول بعده َباَهل بالأطفال, واإذا كان الأمر 

على ما ذكرناه من تخ�شي�س اهلل تعالى حججه على ما �شرحناه, بطل 

.
)3(

ما تعّلق به هوؤلء القوم«

)1( - �شورة يو�شف الآية 108.

)2( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 384.

)3( - ال�شريف المرت�شى: الف�شول المختارة �س 316.
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افترا�سات لتف�سير هذه الظاهرة:

اهلل  اأّن  ال�شدر},  باقر  محّمد  ال�شّيد  ال�شهيد  الإمام  يرى 

الإمام على خّط حياة  وجود هذا  نف�س  يكون  اأن  قّدر  وتعالى  �شبحانه 

اأهل البيتR دلياًل وبرهانًا على �شّحة العقيدة التي نوؤمن بها نحن 

التي  الظاهرة  لأّن  وال�شالم؛  ال�شالة  عليهم  البيت  اأهل  اإلى  بالن�شبة 

بعد  وهو  لالإمامة  ال�شخ�س  توّلي  ظاهرة  هي  الإمام  هذا  مع  وجدت 

في �شّن الطفولة, ومعنى هذا اأّنه توّلى زعامة الطائفة ال�شيعّية روحّيًا 

ودينّيًا وعلمّيًا وفكرّيًا وهو ل يزيد عن ع�شر �شنوات.

الإمام  في  الأئّمة  حياة  في  مّرة  لأّول  ظهرت  التي  الظاهرة  وهذه 

الحتمالت,  بح�شاب  در�شناها,  لو  وال�شالم,  ال�شالة  عليه  الجواد, 

كان  الذي  الخّط  هذا  بحّقانية  لالقتناع  كافية  وحدها  اأّنها  لوجدنا 

يمّثله الإمام الجواد, عليه ال�شالة وال�شالم, اإذ كيف يمكن اأن نفتر�س 

فر�شًا اآخَر غير فر�س الإمامة الواقعّية في �شخ�سٍ ل يزيد عمره على 

, ويتوّلى زعامة هذه الطائفة في كّل المجالت الروحّية 
)1(

ع�شر �شنين

والفكرّية والفقهّية والدينّية؟

والفترا�شات القائمة لتف�شير هذه الظاهرة هي على ال�شكل الآتي:

)- الفترا�ص الأّول: اأّن الإمام الجوادQ, لم يكن مك�شوفًا اأمام 

الم�شلمين واأمام طائفته بالخ�شو�س. 

)1( - في كلمات ال�شّيد ال�شهيد ورد التعبير ب�شبع �شنين ونظرًا لالختالف الحا�شل في عمره بّدلنا ذلك 

اإلى ع�شر �شنوات, والأمر �شهل.
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التي  العالقة  طبيعة  خالف  وهو  له,  مجال  ل  الفترا�س  وهذا 

ن�شئت منذ البداية بين اأئّمة اأهل البيتR, وقواعدهم ال�شعبّية في 
ُ
اأ

الم�شلمين, وذلك:

تكن زعامة محوطة  لم   ,Rالبيت اأهل  الإمام في  لأّن زعامة 

بين  يحجب  الذي  وال�شلطان  الملك  ّبهة 
ُ
واأ والجي�س  بال�شرطة 

الدعوات  قبيل  من  يَّة  �شرِّ دعوة  زعامة  تكن  ولم  ورعّيته,  الزعيم 

قواعد  وبين  الدعوة  راأ�س  بين  تحجب  التي  الفاطمّية  اأو  ال�شوفّية 

رعّيته  عن  محجوبًا  كان  الراأ�س  هذا  اأّن  ُيفتر�س  لكي  الدعوة,  هذه 

به. الرعّية  اإيمان  مع 

وكانت  الطائفة,  اأمام  مك�شوفًا  كان   ,Rالبيت اأهل  اإمام  بل 

الطائفة بكّل طبقاتها تتفاعل معه مبا�شرة في م�شائلها الدينّية, وفي 

ق�شاياها الروحّية والأخالقّية, والإمام الجواد, عليه ال�شالة وال�شالم, 

له  اأن ي�شمح  اإلى بغداد في  ا�شتقدمه  الماأمون حينما  اأ�شّر على  نف�شه 

بالرجوع اإلى المدينة, و�شمح له بذلك.

اإذًا فقد ق�شى الإمام الجواد, عليه ال�شالة وال�شالم, اأكثر عمره, 

اأو كّل عمره, وهو مك�شوف اأمام الم�شلمين, اأمام مختلف طبقاتهم, بما 

فيهم ال�شيعة الموؤمنون بزعامته واإمامته. 

اأ�شواء  عليه  �ُشلِّطت  قد   ,Qالجواد الإمام  اأّن  ذلك  اإلى  اأ�شف 

مُّ الف�شل, وا�شتقدمه 
ُ
ة من ِقَبل الخليفة الماأمون..وقد زّوجه ابنته اأ خا�شّ

ة المعروفة مع قا�شيه يحيى بن  اإلى مجل�شه ممتحنًا له كما في الق�شّ

اأكثم, اإلى غير ذلك مّما يدّل على كونه مك�شوفًا اأمام الجميع.
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2- الفترا�ص الثاني: اأّن الم�شتوى العلمّي والفكرّي والعقلّي والروحّي 

للطائفة وقتئٍذ, كان َيْعُبر عليه هذا المو�شوع بحيث ت�شّدق الطائفة 

باإمامة طفل وهو لي�س باإمام.

وما  الطائفة,  لهذه  التاريخّي  الواقع  به  يكذِّ مّما  الفترا�س  وهذا 

خّلفها  قد  الطائفة  هذه  فاإّن  وفقهّي,  علمّي  م�شتوى  من  اإليه  و�شلت 

مدر�شة  واأ�شخم  اأكبر  وفيها   ,Lال�شادق والإمام  الباقر  الإمام 

للفكر الإ�شالمّي في العالم الإ�شالمّي على الإطالق, وكانت موّزعة في 

وبع�س  الكوفة,  في  قّطاعاتها  بع�س  فكان  الإ�شالمّي,  العالم  حوا�شر 

ن من الجيلين  قّطاعاتها في ُقّم, وبع�س قّطاعاتها في المدينة, وتتكوَّ

المتعاقبين: جيل تالمذة الإمام الباقر والإمام ال�شادقL, وجيل 

كانا  الجيالن  هذان   ,Lالر�شا والإمام  الكاظم  الإمام  تالمذة 

على راأ�س هذه الطائفة في ميادين الفقه والتف�شير والكالم والحديث 

والأخالق, وكل جوانب المعرفة الإ�شالمّية, وكانت على �شلة مبا�شرة 

بالإمام الجوادQ, ت�شتفتيه وت�شاأله, وتنقل اإليه الأموال من مختلف 

الأطراف من �شيعته..

كانت  التي  الطائفة  لهذه  والعلمّي  الفكرّي  الم�شتوى  هذا  مثل  اإّن 

يعُبر عليه  اأن  المعرفة, ل يمكن  الإ�شالمّي في كّل ميادين  الفكر  قبلة 

مثل هذا الت�شوُّر, وتت�شّور اأّن �شخ�شًا طفاًل هو اإمام وهو لي�س باإمام, 

فاإن اأمكن ل�شخ�سٍ اأن يت�شّور اأّن رجاًل عالمًا كبيرًا محيطًا مّطلعًا بلغ 

الخم�شين اأو ال�شّتين ي�شتطيع اأن يقنع مجموعًة من النا�س باإمامته وهو 

والذكاء  والمعرفة  العلم  من  كبيرة  بدرجة  يّت�شف  لأنه  باإمام,  لي�س 
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والطالع, فلي�س بالإمكان اأن نفتر�س ذلك في �شخ�سٍ لم يبلغ العا�شرة 

من عمره, وهو مك�شوف اأمامهم.

3- الفترا�ص الثالث: اأّن الطائفة لم يكن وا�شحًا عندها مفهوم الإمام 

والإمامة, فلم تكن تعرف ما هو الإمام, وما هي قيمة الإمام, وما 

هي �شروط الإمام, وكانت تت�شّور اأّن الإمامة مجّرد ت�شل�شل ن�شبّي 

ووراثّي.

وهذا الفترا�س يكّذبه اأي�شًا واقع التراث المتواتر والم�شتفي�س من 

عهد اأمير الموؤمنين اإلى عهد الإمام الر�شاL, عن ماهّية الإمام 

و�شروطه وعالماته. فالت�شّيع قام ب�شورة اأ�شا�شّية على المفهوم الإلهّي 

واأخالقه  فّذًا فريدًا في معارفه  اإن�شانًا  الإمام  المعّمق لالإمامة, وكون 

وقوله وعمله, وهو اأو�شح واأبده واأّول مفهوم من مفاهيم الت�شّيع, الذي 

اأ�شبحت  بحيث   ,Rعنهم الواردة  الكثيرة  الن�شو�س  به  ب�ّشرت 

بالتدريج كّل الخ�شو�شّيات وكّل التفا�شيل وا�شحًة في ارتكاز الطائفة 

الروايات  في  �شواهد  ونجد  الثانوّية,  التفا�شيل  بع�س  حّتى  وذهنّيتها 

على ذلك, من قبيل نفي اإمامة العديد من اإخوة الأئّمة مّمن اّدعي له 

الإمامة, بما كان وا�شحًا ومحّددًا عند الكثير من اأبناء الطائفة, من اأّن 

.L
)1(

الإمامة ل تكون في اأخوين بعد الح�شن والح�شين

4- الفترا�ص الرابع: اأن يكون هذا الأمر تبانيًا على الزور والباطل من 

قبل هذه الطائفة.

هذه  بورع  فقط  ال�شخ�شّي  اإيماننا  يكّذبه  ل  اأي�شًا  الفترا�س  وهذا 

)1( - اأنظر: المجل�شّي: بحار الأنوار ج 25 �س 249.
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المو�شوعّية  الظروف  ذلك,  اإلى  اإ�شافًة  يكّذبه,  بل  وقد�شّيتها,  الطائفة 

 من الأّيام, في حياة 
ٍ
التي عا�شتها هذه الطائفة, فلم يكن الت�شّيع, في يوم

اأو  ال�شلطان,  اأو  الجاه,  اأو  المال,  اأو  الأمجاد,  اإلى  الطائفة, طريقًا  هذه 

المقامات العالية..حّتى يكون هذا التباني من قبلهم في �شبيل مطمٍع, بل 

كان طيلة التاريخ طريقًا اإلى التعذيب وال�شجون والحرمان والويل والدمار, 

واأن يعي�س الإن�شان حياة الخوف والتقّية في كّل حركاته و�شكناته.

اإمامٍة  الطائفة ووجهاوؤها وعلماوؤها على  يتبانى عقالء هذه  لماذا 

الباطلة  الإمامة  هذه  على  تبانيهم  اأّن  مع  الفر�س-  ح�شب  باطلٍة- 

الوجهاء  هوؤلء  اأّن  ولو  والحرمان؟  العذاب  األوان  من  كثيرًا  يكّلفهم 

والعلماء والأعالم تركوا هذه الطريقة واّتبعوا الطريق الر�شمّي المّتبع 

من قبل �شائر الم�شلمين, لكانوا في طليعة �شائر الم�شلمين! فهذا مّما 

ي�شهد على اأّن هذا العتقاد ل يمكن اأن يكون نا�شئًا اإّل عن اعتقاٍد حقٍّ 

بهذه الإمامة. 

للواقع,  المطابق  الوحيد  الباقي  الفر�س  وهو  الأخير:  الفترا�ص   -5

وهو اأن يكون الإمام الجواد اإمامًا حّقًا, بعد اأن كانت كّل الفترا�شات 

تاريخ  على  يّطلع  اإن�شاٍن  اأّي  عند  مقبولة  غير  الأخرى  ال�شابقة 

التي  المو�شوعّية  الظروف  وعلى  وقتئٍذ,  الإ�شالم  وتاريخ  الطائفة, 

.
)1(
Qتكتنف اإمامة الإمام الجواد

)1( - اأخذنا هذا البحث من محا�شرة لالإمام ال�شهيد ال�شّيد محّمد باقر ال�شدر قّد�س �شّره, اأنظر: اأئّمة 

اأهل البيتR ودورهم في تح�شين الر�شالة الإ�شالمّية, �س 401- 406.
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جوانب 
 Qمن اأدوار الإمام

وع�شره
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اأكثر  من   ,Qالجواد محّمد  التا�شع  الإمام  اإمامة  فترة  ُتعّد 

فاتحة  كانت  فقد   ,Rالأئّمة حياة  في  واأهمّية  ح�شا�شّية  الفترات 

عهد جديد من عهود الإمامة وهي الإمامة المبّكرة التي تقّدم الحديث 

عنها, التي ا�شتطاعت اأن تمّهد الطريق لإمامة الحّجة الغائب المنتَظر 

عّجل اهلل تعالى فرجه ال�شريف.

فترة  خالل   Rواأجداده كاآبائه  عمل   Qالإمام اأّن  �شّك  ول 

عاي�شها  التي  الظروف  له  وّفرتها  التي  ال�شعد  مختلف  على  اإمامته, 

وعا�شرها, وما اأتيح له من العمل في �شبيل هداية النا�س, و�شوقهم اإلى 

ما فيه �شعادتهم في الدنيا والآخرة. و�شوف ن�شّلط ال�شوء على بع�س 

هذه الجوانب الم�شرقة من حياته �شلوات اهلل عليه وعلى اأهل بيته.

الإمام الجوادQ، وخوارق العادات:

والكرامات  المعجزات  من  الكثير  الإمام  هذا  يدي  على  ظهرت 

الإمام من  يمّثله هذا  الدللة على ما  لتعزيز  العادات, وذلك  وخوارق 

يب في هذا الأمر الذي ت�شّبب  حّجة هلل تعالى في اأر�شه. خ�شو�شًا اأنَّ الرَّ

فيه �شغر ال�شّن كان يحتاج اإلى ما يدفعه اأو يرفعه عن قلوب العديد من 

ال�شعفاء, وتقوية اإيمانهم واعتقادهم من خالل اأمٍر ل يمكن ليد الب�شر 

اأن تتناوله عادة. وقد نقلت الروايات الكثير من هذه الأمور:
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فّي قال: م�شى اأبو الح�شن الر�شاQ, ولي  منها: ما عن المطرِّ

عليه اأربعة اآلف درهم, فقلت في نف�شي: ذهب مالي, فاأر�شل اإليَّ اأبو 

جعفرQ »اإذا كان غداً فاأتني وليكن معك ميزان واأوزان«, فدخلت 

اأربعة  اأبو الح�سن ولك عليه  »م�سى  على اأبي جعفرQ فقال لي: 

تحته  فاإذا  تحته  كان  الذي  الم�شّلى  فرفع  نعم,  فقلت:  درهم؟«  اآلف 

.
)1(

دنانير فدفعها اإلّي

ومنها: اإخراجه لأبي ال�شلت الهروّي من �شجن الماأمون العّبا�شّي, 

حيث عمد الماأمون اإلى �شجنه بعد �شهادة الإمام الر�شاQ, يقول 

الحب�س,  علّي  ف�شاق  �شنة  فحب�شت  عنه-:  روي  فيما  ال�شلت-  اأبو 

و�شهرت الليلة ودعوت اهلل تبارك وتعالى بدعاء ذكرت فيه محّمدًا واآل 

محّمد �شلوات اهلل عليهم, و�شاألت اهلل بحّقهم اأن يفّرج عّني, فما ا�شتتّم 

دعائي حّتى دخل علّي اأبو جعفر محّمد بن علّيL, فقال لي: »يا اأبا 

ثّم  فاأخَرجني,  »قم«,  قال:  واهلل,  اإي  فقلت:  �سدرك؟«  �ساق  ال�سلت 

�شرب يده اإلى القيود التي كانت علّي ففّكها واأخذ بيدي واأخرجني من 

يكّلموني وخرجت  اأن  ي�شتطيعوا  فلم  يرونني  والغلمان  والحر�شة  الدار 

من باب الدار, ثّم قال لي: »ام�ِص في ودائع اهلل فاإّنك لن ت�سل اإليه 

هذا  اإلى  الماأمون  األتِق  فلم  ال�شلت:  اأبو  فقال  اأبداً«,  اإليك  ي�سل  ول 

.
)2(

الوقت

 فبلغني اأّن هناك 
)3(

ومنها: ما عن علّي بن خالد قال: كنت بالع�شكر

)1( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 497.

)2( - ال�شدوق: عيون اأخبار الر�شاQ ج2 �س 274.

)3( - اأي مدينة �شامراء.
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اأ. قال:  تي به من ناحية ال�شام مكبوًل, وقالوا: اإّنه تنبَّ
ُ
اأ رجاًل محبو�شًا 

فهم  له  رجل  فاإذا  اإليه,  و�شلت  حّتى  البوابين  وداريت  الباب  فاأتيت 

تك؟ فقال: اإّني كنت رجاًل بال�شام اأعبد  وعقل, فقلت له: يا هذا ما ق�شّ

اهلل في المو�شع الذي يقال: اإّنه ن�شب فيه راأ�س الح�شينQ, فبينا 

اأنا ذات ليلة في مو�شعي مقبل على المحراب اأذكر اهلل تعالى, اإذ راأيت 

�شخ�شًا بين يدّي, فنظرت اإليه فقال لي: »قم«, فقمت معه فم�شى بي 

الم�سجد؟«  »اأتعرف هذا  لي:  الكوفة, فقال  اأنا في م�شجد  فاإذا  قلياًل 

فقلت: نعم, هذا م�شجد الكوفة, قال: ف�شّلى ف�شّليت معه, ثّم ان�شرف 

وان�شرفت معه, فم�شى قلياًل فاإذا نحن بم�شجد الر�شولQ ف�شّلم 

على ر�شول اهلل P, و�شّلى و�شّليت معه, ثّم خرج وخرجت فم�شى قلياًل 

فاإذا اأنا بمّكة, فطاف بالبيت وطفت معه, ثّم خرج فم�شى قلياًل فاإذا 

اأنا بمو�شعي الذي كنت اأعبد اهلل تعالى فيه بال�شام, وغاب ال�شخ�س 

عن عيني, فبقيت متعّجبًا حوًل مّما راأيت. فلّما كان في العام المقبل 

راأيت ذلك ال�شخ�س فا�شتب�شرت به, ودعاني فاأجبته, ففعل كما فعل في 

العام الما�شي, فلّما اأراد مفارقتي بال�شام قلت له: �شاألتك بحّق الذي 

اأقدرك على ما راأيت منك اإّل اأخبرتني من اأنت؟ فقال: »اأنا محّمد بن 

علّي بن مو�سى بن جعفر«. فحّدثت من كان ي�شير اإلّي بخبره, فرقي 

ذلك اإلى محّمد بن عبد الملك الزّيات, فبعث اإلّي فاأخذني وكّبلني في 

المحال.  علّي  وادعى  ترى,  كما  وحب�شت  العراق  اإلى  وحملني  الحديد 

ة اإلى محّمد بن عبد الملك الزّيات؟ فقال:  فقلت له: فاأرفع عنك ق�شّ

ة �شرحت اأمره فيها ورفعتها اإلى محّمد بن عبد  افعل. فكتبت عنه ق�شّ
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الملك الزّيات, فوّقع في ظهرها: قل للذي اأخرجك من ال�شام في ليلة 

اإلى مّكة ورّدك من  اإلى المدينة ومن المدينة  اإلى الكوفة ومن الكوفة 

مّكة اإلى ال�شام, اأن يخرجك من حب�شك هذا. قال علّي بن خالد: فغّمني 

ذلك من اأمره ورققت له وان�شرفت محزونًا عليه. فلّما كان من الغد 

باكرت الحب�س لأعلمه بالحال واآمره بال�شبر والعزاء, فوجدت الجند 

واأ�شحاب الحر�س واأ�شحاب ال�شجن وخلقًا عظيمًا من النا�س يهرعون, 

ف�شاألت عن حالهم فقيل لي: المحمول من ال�شام المتنبئ افُتقد البارحة 

وكان  الطير!  اختطفته  اأو  الأر�س  به  اأخ�شفت  ُيدَرى  فال  الحب�س,  من 

هذا الرجل- اأعني علّي بن خالد- زيدّيًا, فقال بالإمامة لّما راأى ذلك 

.
)1(

وح�شن اعتقاده

 Qومنها: ما عن داود بن القا�شم الجعفرّي قال: دخلت على اأبي جعفر

اإحداهما  فتناول  فاغتممت,  علّي  وا�شتبهت  معنونة  غير  رقاع  ثالث  ومعي 

وقال: »هذه رقعة زياد بن �سبيب«, ثّم تناول الثانية, فقال: »هذه رقعة 

دينار  ثالثمائة  واأعطاني  قال:  فتب�ّشم,  اإليَّ  فنظر  اأنا  ُفبهتُّ  فالن«, 

لك:  �سيقول  اإّنه  »اأما  وقال:  عّمه  بني  بع�س  اإلى  اأحملها  اأن  واأمرني 

 ي�ستري لي بها متاعاً, فدّله عليه«, قال: فاأتيته 
)2(

دّلني على َحريف

بالدنانير فقال لي: يا اأبا ها�شم دّلني على َحريف ي�شتري لي بها متاعًا, 

فقلت: نعم.

قال: وكّلمني جّمال اأن اأكّلمه له يدخله في بع�س اأموره, فدخلت عليه 

)1( - المفيد الإر�شاد ج 2 �س 289- 291. الأربلّي: ك�شف الغّمة في معرفة الأئّمة ج 3 �س 151- 152.

)2( - اأي معامل.
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 :Qلأكّلمه له فوجدته ياأكل ومعه جماعة ولم يمكّني كالمه, فقال

»يا اأبا ها�سم كل« وو�شع بين يدّي ثّم قال- ابتداًء منه من غير م�شاألة-: 

اإليك«,  اأبو ها�سم ف�سّمه  به  اأتانا  الذي  الجّمال  اإلى  انظر  »يا غالم 

قال: ودخلت معه ذات يوم ب�شتانًا فقلت له: ُجعلت فداك اإّني لمولع باأكل 

الطين, فادع اهلل لي, ف�شكت ثّم قال ]لي[ بعد ]ثالثة[ اأّيام- ابتداًء 

منه-: »يا اأبا ها�سم قد اأذهب اهلل عنك اأكل الطين«, قال اأبو ها�شم: 

.
)1(

فما �شيء اأبغ�س اإلّي منه اليوم

 ,Qومنها: ما عن اأبي ه�شام الجعفرّي قال: �شّليت مع اأبي جعفر

درة   وذكر اأّن ال�شِّ
)2(

في م�شجد الم�شّيب و�شّلى بنا في مو�شع القبلة �شواء

التي في الم�شجد كانت ياب�شة لي�س عليها ورق, فدعا بماء وتهّياأ تحت 

.
)3(

درة واأورقت وحملت من عامها درة فعا�شت ال�شِّ ال�شِّ

الإمامQ، والجانب العلمّي:

 ,Qالر�شا الإمام  م�شّي  عند   Qجعفر اأبي  �شّن  كانت 

�شغيرًة- كما تقّدم- ل تتعّدى الع�شر ال�شنوات, ما اأوقع بع�س ال�شيعة 

في حيرة بادئ الأمر, كونه اأمرًا غريبًا لم ياألفوه فيما عاي�شوه من اأمر 

ثمانون رجاًل  وعلمائهم  والأم�شار  بغداد  فقهاء  فاجتمع من  الإمامة, 

بن  مو�شى  بن  اهلل  عبد  دار  واأتوا  المدينة,  اإلى  الحّج  قريب  وخرجوا 

.
)4(

جعفرQ, ليتعّرفوا عن كثب على حقيقة الأمر

)1( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 495.

)2( - في هام�س الكافي: اأي من غير انحراف عن الجدار.

)3( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 497.

)4( - الطبرّي: دلئل الإمامة �س 388- 389.
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وتظهر الروايات اأّن هوؤلء ال�شيعة كانوا يتعّرفون على هذا الأمر على 

فعندما   ,Rالع�شمة بيت  اأهل  عن  عرفوها  التي  المعايير  اأ�شا�س 

خرج اإليهم عبد اهلل بن مو�شى وهو �شيخ وقال النا�س: هذا �شاحبنا, 

 Lقال الفقهاء من ال�شيعة: قد روينا عن اأبي جعفر واأبي عبد اهلل

اأّنه »ل تجتمع الإمامة في اأخوين بعد الح�سن والح�سين«, ولي�س هذا 

.
)1(

�شاحبنا

ثّم تتحّدث الروايات بعد ذلك اأّن هوؤلء ال�شيعة اأخذوا ي�شاألون عن 

من  الأمر  هذا  كون  علمه  في  اهلل  عبد  ويمتحنون  الم�شائل  مع�شالت 

ال�شرائط الأ�شا�شّية التي ل بّد اأن تكون في الإمام المن�شوب والحّجة 

من اهلل تعالى على خلقه, وكان عبد اهلل يخطاأ في الجواب اإلى الدرجة 

, وورد على ال�شيعة ما 
)2(

التي حّيرت الحا�شرين من جراأته على الخطاأ

زاد في غّمهم وحزنهم..حّتى اإّنهم �شّجوا بالبكاء, اإلى اأن انتهى الأمر 

واأجاب  ال�شّن,  �شغير  وهو  النا�س  على   ,Qالجواد الإمام  بخروج 

ّمة 
ُ
القوم عن م�شائلهم قائاًل لعّمه: »يا عّم, اّتِق اهلل, ول ُتْفِت وفي الأ

فرحوا  الذين  القوم  قلب  على  ال�شرور  اأدخل  اأعلم منك«..ما  هو  َمن 

.
)3(

باأجوبته وظهور اأمره على اأمر عبد اهلل

اأبي  اإبراهيم بن ها�شم قال: حّدثني  وفي الخت�شا�س عن علّي بن 

 Qحججنا فدخلنا على اأبي جعفر Qقال: لّما مات اأبو الح�شن الر�شا

وقد ح�شر خلق من ال�شيعة من كّل بلد لينظروا اإلى اأبي جعفرQ, فدخل 

)1( - ابن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب ج 4 �س 382- 383.

)2( - الم�شدر ال�شابق, �س 383.

)3( - الطبرّي: دلئل الإمامة �س 389- 390, الم�شعودّي: اإثبات الو�شّية �س 220- 221.
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ه عبد اهلل بن مو�شى وكان �شيخًا كبيرًا نبياًل عليه ثياب خ�شنة وبين  عمُّ

عينيه �شّجادة فجل�س, وخرج اأبو جعفرQ من الحجرة وعليه قمي�س 

 بي�شاء, فقام عبد اهلل فا�شتقبله وقّبل 
)1(

ق�شب ورداء ق�شب ونعل َجَدد

بين عينيه, وقام ال�شيعة وقعد اأبو جعفرQ على كر�شّي ونظر النا�س 

بع�شهم اإلى بع�س وقد تحّيروا ل�شغر �شنه, فابتدر رجل من القوم فقال 

يمينه  ُتقطع  فقال:  بهيمة؟  اأتى  رجل  في  تقول  ما  اهلل  اأ�شلحك  لعّمه: 

وُي�شرب الحّد, فغ�شب اأبو جعفرQ ثّم نظر اإليه فقال: »يا عّم اتق 

اهلل! اتق اهلل! اإّنه لعظيم اأن تقف يوم القيامة بين يدي اهلل عّز وجّل 

فيقول لك: ِلَم اأفتيت النا�ص بما ل تعلم؟« فقال له عّمه: اأ�شتغفر اهلل 

 :Qيا �شّيدي, األي�س قال هذا اأبوك �شلوات اهلل عليه؟ فقال اأبو جعفر

تقطع  اأبي:  فقال  فنكحها,  امراأة  قبر  نب�ص  رجل  عن  اأبي  �سئل  »اإّنما 

يمينه للنب�ص وي�سرب حّد الزنا, فاإّن حرمة الميِّتة كحرمة الحيَّة«, 

فقال: �شدقت يا �شّيدي واأنا اأ�شتغفر اهلل, فتعّجب النا�س وقالوا: يا �شّيدنا 

األف  »نعم«, ف�شاألوه في مجل�س عن ثالثين  ن�شاألك؟ قال:  اأن  لنا  اأتاأذن 

. وقد اأورد في الكافي ذيل هذه 
)2(

م�شاألة فاأجابهم فيها وله ت�شع �شنين

على  اأ�شتاأذن  قال:  اأّنه  وفيها  اأبيه,  عن  اإبراهيم,  بن  علّي  عن  الرواية 

اأهل النواحي من ال�شيعة, فاأذن لهم فدخلوا  اأبي جعفرQ قوم من 

ف�شاألوه في مجل�س واحد عن ثالثين األف م�شاألة فاأجابQ, وله ع�شر 

.
)3(

�شنين

)1( - اأي م�شتوية اأو �شلبة.

)2( - المفيد: الخت�شا�س �س 102.

)3( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 496.
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اأّن  اإّل  المبالغة,  من  �شيء  فيه  الرواية  هذه  في  الوارد  العدد  ولعّل 

تقع في  لم  اأّنها  الوا�شح  الأ�شئلة, ومن  كثرة  المراد منه  الظاهر كون 

 ومن 
)1(

المكان المراد وحدة المجل�س من حيث  زمان ويوم واحد, بل 

الطبيعّي اأّنه طال اأّيامًا, لي�شتوعب هذا الحجم من الم�شائل, واأّنه تناول 

من  الكبير  الحجم  اإلى  ي�شير  ما  والمعرفّية,  العلمّية  المجالت  جميع 

اأورده هوؤلء, وهم خلق من ال�شيعة من كّل بلد, كما في  الأ�شئلة الذي 

واأّنهم  الكافي,  رواية  في  كما  نواٍح مختلفة  اأو من  الخت�شا�س,  رواية 

كانوا يحتاجون اإلى اإبراز هذا الجانب الأ�شا�شّي في الإمامQ, وهو 

ما لفت نظر الماأمون بعد ذلك الذي �شغف باأبي جعفرQ لما راأى 

من ف�شله وعلمه على �شغر �شنه كما �شياأتي.

اأي   ,Qالجواد الإمام  به  تمّيز  الذي  الخا�ّس جّدًا  الو�شع  ولعلَّ 

بطرح  يهتّمون  النا�س  جعل  الذي  هو  مبّكرة,  �شنٍّ  في  الإمامة  توّليه 

, مّما يدّلل على اأّن ذهنّية ال�شيعة في التعريف 
)2(

الأ�شئلة الكثيرة عليه

بالإمام كانت- م�شافًا اإلى الن�ّس- هي اأن يكون لديه من العلم ما لي�س 

اأ�شئلة النا�س وا�شتف�شاراتهم  عند غيره من �شائر النا�س, فيجيب عن 

مهما كانت �شعبة وعوي�شة.

في  كان  �شواء   -Qالجواد الإمام  اأّن  الروايات  من  ويظهر 

بغداد اأم في المدينة- قد ا�شتغّل فترة حياته التي عا�شها خالل حكم 

الماأمون- وهي ت�شّكل الفترة الأكبر من حياتهQ- في اأداء ر�شالته, 

)1( - هذا الحتمال وغيره مّما اأورده المجل�شّي رحمه اهلل في بحار الأنوار ج 50 �س 93.

)2( - مرت�شى العاملّي جعفر: الحياة ال�شيا�شّية لالإمام الجوادQ �س 30.
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اإمامته وروى عنه الرواة ع�شرات الأحاديث  ال�شيعة على  واجتمع فيها 

.
)1(

في مختلف الموا�شيع

الجوادQ- على ما  اأبي جعفر  الإمام  الرواة عن  بلغ عدد  وقد 

اأح�شاه بع�شهم- مائة وواحدًا وع�شرين رجاًل حّدثوا عنه في مختلف 

.
)2(

العلوم والمعارف الدينّية

باأّن  ويجد المتتّبع في م�شادر الفقه ال�شيعّي هنا وهناك ما يوحي 

الثاني,  جعفر  اأبا  �شاألت  فيقول:  مبا�شرة  به  يت�شل  كان  الرواة  بع�س 

وبع�شهم كان يكتب اإليه فيقول: كتبت اإليه اأ�شاأله عن كذا, واأحيانًا يقول 

.
)3(

..Qالراوي: �شاألت اأبا جعفر

مع اأ�سحابه و�سيعته:

والجماعة  النخبة  تربية  في  واأجداده  اآبائه  م�شيرة   Qالإمام تابع 

هوؤلء  من  عّدة   Rاآبائه واأ�شحاب  اأ�شحابه  من  له  وكان  ال�شالحة, 

 .Rالأ�شخا�س الذين تمّيزوا بالعلم والعمل, وعرفوا بمحّبتهم وولئهم لهم

ون�شير ها هنا اإلى بع�س النماذج من هوؤلء الأ�شحاب العظام:

)- علّي بن جعفر: اأخو الإمام مو�شى بن جعفر بن محّمد بن علّي بن 

.
)4(

الح�شين بن اأبي طالبR, كان جليل القدر ثقة

يقول ال�شيخ المفيد عنه: وكان علّي بن جعفر ر�شي اهلل عنه راويًة 

)1( - اأنظر: الح�شنّي ها�شم معروف: �شيرة الأئّمة الإثني ع�شر ج 2 �س 437.

)2( - اأنظر: العطاردّي ال�شيخ عزيز اهلل: م�شند الإمام الجوادQ �س 249.

)3( - اأنظر: الح�شنّي ها�شم معروف: �شيرة الأئّمة الإثني ع�شر ج 2 �س 437.

)4( - الطو�شّي: الفهر�شت �س 151, الرقم 377.
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 Qللحديث, �شديد الطريق, �شديد الورع, كثير الف�شل, ولزم اأخاه مو�شى

, وفي مو�شع اآخر و�شفه باأّنه من الف�شل والورع على 
)1(

وروى عنه �شيئًا كثيرًا

. وعن محّمد بن الح�شن بن عّمار قال: كنت عند 
)2(

ما ل يختلف فيه اثنان

علّي بن جعفر بن محّمد جال�شًا بالمدينة وكنت اأقمت عنده �شنتين اأكتب 

عنه ما ي�شمع من اأخيه- يعني اأبا الح�شنQ- اإذ دخل عليه اأبو جعفر 

محّمد بن علّي الر�شاQ الم�شجد- م�شجد الر�شول P- فوثب علّي 

 :Qبن جعفر بال حذاء ول رداء فقّبل يده وعّظمه, فقال له اأبو جعفر

»يا عّم, اجل�ص رحمك اهلل«, فقال: يا �شّيدي كيف اأجل�س واأنت قائم؟ فلّما 

رجع علّي بن جعفر اإلى مجل�شه جعل اأ�شحابه يوّبخونه ويقولون: اأنت عّم 

اإذا كان اهلل عّز وجّل-  ا�شكتوا  الفعل؟ فقال:  واأنت تفعل به هذا  اأبيه 

وقب�س على لحيته- لم يوؤّهل هذه ال�شيبة واأّهل هذا الفتى وو�شعه حيث 

.
)3(

و�شعه, اأنكر ف�شله؟! نعوذ باهلل مّما تقولون, بل اأنا له عبد

اأبي عبد اهلل الح�شن بن مو�شى بن جعفر, قال:  وروى الك�شّي عن 

كنت عند اأبيQ, بالمدينة وعنده علّي بن جعفر واأعرابّي من اأهل 

اإلى  بيده  واأ�شار  الفتى؟  هذا  من  الأعرابي:  لي  فقال  جال�س,  المدينة 

P, فقال: يا �شبحان  اأبي جعفرQ. قلت: هذا و�شيُّ ر�شول اهلل 

اهلل! ر�شول اهلل قد مات منذ مائتي �شنة وكذا وكذا �شنة, وهذا حدث 

كيف يكون هذا؟ قلت: هذا و�شّي علّي بن مو�شي, وعلّي و�شّي مو�شى بن 

جعفر, ومو�شى و�شّي جعفر بن محّمد, وجعفر و�شّي محّمد بن علّي, 

)1( - المفيد: الإر�شاد ج 2 �س 214.

)2( - الم�شدر ال�شابق, �س 216.

)3( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 322.
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ومحّمد و�شّي علّي بن الح�شين, وعلّي و�شّي الح�شين, والح�شين و�شّي 

اهلل  ر�شول  و�شّي  وعلّي  طالب,  اأبي  بن  علّي  و�شّي  والح�شن  الح�شن, 

�شلوات اهلل عليهم اأجمعين.

قال: ودنا الطبيب ليقطع له العرق, فقام علّي بن جعفر, فقال: يا 

�شّيدي يبداأني ليكون حّدة الحديد بي قبلك, قال: قلت: يهنئك, هذا عّم 

اأبيه, قال: فقطع له العرق, ثّم اأراد اأبو جعفرQ النهو�س فقام علّي 

.
)1(

بن جعفر ف�شّوى له نعليه حّتى لب�شهما

2- �سفوان بن يحيى: اأبو محّمد البجلّي بّياع ال�شابرّي, الكوفّي, الثقة. 

كان قد روى عن الر�شاQ, وكانت له عنده منزلة �شريفة. وقد 

وكانت  الوقف,  من  مذهبه  و�شلم   ,Lجعفر واأبي  للر�شا  توّكل 

ماًل  له  بذلوا  الواقفة  وكان جماعة  والعبادة,  الزهد  منزلة من  له 

وُروي  النعمان.  بن  وعلّي  بن جندب  اهلل  لعبد  �شريكًا  وكان  كثيرًا, 

اأّنهم تعاقدوا في بيت اهلل الحرام اأّنه من مات منهم �شّلى من بقي 

وبقي �شفوان,  فماتا  زكاته.  وزّكى عنه  و�شام عنه �شيامه  �شالته 

ال�شنة  في  وي�شوم  ركعة,  وخم�شين  مائة  يوم  كّل  في  ي�شّلي  فكان 

ثالثة اأ�شهر ويزّكي زكاته ثالث دفعات, وكّل ما يتبّرع به عن نف�شه 

اإن�شانًا  اأّن  اأ�شحابنا  يتبّرع عنهما مثله. وحكى  مّما عدا ما ذكرناه 

كّلفه حمل دينارين اإلى اأهله اإلى الكوفة فقال: اإّن جمالي مكرّية واأنا 

اأ�شتاأذن الأجراء. وكان من الورع والعبادة على ما لم يكن عليه اأحد 

)1( - الطو�شّي: اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الك�ّشي, ج 2 �س 729, الرقم 804.
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 Qوكان الإمام الجواد .
)1(

من طبقته رحمه اهلل. و�شّنف ثالثين كتابًا

بالمدينة  ومائتين  ع�شر  �شنة  في  مات  وَلّما  عنه,  ى  ويتر�شّ عليه  يترّحم 

بعث اإليه اأبو جعفرQ بحنوطه وكفنه, واأمر اإ�شماعيل بن مو�شى 

.
)2(

بال�شالة عليه

3- علّي بن مهزيار الأهوازّي: اأبو الح�شن. كان اأبوه ن�شرانّيًا فاأ�شلم. 

بمعرفة  عليه  اهلل  ومنَّ  �شغير,  وهو  اأ�شلم  اأي�شًا  علّيًا  اإّن  قيل:  وقد 

واخت�ّس   ,Lجعفر واأبي  الر�شا  عن  وروى  وتفّقه,  الأمر,  هذا 

اأبو  وكذلك  منه,  محّله  وعّظم  له  وتوّكل   Qالثاني جعفر  باأبي 

اإلى  الح�شن الثالثQ وتوّكل لهم في بع�س النواحي, وخرجت 

ال�شيعة فيه توقيعات بكّل خير, وكان ثقة في روايته ل يطعن عليه, 

. وكان من اأهل »هندكان« قرية من قرى فار�س, 
)3(

�شحيحًا اعتقاده

ثّم �شكن الأهواز فاأقام بها, وكان اإذا طلعت ال�شم�س �شجد, وكان ل 

يرفع راأ�شه حّتى يدعو لألٍف من اإخوانه بمثل ما دعا لنف�شه, وكان 

زيادة  كثيرة  م�شّنفات  وله  البعير.  ركبة  مثل  �شّجادة  جبهته  على 

علّي  المقرئ  الح�شن  اأبي  وبين  بينه  جرى   .
)4(

كتابًا ثالثين  على 

ر�شائل  فطحّيًا-  كان  الذي   
)5(

الزّطي بّياع  �شالم-  بن  اأ�شباط  بن 

في ذلك, رجعوا فيها اإلى اأبي جعفر الثانيQ, فرجع علّي بن 

)1( - النجا�شّي: رجال النجا�شّي �س 197, وانظر: الطو�شّي: الفهر�شت �س 145, الرقم 356.

)2( - الطو�شّي: اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الك�ّشي ج 2 �س 792.

)3( - النجا�شّي: رجال النجا�شّي �س 253 الرقم 664.

)4( - الطو�شّي: اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الك�ّشي ج 2 �س 825 الرقم 1038.

)5( - نوع من الثياب.
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. وفي كتاب لأبي جعفرQ اإليه 
)1(

اأ�شباط عن ذلك القول وتركه

ببغداد: »قد و�سل اإلّي كتابك, وقد فهمت ما ذكرت فيه, ومالأتني 

�سروراً, ف�سّرك اهلل, واأنا اأرجو من الكافي الدافع اأن يكفي كيد كّل 

»وقد فهمت ما ذكرت  اآخر:  كتاٍب  تعالى«. وفي  �ساء اهلل  اإن  كائٍد 

من اأمر القّمّيين, خّل�سهم اهلل وفّرج عنهم, و�سررتني بما ذكرت 

من ذلك, ولم تزل تفعل, �سّرك اهلل بالجّنة ور�سي عنك بر�سائي 

عنك, واأنا اأرجو من اهلل ح�سن العون والراأفة, واأقول: ح�سبنا اهلل 

اإلى منزلك,  »فا�سخ�ص  اآخر بالمدينة:  ونعم الوكيل«. وفي كتاب 

كتاٍب  وفي  واآخرتك«.  دنياك  في  منزل  خير  اإلى  اهلل  �سّيرك 

وفي  خلفك  ومن  يديك  بين  من  يحفظك  اأن  اهلل  »واأ�ساأل  اآخر: 

كّل حالتك, فاأب�سر فاإّني اأرجو اأن يدفع اهلل عنك, واأ�ساأل اهلل اأن 

يجعل لك الخيرة فيما عزم لك به عليه من ال�سخو�ص في يوم 

الأحد, فاأّخر ذلك اإلى يوم الثنين اإن �ساء اهلل, �سحبك اهلل في 

واأّدى غيبتك و�سلمت بقدرته«. )وعن  اأهلك  �سفرك وخلفك في 

علّي بن مهزيار اأّنه قال(: وكتبت اإليه اأ�شاأله التو�شع علّي والتحليل 

لما في يدّي؟ فكتب: »و�ّسع اهلل عليك, ولمن �ساألت به التو�سعة في 

واأنا  التو�سعة,  اأكبر  من  عندي  علّي  يا  ولك  بيتك  ولأهل  اأهلك, 

وي�سترك  العافية  بالعافية ويقدمك على  اأن ي�سحبك  اأ�ساأل اهلل 

اإلّي: »واأّما ما  اإّنه �سميع الدعاء«. و�شاألُته الدعاء, فكتب  بالعافية 

�ساألت من الدعاء فاإّنك بعُد ل�ست تدري كيف جعلك اهلل عندي, 

)1( - النجا�شّي: رجال النجا�شّي �س 252 الرقم 663.
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ورّبما �سّميتك با�سمك ون�سبك, مع كثرة عنايتي بك ومحّبتي لك 

ومعرفتي بما اأنت اإليه, فاأدام اهلل لك اأف�سل ما رزقك من ذلك, 

الفردو�ص  واأنزلك  نّيتك,  اأف�سل  وبّلغك  بر�سائي,  عنك  ور�سي 

الأعلى برحمته, اإّنه �سميع الدعاء حفظك اهلل وتوّلك ودفع ال�سّر 

.
)1(

عنك برحمته, وكتبت بخّطي«

التمهيد للإمام الحّجة|:

يعّد وجود هذا الإمام العظيم نف�شه وتوّليه الإمامة في �شنٍّ مبّكرة, 

الإمامة في �شنٍّ مبّكرة  توّلى  تمهيدًا عملّيًا لالإمام الحّجة|, الذي 

 ,Qالجواد الإمام  به  حّدث  ما  الأمر  هذا  اإلى  وي�شاف  اأي�شًا, 

روايات  المجال  في هذا  روي عنه  فقد  الحّجة|,  الإمام  ولده  عن 

عديدة:

منها: ما رواه ال�شيخ ال�شدوقM ب�شنده عن عبد العظيم بن عبد 

اأبي طالب اهلل بن علّي بن الح�شن بن زيد بن الح�شن بن علّي بن 

R ]الح�شني[ قال: دخلت على �شّيدي محّمد بن علّي بن مو�شى 

بن جعفر بن محّمد بن علّي بن الح�شين بن علّي بن اأبي طالب

غيره؟  اأو  المهدّي  اأهو  القائم  عن  اأ�شاأله  اأن  اأريد  واأنا   ,R

اإّن القائم مّنا هو المهدّي الذي  فابتداأني فقال لي: »يا اأبا القا�سم, 

يجب اأن ُينتظر في غيبته, وُيطاع في ظهوره, وهو الثالث من ولدي, 

نا بالإمامة اإّنه لو لم يبق من  والذي بعث محّمداً P بالنبّوة وخ�سّ

فيمالأ  فيه  يخرج  حّتى  اليوم  ذلك  اهلل  لطّول  واحد  يوم  اإّل  الدنيا 

)1( - الطو�شّي: اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الك�ّشي ج 2 �س 826- 827 الرقم 1040.

64



 Q
�شهادة الإمام محمد الجواد 

الأر�ص ق�سطاً وعدًلَ كما ملئت جوراً وظلماً, واإّن اهلل تبارك وتعالى 

لي�سلح له اأمره في ليلة, كما اأ�سلح اأمر كليمه مو�سىQ اإذ ذهب 

»اأف�سل   :Qثّم قال نبّي«,  ناراً فرجع وهو ر�سول  ليقتب�ص لأهله 

.
)1(

اأعمال �سيعتنا انتظار الفرج«

ومنها: ما رواه اأي�شًا ب�شنده عن عبد العظيم بن عبد اهلل الح�شنّي 

تكون  اأن  لأرجو  اإّني   :Rمو�شى بن  علّي  ابن  لمحّمد  قلت  قال: 

القائم من اأهل بيت محّمد الذي يمالأ الأر�س ق�شطًا وعدًل كما ملئت 

جورًا وظلمًا, فقالQ: »يا اأبا القا�سم: ما مّنا اإّل وهو قائم باأمر 

ر اهلل عّز  الذي يطهِّ القائم  اإلى دين اهلل, ولكن  اهلل عّز وجّل, وهاٍد 

وق�سطاً  عدًل  ويمالأها  والجحود,  الكفر  اأهل  من  الأر�ص  به  وجّل 

ويحرم  �سخ�سه,  عنهم  ويغيب  ولدته,  النا�ص  على  تخفى  الذي  هو 

عليهم ت�سميته, وهو �سميُّ ر�سول اهلل P وكنّيه, وهو الذي ُتطوى 

عّدة  اأ�سحابه  من  اإليه  يجتمع  ]و[  �سعب  كّل  له  ويذّل  الأر�ص,  له 

اأقا�سي الأر�ص, وذلك  اأهل بدر: ثالثمائة وثالثة ع�سر رجاًل, من 

چ چ چ  ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃڃ   {ڄ ڄ  وجّل:  عّز  اهلل  قول 

چ   ڇ ڇ} فاإذا اجتمعت له هذه العّدة من اأهل الإخال�ص اأظهر 
. الحديث.

)2(

اهلل اأمره..«

ومنها: عن ال�شقر ابن اأبي دلف قال: �شمعت اأبا جعفر محّمد بن علّي 

اأمري, وقوله  اأمره  ابني علّي,  »اإّن الإمام بعدي  الر�شاL يقول: 

)1( - ال�شدوق: كمال الّدين وتمام النعمة �س 377.

)2( - الم�شدر ال�شابق, �س 377- 378.
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اأبيه,  اأمر  اأمره  الح�سن,  ابنه  بعده  والإمام  طاعتي,  وطاعته  قولي, 

وقوله قول اأبيه, وطاعته طاعة اأبيه«, ثّم �شكت. فقلت له: يا بن ر�شول 

اهلل, فمن الإمام بعد الح�شن؟ فبكىQ بكاًء �شديدًا, ثّم قال: »اإّن 

من بعد الح�سن ابنه القائم بالحّق المنتظر«. فقلت له: يا بن ر�شول 

َي القائم؟ قال: »لأّنه يقوم بعد موت ذكره وارتداد اأكثر  اهلل, ِلَم �ُشمِّ

َي المنتظر؟ قال: »لأّن له غيبة  القائلين باإمامته«. فقلت له: وِلَم �ُشمِّ

وينكره  المخل�سون,  خروجه  فينتظر  اأمدها,  ويطول  اأّيامها  يكثر 

الوّقاتون,  فيها  ويكذب  الجاحدون,  بذكره  وي�ستهزئ  المرتابون, 

.
)1(

ويهلك فيها الم�ستعجلون, وينجو فيها الم�سلِّمون«

مع خلفاء ع�سره:

هما:  العّبا�س  بني  خلفاء  من  اثنين   ,Qالجواد الإمام  عا�شر 

الماأمون والمعت�شم.

مع الماأمون:

ه  مُّ
ُ
اأ العّبا�س,  بني  خلفاء  �شابع  الر�شيد,  هارون  بن  اهلل  عبد  هو 

جارية خرا�شانّية, ا�شمها: »مراجل«. وقد ماتت بعد ولدتها اإّياه, وهي 

ما تزال نف�شاء. فن�شاأ يتيم الأّم. وقد كانت اأّمه- كما يقول الموؤّرخون- 

. دفعه اأبوه اإلى جعفر بن يحيى 
)2(

اأ�شوه واأقذر جارية في مطبخ الر�شيد

)1( - ال�شدوق: كمال الّدين وتمام النعمة �س 378.

اأّن زبيدة  به وخال�شتها  ال�شبب في حملها  تقال عن  التي  ة  الق�شّ الذي يجعلنا ن�شّدق  )2( - وذلك هو 

واأ�شوه  واأقذر  اأقبح  يطاأ  اأن  عليه  فحكمت  فغلبته,  والر�شا,  الحكم  على  بال�شطرنج  الر�شيد  لعبت 

جارية في المطبخ, فبذل لها خراج م�شر والعراق لتعفيه من ذلك, فلم تقبل, ولم تجد جارية تجمع 

ال�شفات المذكورة غير "مراجل", فطلبت اإليه اأن يطاأها, فجاء الماأمون.
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البرمكّي, فن�شاأ في حجره. ُولد في �شنة 170 ه . وتوّفى �شنة 218ه .

جميع  فاق  بل  اأقرانه,  فاق  حّتى  والفنون,  العلوم  في  برع  قد  كان 

العّبا�س:  بني  رجال  اأف�شل  كان  اإّنه  فيه:  وقالوا  العّبا�س,  بني  خلفاء 

حزمًا, وعزمًا, وحلمًا, وعلمًا, وراأيًا, ودهاًء, وهيبًة, و�شجاعًة, و�شوؤددًا, 

.
)1(

و�شماحًة.. وغير ذلك

وقد عا�شر الإمام الجواد الماأمون العّبا�شّي فترة طويلة حوالي اأربَع 

ع�شرَة �شنة, وهي اأطول فترات حياته ال�شريفة. 

ول   ,Qالجواد الإمام  من  ال�شاأن  ذلك  يجهل  الماأمون  يكن  ولم 

 ,Qراأي ال�شيعة فيه, لكّن �شيا�شته اقت�شت اأن يرفع مكانة اأبي جعفر

ويعّظم �شاأنه, كما تظاهر قبل هذا مع اأبيه اأبي الح�شنQ, فا�شتدعاه 

بني  ا�شتفّز  ما  العناية  من  له  واأظهر  بغداد  اإلى  مكّرمًا  المدينة  من 

اأبيه من قبل. ولكّنهم  اإلى  اإليه كما عهد  اأن يعهد  العّبا�س حّتى خافوا 

جهلوا ما يق�شده وراء ذلك الإكرام, وجهلوا اأّن ال�شيا�شة األوان واأّن لكلِّ 

زّوجه  حّتى  كيده  في  وا�شتمّر  في مالمته  وا  فا�شتمرُّ ولونًا,  عهد عماًل 

اأّم الف�شل وهي التي قتلته بال�شّم باإ�شارة من المعت�شم, فكاأّنه  بابنته 

.
)2(

اّدخرها للجواد لمثل هذا اليوم

�شغف  قد  الماأمون  كان  مقامه:  اهلل  اأعلى  المفيد  ال�شيخ  يقول 

باأبي جعفرQ لما راأى من ف�شله مع �شغر �شّنه, وبلوغه في العلم 

اأهل  م�شايخ  اأحد من  فيه  ي�شاوه  لم  ما  العقل  وكمال  والأدب  والحكمة 

)1( - مرت�شى ال�شّيد جعفر: الحياة ال�شيا�شّية لالإمام الر�شاQ �س 148- 151.

)2( - المظّفر ال�شيخ محّمد ح�شين: تاريخ ال�شيعة �س 63- 64.
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مَّ الف�شل وحملها معه اإلى المدينة, وكان متوّفرًا 
ُ
الزمان, فزّوجه ابنته اأ

على اإكرامه وتعظيمه واإجالل قدره.

الزواج من ابنة الماأمون:

روى الح�شن بن محّمد بن �شليمان, عن علّي بن اإبراهيم بن ها�شم, 

مَّ 
ُ
عن اأبيه, عن الرّيان بن �شبيب قال: لّما اأراد الماأمون اأن يزّوج ابنته اأ

اأبا جعفر محّمد بن علّيL, بلغ ذلك العّبا�شّيين فغلظ عليهم  الف�شل 

 ,Qالر�شا مع  انتهى  ما  اإلى  معه  الأمر  ينتهي  اأن  وخافوا  وا�شتكبروه, 

فخا�شوا في ذلك, واجتمع منهم اأهل بيته الأدنون منه فقالوا له: نن�شدك 

اأمير الموؤمنين- )اأن تقيم( على هذا الأمر الذي قد عزمت  اهلل- يا 

عليه من تزويج ابن الر�شا, فاإّنا نخاف اأن يخرج به عّنا اأمر قد مّلكناه 

اهلل, وُينزع مّنا عزٌّ قد األب�شناه اهلل وقد عرفت ما بيننا وبين هوؤلء القوم 

تبعيدهم  من  قبلك  الرا�شدون  الخلفاء  عليه  كان  وما  وحديثًا,  قديمًا 

والت�شغير بهم, وقد كّنا في وهلة من عملك مع الر�شا ما عملت, حّتى 

كفانا اهلل المهّم من ذلك, فاهلل اهلل اأن ترّدنا اإلى غّم قد انح�شر عّنا, 

وا�شرف راأيك عن ابن الر�شا واعدل اإلى من تراه من اأهل بيتك ي�شلح 

لذلك دون غيره.

فقال لهم الماأمون: اأّما ما بينكم وبين اآل اأبي طالب فاأنتم ال�شبب 

فيه, ولو اأن�شفتم القوم لكان اأولى بكم, واأّما ما كان يفعله من كان قبلي 

بهم فقد كان قاطعًا للرحم, اأعوذ باهلل من ذلك, وواهلل ما ندمت على 

ما كان مّني من ا�شتخالف الر�شا, ولقد �شاألته اأن يقوم بالأمر واأنزعه 

اأبو جعفر محّمد  واأّما  اأمر اهلل قدرًا مقدورًا!!  وكان  فاأبى,  نف�شي  عن 
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بن علّي فقد اخترته لتبريزه على كاّفة اأهل الف�شل في العلم والف�شل 

مع �شغر �شّنه, والأعجوبة فيه بذلك, واأنا اأرجو اأن يظهر للنا�س ما قد 

عرفته منه فيعلموا اأّن الراأي ما راأيت فيه.

فقالوا: اإّن هذا ال�شبّي واإن راقك منه هديه, فاإّنه �شبّي ل معرفة له 

ول فقه, فاأمهله ليتاأّدب ويتفّقه في الّدين, ثّم ا�شنع ما تراه بعد ذلك.

فقال لهم: ويحكم! اإّنني اأعرف بهذا الفتى منكم, واإّن هذا من اأهل 

بيت علمهم من اهلل ومواّده واإلهامه, لم يزل اآباوؤه اأغنياء في علم الّدين 

والأدب عن الرعايا الناق�شة عن حّد الكمال, فاإن �شئتم فامتحنوا اأبا 

جعفر بما يتبّين به ما و�شفت من حاله.

قالوا له: قد ر�شينا لك يا اأمير الموؤمنين ولأنف�شنا بامتحانه, فخلِّ 

بيننا وبينه لنن�شب من ي�شاأله بح�شرتك عن �شيء من فقه ال�شريعة, 

وظهر  اأمره  في  اعترا�س  لنا  يكن  لم  عنه  الجواب  في  اأ�شاب  فاإن 

واإن عجز عن ذلك فقد  الموؤمنين,  اأمير  راأي  والعاّمة �شديد  ة  للخا�شّ

كفينا الخطب في معناه.

فقال لهم الماأمون: �شاأنكم وذاك متى اأردتم.

مع قا�سي الق�ساة ابن اأكثم:

اأكثم- وهو  فخرجوا من عنده واأجمع راأيهم على م�شاألة يحيى بن 

فيها,  الجواب  ي�شاأله م�شاألة ل يعرف  اأن  الق�شاة- على  يومئٍذ قا�شي 

ووعدوه باأموال نفي�شة على ذلك, وعادوا اإلى الماأمون ف�شاألوه اأن يختار 

الذي  اليوم  في  واجتمعوا  ذلك.  اإلى  فاأجابهم  لالجتماع,  يومًا  لهم 

ُيفر�س  اأن  الماأمون  واأمر  اأكثم,  بن  يحيى  معهم  وح�شر  عليه,  اتفقوا 
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ذلك,  فُفعل   ,
)2(

ِم�ْشَوَرتاِن فيه  له  وتجعل   ,
)1(

د�شت  ,Qلأبي جعفر

وخرج اأبو جعفرQ وهو يومئٍذ ابن ت�شع �شنين واأ�شهر, فجل�س بين 

الم�شورتين, وجل�س يحيى بن اأكثم بين يديه, وقام النا�س في مراتبهم 

.Qوالماأمون جال�س في د�شت مت�شل بد�شت اأبي جعفر

فقال يحيى بن اأكثم للماأمون: ياأذن لي اأمير الموؤمنين اأن اأ�شاأل 

يحيى  عليه  فاأقبل  ذلك,  في  ا�شتاأذنه  الماأمون:  له  فقال  جعفر؟  اأبا 

اأبو  له  فقال  م�شاألة؟  في  فداك-  جعلت  لي-  اأتاأذن  فقال:  اأكثم  بن 

جعفرQ: »�سل اإن �سئت« قال يحيى: ما تقول- ُجعلت فداك- في 

 قتل �شيدًا؟ فقال له اأبو جعفر: »قتله في ِحلٍّ اأو َحَرم؟ عالماً 
ٍ
ُمحِرم

اأم  المحرم  كان  ُحّراً  اأو خطاأً؟  عمداً  قتله  اأم جاهاًل؟  الُمحِرُم  كان 

ذوات  من  معيداً؟  اأم  بالقتل  مبتدئاً  كبيراً؟  اأم  كان  �سغيراً  عبداً؟ 

الطير كان ال�سيد اأم من غيرها؟ من �سغار ال�سيد كان اأم كبارها؟ 

اأم نهاراً؟  اأو نادماً؟ في الليل كان قتله لل�سيد  م�سّراً على ما فعل 

محرماً كان بالعمرة اإذ قتله اأو بالحّج كان محرماً؟«, فتحّير يحيى 

ولجلج حّتى عرف جماعة  والنقطاع  العجز  وبان في وجهه  اأكثم  بن 

النعمة  هذه  على  هلل  الحمد  الماأمون:  فقال  اأمره,  المجل�س  اأهل 

والتوفيق لي في الراأي. ثّم نظر اإلى اأهل بيته وقال لهم: اأعرفتم الآن 

ما كنتم تنكرونه؟ ثّم اأقبل على اأبي جعفرQ فقال له: اأتخطب يا 

اأبا جعفر؟ قال: »نعم يا اأمير الموؤمنين«, فقال له الماأمون: اخطب, 

)1( - الد�شت: مكان في �شدر البيت اأو المجل�س.

)2( - الم�شورة: متكاأ من اأدم اأي جلد.
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الف�شل  اأّم  جك  مزوِّ واأنا  لنف�شي  ر�شيتك  فقد  لنف�شك,  فداك  جعلت 

ابنتي واإن رغم قوم لذلك.

خطبة الزواج:

فقال اأبو جعفرQ: »الحمد هلل اإقراراً بنعمته, ول اإله اإّل اهلل 

اإخال�ساً لوحدانّيته, و�سّلى اهلل على محّمد �سّيد برّيته والأ�سفياء 

اأغناهم  اأن  اأّما بعد: فقد كان من ف�سل اهلل على الأنام  من عترته. 

ٻ  ٻ  {ٱ  �سبحانه:  فقال  الحرام,  عن  بالحالل 

ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پپ  پ  ٻ  ٻ 
اأّم  يخطب  مو�سى  بن  علّي  بن  محّمد  اإّن  ثّم  ٿ},  ٿ  ٺ 
الف�سل بنت عبد اهلل الماأمون, وقد بذل لها من ال�سداق مهر جّدته 

فاطمة بنت محّمدL وهو خم�سمائة درهم جياداً, فهل زّوجته يا 

اأمير الموؤمنين بها على هذا ال�سداق المذكور؟«. قال الماأمون: نعم, 

قد زّوجتك اأبا جعفر اأّم الف�شل ابنتي على هذا ال�شداق المذكور, فهل 

قبلت النكاح؟ قال اأبو جعفرQ: »قد قبلت ذلك ور�سيت به«. فاأمر 

ة والعاّمة. قال الرّيان:  الماأمون اأن يقعد النا�س على مراتبهم في الخا�شّ

الماّلحين في محاوراتهم,  اأ�شوات  ت�شبه  اأ�شواتًا  اأن �شمعنا  نلبث  ولم 

بالحبال من  ة م�شدودة  �شفينة م�شنوعة من ف�شّ يجّرون  الخدم  فاإذا 

ب  , فاأمر الماأمون اأن تخ�شّ
)2(

 على عجل مملوءة من الغالية
)1(

الإبري�شم

بوا منها,  ة من تلك الغالية, ثّم ُمّدت اإلى دار العاّمة فُطيِّ لحى الخا�شّ

)1( - اأي الحرير وي�شنع منه الديباج والخّز ونحوهما من الثياب.

)2( - الغالية: نوع من الطيب مرّكب من م�شك وعنبر وعود ودهن.
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على  قوم  كّل  اإلى  الجوائز  وخرجت  النا�س,  فاأكل  الموائد  وُو�شعت 

قدرهم.

تف�سيل الإمامQ, ل�سوؤال ابن اأكثم:

لأبي  الماأمون  قال  بقي,  من  ة  الخا�شّ من  وبقي  النا�س  تفّرق  فلّما 

لته من وجوه  اأن تذكر الفقه فيما ف�شّ اإن راأيت- ُجعلت فداك-  جعفر: 

»نعم,   :Qجعفر اأبو  فقال  ون�شتفيده.  لنعلمه  ال�شيَد  المحرم  قتل 

الطير  ذوات  من  ال�سيد  وكان  الِحلِّ  في  �سيداً  قتل  اإذا  المحرم  اإّن 

وكان من كبارها فعليه �ساة, فاإن كان اأ�سابه في الحرم فعليه الجزاء 

م�ساعفاً, واإذا قتل فرخاً في الِحلِّ فعليه َحَمٌل قد فطم من اللبن, واإذا 

قتله في الحرم فعليه الَحَمل وقيمة الفرخ, واإن كان من الوح�ص وكان 

ظبياً  كان  واإن  بدنة,  فعليه  نعامة  كان  واإن  بقرة,  فعليه  وح�ص  حمار 

فعليه �ساة, فاإن قتل �سيئاً من ذلك في الحرم فعليه الجزاء م�ساعفاً 

هدياً بالغ الكعبة, واإذا اأ�ساب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان 

اإحرامه للحّج نحره بمنى, واإن كان اإحرامه للعمرة نحره بمّكة. وجزاء 

ال�سيد على العالم والجاهل �سواء, وفي العمد له الماأثم, وهو مو�سوع 

عنه في الخطاأ, والكّفارة على الحّر في نف�سه, وعلى ال�سّيد في عبده, 

ي�سقط  والنادم  واجبة,  الكبير  على  وهي  عليه,  كّفارة  ل  وال�سغير 

الآخرة«.  في  العقاب  عليه  يجب  والم�سّر  الآخرة,  عقاب  عنه  بندمه 

فقال له الماأمون: اأح�شنت- اأبا جعفر- اأح�شن اهلل اإليك, فاإن راأيت اأن 

ت�شاأل يحيى عن م�شاألة كما �شاألك. فقال اأبو جعفر ليحيى: »اأ�ساألك؟«. 

قال: ذلك اإليك- ُجعلت فداك- فاإن عرفت جواب ما ت�شاألني عنه واإّل 
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اإلى  »خبِّرني عن رجل نظر   :Qاأبو جعفر له  ا�شتفدته منك. فقال 

امراأة في اأّول النهار فكان نظره اإليها حراماً عليه, فلّما ارتفع النهار 

حّلت له, فلّما زالت ال�سم�ص حرمت عليه, فلّما كان وقت الع�سر حّلت 

الع�ساء  وقت  عليه  دخل  فلّما  عليه,  حرمت  ال�سم�ص  غربت  فلّما  له, 

طلع  فلّما  عليه,  حرمت  الليل  انت�ساف  كان  فلّما  له,  حّلت  الآخرة 

الفجر حّلت له, ما حال هذه المراأة وبماذا حّلت له وَحُرَمْت عليه؟«. 

فقال له يحيى بن اأكثم: ل واهلل ما اأهتدي اإلى جواب هذا ال�شوؤال, ول 

اأعرف الوجه فيه, فاإن راأيت اأن تفيدناه, فقال له اأبو جعفرQ: »هذه 

اأمة لرجل من النا�ص نظر اإليها اأجنبّي في اأّول النهار فكان نظره اإليها 

حراماً عليه, فلّما ارتفع النهار ابتاعها من مولها فحّلت له, فلّما كان 

فحّلت  تزّوجها  الع�سر  وقت  كان  فلّما  عليه,  فحرمت  اأعتقها  الظهر 

له, فلّما كان وقت المغرب ظاهر منها فَحُرمت عليه, فلّما كان وقت 

الع�ساء الآخرة كّفر عن الظهار فحّلت له, فلّما كان ن�سف الليل طّلقها 

واحدة فَحُرمت عليه, فلّما كان عند الفجر راجعها فحّلت له«.

اأهل بيته فقال لهم: هل  قال: فاأقبل الماأمون على من ح�شره من 

فيكم اأحد يجيب عن هذه الم�شاألة بمثل هذا الجواب, اأو يعرف القول 

وما  اأعلم  الموؤمنين  اأمير  اإّن  واهلل,  قالوا: ل  ال�شوؤال؟!  تقّدم من  فيما 

وا من الخلق بما ترون من  راأى. فقال لهم: ويحكم, اإّن اأهل هذا البيت ُخ�شُّ

الف�شل, واإّن �شغر ال�شّن فيهم ل يمنعهم من الكمال, اأما علمتم اأّن ر�شول 

اهلل P افتتح دعوته بدعاء اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالبQ وهو 

ابن ع�شر �شنين, وقبل منه الإ�شالم وحكم له به, ولم يدع اأحدًا في �شّنه 
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غيره. وبايع الح�شن والح�شينL وهما ابنان دون ال�شّت �شنين ولم 

يبايع �شبّيًا غيرهما, اأفال تعلمون الآن ما اخت�ّس اهلل به هوؤلء القوم, 

واأنّهم ذرّية بع�شها من بع�س, يجري لآخرهم ما يجري لأّولهم؟! قالوا: 

�شدقت يا اأمير الموؤمنين, ثّم نه�س القوم.

اأبو جعفرQ, و�شار  النا�س, وح�شر  اأح�شر  الغد  فلّما كان من 

 ,Qة والعّمال لتهنئة الماأمون واأبي جعفر القّواد والحّجاب والخا�شّ

ة فيها بنادق م�شك وزعفران معجون,  فاأخرجت ثالثة اأطباق من الف�شّ

�شنّية  وعطايا  جزيلة  باأموال  مكتوبة  رقاع  البنادق  تلك  اأجواف  في 

كّل  فكان  ته,  خا�شّ من  القوم  على  بنثرها  الماأمون  فاأمر  واإقطاعات, 

له.  فاأطلق  والتم�شه  فيها  التي  الرقعة  اأخرج  بندقة,  يده  في  وقع  من 

, فُنثر ما فيها على القّواد وغيرهم, وان�شرف النا�س 
)1(

وُو�شعت الِبَدُر

كاّفة  على  بال�شدقة  الماأمون  وتقّدم  والعطايا.  بالجوائز  اأغنياء  وهم 

مّدة  لقدره  معّظمًا   ,Qجعفر لأبي  مكرمًا  يزل  ولم  الم�شاكين. 

.
)2(

حياته, يوؤثره على ولده وجماعة اأهل بيته

من حيل الماأمون:

 Qاأبي جعفر وعن محّمد بن الرّيان قال: احتال الماأمون على 

بكّل حيلة, فلم يمكنه فيه �شيء, فلّما اعتّل واأراد اأن يبني عليه ابنته دفع 

اإلى مائتي و�شيفة من اأجمل ما يكون, اإلى كّل واحدة منهّن جامًا فيه 

ويختلف  العطايا,  في  ويقّدم  به  يتعامل  المال  من  مقدار  فيه  كي�س  والبدرة:  بدرة,  جمع  البدر:   -  )1(

باختالف العهود, والغالب اأّنه ع�شرة اآلف درهم.

)2( - المفيد: الإر�شاد ج 2 �س 281- 288.
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جوهر ي�شتقبلن اأبا جعفرQ اإذا قعد في مو�شع الأخيار. فلم يلتفت 

اإليهّن وكان رجل ُيقال له: »مخارق« �شاحب �شوت وعود و�شرب, طويل 

اللحية, فدعاه الماأمون فقال: يا اأمير الموؤمنين اإن كان في �شيء من 

اأمر الدنيا فاأنا اأكفيك اأمره, فقعد بين يدي اأبي جعفرQ, ف�شهق 

»مخارق« �شهقة اجتمع عليه اأهل الدار وجعل ي�شرب بعوده ويغّني فلّما 

فعل �شاعة واإذا اأبو جعفر ل يلتفت اإليه ل يمينًا ول �شماًل, ثّم رفع اإليه 

!« قال: ف�شقط الم�شراب من يده 
)((

راأ�شه وقال: »اتِق اهلل يا ذا الُعثنون

والعود فلم ينتفع بيديه اإلى اأن مات قال: ف�شاأله الماأمون عن حاله قال: 

.
)2(

لّما �شاح بي اأبو جعفر فزعت فزعة ل اأفيق منها اأبدًا

محّمد  جعفر  اأبي  على  دخلت  قال:  الها�شمّي  علّي  بن  محّمد  وعن 

من  تناولت  وكنت  الماأمون,  ببنت  عر�شه  �شبيحة   ,Lعلّي بن 

اأنا, وقد اأ�شابني العط�س  الليل دواًء فاأّول من دخل عليه في �شبيحته 

وكرهت اأن اأدعو بالماء, فنظر اأبو جعفرQ, في وجهي وقال: »اأراك 

عط�سان؟!«, قلت: اأجل, قال: »يا غالم ا�سقنا ماًء«, فقلت في نف�شي: 

ومعه  الغالم  فاأقبل  لذلك  واغتممت   ,
)3(

م�شموم بماء  ياأتونه  ال�شاعة 

)1( - اأي اللحية الطويلة.

)2( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 494.

)3( - وهذا يدّل على اأّن حياة الإمامQ كانت في خطر واأّن ق�شّية اغتياله كانت واردة ومتوّقعة, بل في 

بع�س الروايات اأّنه كان قد تعّر�س لالغتيال فعاًل عبر د�ّس ال�شّم له ولكن اهلل تعالى اأنجاه, فقد روى 

ابن حمزة الطو�شّي عن محّمد بن القا�شم, عن اأبيه, وعن غير واحد من اأ�شحابنا, اأّنه قد �شمع عمر 

بن الفرج اأّنه قال: �شمعت من اأبي جعفرQ �شيئًا لو راآه محّمد اأخي لكفر. فقلت: وما هو اأ�شلحك 

اهلل؟ قال: اإّني كنت معه يومًا بالمدينة اإذ قرب الطعام فقال: »اأم�سكوا« فقلت: فداك اأبي, قد جاءكم 

الغيب فقال: »عليَّ بالخّباز« فجيء به, فعاتبه وقال: »َمن اأمرك اأن ت�سّمني في هذا الطعام؟« فقال 

له: جعلت فداك فالن, ثّم اأمر بالطعام فرفع واأتي بغيره. )الطو�شّي ابن حمزة: الثاقب في المناقب 

�س 517(.
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فتناول,  الماء«,  ناولني  غالم,  »يا  قال:  ثّم  وجهي  في  م  فتب�شَّ الماء, 

م ف�شربت, واأطلت عنده فعط�شت, فدعا بالماء  ف�شرب, ثّم ناولني وتب�شَّ

م, قال محّمد  ففعل كما فعل في المّرة الأولى, و�شرب, ثّم ناولني وتب�شَّ

اأبا  اأّن  لأظّن  اإّني  واهلل  الها�شمّي:  علّي  بن  لي محّمد  فقال  بن حمزة: 

.
)1(

جعفر يعلم ما في النفو�س كما تقول الراف�شة!!

:P سوقه لمدينة جّده�

ومكث الإمام ببغداد مّدة من الزمان كان ينتظر فيها اليوم الذي 

يعود فيه اإلى حرم جّده ر�شول اهلل P, فعن الح�شين المكارّي قال: 

في  فقلت  اأمره,  من  كان  ما  على  وهو  ببغداد  جعفر  اأبي  على  دخلت 

مطعمه,  اأعرف  واأنا  اأبدًا,  موطنه  اإلى  يرجع  ل  الرجل  هذا  نف�شي: 

»يا ح�سين, خبز  فقال:  لونه  ا�شفّر  وقد  رفعه  ثّم  راأ�شه  فاأطرق  قال: 

�سعير, وملح جري�ص في حرم جّدي ر�سول اهلل اأحبُّ اإلّي مّما تراني 

.
)2(

فيه«

العودة اإلى المدينة:

ولّما �شاق �شدره ا�شتاأذن الماأمون في الذهاب اإلى الحّج, فاأذن له. 

اأّنه لّما توّجهQ من بغداد من�شرفًا من عند الماأمون ومعه  ُيروى 

اإلى  �شار  المدينة,  بها  قا�شدًا  الماأمون(  )بنت  الف�شل  اأمُّ  )زوجته( 

�شارع باب الكوفة ومعه النا�س ي�شّيعونه, فانتهى اإلى دار الم�شّيب, عند 

تحمل  لم  َنِبَقة  في �شحنه  وكان  الم�شجد,  ودخل  نزل  ال�شم�س,  مغيب 

)1( - الأربلّي: ك�شف الغّمة في معرفة الأئّمة ج 3 �س 153.

)2( - القطب الراوندّي: الخرائج والجرائح ج 1 �س 383.
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اأ في اأ�شل النبقة ف�شّلى بالنا�س �شالة  بعد, فدعا بكوز فيه ماء فتو�شّ

في  وقراأ  اهلل,  ن�شر  جاء  واإذا  الحمد  منها  الأولى  في  فقراأ  المغرب, 

الثانية الحمد وقل هو اهلل اأحد, وقنت قبل ركوعه فيها, و�شّلى الثالثة 

وت�شّهد و�شّلم, ثّم جل�س هنيهة يذكر اهلل تعالى, وقام من غير تعقيب 

ال�شكر,  �شجدتي  و�شجد  بعدها  وعّقب  ركعات,  اأربع  النوافل  ف�شّلى 

النا�س وقد حملت حماًل ح�شنًا  راآها  النبقة  اإلى  انتهى  فلّما  ثّم خرج. 

وقد   .
)1(

له ُعجم  ل  حلوًا  نبقًا  فوجدوه  منها  واأكلوا  ذلك  من  فتعّجبوا 

 ,
)2(

ُحكي عن ال�شيخ المفيد قوله: ولقد اأكلت من ثمرها وكان ل عجم له

)اأي ل نواة له(.

اإلى مدينة جّده  اإلى حّج بيت اهلل الحرام, ومن هناك عاد  وتوّجه 

اأخوه  بعده  من  الخالفة  وتوّلى  الماأمون,  مات  اأن  اإلى  هناك  وبقي 

 218 �شنة  �شهر رجب  والع�شرين من  ال�شابع  وكان ذلك في  المعت�شم 

للهجرة.

مع المعت�سم:

بالمعت�شم باهلل,  الملّقب  اإ�شحاق,  اأبو  الر�شيد  هو محّمد بن هارون 

ا�شمها  الكوفة  موّلدات  من  ولد,  مُّ 
ُ
اأ ّمه 

ُ
اأ العّبا�شّيين,  الخلفاء  ثامن 

»ماردة«, وكانت اأحظى النا�س عند الر�شيد. قيل فيه: اإّنه كان ذا �شجاعة 

وقّوة وهّمة, وكان َعِرّيًا من العلم, واإذا غ�شب ل يبالي َمن قتل. قال ابن 

اأبي دوؤاد: كان المعت�شم ُيخرج �شاعده اإليَّ ويقول: يا اأبا عبد اهلل َع�سَّ 

)1( - المفيد: الإر�شاد ج 2 �س 288- 289.

)2( - ابن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب ج 4 �س 390.
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تك, فاأمتنع, فيقول: اإّنه ل ي�شّرني, فاأروم ذلك, فاإذا  �شاعدي باأكثر قوَّ

هو ل تعمل فيه الأ�شّنة ف�شاًل عن الأ�شنان. وقال نفطويه: كان من اأ�شّد 

فيك�شره.  اإ�شبعيه  بين  الرجل  َزْنَد  يجعل  كان  اأّنه  وَزَعم  بط�شًا,  النا�س 

الأعاجم,  بملوك  يت�شّبه  وكان  الديوان.  الأتراك  اأدخل  خليفة  اأّول  وهو 

.
)1(

م�شيهم ويم�شي 

الإمام  ومناقب  ف�شائل  و�شمع  الملك  على  المعت�شم  ا�شتوى  ولّما 

الجوادQ وبلغه غزارة علمه ا�شطرمت نار الح�شد في قلبه و�شّمم 

على الق�شاء على الإمام, فا�شتدعاه اإلى بغداد, فلّما توّجه الإمام اإلى 

بغداد جعل و�شّيه وخليفته ابنه علّي النقّيQ ون�ّس على اإمامته عند 

كبار ال�شيعة وثقات الأ�شحاب و�شّلم اإليه كتب العلوم الإلهّية والأ�شلحة 

.Rو�شائر الأنبياء P التي كانت للنبّي

اإلى بغداد  P وذهب  اأهله وولده وترك حرم جّده  ثّم وّدع الإمام 

 220 بقلب حزين ودخلها يوم الثامن والع�شرين من �شهر محّرم �شنة 

.
)2(

للهجرة.. 

ويظهر من بع�س الروايات اأّن المعت�شم كان قد اأ�شخ�شه اإلى بغداد 

غير مّرة, حّتى كانت المرة الثانية في اأّول �شنة ع�شرين ومائتين وهي 

 .
)3(

ال�شنة التي توّفي فيها

)1( - اأنظر: ال�شيوطّي: تاريخ الخلفاء �س 333- 335.

)2( - القّمي ال�شيخ عّبا�س: منتهى الآمال ج 2 �س 563, وانظر: المفيد: الإر�شاد ج 2 �س 295.

)3( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 429.
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فعن اإ�شماعيل بن مهران قال: لّما خرج اأبو جعفرQ من المدينة 

اإلى بغداد في الدفعة الأولى من خرجتيه, قلت له عند خروجه: ُجعلت 

الأمر بعدك؟ فكّر  فاإلى َمن  الوجه,  اأخاف عليك في هذا  اإّني  فداك, 

بوجهه اإلّي �شاحكًا وقال: »لي�ص الغيبة حيث ظننت في هذه ال�سنة«, 

فلّما اأخرج به الثانية اإلى المعت�شم �شرت اإليه فقلت له: ُجعلت فداك, 

اأنت خارج فاإلى َمن هذا الأمر من بعدك؟ فبكى حّتى اخ�شّلت لحيته, 

, الأمر من بعدي اإلى ابني  ثّم التفت اإلّي فقال: »عند هذه ُيخاف علَيَّ

.
)1(

علّي«

ولّما خرج من المدينة في المّرة الأخيرة قال: »ما اأطيبك يا طيبة, 

.
)2(

فل�ست بعائد اإليك«

ولّما جيء به اإلى بغداد, جعل المعت�شم يد�ّس الد�شائ�س اإليه ويزّور 

ولكّن  عليه,  الت�شييق  اأو  ت�شفيته  غ  ي�شوِّ ما  اإيجاد  بغية  عليه  الحقائق 

باأ�شلوبه  لها   Qالإمام مواجهة  اأمام  بالف�شل  تبوء  كانت  محاولته 

الخا�ّس, والإعجازّي اأحيانًا.

من  بجماعة  دعا  المعت�شم  اإّن  قال:  اأّنه  اأرومة  ابن  عن  ُروي  فقد 

وزرائه, فقال: ا�شهدوا لي على محّمد بن علّي بن مو�شىR زورًا, 

واكتبوا اأّنه اأراد اأن يخرج. ثّم دعاه, فقال: اإّنك اأردت اأن تخرج علّي؟ 

وفالنًا  وفالنًا  فالنًا  اإّن  قال:  ذلك«.  من  �سيئاً  فعلت  ما  »واهلل  فقال: 

اأخذناها من بع�س  الكتب  ح�شروا, فقالوا: نعم هذه 
ُ
واأ �شهدوا عليك. 

)1( - الكلينّي: الكافي ج 1 �س 323.

)2( - الطو�شّي ابن حمزة: الثاقب في المناقب �س 516.
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 فرفع اأبو جعفرQ يده فقال: 
)1(

غلمانك. قال: وكان جال�شًا في بهٍو

البهو  ذلك  اإلى  فنظرنا  قال:  فخذهم«.  علّي  كذبوا  كانوا  اإن  »اللَّهمَّ 

كيف يزحف ويذهب ويجيء, وكّلما قام واحد وقع. فقال المعت�شم: يا 

نه, فقال: »اللَّهمَّ  بن ر�شول اهلل اإّني تائب مّما فعلت فادع رّبك اأن ي�شكِّ

.
)2(

�سّكنه, واإّنك تعلم اأّنهم اأعداوؤك واأعدائي«. ف�شكن

رجع  قال:  ب�شّدة  و�شديقه  دوؤاد  اأبي  ابن  �شاحب  زرقان  وعن 

له  فقلت  مغتّم,  وهو  المعت�شم  عند  من  يوم  ذات  دوؤاد  اأبي  ابن 

قال:  �شنة,  ع�شرين  منذ  متُّ  قد  اأّني  اليوم  وددت  فقال:  ذلك,  في 

اأبي جعفر محّمد  قلت له: ولم ذاك؟ قال: ِلما كان من هذا الأ�شود 

قال:  المعت�شم,  الموؤمنين  اأمير  يدي  بين  اليوم  مو�شى  بن  علّي  بن 

بال�شرقة  نف�شه  على  اأقّر  �شارقًا  اإّن  قال:  ذلك؟  كان  وكيف  له:  قلت 

الفقهاء  لذلك  فجمع  عليه,  الحّد  باإقامة  تطهيره  الخليفة  و�شاأل 

القطع  عن  ف�شاألنا   ,Qعلّي بن  محّمد  ح�شر 
ُ
اأ وقد  مجل�شه  في 

قال:   ,
)3(

الُكْر�ُشوع من  فقلت:  قال:  ُيقطع؟  اأن  يجب  مو�شع  اأّي  في 

والَكّف  الأ�شابع  هي  اليد  لأّن  قلت:  قال:  ذلك؟  في  الحّجة  وما 

ڇ  {چ  التيّمم:  في  اهلل  لقول  الُكْر�ُشوع,  اإلى 

ڇ} واتفق معي على ذلك قوم.
على  الدليل  وما  قال:  المرفق,  من  القطع  يجب  بل  اآخرون:  وقال 

الغ�شل  في  ڀ}  { ڀ ڀ  قال:  لّما  اهلل  لأّن  قالوا:  ذلك؟ 

)1( -البهو: البيت الذي كانوا يقيمونه اأمام البيوت اأو الخيام منزًل للغرباء وال�شيوف.

)2( - القطب الراوندّي: الخرائج والجرائح ج 2 �س 670- 671.

)3( - الكر�شوع: طرف الزند الذي يلي الخن�شر الناتئ عند الر�شغ.
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بن  محّمد  اإلى  فالتفت  قال:  المرفق,  هو  اليد  حّد  اأّن  على  ذلك  دّل 

علّيQ فقال: ما تقول في هذا يا اأبا جعفر؟ فقال: »قد تكّلم القوم 

فيه يا اأمير الموؤمنين«, قال: دعني مّما تكّلموا به, اأّي �شيء عندك؟ 

باهلل  اأق�شمت عليك  قال:  الموؤمنين«,  اأمير  يا  »اعفني عن هذا  قال: 

لّما اأخبرت بما عندك فيه, فقال: »اأّما اإذا اأق�سمت علّي باهلل اإّني اأقول: 

نَّة, فاإّن القطع يجب اأن يكون من مف�سل اأ�سول  اإّنهم اأخطاأوا فيه ال�سُّ

الأ�سابع فيترك الكّف«, قال: وما الحّجة في ذلك؟ قال: »قول ر�سول 

اهلل عليه واآله ال�سالم: »ال�سجود على �سبعة اأع�ساء الوجه واليدين 

لم  المرفق  اأو  الكر�شوع  من  يده  فاإذا قطعت  والرجلين«,  والركبتين 

يبق له يد ي�شجد عليها, وقال اهلل تبارك وتعالى: {ڃ ڃ ڃ} 

چ  چ  چ  چ   } عليها  ي�شجد  التي  ال�شبعة  الأع�شاء  هذه  به  يعني 

ڇ} وما كان هلل لم ُيقطع«.
مف�شل  من  ال�شارق  يد  بقطع  واأمر  ذلك  المعت�شم  فاأعجب  قال: 

الأ�شابع دون الكّف.

قال ابن اأبي دوؤاد: قامت قيامتي وتمّنيت اأّني لم اأك حّيًا.

قال زرقان: اإّن ابن اأبي دوؤاد قال: �شرت اإلى المعت�شم بعد ثالثة, 

اأعلم  بما  اأكّلمه  واأنا  واجبة,  علّي  الموؤمنين  اأمير  ن�شيحة  اإّن  فقلت: 

اأّني اأدخل به الّنار, قال: وما هو؟ قلت: اإذا جمع اأمير الموؤمنين من 

ف�شاألهم  الّدين,  اأمور  واقع من  لأمر  وعلماءهم  رعّيته  مجل�شه فقهاء 

عن الحكم فيه فاأخبروه بما عندهم من الحكم في ذلك, وقد ح�شر 

بذلك  النا�س  ت�شامع  وقد  به,  وكتاَّ ووزراوؤه  اده  وقوَّ بيته  اأهل  المجل�س 

8(
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هذه  �شطر  يقول  رجل  لقول  كّلهم  اأقاويلهم  يترك  ثّم  بابه,  وراء  من 

اأولى منه بمقامه, ثّم يحكم بحكمه دون  اأّنه  باإمامته, ويّدعون  ّمة 
ُ
الأ

حكم الفقهاء؟ قال: فتغّير لونه وانتبه لما نّبهته له وقال: جزاك اهلل 

عن ن�شيحتك خيرًا.
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ال�شهادة
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قال: فاأمر يوم الرابع فالنًا من كتاب وزرائه باأن يدعوه اإلى منزله 

اأح�سر مجال�سكم«,  اأّني ل  »قد علمت  وقال:  يجيبه,  اأن  فاأبى  فدعاه 

فقال: اإّني اإّنما اأدعوك اإلى الطعام واأحّب اأن تطاأ ثيابي وتدخل منزلي 

لقاءك  الخليفة  وزراء  من  فالن  بن  فالن  اأحبَّ  وقد  بذلك,  ك  فاأتبرَّ

ربُّ  ف�شاأله  بداّبته,  فدعا   , ال�شمَّ اأح�ّس  منها  اأطعم  فَلّما  اإليه,  ف�شار 

»خروجي من دارك خير لك«, فلم يزل يومه  اأن يقيم, قال:  المنزل 

.Q
)1(

ذلك وليله في ِخلفة حّتى ُقب�س

على  والتاآمر  والخداع  التزوير  في  ف�شله  المعت�شم  اأدرك  اأن  وبعد 

الإمام,Q, فقد راأى اأن يتخّل�س منه بنف�س الطريقة الخبيثة التي 

انتهجها اأ�شالفه الجّبارون مع اآباء الإمامQ واأجداده, األ وهي د�سُّ 

القابلة لالعتماد بدون  الوحيدة  الطريقة  اإّنها  اإليه خفيًة, حيث  ال�شمِّ 

تعري�شهم للخطر, وكانت الو�شيلة والأداة هي بع�س وزرائه كما تقّدم 

اأّم الف�شل ابنة الماأمون زوجته والرقيب عليه  اأو  في الرواية ال�شابقة, 

.
)2(

َخر
ُ
من قبلهم على روايات اأ

وكان الإمام الجوادQ يعلم بدنّو اأجله, وقد اأخبر بع�س اأ�شحابه 

»الفرج بعد   :Qاأبو جعفر العّطار قال: قال  بذلك, فعن ابن بزيع 

)1( - العّيا�شي محّمد بن م�شعود: تف�شير العّيا�شي ج 1 �س 319, عنه: المجل�شّي: بحار الأنوار ج 50 �س 5.

)2( - مرت�شى العاملّي ال�شّيد جعفر: الحياة ال�شيا�شّية لالإمام الجوادQ �س 99- 100.
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 .
)1(

�شهرًا ثالثين  بعد  فمات  فنظرنا  قال:  �سهراً«,  بثالثين  الماأمون 

 :Qالر�شا بن  اأبي جعفر  اإلى  كتبت  قال:  القّمّي,  اأبي طالب  وعن 

»اندبني   : اإليَّ اأباه-, قال: فكتب  اأعني  اأبا الح�شن-  اأرثي  اأن  َذْن لي 
ْ
فاأ

. كما اأّنه كتب يخبر بع�س ال�شيعة بذلك, فعن محّمد بن 
)2(

واندب اأبي«

ل�ست  فاإنِّي  الخم�ص  اإليَّ  »احملوا   :Qجعفر اأبو  اإليَّ  كتب  الفرج: 

.
)3(

اآخذه منكم �سوى عامي هذا, فُقب�ص في تلك ال�سنة«

وهكذا جعل المعت�شم يعمل الحيلة في قتل اأبي جعفرQ, واأ�شار 

اأبي  انحرافها عن  وقف على  لأّنه  ت�شّمه  باأن  زوجته  الماأمون  ابنة  اإلى 

ولأّنه  عليها,  ابنه  الح�شن  اأبي  اأّم  لتف�شيله  عليه  غيرتها  و�شّدة  جعفر 

رازقّي  عنب  في  �شّمًا  وجعلت  ذلك  اإلى  فاأجابته  ولدًا,  منها  يرزق  لم 

تبكي,  وجعلت  ندمت  منه  اأكل  فلّما   ,Qيديه بين  وو�شعته 

فقالQ: »ما بكاوؤك؟! واهلل لي�سربّنك اهلل بفقٍر ل ينجبر, 

جوارحها,  من  الموا�شع  اأغم�س  في  بعلة  فماتت  ين�ستر«,  ل  وبالٍء 

حّتى  العّلة  تلك  على  ملكها  وجميع  مالها  فاأنفقت   
)4(

نا�شورًا �شارت 

.
)5(

احتاجت اإلى ال�شترفاد

اأح�ّس  فلّما  المالم�شة,  عند  به  يم�شح  بمنديل  �شّمته  اإّنها  ويقال: 

بذلك قال لها: »اأبالك اهلل بداء ل دواء له«. فوقعت الآكلة.. )فيها(, 

)1( - الأربلّي: ك�شف الغّمة في معرفة الأئّمةR ج 3 �س 156.

)2( - الطو�شّي: اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الك�ّشي, ج 2 �س 838.

)3( - ابن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب ج 4 �س 389.

الفم يع�شر  البدن بمادة خبيثة, �شّيقة  اأي�شًا-: عّلة تحدث في  بال�شين  النا�شور- وربما �شبطت   - )4(

بروؤها.

)5( - المجل�شّي: بحار الأنوار ج 50 �س 17.
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بالدواء, فال  وي�شيرون عليها  اإليها,  للطبيب, ينظرون  تنك�شف  فكانت 

.
)1(

ينفع ذلك �شيئًا, حّتى ماتت في عّلتها

اإليه,  واأو�شى   ,Qالح�شن اأبي  على  ن�ّس  الوفاة  ح�شرته  ولّما 

.
)2(

وكان �شّلم المواريث وال�شالح اإليه بالمدينة

وعن ابن م�شافر, عن اأبي جعفر الثانيQ, اأّنه قال- في الع�شّية 

التي توّفي في ليلتها-: »اإّني ميِّت الليلة«. ثّم قال: »نحن مع�سر اإذا لم 

.
)3(

ير�ص اهلل لأحدنا الدنيا نقلنا اإليه«

وعندما �شاهدت اأثر ال�شمِّ في بدن الإمام تركته وحيدًا في الدار, 

حّتى ق�شى نحبه..

وا اإماماه وا جواداه وا غريباه وا م�شموماه

ظ����������������������������������������ل ن����������������������������������اي����������������������������������م ط����������������������������������ري����������������������������������ح اش����������������������������������������ل����������������������������������������ون م������������������ح������������������ت������������������ار
ط��������������������������������������ول ال�������������������ل�������������������ي�������������������ل وح������������������������������������������������ده اي������������������������������������������������ون ع�������������������ل�������������������ى ال��������������������������������������دار

دار او  وات��������������������������ق��������������������������ب��������������������������ل  ال����������������������ف����������������������ج����������������������ر  ص���������������������������لّ���������������������������ى  ب���������������������������������س 
ال�������������������رج�������������������ل�������������������ي�������������������ن م���������������������������������������������������دد  او  وّس����������������������������������������������������������������������������ده  راس����������������������������������������������������������������ه 
على  وال�شيوف  وا�شتخرجوا جنازته,  الدار  على  ال�شيعة  واحت�شدت 

عواتقهم وقد تعاقدوا على الموت لأّن المعت�شم حاول اأن يمنعهم عن 

.
)4(

ت�شييعه

)1( - الطبرّي: دلئل الإمامة �س 395- 396.

)2( - الم�شعودّي: اإثبات الو�شّية �س 227.

)3( - القطب الراوندّي: الخرائج والجرائح ج 2 �س 773.

)4( - المظّفر ال�شيخ محّمد ح�شين: تاريخ ال�شيعة �س 65.
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إج�������������������������������������������������وا ي�������������������������ّم�������������������������ه اب������������������ح������������������ن������������������ي������������������ن اول������������������������������ط������������������������������م ع�������������������������ال�������������������������راس
ط�����������������������ل�����������������������ع�����������������������وا ب�������������������������������ال�������������������������������ج�������������������������������واد اوف�����������������������������������������زع�����������������������������������������ت ال�����������������������ن�����������������������اس

لَ���������������������������������������ّم���������������������������������������ن غ��������������������������س��������������������������ل��������������������������وا ص���������������������������������اح���������������������������������ب ال��������������������������ن��������������������������وم��������������������������اس
ح���������������������������������������ف���������������������������������������وا ب����������������������������ال����������������������������ق����������������������������ب����������������������������ر ك��������������������������ل��������������������������ه��������������������������م م��������������������ح��������������������زن��������������������ي��������������������ن
وعلم الإمام الهاديQ- بتعليم من اهلل تعالى- بوفاة اأبيه, فبكى 

بكاًء �شديدًا و�شئل عن ذلك: ما بكاوؤك؟ فلم يجب, وا�شتاأذن بالدخول 

 ,
)1(

اإلى منزله, ولّما دخل ارتفع ال�شياح والبكاء من منزله, ثّم خرج

له:  اأبو جعفر«, فقيل  اإليه راجعون, م�سى  واإّنا  »اإّنا هلل   :Qفقال

.
)2(

وكيف عرفت ذلك؟ قال: »تداخلني ذّلة هلل لم اأكن اأعرفها«

غ�سباً,  ُيقتل   ,
)3(

�سهيد واأّمي  »باأبي  قال:  اأّنه   Qالر�شا وعن 

فيبكي له وعليه اأهل ال�سماء, ويغ�سب اهلل تعالى على عدّوه وظالمه, 

وعقابه  الأليم  عذابه  اإلى  به  اهلل  يعّجل  حّتى  ي�سيراً  اإّل  يلبث  فال 

..
)4(

ال�سديد«

ــْاِري َع ِط 
ْ
ب ال�سِّ ِه  ــدِّ َج ِمْثَل  َبَقى  اْلَعَوْاِديَمــْا  ْاُه 

َ
ــر َقَ  

ْ
َعَلى َتْعُدو  ِم 

ْ
اْلِج�س

ــْوا ــلَّ ثـــاً َوَع ــَمــُه َثـــَ�ْ
ْ

ـــْوا ِجــ�ــس ُك
َ
ـــر َعْاِدَت ال�سِّ �ُسْمِر  ـــشِ  ْو� ُروؤُ  

ْ
ــي ِف ــُه  ــسَ َراأْ�

)1( - ال�شّفار: ب�شائر الدرجات �س 487.

)2( - الم�شدر ال�شابق.

)3( - الم�شعودّي: اإثبات الو�شّية �س 217.

)4( - المجل�شّي: بحار الأنوار ج 50 �س 15, عن عيون المعجزات.
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:Q في زيارته

 ,Qالثالث الح�شن  اأبي  اإلى  كتبت  قال:  عقبة  بن  اإبراهيم  عن 

واأبي  الح�شن  اأبي  وزيارة   ,Qعبد اهلل اأبي  زيارة  اأ�شاأله عن 

م, وهذا اأجمع  جعفرL, وكتب اإلّي: »اأبو عبد اهلل,Q, المقدَّ

.
)1(

واأعظم اأجراً«

ببغداد:  »تقول  قال:   ,Qالح�شن اأبي  عن  الزيارات  كامل  في 

ال�سالم عليك يا ولّي اهلل, ال�سالم عليك يا حّجة اهلل, ال�سالم عليك 

في  هلل  بدا  من  يا  عليك  ال�سالم  الأر�ص,  ظلمات  في  اهلل  نور  يا 

�ساأنه, اأتيتك عارفاً بحّقك, معادياً لأعدائك, فا�سفع لي عند رّبك يا 

مولي«. قال: »وادع اهلل وا�ساأل حاجتك«, قال: »و�سلِّم بهذا على اأبي 

.»Lجعفر محّمد بن علّي

علّي,  بن  بن جعفر ومحّمد  زيارة مو�سى  اأردت  »اإذا   :Qوعنه

الح�سن  اأبي  قبر  وزر  الطاهرين,  ثوبيك  والب�ص  وتنّظف  فاغت�سل 

مو�سى بن جعفر ومحّمد بن علّي بن مو�سى الر�سا, وقل حين ت�سير 

:Lعند قبر مو�سى بن جعفر

ال�سالم  اهلل,  حّجة  يا  عليك  ال�سالم  اهلل,  ولّي  يا  عليك  »ال�سالم 

عليك يا نور اهلل في ظلمات الأر�ص, ال�سالم عليك يا من بدا هلل في 

�ساأنه. اأتيتك زائراً عارفاً بحّقك, معادياً لأعدائك, موالياً لأوليائك, 

فا�سفع لي عند رّبك يا مولي. ثّم �َسْل حاجتك«.

)1( - الطو�شّي: تهذيب الأحكام ج 6 �س 91.
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الأحرف,  بهذه   Qالجواد محّمد  جعفر  اأبي  على  �سلِّم  »ثّم 

وابداأ بالغ�سل وقل:

الر�سّي  التقّي,  البّر  الإمام  علّي,  بن  محّمد  على  �سلِّ  »اللَّهمَّ 

المر�سّي, وحّجتك على من فوق الأر�سين ومن تحت الثرى, �سالة 

ما  كاأف�سل  مترادفة,  متواترة  متوا�سلة  مباركة  زاكية  تاّمة  كثيرة 

ال�سالم  اهلل,  ولّي  يا  عليك  ال�سالم  اأوليائك.  من  اأحد  على  �سّليت 

عليك يا نور اهلل, ال�سالم عليك يا حّجة اهلل, ال�سالم عليك يا اإمام 

الو�سّيين.  و�ساللة  النبّيين  خليفة  يا  عليك  ال�سالم  الموؤمنين, 

عارفاً  زائراً  اأتيتك  الأر�ص,  ظلمات  في  اهلل  نور  يا  عليك  ال�سالم 

يا  رّبك  فا�سفع لي عند  لأوليائك,  لأعدائك, موالياً  بحّقك, معادياً 

.
)1(

ى اإن �شاء اهلل تعالى مولي«. ثّم �شل حاجتك, فاإّنها ُتْق�شَ

)1( - ابن قولويه جعفر بن محّمد: كامل الزيارات �س 502- 503.
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خاتمة في المراثي
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رثاء الشيخ محّمد حسين اإلصفهانّي:
ــُرُه

ْ
ــي َغ َجـــــَوْاَد  َلْ  ـــَوْاُد  ـــَج اْل ـــَو  ــُرُهُه

ْ
َخــي  ْ اإِلَّ اْلــُوُجــْوِد   

ْ
ــي ِف  

َ
ــر

ْ
َخــي َلْ 

ــِع ــِرْي ــ�ــسْ ــِن َوالــتَّ ــِوْي ــْك ــتَّ ــال ــِعَوَجــــْاَد ِب
ْ
ــي ــِن ــَم ــى َمـــَقـــْاِمـــِه اْل ــ�ــسَ ــَت ــْق ــُم ِب

َبــْاِقــَيــْه ــُه  ــْن ِم ــَق 
ْ
ــب َت َلــْم  اإَِذْا  ــَيــْهحتاّى  ْاِق

َّ
الــر ُفْو�ِش  النُّ نْــَفــ�ــِش 

َ
ِبــاأ ـــْاَد  َج

ــا ــَي َظــْاِم ماً 
ْ
�َسِمي ــِه  ِبــَنــْفــ�ــسِ �َسْاِمَياَجــــْاَد  ــْامــاً  ــَق َم ــْوِد  ــُج اْل ــَن  ِم ـــْاَل  نَ

ْم َتْنَف�سِ َلْ   
ْ

ِتي الَّ اْلُوْثَقى  َوُة 
ْ
ــر ــُع ــْمَواْل اْلُمْعَت�سِ ــمِّ  ِب�ُس ــاً  ُظْلم ــْت  َع َتَقطَّ

ــِه �َسَبْاِب  
ْ

ــي ِف ــَو  َوُه ــداً 
ْ
�َسِهي  

ْ
ــى ــِهَق�سَ ْاِب

َ
ــر ــسَ � 

ْ
ــمُّ ِفـــي ـــِه الــ�ــسُّ

ْ
ـــشَّ اإَِلـــي ُد�

ــمِّ ــِه ِبــالــ�ــسُّ ــْاِم ــَي ــسِ ـــْن �  َع
َ
ـــر ـــَط ْف

َ
ــْاُء اْلــِعــْلــِماأ ــَم ــسَ ــُه � ــْن ْت ِم

َ
ــر ــَط ــَف ــانْ َف

ــْاِء ــَك ــُب ــاْل ــْاُء ِب ــَم ــسَّ ــ� ــِت ال ــقَّ ــسَ ــ� ــَمــْاِءَوانْ ْر�ــــشِ َوالــ�ــسَّ
َ
ــْاِد اْلأ ــَم َعــَلــى ِع

ــْا َخَب ــُث 
ْ
َحي ــْا  ُنُجْوُمَه ــْت  َباَوانَْطَم�َس َوَمْن�سِ فــاً 

َ
ــر �ــسَ  

ْ
ــي ــْاِل ــَع ــَم اْل ـــْدُر  َب

ــُهــْوِد ـــُب الــ�ــسُّ ـــَوْاِك ْت َك
َ
ـــر ـــَث ـــَت ـــْوِدَوانْ ـــُوُج ـــِم اْل ـــْاَل ـــْاِم َع ـــَظ ــى ِن ــَل َع

ــُد
ْ
ــِمــي ـــُه َت ــــــشُ َل ْر�

َ
ــــــْاَدِت اْلأ ــُدَوَك

ْ
ــي ــِم ــَع اْل ُفـــِقـــَد  ْذ  اإِ ْهــِلــَهــا 

َ
ِبــاأ

ِدِه ِبـــَ�ْ ــْن  َع ْاِر  ــــدَّ ال ــَد 
ْ
َبــِعــي ى  ِدِهَق�سَ ْوَلْ

َ
اأ ــــْن  َوَع ِعــَيــْاِلــِه  ــــْن  َوَع

ُك ْ
َ

ـــــ� ْم
َ
ــِه اْلأ ــِت َب

ْ
ــر  َعــَلــى ُغ

ْ
ــِكــي

ْ
ــب ُكَت ْ

َ
ـــــ� ْف

َ
ــا اْلأ ــِرَه ــِرْي  �ــسَ

ْ
ــْوُح ِفـــي ــُن َت

ــْوِم ــُج ــنُّ ْعـــُيـــُن ال
َ
ــاً اأ ــْزن ــِه ُح

ْ
ــِكــي

ْ
ــب ـــْوِمَت ُج

ُّ
ـــر ـــال ـــِه ِب

ْ
ـــي ـــِل ـــْاِت َتـــْلـــَعـــُن َق
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ْرَوْاُح
َ
َواْلأ ــْوُل  ــُق ــُع اْل ـــِت  ـــْاَح ــْاُحَونَ ــَب ــسْ �

َ
ُل َواْلأ ْ

َ
ــــ� ْظ

َ
ــْاَحــِت اْلأ ــْل نَ َب

ْ
ــْاِلــي ــَمــَع ْدُمــــُع اْل

َ
ــِه اأ

ْ
ــي ــْت َعــَل ــبَّ ــي�ــسُ ــَوْاِل ــَع ــــْا اْل ــــَوْاُدَه ْط

َ
ْت َلـــُه اأ ُهـــدَّ

ـــَهـــْا اْلـــُعـــُلـــْوُم ـــيِّ ـــْاِن بَّ َ
ـــر ـــَكـــْت ِل ــْوُمَب �ــسُ

ُّ
 َحــْاِفــِظــَهــْا الــر

ْ
ــْت َعــَلــى ــْاَح نَ

ــْوُد ــُج ـــَكـــْاُه اْل ــداً َوَب
ْ
ــِهــي  �ــسَ

ْ
ــى ـــِه َيــــُجــــْوُدَقــ�ــسَ ـــــُه ِبـــَنـــْفـــ�ـــسِ نَّ

َ
ـــــاأ َك

ــُه ْاُب
َ
ــر ــْح ــِه ِم ــْاِب  َعــَلــى ُمــ�ــسَ

ْ
ــِكــي

ْ
ــب ــُهَي ــْاُب ــسَ ــ� ـــْاَبـــُه ُم �ـــسَ

َ
ـــْا اأ ـــَم نَّ

َ
ـــاأ َك

ْاَعْه
َ
ر ِبال�سَّ �ُش 

ْ
اْلِبي  

ْ
َيْاِلي اللَّ  

ْ
ِكي

ْ
ْاَعْهَتب ال�سَّ ــْاِم  ــَي ِق ـــْوِم  َي  

ْ
ـــى َل اإِ ــْوداً  ــسُ �

ــْوِن ــاأُْم ــَم اْل ــِة  ــَن ِلْب ــاً  ــس ــوؤْ� َوُب اْلَمْكُنْوِنَتْع�ساً  ِلِحْقِدَهْا  ــْا  ــْدِرَه َغ ــْن  ِم

ـــْاِدِر ـــَغ ـــْا اْل ـــَه
ْ
ـــي ِب

َ
 اأ

ُّ
ــر ــسِ ـــَهـــْا � ـــاإِنَّ ــْاِدِرَف ــَمــ�ــسَ اْل ـــَواإِ  �ـــسْ

َ
اأ ِمــْن  ٌة  ُم�ْسَتقَّ

اْلِمَحْن َعَظْاِئِم  ِمــْن  ِمْنَهْا  ــْاَل  نَ َمْنَقــْد  الزَّ َمَدى  ــُرُه  ِذْك ُيْن�َسى  �َش 
ْ
َلي َمْا 

اْلَخْاِئِن ــَهــْا 
ْ
ِبــي

َ
اأ  

ْ
اإَِلـــى �َسَعْت  ــَغــْاِئــِنَفَكْم  ـــَن الــ�ــسَّ ــْا ِم ــَه

ْ
ــي ــْا ِف ــَم ـــِه ِل ِب

ــْاُء ــَق ــسَّ ــ� ال َلــَهــْا  ـــمَّ  َت اإََذْا  ــى  ــْاُءحــتاّ ــَودَّ ِبـــِه اْلــَفــ�ــسَ ــْا ا�ــسْ ــَم ــــْت ِب َت
َ
اأ

ْم اْلُمْعَت�سِ ْمــِر 
َ
ِبــاأ ــَلــًة 

ْ
ِغــي ْتُه  ماّْ�َسمَّ

َوُي�سِ ُيْعِمي  ــَو  ُه َدْاٌء  ــُد  ــِحــْق َواْل

ــْت َيـــَدْاَهـــْا ــَن ــْا َج ــماّ ــْا ِم ــَه ــــٌل َل ـــْاَوْي ـــْاَه َب
َ
ــْت اأ ــَع ــِب ــْا َت ــْاَه ــَق ــسَ � 

ْ
ــــي َوِف

َفْت
َ
َعر َمــْا  ْذ  اإِ ِمْنُه   

ْ
�ْسَقى

َ
اأ  

َ
ِهــي َوَفــــْتَبــْل  ِبــــِه  َوَلْ  ـــْا  ـــَه ـــيِّ َوِل َحــــقَّ 

ــِه ــْاِب ــَب ــسَ �  
ْ

َعــَلــى ــْت  ــَن ــنَّ ــَح َت ْاِبــِهَوَلْ 
َ
اْغــِتــر  

ْ
ــى ــَل َع ــْت  ــَف ــطَّ ــَع َت َوَلْ 

ــَهــْا
ْ
ِبــي

َ
ـــْت َيــــَدْاَهــــْا َوَيــــــَدْا اأ َتـــبَّ

)1(

ــْا ــَه
ْ
ــي ِف ـــَزْاُء  ـــَع اْل َجـــلَّ  َبٌة 

ْ
ي ُم�سِ

)1( - الإ�شفهانّي ال�شيخ محّمد ح�شين: الأنوار القد�شّية �س 106- 108.
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�شهادة الإمام محمد الجواد 

رثاء السّيد صالح القزوينّي النجفّي:
من ق�سيدة يقول فيها:

ُمْوا َيمَّ ْيــَن 
َ
اأ ْاِنَهْا  �ُسكَّ َعْن  ْاَر  الــدَّ ْتَهُمْوا؟�َسِل 

َ
َواأ ْوا  ا�ْسَتَقلُّ َيْوَم  نَْجُدْوا 

َ
اأ َفَهْل 

اإلى اأن يقول:

َتى
َ
اأ َوُمْذ  اْلَجَوْاُد  ا�ْسُتْدِعي  ِيْثِرَب  ُمَوِمْن  ُمَعظَّ ْاَيــْا 

َ
اْلــَبــر ــَن 

ْ
ــي َب ــٌة  ــَل

ْ
ِغــي َلـــُه 

ُمْعِجٌز َبْاَن   
ْ

َطَفى اْلُم�سْ ْبَن  َيْا  َلَك  َغُمَوَكْم 
ْ
ُمر ــَك  ــْاِدْي َع

َ
اأ ِمــْن  نْــٍف 

َ
اأ ُكــلُّ  ــِه  ِب

ِه ِبَكفِّ ـــْاٍز  َب َد 
ْ
ي �سَ اْمــِتــَحــْانــاً   

َّ
ــر ــسَ �

َ
ــُماأ ــُت ــْك  َوَي

ُّ
ــر ــْا ُيــ�ــسِ ــمَّ ــُه َع َت

ْ
ــر ــَب ْخ

َ
ــاأ َف

ْن
َ
اأ َل 

ْ
َقب ْهِج  النَّ  

ْ
ِفي اْجَتْاَز  ا  َلمَّ ْذَعــَن 

َ
ُمَواأ ُم�َسلِّ ـــَو  َوْه ــْاَع  َفــانْــ�ــسَ ــْاِهــَدُه  ــ�ــسَ ُي

ِخْفَيًة ْكَثَم 
َ

اأ ْبُن  َيْحَيى  اْلِعَدْى   
ْ

ْر�َسى
َ
ُتْفَحُمَواأ ـــَك  نَّ

َ
اأ ــِه 

ْ
ــي ــاأِْت َي ــْا  ــَم ِب ــْوا  ــنُّ َوَظ

ناً ُمَبيِّ اْلَجَوْاِب   
ْ

ِفي  
ْ

َيْحَيى ْخَجْلَت 
َ
ُمْحِرُمَفاأ َوْهــَو  ــُروؤٌ  اْم ِدْيِه 

ْ
ُير ِد 

ْ
ي ال�سَّ َعِن 

َم�َسْاِئً� َن 
ْ
ْاِئِلي ال�سَّ ــَت 

ْ
َجــب

َ
اأ ـــَت  نْ

َ
ُمَواأ ُتَعلَّ َلْ  ــٌم  ــْاِل َع ْلــفــاً، 

َ
اأ ــَن 

ْ
ــي ِث ْ

َ
ــ� َث

اإلى اأن يقول:

�ُسوؤَْاَلُه ْخَفى 
َ
َفاأ َيْحَيى   

ْ
ا�ْسَتَحى ْا  ُمَوَلمَّ َتَتَكلَّ �ُسوؤِْلِه   

ْ
ــي ِف ْا  اْلَع�سَ َت 

ْ
ـــر َم

َ
اأ

َنٍة
ْ
َقي ُحــْكــُم  َفــَمــْا  ــــْاُه  اإِيَّ ــَك  ــوؤُْل ــسُ ــُرُمَو� ــْح ــَهــْاِر َوَت ْ الــنَّ

ــي ْاراً ِف
َ
َتــِحــلُّ ِمــــر

ُيِطْق َوَلْم  َجَوْاباً  َيْحَيى  َتِطْع 
ْ

َي�س َفــُمَفَلْم  َلــُه  ــا  ْاَي
َ
ــر ــَب اْل نَّ 

َ
اأ ـــْو  َوَل ــاً  م ْ

َ
ــ� َك
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ْبَي�ٍش
َ
ِباأ َتاأِْتي  َت 

ْ
ْخــَبــر

َ
اأ �ٍش 

َ
َفر ــْن  ــُمَوَع ـــَ�ْ َيــَتــَو�ــسَّ ــِل َف ــْم ــَح ُة اْل

َّ
َلـــُه ُغـــر

َوًة
ْ

ُك�س ُل 
َ
اأ

ْ
َي�س ِمْنَك  �َسْهٍل  اْبُن   

َّ
�َسر

َ
ُماأ

ُّ
َكر التَّ ــَذْا  َوَه ْل 

َ
اأ

ْ
َي�س ــْم  َوَل َفُجْدَت 

َتُه
ْ
�َسَفي ــمٍّ  �ــسَ

َ
اأ ْعــَمــى 

َ
اأ ــٍم  ــَك ْب

َ
اأ ــْم  ُمْواَوَك مَّ �سَ اْلُخْلِف   

ْ
َعَلى ــَوْاٍم  ْق

َ
اأ َبْاُل  َفَمْا 

َك اْلَفَتى ْخَم�سِ
َ
ْى ِمْن َتْحِت اأ

َ
ر �ُش الثَّ

ْ
ــُمَوَقب ــَوهُّ ــتَّ ــُه َوال ــنُّ ــى َظ ــَط ْخ

َ
ــاأ  َف

َّ
ــر �ــسَ

َ
اأ

�ِسْدَرٍة ْاُن  ْغ�سَ
َ
اأ ِمْنَك  ْوٍء  ِبُو�سُ ُيْطَعُمَزَهــْت  �َش 

ْ
َلي َمْا  اْلَحْاِل  ِفي  ْطَعَمْت 

َ
اأ َوَقْد 

ِبْنُتُه ْاُن 
َ
�َسْكر ْج�ُش  َوالرِّ �َسَكْت  ا  ُمَوَلمَّ ُيــَخــذِّ  

ِّ
ِفي

َ
ِباْلَم�ْسر َعــَدا  َك 

ْ
َعَلي

نَّــــُه
َ
 َواأ

ِّ
ــي ِف

َ
ــر ــسْ ــ� ــَم ــاْل ــُه ِب ــُم ــِل ــْك ُي

َ
ُم؟اأ ــْاِت اْلــُمــَقــوِّ ــَن ــْاِئ ــَك ــلِّ اْل ــُك ــُه َوِل َل

ِمْخَذماً َقــلَّ  ٌم  ِمْع�سَ ِمْنُه  �ُسلَّ  َلْ 
َ
ُماأ ِمْع�سَ ِمْنُه  ِمْخَذماً  َيْوماً  َقــلَّ  َوَلْ 

اإَِلى َيْثِرٍب  ِمْن  ْر�ــشَ 
َ
اْلأ َطَوْيَت  َجُمَوَيْوَم 

ْ
ُت�س ــُع  ــَدْاِم ــَم َواْل ِبُطْو�ٍش  ــَك 

ْ
ــي ِب

َ
اأ

ِبَنْف�ِسِه ــْوُد  ــُج َي ُمْلًقى  ــُه  ــَت
ْ
ــي َعْلَقُمَوَوْاَف  

َ
ــي َوْه َدى 

َّ
ــر ال َكْا�َسْاِت  ُع 

َ
َيْجر

ِجْئَتُه َن 
ْ
ِحي َبْاِكياً  �َسْوقاً  َك  مَّ َدُمَفَ�سَ َوَدْمُعُكَمْا  ْاِكي  الزَّ ْدِرِه  �سَ  

ْ
ــى اإَِل

ٌع ـــِوٌل َوُمـــــَودِّ ـــْع ــــلٌّ ِلــُكــلٍّ ُم َوَيــْلــِثــُمَوُك ــُه  ِمــْن  
َ
ــْغــر الــثَّ َي�ُسمُّ  باً 

ْ
َحِبي

اْلِعَدْا َعِن   
ْ

َيْخَفى ُث 
ْ
َحي ِمْن  ِبِه   

ٌ
ِمْنُهُمَوَجْهر َواْلَفْتِك  اْلَغْدِر  َخْوَف  َمَكْاُنَك 

ــــَدْاَوًة َوَع ْوا  َق�سَ ُظْلماً  َنُكَمْا 
ْ
ُمْواَوَبي َوَتَحكَّ ــَوى  ِبــالــنَّ ــاً  ــْوت َوَم ــْاًة  ــَي َح

ــَت ِبــَيــْوِمــِه ْغ
َ
ــر ــْا َف ــمَّ ــــِرِه َل ْم

َ
ـــْن اأ ُيْعَلُمَوِم �َش 

ْ
َلي َمْا  ْعِلْمَت 

ُ
اأ َوَقْد  َرَجْعَت 

َب�
ْ
َوَكر �َسْجواً  ُخ 

ْ
َواْلَكر َلُكْم  ـــَزُمَفُطْو�ٌش  َوَزْم ُع 

ْ
َواْلَبِقي ِكي 

ْ
َتب ــْاُن  ــْوَف َوُك
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ماً حُّ َ
َتر ِهْم 

ْ
َعَلي ْفُتْم  َتَعطَّ ــْد  َق ــْم  َحُمْواَوَك

ْ
َوَير ُكْم 

ْ
َعَلي َيْوماً  َيْعِطُفْوا  َفَلْم 

َقــْمــَتــُه
َ
ــِه اأ

ْ
ــاً َعــَلــي ــْزن ــٍم ُح ــاأَْت ـــْم َم َيَلْمَلُمَوَك ــِوي  ــْل َوَي ــَوى  َر�ــسْ ــُه  َل ُد 

ْ
َتِمي

ــْا ــَه ــُرْوُم َت ــْا  ْاَي
َ
ــر ــَب اْل نَّ 

َ
اأ ــْو  َل َفَتْنِظُمَمــَعــْاِجــُز  ي  ُتْح�سِ َف 

ْ
َكي َلَكلَّْت  ــَدْاداً  ِع

ِمــَدْاُدَهــْا اْلِبَحْاَر  نَّ 
َ
اأ َلْو  ُتْح�َش  ــْم  ُقُمَوَل

ْ
َتر َواْلَخْلُق  �ْسَجْاُر 

َ
اْلأ ُمــَهــْا  ْ

َ
ْقــ�

َ
َواأ

�َسْاَدٍة َبْعَد  اْلُهَدْى  ْمَت  َوَقوَّ َقْمَت 
َ
ُمْوااأ َوَقوَّ َزْيٍغ  َبْعِد  ِمْن  اْلُهَدْى  َقْاُمْوا 

َ
اأ

ــْاَرًة ــَج ِت ِق 
ْ
ِلي الطَّ اآُل  ــْت  ــَح َرِب  ْ

َ
ــُمَفــ� َغ

ْ
ــر َوُت ــْاُم  ُتــ�ــسَ ــاً  ــْون َه ــْت  ــِرَح َب َوَلْ 

ُلْوا َحلَّ  
ُ
اهلل َم 

َّ
َحـــر ــْد  َق ِمْنُكُم  ــْواَفــَمــْا  ُم

َّ
ــر َح  

ُ
ــَل اهلل َحــلَّ ــْد  َق ــُكــُم  َل ـــْا  َوَم

ِبَقْتِلِهْم ــى  ْو�ــسَ
َ
اأ ــْاَن  َك ــْو  َل ــْم  ُه ــدُّ َفَعْلُتُم َوَج َمــْا   

ْ
َعَلى ِزْدُتـــْم  َلَمْا  ُكْم 

ْ
اإَِلي

َلُه
ْ
َحب  

ِّ
ِفي

ْ
اْلَحِني ْيِن  الدِّ ِمَن  ْمُتْم  ُمَف�سَ ُتْف�سَ �َش 

ْ
َلي ِتي  الَّ اْلُوْثَقى  َوَتــُه 

ْ
َوُعــر

د ــمَّ محماّ ُث ــْوُن  ــاأُْم ــَم اْل ــَد  ــهَّ َم ـــْد  ُمْواَوَق َتَقدَّ َقْد  َمْن  َد 
ْ
َتْمِهي ْم  اْلُمْعَت�سِ ُهَو 

َهْا َعمِّ ــِر  ْم
َ
اأ َعْن  ِل  اْلَف�سْ مُّ 

ُ
اأ ْتُه  ِه َيـــْوِم َتــْقــِدُمَو�َسمَّ ــْن َجـــدِّ ــٌل َلــَهــْا ِم ــَوْي َف

عاً وَّ َ
ُمر َوَعــْا�ــَش  باً 

ْ
َكر ِمْنُكُم  ى  ــُمَق�سَ حِّ َ

ُمــَتــر َوَلْ  ِمــْنــُكــْم  َجــــْاِزٌع  َوَلْ 

َيَزْل َلْم  َواْلَمْكِث  ـــْاِم  يَّ
َ
اْلأ ِة  ِقلَّ ُمَعَلى  َوُيْه�سَ ْاُم  َت�سَ

ْ
ُي�س ــْوٍم  َي ُكــلَّ  ِبُكْم 

ِلَمْوِتِه َطـــْاَل  اْلــُعــْمــِر  ِر 
ْ
ي ِلَق�سِ ُمَفــَيــْا  لُّ

َ
اأ َوالتَّ اْلُبَكْا  نَْيْا  والدُّ ْيِن  الدِّ َعَلى 

َهْاِجٌع اْلَمَكْاِرِم  َقْلُب   ْ
َ

َفــ� َت 
ْ
ي ُمْهِوٌمَم�سَ اْلَمَعْاِلي  ُف 

ْ
ــر َط َوَلْ  َك 

ْ
َعَلي

َبٌع
ْ
َمر ــَهــْدِي  َواْل ــْاِن  ــَم اْلإِْي َبُع 

ْ
َمر ُمْحَكُمَوَلْ  َواْلَوْحِي  َقْاِن 

ْ
اْلُفر ُمْحَكُم  َوَلْ 
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ْحَمٍد
َ
اأ َعَة 

ْ
�ِسر ْثَكْلَت 

َ
اأ َقــْد  ـــُمِبَفْقِدَك  يِّ

َ
ــَدَك اأ ــْع ْاُء َب

َّ
ـــر ـــَغ َعــُتــُه اْل

ْ
ــر َفــ�ــسِ

ْطِفَئْت
ُ
َواأ ُحْزناً  ُم  اْلإِ�ْسَ�ْ َبْعَدَك  ُمْظِلُمَعَفْا  َفاْلَكْوُن  اهلِل  ــِن  ِدْي ُح 

ْ
ْاِبي َم�سَ

اْلُهَدى َبْهَجُة  َذَوْت  َمْفُقْوداً  َلَك  نُْجُمَفَيْا 
َ
اأ اْلَمْجِد  َهْاَلِة  ِمــْن  ــَوْت  َوَه َلــُه 

ــٌة ُحــجَّ َك  ْ اإَلَّ  ِ
َّ

هلِل ــْا  ــَم َف ــاً  ــن
ْ
ــي ــِم ــُمَي َح

ْ
ــر ــْاُء َوَي ــْن َيــ�ــسَ ــِه َم

ْ
ــْاِقــُب ِفــي ــَع ُي

ٌب ُمَحجَّ  ْ اإِلَّ ــاأِْر  ــثَّ ال ْخـــِذ 
َ

ِلأ �َش 
ْ
َوَلي

)1(

ُم ــدَّ ــَه ُي ِل  ْ�َ ِلل�سَّ ُرْكـــٍن  ــلُّ  ُك ــِه  ِب

)1( - البهبهانّي: الدمعة ال�شاكبة ج 8 �س 87- 90.
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رثاء الشيخ محّمد الخليلّي:
من ق�سيدة يقول فيها:

َجْعَفٍر ْبُن  ُمْو�َسى  َواْلَجدُّ  ْا  �سَ الرِّ ُبــْوُه 
َ
ِنَجْاَدااأ َطْاَب  اْلُمْخَتْاِر   

ْ
َطَفى اْلُم�سْ  

ْ
اإَِلى

َتى
َ
اأ َمْن  اْلَحَوْاِئُج   

ْ
ى ُتْق�سَ ِبِه  ــْاٌم  ــْاَدااإَِم ــسَ َر� ــــْاُم  نَ

َ
اْلأ َتْهِدي 

ْ
َوَت�س ــِه 

ْ
ــي اإَِل

اً َوَمْجداً َكَمْا �َسَمْت  اْلَوَرى ِعزاّ
ْ

ــْاَدا�َسَمْا ِفي ــسَ َو� ــَن 
ْ
اْلــَعــْاَلــِمــي  

ْ
ــي ِف ْاِئُلُه  َف�سَ

َكَمْا ــَدًى  نَ ْاِت 
َ
ر اْلُمْع�سِ َيُبذُّ  ــَوْاٌد  ــْاَداَج ــَع َوُم  

ً
ــَداأ

ْ
ــب َم ُيْنَمى  ــْوُد  ــُج اْل ــُه  َل

اْلَوَرى  
ْ

ِفي ُتْجَحُد  �َش 
ْ
َلي َمْكُرَمْاٌت  ـــْاَداَلُه  ــُه َوَح ــْن ــلَّ َع ــْن �ــسَ ــْا َم ــَه  ِب

َّ
ـــر َق

َ
اأ

ِه �سِ
ْ
ِبَفي اْلــُعــَفــْاَة  ــمَّ  َع اإِْن  ــْدَع  ِب ــْاَداَوَلْ  ــَف ــُك َقـــطُّ نَ ـــْم َيــ�ــسْ ــُه َل ــُل ــْاِئ ــَن َف

َدٍر
ْ
َحي َواْبَن  َطَفى  اْلُم�سْ اْبَن  ُهَو  �َش 

ْ
َلي

َ
َدااأ ِوَلْ ــِن 

ْ
ِمــي

َ
اْلأ اْلــَهــْاِدي  اْبَنِة  َخ 

ْ
ــر َوَف

َلُه ُمْمَتِحناً  ــْوُن  ــاأُْم ــَم اَل ــِه  ِت ــاأْ َي ـــْم  َل
َ
َفــــــْاَدااأ

َ
ـــِه َواأ ـــْاُه ِب ـــَب نْ

َ
ـــاأ ــٍد َف

ْ
ــي ــ�ــسَ ِب

ُهْم َفَبذَّ اْلــُعــُلــْوِم   
ْ

ــي ِف ــْوُه  ــْاَدُل َج َمـــْا 
َ
َجــْاَدااأ

َ
اأ َن 

ْ
ِحي ُمــْوُن  اْلــَمــاأْ  

َ
ر َح�سَ ــْد  َوَق

ْحَمٍد
َ
اأ ِعْلَم  ْوا 

َ
َراأ ُمــْذ  ُيْكِبُرْوُه  ــْم  َل

َ
ــــْاَدااأ ــِديُّ َوَم َلــَدْيــِه َوَقـــْد َهـــزَّ الــنَّ

َبًة
ْ
َهي ِة  ــُبــوَّ الــنُّ ـــْوِر  ُن ــْن  ِم ــِه 

ْ
ِفــي ْوا 

َ
َتــَهــْاَدىَراأ ِل  ْ

َ
ــ� ــَج اْل ِد 

ْ
ُبــر  

ْ
َوِفــي ِه 

ْ
َعَلي

ُمْعِجزاً ِمْنُه  ْوا 
َ
َراأ َمْهَمْا  ُهْم  َوَزْاَداَوَلِكنَّ اْلُقُلْوِب  َك 

ْ
َهْاِتي ِحْقُد   ْ

َ
ــ� َغ

َعــْهــُدُه ــْاَدَم  ــَق َت ْغٌن  �سِ ِبــِهــْم  ـــْاَج  َوِعــَنــْاَداَوَه َلــُه  ُبْغ�ساً  َلــُه  ـــْاُدْوا  ـــَك َف
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َخْم�َسًة َيْق�ِش  َوَلْم  اً  �َسماّ ى  َق�سَ ْن 
َ
اأ  

ْ
ـــَدْاَدااإَِلى ِع ــُد  ــِزْي َت َلْ  َعــْامــاً  ــِرْيــَن  َوِعــ�ــسْ

َقْلَبُه ــَع  َقــطَّ ــمُّ  َوالــ�ــسُّ َظِمئاً  ى  ــْاَداَق�سَ ــسَ ــْاُت ِو� ــَب ــْاِئ ــُه الــنَّ ــَدْت ــسَّ ـــْد َو� َوَق

َلُه َيِجْد  َلــْم  ْاِبراً  �سَ ماً 
ْ
�َسِمي َجــَوْاَداَغِرْيباً  ــَوْاُد  ــَج اْل ُيْلِف  ــْم  َوَل راً 

ْ
ي نَ�سِ

َرْهِطَهْا ْوَتـــْاَر 
َ

اأ ِل  اْلَف�سْ مُّ 
ُ
اأ ْت  َمــَعــْاَداَق�سَ اْلــَمــَعــْاِد  ــْوَم  َي َخ�ِسَيْت  ــْا  َوَم

َفاْغَتَدْت اْلِخَيْانَِة   
ْ

َفي ُلْوٍط  َزْوَج  ــَدْاَداَحَكْت  ــسِ � ــَقــْاِم  الــ�ــسَّ َم  اآَلْ ــُد  ــْاِب ــَك ُت

ُمْعِوًل َيْنَعْاُه  ــُن  ْي ــدِّ َوال ــُه  َل  
ْ

َفَلْهِفي
)1(

ــْاَدا ــَم َوِع ِلْلُهَدى  َكْهفاً  ــُدُب  ــْن َوَي

 

)1( - المقّرم ال�شّيد عبد الرزاق المو�شوّي: وفاة الإمام الجوادQ �س 98- 99.
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ابن ال�شّباغ المالكّي المكّي, الف�شول المهّمة في معرفة الأئّمة, . 1

تحقيق �شامي الغريرّي, دار الحديث للطباعة والن�شر, الطبعة 

الأولى, قّم- اإيران.

ابن منظور الإفريقّي الم�شرّي اأبو الف�شل جمال الّدين محّمد . 2

بن مكرم, ل�شان العرب, ن�شر اأدب الحوزة, قم- اإيران.

ة . 3 الأربلّي اأبو الح�شن علّي بن عي�شى بن اأبي الفتح, ك�شف الُغمَّ

في معرفة الأئّمة, دار الكتاب الإ�شالمّي, بيروت- لبنان.

�شة المعارف . 4 الإ�شفهاني محّمد ح�شين, الأنوار القد�شّية, موؤ�شَّ

الإ�شالمّية, الطبعة الثانية, قّم- اإيران.

البحرانّي, ح�شين البالدّي, ريا�س المدح والرثاء, دار الحوراء, . 5

بيروت- لبنان.

مرا�شد . 6 الحّق,  عبد  بن  الموؤمن  عبد  الّدين  �شفيُّ  البغدادّي 

الطبعة  المعرفة,  دار  والبقاع,  الأمكنة  اأ�شماء  على  الطالع 

الأولى, بيروت- لبنان.

البهبهانّي المولى محّمد باقر بن عبد الكريم, الدمعة ال�شاكبة . 7

�شة الأعلمّي  في اأحوال النبّي والعترة الطاهرة, من�شورات موؤ�شَّ

للمطبوعات, الطبعة الأولى, بيروت- لبنان.
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جمعّية المعارف الإ�شالمّية الثقافّية, الكلمات الق�شار لالإمام . 8

بيروت-  الأولى,  الطبعة   ,{ الخمينّي  المو�شوّي  اهلل  روح 

لبنان.

لآية . 9 الق�شار  الكلمات  الثقافّية,  الإ�شالمّية  المعارف  جمعّية 

اهلل العظمى ال�شّيد علّي الح�شينّي الخامنئّي دام ظلُّه, الطبعة 

الأولى, بيروت- لبنان.

الح�شنّي ها�شم معروف, �شيرة الأئّمة الثني ع�شر, من�شورات . 10

ال�شريف الر�شّي, الطبعة الأولى, قّم- اإيران.

�شيرة . 11  Qالجواد محّمد  الإمام  عدنان,  ال�شّيد  الح�شينّي 

وتاريخ, اإ�شدار مركز الر�شالة, الطبعة الأولى, قّم- اإيران.

الذهبّي �شم�س الّدين اأبو عبد اهلل محّمد بن اأحمد بن عثمان, . 12

بيروت-  الأولى,  الطبعة  العربّي,  الكتاب  دار  الإ�شالم,  تاريخ 

لبنان.

ون�شر . 13 تحقيق  والجرائح,  الخرائج  الّدين,  قطب  الراوندّي 

�شة الإمام المهدّيQ, الطبعة الأولى, قّم- اإيران.  موؤ�شَّ

ال�شروّي المازندرانّي محّمد بن علّي بن �شهراآ�شوب, مناقب اآل . 14

اأبي طالب, دار الأ�شواء, بيروت- لبنان. 

المفيد, . 15 دار  الخت�شا�س,  المفيد,  ال�شيخ  موؤلَّفات  �شل�شلة 

الطبعة الثانية, بيروت- لبنان.

الطبعة . 16 المفيد,  دار  الأمالي,  المفيد,  ال�شيخ  موؤلَّفات  �شل�شلة 
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الثانية, بيروت- لبنان.

الف�شول . 17 المرت�شى,  ال�شريف  المفيد,  ال�شيخ  موؤلَّفات  �شل�شلة 

المختارة, دار المفيد, الطبعة الثانية, بيروت- لبنان.

المعروف . 18 عّيا�س  بن  م�شعود  بن  محّمد  ال�شمرقندّي  ال�شلمّي 

الإ�شالمّية,  العلمّية  المكتبة  العيا�شّي,  تف�شير  بالعّيا�شّي, 

طهران- اإيران.

الخلفاء, . 19 تاريخ  الّدين,  جالل  الحافظ  الإمام  ال�شيوطّي 

من�شورات ال�شريف الر�شّي, الطبعة الأولى, قّم- اإيران.

في . 20 ال�شوؤول  مطالب  طلحة,  بن  محّمد  الّدين  كمال  ال�شافعّي 

ّم القرى للتحقيق والن�شر, الطبعة 
ُ

مناقب اآل الر�شول, موؤ�ّش�شة اأ

الأولى, بيروت- لبنان.

الهادي, . 21 ن�شر  والعترة,  الم�شطفى  مو�شوعة  ال�شاكرّي ح�شين, 

الطبعة الأولى, ُقّم- اإيران.

الدرو�س . 22 العاملّي,  مّكي  بن  محّمد  الّدين  �شم�س  الأّول  ال�شهيد 

التابعة  الإ�شالمّي  الن�شر  موؤ�ّش�شة  الإمامّية,  فقه  في  ال�شرعّية 

لجماعة المدّر�شين بقّم المقّد�شة, الطبعة الأولى, قّم- اإيران. 

23 . Rال�شدر الإمام ال�شهيد ال�شّيد محّمد باقر, اأئّمة اأهل البيت

ودورهم في تح�شين الر�شالة الإ�شالمّية, لجنة التحقيق التابعة 

الطبعة  ه,  �ِشرُّ �س  ُقدِّ ال�شدر  ال�شهيد  لالإمام  العالمي  للموؤتمر 

قة, قّم- اإيران. الثانية المحقَّ
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ّي, . 24 ال�شدوق اأبو جعفر محّمد بن علّي بن الح�شين بن بابويه القمِّ

عيون اأخبار الر�شاQ, من�شورات ال�شريف الر�شّي, الطبعة 

الأولى, قّم- اإيران.

ّي, . 25 ال�شدوق اأبو جعفر محّمد بن علّي بن الح�شين بن بابويه القمِّ

التابعة  الإ�شالمّي  الن�شر  موؤ�ّش�شة  النعمة,  وتمام  الّدين  كمال 

لجماعة المدّر�شين بقّم المقّد�شة, الطبعة الثالثة.

ال�شّفار اأبو جعفر محّمد بن الح�شن بن فّروخ, ب�شائر الدرجات . 26

الكبرى, من�شورات موؤ�ّش�شة الأعلمّي, الطبعة الثانية, طهران- 

اإيران.

باأعالم . 27 الورى  اإعالم  الح�شن,  بن  الف�شل  علّي  اأبو  الطبر�شّي 

الهدى, دار المعرفة, بيروت- لبنان. 

الطبعة . 28 البعثة,  موؤ�ّش�شة  الإمامة,  دلئل  ر�شتم,  ابن  الطبرّي 

الأولى, قّم- اإيران.

الطو�شّي اأبو جعفر محّمد بن الح�شن, اختيار معرفة الرجال, . 29

الثالث  المعّلم  وتعليق  ت�شحيح  الك�ّشي,  برجال  المعروف 

ميرداماد الإ�شتراآبادّي, تحقيق ال�شّيد مهدّي الرجائّي, موؤ�ّش�شة 

اآل البيتR لإحياء التراث, قّم- اإيران.

دار . 30 الأحكام,  تهذيب  الح�شن,  بن  محّمد  جعفر  اأبو  الطو�شّي 

الكتب الإ�شالمّية, الطبعة الرابعة, طهران- اإيران. 

الطو�شّي اأبو جعفر محّمد بن الح�شن, الفهر�شت, موؤ�ّش�شة ن�شر . 31
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قّم-  الأولى,  الطبعة  القيُّومي,  جواد  ال�شيخ  تحقيق  الفقاهة, 

اإيران.

المتهّجد, . 32 م�شباح  الح�شن,  بن  محّمد  جعفر  اأبو  الطو�شّي 

موؤ�ّش�شة الأعلمّي, الطبعة الأولى الم�شّححة, بيروت- لبنان.

الطو�شّي اأبو جعفر محّمد بن علّي المعروف بابن حمزة, الثاقب . 33

في المناقب, موؤ�ّش�شة اأن�شاريان, الطبعة الثانية, قّم- اإيران.

العطاردّي ال�شيخ عزيز اهلل, م�شند الإمام الجوادQ, دار . 34

ال�شفوة, الطبعة الثانية, بيروت- لبنان.

القّمّي, اأبو القا�شم جعفر بن محّمد بن قولويه, كامل الزيارات, . 35

دار ال�شرور, الطبعة الأولى, بيروت- لبنان.

والآل, . 36 النبّي  تواريخ  في  الآمال  منتهى  عّبا�س,  ال�شيخ  القّمّي 

بقّم  المدّر�شين  لجماعة  التابعة  الإ�شالمّي  الن�شر  موؤ�ّش�شة 

الم�شرفة, الطبعة ال�شاد�شة, قّم- اإيران.

الإ�شالمّية, . 37 الكتب  دار  الكافي,  يعقوب,  بن  محّمد   ّ الكليني 

الطبعة الخام�شة, طهران- اإيران.

اإحياء التراث . 38 المجل�شّي ال�شيخ محّمد باقر, بحار الأنوار, دار 

العربّي, موؤ�ّش�شة التاريخ العربّي, الطبعة الثالثة, بيروت- لبنان.

39 . ,Qمرت�شى العاملّي ال�شّيد جعفر, الحياة ال�شيا�شّية لالإمام الجواد

الدار الإ�شالمّية, الطبعة الأولى, بيروت- لبنان.

40 . ,Qمرت�شى العاملّي ال�شّيد جعفر, الحياة ال�شيا�شّية لالإمام الر�شا
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المقّد�شة,  قّم  في  العلمّية  الحوزة  في  المدّر�شين  جماعة  من�شورات 

الطبعة الثانية, قّم- اإيران.

الم�شعودّي اأبو الح�شن علّي بن الح�شين, اإثبات الو�شّية لالإمام . 41

الثاني, قّم-  الطبعة  اأن�شاريان,  اأبي طالب, موؤ�ّش�شة  ابن  علّي 

اإيران.

الزهراء, . 42 دار  ال�شيعة,  تاريخ  ح�شين,  محّمد  ال�شيخ  المظّفر 

الطبعة الثالثة, بيروت- لبنان.

العكبرّي . 43 النعمان  بن  محّمد  بن  محّمد  اهلل  عبد  اأبو  المفيد 

تحقيق  العباد,  على  اهلل  حجج  معرفة  في  الإر�شاد  البغدادّي, 

موؤ�ّش�شة اأهل البيتR لإحياء التراث, الطبعة الأولى, قّم- 

اإيران.

44 . ,Qالجواد الإمام  وفاة  الرّزاق,  عبد  ال�شّيد  المقّرم 

من�شورات ال�شريف الر�شّي, الطبعة الأولى, قّم- اإيران.

المنبر, . 45 ميراث  ديوان  �شعيد,  محّمد  ال�شيخ  المن�شورّي 

من�شورات ال�شريف الر�شّي, الطبعة الأولى, قّم- اإيران.

النجا�شّي اأبو العّبا�س اأحمد بن علّي, رجال النجا�شّي, موؤ�ّش�شة . 46

الن�شر التابعة لجماعة المدّر�شين بقّم الم�شّرفة, قّم- اإيران.

من�شورات . 47 الواعظين,  رو�شة  الفّتال,  بن  محّمد  الني�شابورّي 

ال�شريف الر�شّي, الطبعة الثانية, قّم- اإيران.
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