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   موسى الرضالى إمام الهدى أبي الحسن علي بنإ

رفع هذا البحث المتواضع حول سيرة ولده المبارك اإلمام أبي أ
  آمالً منه القبوللجواداجعفر 
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آذار عام  ٢٣في يوم ولد الشهيد عبد الزهراء عثمان محمد
هـ وقد كانت والدته في يوم والدة رسول ١٣٦٢م والموافق ١٩٤٣

في السابع عشر من ربيع األول، حيث أن المعمول به عند هللا
في العراق ولبنان وغيرها من بالد المسلمين، شيعة أهل البيت

كانت في اليوم المذكور، إنهم يرجحون أن والدة رسول اهللا
بذلك والمشهورة عند الطائفة، اعتماداً على روايات أهل البيت

ادس من أئمة أهل ويصادف هذا اليوم مولد اإلمام الس
اإلمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين المعروف البيت

  .يهم جميعاً آالف التحية والسالمبالصادق عل
 التابعة إدارياً إلى مدينة البصرة )الهوير(وكانت والدته في قرية 
  .الواقعة في جنوب العراق

كان الشهيد عبد الزهراء عثمان محمد الولد البكر لوالده، وقد 
 بسب مشاهدته في المنام رؤيا قبل والدته عبد الزهراء اه والدهسم
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بأيام، إن إنساناً ناداه بضرورة تسمية نفسه عبد الزهراء، فاعتقد أن 
  ...وهكذا كان... المقصود بذلك وليده، وليس هو

א 

 دخل بين الرابعة والخامسة من عمره في الكتّاب لتعليم 
 وما حولها من القرى )الهوير( القرآن،حيث لم يكن في منطقة

القريبة مدرسة ابتدائية، وال غيرها، وكانت األمية متفشية جداً في 
هذه المناطق وغيرها من مناطق العراق، وفي المنطقة الجنوبية على 

  . نحو الخصوص، ولوال الكتاتيب القليلة، النعدمت القراءة والكتابة
<  االبتدائيةمدرسة الهوير>م أسست الحكومة ١٩٥٢وفي عام 

ودخل فيها في الصف األول االبتدائي، وبعد إكمال دراسته االبتدائية 
  .كم عن محل سكنه٣٠انتقل إلى مدينة القرنة التي تبعد حوالي 

... أكمل الدراسة في قضاء القرنة، وحصل على شهادة المتوسطة،
ولم يكن في البصرة يوم ذاك جامعة، وإنما على الطالب البصري إذا 

إلى  يكمل دراسته الجامعية أن يذهب إلى بغداد، مما اضطره أن أراد
  .الدراسة في دار المعلمين

 ومارس مهنة التدريس في م١٩٦٤ دراسته األكاديمية عام ىأنه
م، حيث دّرس ١٩٨٠م إلى عام ١٩٦٥العراق والكويت في عام 

  .العربية والتاريخ واالجتماعيات في المدارس وعلى مراحل مختلفة
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م، ١٩٦٧هتم بالتأليف والتثقيف، وكتابة المقاالت العلمية منذ عام إ
م، بعد مشاركته في مسابقة ١٩٦٩حتى صدر له أول كتاب عام 

حيث فاز التأليف العالمية عن سيرة الصديقة فاطمة بنت الرسول
  . بالجائزة الثانيةالزهراء فاطمة بنت محمدكتابه 

ة، حيث صدرت له عشرات ثم واصل الكتابة الفكرية والعلمي
  :الكتب في السيرة، العقيدة، التاريخ، السياسة، والثقافة العامة منها

  . عرض ميسر لسيرته الطاهرةـ محمد رسول اهللا١
  . عرض ميسر لسيرته الطاهرةـ أمير المؤمنين٢
  . ـ فاطمة بنت محمد٣
  . بين المحنة والمقاومة ـ الصديقة الزهراء٤
  . حسن ـ سيرة اإلمام ال٥
  . ـ سيرة اإلمام الحسين٦
  .ـ خلفيات ثورة الحسين٧
  . قراءة جديدةـ ثورة الحسين٨
  . ـ اإلمام علي بن الحسين٩
  . سيرة اإلمام الباقرـ ١٠
  . ـ  الحركة التغييرية عند اإلمام الصادق١١
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  . ـ  هكذا تحدث الرضا١٢
  . مكانته الدينية، ظروفه السياسيةـ  اإلمام الجواد١٣
  . ـ  المعارضة السياسية في تجربة أمير المؤمنين١٤
  . ـ  اإلمامة في الرسالة اإلسالمية١٥
  . ـ  التعددية وأخالقية الحوار في اإلسالم١٦
  . ـ  التعددية والحوار١٧
  . ـ  الشهيد الصدر رائد حركة التغيير في العراق١٨
  . ـ  هكذا نقرأ التاريخ١٩
  . مكانة اإلنسان في اإلسالمـ ٢٠
  . دور المساجد في حياة المسلمينـ ٢١
  . أبحاث في شؤون النهضةـ ٢٢
  . الحجاب اإلسالميـ ٢٣
  . ـ  المرأة ودورها المغيب٢٤
  . المرأة في ظل المجتمع اإلسالميـ ٢٥
  . أم المؤمنين خديجة بنت خوّيلد سالم اهللا عليهاـ ٢٦
  .  أبو طالب الصحابي المفترى عليهـ٢٧
  . معالم على الطريقـ ٢٨
  . من حصاد التجربة ـ٢٩
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الكتاب  (واته ـ ظروفه ـ معطياته الحضاريةر: حديث الغدير ـ٣٠
الذي فاز بالجائزة الثانية في مسابقة التأليف العالمية للكتابة عن 

  . )الغدير، بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً عليه
  . سيرته ومسنده: الشاه عبد العظيم الحسني ـ٣١
  . عرض للمباديء العامة: ة التربية اإلسالميـ٣٢
م الكتاب الذي كان يطبع باس(اإلسالم ورسالته الخالدة ـ ٣٣
  . )د أبو المجدمحم
  . دراسـة في المداليـل واألهـداف: آية التطهيـر ـ٣٤
  . محاولـة لتقويـم المنهـجسيرة األئمـةـ ٣٥
  . العقـدة القرشيـة في حركـة أحداث التاريـخـ ٣٦
  . يـاسيـةـ قضايا وأبحاث س٣٧
  .الفقر دراسة وعالج ـ٣٨
  . للشيخ الصدوق التوحيد تلخيص كتابـ ٣٩
  .  تحقيق كتاب الملهوف على قتلى الطفــوف ـ٤٠
  . الشباب مشاكل وحلول ـ٤١
  .  ـ القيمة الحضارية للشريعة اإلسالمية٤٢
  . ـ تفسير سورة القدر٤٣
  .ـ تفسير سورة التوحيد٤٤
  .ـ تفسير سورة التكاثر٤٥
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  .ـ تفسير سورة الكوثر٤٦
  .ـ مكانة الصحابة عند المسلمين٤٧
  . ـ هل يحتاج القرآن إلى قيم٤٨
  .ـ االختالف المركزي بين السنة والشيعة٤٩
  .في البناء والتغييرـ من بنود منهاج األئمة٥٠
المفاصل الرئيسية لقضية اإلمامة من خالل حديث اإلمام  ـ٥١

  .الصادق
  .ـ المرأة التي زوجها اهللا٥٢
  .ـ حول تشكيل العقل السليم٥٣
  .ـ الثورة اإلسالمية في إيران من منظور حضاري٥٤
  .ـ ضوء على خط السير٥٥
  ـ لماذا الصوم؟٥٦
  .لولده محمد بن الحنفيـةـ وصية اإلمام علي٥٧
  .ـ بين المسـاواة والمرونـة٥٨
  .ـ الهدف واألسلوب٥٩
  .  وفاتهالكتاب الذي أوصى بطبعه بعدـ صفحات من أيامي ٦٠
الكتاب الذي ـ حوارات في الحركة اإلسالمية المعاصرة ٦١

  . أوصى بطبعه بعد وفاته
  . في مدينة البصرةيـ التحرك اإلسالم٦٢
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  .النصوص الكاملة ـ ـ نهج البالغة٦٣
  .ـ اإلسالم مباديء وتطبيقات٦٤
  . ـ تاريخ الشيعة المعاصر٦٥

لكراسات التي وهناك مجموعة كبيرة من األبحاث والدراسات وا
 في مؤسسة الشهيد عز )هذا بالغ للناس(سوف تنشر ضمن سلسلة 
  :الدين سليم الثقافية، منها

  .ـ اإلنفاق في الشريعة اإلسالمية١
  .ـ التبشير٢
  .ـ األصالـة والتجديـد٣
  .ـ قضية النبوة من خالل المنطق العلمي٤
  ـ اإلمامة لماذا وإلى أين؟٥
  .ائلدراسة في الوس: ـ دعوة محمد٦
  .ـ الحج٧
  .ـ على طريـق النهضـة٨
  .ـ حـول مفهـوم االنغـالق علـى الـذّات٩
  .ـ صلح اإلمام الحسن١٠
  .ـ نظرة قرآنية للعمل االجتماعي١١
  .ـ موقفنا من المصطلحات الحديثة١٢
  .ـ هوامش على دفتر التاريـخ١٣
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  .ـ التاريـخ يعيد نفسـه١٤
  .ملالمعيار اإلسالمي لتقييم الع: ـ النية١٥
  .ـ حول عبد اهللا بن سبأ١٦
  . ـ تعدد الرساالت١٧
  .األبعاد والمضامين: ـ العبادة في اإلسالم١٨

אאא 

منذ الستينيات عرف الشهيد عز الدين سليم في الصحف 
  :  والمجالت الثقافية في العراق والكويت ولبنان، نذكر منها

  .شرف مجلة التضامن اإلسالمي ـ النجف األـ١
  . مجلة رسالة اإلسالم ـ بغدادـ٢
  . مجلة المنطلق ـ بيروتـ٣
  .  مجلة الجهاد ـ طهرانـ٤
  . مجلة رسالة التقريب ـ طهرانـ٥
  . مجلة رسالة الثقلين ـ طهرانـ٦
أشرف على إصدار صحيفة المجلس األعلى للثورة اإلسالمية ـ ٧

  .م١٩٨٣من عام في العراق الصادرة في طهران اثنتي عشر عاماً اعتباراً 
 كان عضواً في هيئة تحرير مجلة التقريب بين المذاهب ـ٨

  .اإلسالمية لعدة سنوات ثم رئيساً لها في طهران



  
  
  
  
າຒ໗  ຓຮຳ ສຸໟຍ....................................................................١٧  

  

كان الشهيد أحد المؤسسين لدار التوحيد في الكويت والذي ـ ٩
تغير اسمه بدار البالغ في طهران فيما بعد، وله العشرات من 

  .المؤلفات في ذلك المركز الثقافي
ساهم في كتابة كثير من الصحف والمجالت السياسية، ـ ١٠

  .والثقافية، والدينية وله مئات األبحاث المنشورة في تلك المنابر
كان أحد المشرفين على المركز اإلسالمي للدراسات ـ ١١

م، بواسطة عدد من ١٩٨١السياسية الذي أسس في طهران منذ عام 
 عشرات األبحاث السياسية المثقفين العراقيين المهاجرين، وكانت له

التقرير السياسيالذي كان يصدره المركز لعدة سنوات .  
أشرف على كتابة رسائل علمية في مرحلة الماجستير ـ ١٢

  .هوالدكتورا
أسس المركز الوطني للدراسات االجتماعية والتاريخية في ـ ١٣

  .م٢٠٠٣بعد سقوط النظام البعثي عام مدينة البصرة 
ن المحاضرات المسجلة التي ألقاها على الكادر له المئات مـ ١٤

  .اإلسالمي في مجال العقيدة، والسيرة، والتاريخ، والفقه، والسياسية

אא 

●نتمى في أثناء دراسته األكاديمية إلى الحركة اإلسالمية، إذ إ
مارس العمل السياسي التنظيمي منذ بدايات شبابه، وسجن مرات 
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بعثي البائد، حتى صدر عليه حكم اإلعدام مما عديدة أيام العهد ال
اضطره إلى مغادرة الوطن وممارسة نشاطه العلمي والسياسي خارج 

 مستعارة، كمحمد أبو المجد وفرج اهللا منتظر وعبد بأسماءالعراق 
  . اهللا سعيد العبادي ومحمد مزهر وأشهرها عز الدين سليم

● من تنظيم م، عمل الشهيد عز الدين سليم ض١٩٦١وفي عام
 في العراق الذي عرف إعالمياً بحزب الدعوة )الدعوة اإلسالمية(

في عـام  .فيما بعد وتدرج في التنظيم حتى أصبح أحد قيادييه
م أعتقـل في محـافظة البصـرة ونقـل إلى مديريـة أمن ١٩٧٥

 بأعجوبةسراحه  الديوانية بتهمة انتمائه للتنظيم المذكـور ثم أطلـق
 على شخصيته، وطُورد في نهايـة نفـس العـام مرة بعد عدم التعرف

  .ثانيـة، ممـا اضطـره إلى الهجـرة خارج العراق
غادر العراق إلى الكويت سراً وعاش فيها خمس سنوات  ●

وباشر العمل ضد النظام المقبور مع عدد من الناشطين العراقيين، 
  .م١٩٨٠ادر إلى إيران في بداية عام وبعد انكشاف عملهم غ

 ● م ظهرت اختالفات في قيادة الدعوة، فشكّل ١٩٨٠في عام
حركة >الشهيد عبد الزهراء عثمان محمد ومجموعة من العاملين 

م، وإلى آخر ١٩٨٠في العراق اعتباراً من عام < الدعوة اإلسالمية
  .عمره الشريف كان يعمل في صفوفها
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●ة في عمل الشهيد عضواً في المجلس األعلى للثورة اإلسالمي
  .م١٩٨٣لعراق منذ تأسيسه عام ا

● ثم تسلم مسؤولية اإلشراف على إعالم المجلس األعلى ألكثر
  .من خمسة عشر عاماً

● كان عضواً في الشورى المركزية للمجلس األعلى أكثر من
  .عشر سنوات، ومسؤوالً للجنة الثقافية المركزية في المجلس

● م٢٠٠١العمل في المجلس األعلى عام ترك.  
●الشهيد أبي ياسين أحد المؤسسين التحاد القوى اإلسالمية كان 

  .العراقية الذي تأسس في طهران، ثم صار أميناً عام لالتحاد
● شارك في فّعاليات المعارضة الوطنية في المهجر، حيث كان
م، وكان عضواً في مجلسه ١٩٩٢اً في مؤتمر صالح الدين عام عضو

  .انية التداوليةالتنفيذي، وشارك في اجتماعات السليم
● ثم شارك في اللجنة التحضيرية لمؤتمر لندن الذي عقد قبل

  .سقوط الطاغية
● وتّم اختيار الشهيد أبو ياسين عضواً في لجنة المتابعة والتنسيق

التي انبثقت من مؤتمر لندن وحضر اجتماعها األول في أربيل قبل 
  .سقوط النظام البائد بأسابيع

● م وقد استقبل استقباالً حاشداً ١٧/٥/٢٠٠٣عاد إلى العراق في
  .من قبل الجماهير
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● كان الشهيد عز الدين سليم عضواً في مجلس الحكم العراقي
  .منذ تأسيسه حتى استشهاده

● كان الشهيد أبو ياسين أحد المؤسسين للبيت اإلسالمي الذي
  .تأسس في بغداد بعد سقوط الطاغية

●م، أثر ١/٥/٢٠٠٤ي تسلم رئاسة مجلس الحكم العراقي ف
  .تصويت أكثرية أعضاء المجلس لرئاسته

●ُغتيل الشهيد عز الدين سليم في صباح يوم االثنين المصادف أ
م، في نفس التاريخ الذي دخل فيه أرض الوطن قبل ١٧/٥/٢٠٠٤

عام، ومعه رفيق دربه وصديقه الحميم الشهيد الحاج طالب قاسم 
يه الشهيد ابن الشهيد أسعد ، وابن أخ<أبو محمد العامري>الحجامي 

الشهيد نزار : عبد اإلمام عثمان، وأربعة من الحماية الشخصية هم
 خلف، الشهيد صادق جعفر، الشهيد ةحسين، الشهيد حسين نعم
  .لى يد حفنة غاشمة من اإلرهابيينعلي صبار، أثر حادث أليم ع

אא 

●دية وعدم الميل إلى الراحةالمثابرة والج.  
●التواضع والبساطة في المسكن والملبس والمأكل.  
●عدم حبه للمناصب والظهور اإلعالمي.  
●اإليثار والتضحية بحيث يحب لغيره أكثر مما يحب لنفسه.  
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هتمامه بالشباب بحيث يقطع مسافات طويلة من أجل اللقاء  إ●
  .بشاب أو مجموعة من الشباب

●أبي ياسين دمث األخالق وذو فكاهة جميلة، كان الشهيد 
  .بحيث يسر ويريح سامعه ومحدثه وجليسه

كان الشهيد عز الدين سليم يكثر من مجالسة الفقراء  ●
  .والمستضعفين وعموم الناس

● كانت عالقة الشهيد بشرائح المجتمع أكثر من عالقته بذوي
  .المناصب والقيادات

●لى أوالده وعائلتهكان يفد اآلخرين على نفسه بل ع.  
●وإن كانت ، كانت جهوده لكل العراقيين، ويفديهم بكل شيء
  .حياته
● كان يقدم الدين على العمل السياسي وهو صاحب النظرية

  .المعروفة تدين السياسية، ال تسييس الدين
● تفانيه من أجل الدين واضح جداً حيث كان الشهيد رائد فكرة

  .مة اإلنسانمكافحة الطائفية، ونظرية حكو
● ًكان الشهيد ينسى المواقف السلبية تجاهه وال يرتب عليها آثارا

  .على اإلطالق
●من أخالقه رحمه اهللا ينصح من استنصحه حتى لو كان خصمه.  



  
  
  
  
٢٢................................................... ສ ຎຍ ໋ ຑຩຍຠໟຍ  

אא 

تحّدثت مؤسسة الشهيد عز الدين سليم الثقافية مع ياسر أبن 
  .اعات األخيرة من عمرهالشهيد الذي كان مرافقاً له حتى الس

  صف لنا آخر يوم قضيته مع الشهيد؟: م
أريد أن أنقلكم إلى ما قبل ذلك بثالثة أيام أو أربع حيث : ياسر

سافرنا صباح يوم الجمعة إلى كردستان للقاء األخضر اإلبراهيمي 
وبعض المسؤولين، وفي الليلة الثانية أي مساء السبت جلست معه 

 ياسر ائتي بورقة وقلم واكتب ما أقول :فـقال لي، على انفراد
  .إليك

وأحسست حينها أن الحاج .. هذه الصيغة لم أعهدها من قبل
يعتقد أنه سوف يفارق الحياة؛ وال أعلم انه لم يبق على استشهاده 

  : مسكت القلم، وبدأ يملي علّي.. سوى يومان
  .  كتاب مكانة اإلنسان في اإلسالم:أوالًَ
  . اهللا تعالىكيف ندعو إلى: ثانياً

هذه الكتب لم استطع إكمالها أكملوها من بعدي أنا متأكد أنها 
سوف تنفع المجتمع اإلسالمي وباألخص كيف ندعو إلى اهللا تعالى 
فهو كتاب يعطي الصورة الحقيقية والواقعية لإلسالم وخصوصاً إذا 

من وجهات النظر المغايرة وصل إلى الغرب فسوف يغير الكثير 
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فأيقنت ، لى علي في هذه الليلة أموراً خاصة كذلكوأم، لإلسالم
  .نه يوصيأحينها 

رجعنا يوم األحد إلى بغداد فكان في استقبالنا الحاج الشهيد 
كان ،  مساعد الشهيد)أبو محمد العامري(طالب قاسم الحجامي 

وكأن أحدهما لم ير ، الشهيدان يحب أحدهما اآلخر حباً شديداً
الشهيد أبو محمد كان ذا شخصية ، ااآلخر منذ سنوات حين التقي

شبيهة بالحاج أبي ياسين رحمه اهللا كان يحب الخير للجميع ووطني 
ذكر بعداً واحداً من أسعني في هذه العجالة أن وال ي، الخ.... شجاع

  .أبعاد هذه الشخصية الفريدة
   هل تذهب إلى تونس؟ :سألت الحاج عند قدومنا من كردستان

 رئيس مجلس الحكم إلى تونس حيث من المقرر أن يذهب
ليمثل دولة العراق في مؤتمر القمة العربية وهذا ما صرح به وزير 

، ة حتى جواز سفره ومرافقيهأوكل أَمور السفر مهّي، الخارجية العراقي
  .على األكثر إني ال أذهب: ولكنه فاجأني

أن : كان الشهيد متفائالً بخصوص مستقبل العراق وكان يقول
دفن فيها ستة معصومين هي أرض غير طبيعية األرض التي ي

وذرات ترابها اختلطت بدماء ودموع عقائل بني هاشم ودماء آل 
وأجساد أفضل خلق اهللا على الكون فال يمكن أن البيت

ويعتقد بأن مؤامرة على العراق تحاك من قبل ، يتركها اهللا هكذا
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دول عظمى وكذلك إقليمية البعض يجهلها ولكني أراها بكل 
  .ضوح فال بد من مشاركة إخواننا لتفويت الفرصة على اآلخرينو

 آخر ليلة مع الحاج وهي ليلة استشهاده فكان على العموم بتّ
متعباً جداً ولكنه في أثناء المنام استيقظ كثيراً وليس على عادته ألنه 

   .إذا كان متعباً ال يستيقظ إال إذا قرب الفجر
نه يستيقظ بين الحينة كنت منهكاً جداً من السفر فأحس ا

واألخرى ولكن ال أعلم ماذا يفعل فكان لديه هدوء مريب وشيء 
  .من الحيرة

عند أذان الفجر تركته يصلي ونمت ولم استيقظ حتى الساعة 
الثامنة والنصف، عندها وجدته قد ارتدى لباسه وتهيأ للخروج، كان 
من المقرر أن أذهب معه إلى مجلس الحكم لبعض اإلداريات 

كوي القميص فلم أوقلت له انتظرني حتى ، ك أخي رضاذلوك
  .ينتظرني

شيء يلزم قدمي عن الذهاب وال أعلم ما : أخي رضا كان يقول
نك مثلي وأعتقد بأنك كنت تتهرب من ظوكان يقول كنت أ، هو

  .الذهاب ألن قميصك قد كويته أنا منذ البارحة
 يركب أما أسعد ابن عمي وسكرتيره الخاص فكان ال يذهب وال

في سيارة واحدة مع الشهيد أما هذه المرة انتظروه حتى أصعدوه 
  .معهم
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والغريب إن الحاج أبي محمد العامري له سيارة خاصة يذهب 
ولكن ما إن هموا بالخروج حتى أتى أبو محمد وقال أريد أن ، بها

أال : اعترضه بعض الحماية الشخصيين؛ لكنه قال، أركب معكم
  أبي ياسين؟تريدونني أن أموت مع 

  ...ايا تنتظرهم وال عودة بعد ذلكذهبوا والمن.. نعم
 مترا٢٥ًث وجدنا الحاج مرمياً على بعد عندما حصل الحاد

وجسده سالم بأكمله سوى خدش بسيط في جبهته يسيل منه دم 
إنني حي إذهبوا إلى أسعد وكان يكرر أشهد : وصلنا إليه قال، قليل

بعد ذلك بربع ساعة . داً رسول اهللاأن ال إله إال اهللا وأشهد أن محم
  . انتقل إلى رحمة اهللا تعالى

ثمة موقف لم أنسه وال أنساه طيلة أيام حياتي هو : يقول ياسر
انتقل ، أني عندما بدأت بتغسيل والدي وجدت أضالعه قد تكسرت

ذهني في هذه األثناء إلى ما قبل يومين حيث األخضر اإلبراهيمي 
كلمون في جلسة غير رسمية عن ومسعود والشهيد كانوا يت

أما الحاج فكان يصغي ، اإلرهاب، كان الكالم يدور بين الشخصين
دعوني أخبركم عن تأريخ : ثم اعترضهم قائالً... لهم بكل جوارحه

 سنة عندما استشهد ١٤٠٠بدأ اإلرهاب قبل أكثر من ... اإلرهاب
ا بقتله الذين لم يكتفو، على يد زمرة من اإلرهابييناإلمام الحسين

بل ذهبوا إلى قطع إصبعه الستئصال .... وسبي عياله وحرق خيامه و
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ثم بدأت عالمات االضطراب على الشهيد جلية، وكأنه ... الخاتم منه
في العاشر من المحرم وبدأ يروي مأتم أبي عبد اهللا الحسين

وعند ذلك أتوا بخيولهم : يتكلم بحرقة ومرارة وألم، وتأوه قائالً
فأي ، الشريف بحوافر خيلهم حتى رضت أضلعهورضوا صدره 

  ؟....إرهاب هذا
هنيئاً لك عندما تكسرت أضلعك يا أبا ياسين كما تكسرت أضلع 

  . من أحببت من ِقبل أرذل خلق اهللا
شرك اهللا معهم وأنت تكتب جل مؤلفاتك حول جهادهم ح

  .وتراثهم وكراماتهم
حتى هنيئاًَ لك وأنت ال تجلس في مجلس أو تتحدث بحديث 

  .تذكر مظلوميتهم بين المحب والمبغض
هنيئاً لك وأنت لم تساوم ولن تجامل على حساب عقيدتك 

  . ومبادئك مهما كانت الظروف
  
  

  رحمك اهللا يا أبا ياسين
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لحمد هللا رّب العالمين، والصّالة والّسالم على محمد وآله ا
  .لطاهريناالطّيبين 

لرساالته السماوية المباركة مقومات  أن يوفر عزّ وجلّاء اهللا ش
  .لتجذّر، والبقاء لتستظل بها أجيال البشرا

وجلّ لرساالته، ورسله  من أهم المقومات الّتي وفرها اهللا عزّو
وجلّ لكلّ   حيث جعل اهللا عزّ)الوصّية(وضعه نظام : لعظام هوا

احب رسالة من أنبيائه المرسلين أوصياء يضطلعون بحفظ ص
صون على ديمومتها وصيانة خطها اإللهي، وهويتها يحروالرسالة، 
  !يربون الناس على قيمهاو.. السماوية

تاريخ الرساالت مليء بالشواهد الحّية لتكريس هذه الظاهرة و
روي خريطة تحتى أن بعض اآلثار ... لحيوية في مسيرة الرسلا

دم إلى آلمسيرة الرسالة وكأنها حلقات متسلسلة من الوصية من 
ينص فيه ) صلّى اهللا عليهم أجمعين(المصلح الموعود المهدي 

وقد جاءت تلك اآلثار لتؤكد ... )١(لمنذر السابق على المصلح الالّحقا
                                                 

  .لحسن علي بن الحسين المسعودي الهذليأبو ا: الوصية) ١(
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وارث، ولكلّ نبي وصي، «: لنص المقدس الوارد عن رسول اهللا
  )١(»وإن وصيي، ووارثي علي بن أبي طالب

اء لقد ذكرت أمهات الكتب التاريخية مصاديق عديدة ألوصيو
كان شيثاً وصي « :نذكر منها هذه اللوحة الرائعةلرسل الوارثينا

نوش ابنه قينان أآدم، وكان أنوش بن شيث وصي شيث ووصي 
وصي اليارد وومهالئيل كان وصي قينان وكان اليارد وصي مهالئيل 

، )٣(»لده سامووأوصى نوح إلى «، )٢(»إدريس ووصي إدريس أخنوخ
ووصي «، )٤(»سحاقإ وإسماعيل إلى وأوصى إبراهيم إلى إسماعيل«

  .)٦(»ليمانسوأوصى داود إلى «، )٥(»موسى يوشع بن نون

                                                 
، وغيرهم ٧٩: ، ينابيع المودة١٧٨: ٢، الرياض النضرة٢٠١: مناقب علي بن أبي طالب) ١(

بأنه  ظهور التسمية لعلي٢٣: ١ الطرائف، الباب التاسع٣٢٦ :١المستقيم  الصراط.بأسانيدهم
، ٣٥ :٢بي طالبأب آل مناق،  الفصل التاسع والعشرون في قول النبي٢٣٤ :العمدة، وصي

  .٢٣: الطرائف
: ١الدين كمال،  باب في األئمة١٠١: الدرجات  بصائر،٥٥-٥٤: ١الكامل في التاريخ) ٢(
  .  إثبات الغيبة،٢٦

  بشارة، المجلس الثالث والستون٤٠٢ :للصدوق  األمالي،٧٣: ١الكامل في التاريخ) ٣(
  .٨٢ :المصطفى

  .١٧٤ :٤الفقيهه اليحضر  من،٨٢ :لمصطفى بشارةا،١٢٥: ١الكامل في التاريخ) ٤(
  .١٧٤: ٤الفقيه اليحضره  من،١٩٨: ١الكامل في التاريخ) ٥(
وهذا العرض لموضوع الوصية من آدم فما دونه من  (٢٢٧: نفس المصدر) ٦(

 ،٢٨٠: ٢ينابيع المودة، ) وغيرها١١٥ و١٠٧: ١عرضه الطبري في تاريخه، فراجعاألوصياء
  .٩٨: الفضائل
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رغم اهتمام كتب السنن والعقائد بموضوع الوصية العامة و
اعتبارها موضوعاً دينياً عقائدياً فإن كتب التاريخ قد اهتمت بهذا ب
لى لموضوع الرسالي الهام باعتباره قضية تاريخية تمثلت أدوارها عا
هر هذا الكوكب من خالل رسل اهللا وأوصيائهمظ

)١(.  

يستطيع المتتبع أن يجد على صفحات تاريخ الطبري وتاريخ و
غيرها ولكامل البن األثير الجزري ومروج الذهب للمسعودي الهذلي ا

  ..فما دونهاستعراضاً لحلقات الوصّية من آدم
لقات حان بمتابعة الّ أّن الطبري وابن األثير على سبيل المثال يكتفيإ

لذي يذكِّر بأن ااألمر ، أو محّمد خاتم النبّيينالوصية إلى عيسى
قد يتبنى فتدوين أحداث التاريخ عموماً تتأثر بالعامل السياسي، 

تجاهه االمؤرخ قضية أو حدثاً أو واقعة يراها منسجمة مع ذوقه أو 
لمؤرخ االفكري أو السياسي فيثبتها ويسلط األضواء عليها، وقد يرى 

يهمله ويسدل فذلك الحدث مخالفاً لقناعاته السياسية واتجاهه الفكري 
ثيراً، حتى أنه كعليه الستار، إذ أن التاريخ يتحكّم فيه العامل الذاتي 

لمألوفة في البعد ابسبب ذلك ال يرتفع إلى مستوى العلوم الطبيعية 
  .الواقعي
جد إّن الروايات إذا عدنا إلى تاريخ الرساالت المباركة، فإننا نو

لتي لم تتأثر بالعوامل السياسية المعارضة لنظام الوصية تعكس ا
  :لحقائق التاليةا

                                                 
  .للمسعودي الهذلي) إثبات الوصّية(ظ كتاب يالح) ١(
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قد روى الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ف
روايات شتى باسناده إلى )  هـ٣٨١توفي (لقمي المعروف بالصدوق ا
ن محّمد اهللا جعفر ب إلمام أبي جعفر الباقر واإلمام أبي عبدا

  :، وغيرهما ما هذا مفادهالصادق

أنا سّيد النبّيين، ووصيي سّيد الوصّيين، >: قال رسول اهللا: الق
أن يجعل له ) وجلّ عزّ(سأل اهللا أوصياؤه سادة األوصياء، إّن آدمو
 ،إنّي أكرمت األنبياء بالنبّوة: إليه) عزّ وجلّ(صّياً صالحاً، فأوحى اهللا و

 فأوحى اهللا ، وجعلت خيارهم األوصياء،لقاًخترت من خلقي خاثّم 
إلى شيث  يا آدم أوِص إلى شيث فأوصى آدم:كره إليهذتعالى 
اهللا بن آدم، وأوصى شيث إلى ابنه شبان وهو ابن نزلة  بةهوهو 

 فزوجها ابنه ،على آدم من الجنّة) عزّ وجلّ(لتي أنزلها اهللا االحوراء 
لث إلى محوق، أوصى شبان إلى محلث، وأوصى محوشيثاً، 

لى غثميشا، وأوصى غثميشا إلى اخنوخ وهو إوأوصى محوق 
أوصى إدريس إلى ناحور، ودفعها ناحور إلى و، إدريس النبي

 وأوصى سام إلى عثامر، وأوصى ،لى سامإ، وأوصى نوح نوح
رغيثاشا إلى يافث، وأوصى يافث إلى بعثامر إلى برغيثاشا، وأوصى 

أوصى جفسيه إلى عمران، ودفعها وبره، وأوصى بره إلى جفسيه، 
أوصى إبراهيم إلى ابنه إسماعيل، و، عمران إلى إبراهيم الخليل

أوصى إسحاق إلى يعقوب، ووأوصى إسماعيل إلى إسحاق، 
وسف إلى بثريا، وأوصى يوأوصى يعقوب إلى يوسف، وأوصى 
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، وأوصى ن عمرانببثريا إلى شعيب، ودفعها شعيب إلى موسى 
وشع بن نون إلى يى يوشع بن نون، وأوصى موسى بن عمران إل

ليمان إلى آصف بن س، وأوصى داود، وأوصى داود إلى سليمان
دفعها زكريا إلى عيسى وبرخيا، وأوصى آصف بن برخيا إلى زكريا، 

معون بن حمون الصفا، ش، وأوصى عيسى بن مريم إلى بن مريم
لى أوصى يحيى بن زكريا إووأوصى شمعون إلى يحيى بن زكريا، 

ليمة إلى بردة، ثّم قال سمنذر، وأوصى منذر إلى سليمة، وأوصى 
ليك يا علي، وأنت إودفعها إليَّ برده، وأنا أدفعها : رسول اهللا

ن ولدك واحد متدفعها إلى وصيك، ويدفعها وصيك إلى أوصيائك 
لتكفرّن بك األمة وبعد واحد حتّى تدفع إلى خير أهل األرض بعدك، 

المقيم معي، والشاذ كالفاً شديداً، الثابت عليك ولتختلفّن عليك اخت
  .)١(<ثوى الكافرينم والشاذ منّي في النار والنار ،عنك كالشاذ منّي

يالحظ من تاريخ الرسالة السماوية الخاتمة التي ابتعث اهللا و
كييفاً داخلياً ترسوالً للعالمين، إن عبد اهللاها محمد بن بتعالى 

تناسب، وعملية ختم ي اهللا الخاتمجرى لنظام الوصّية بعد رسول

                                                 
-٢١١: ، ومثله في كمال الدين وتمام النعمة١٣٠-١٢٩: ٤من ال يحضره الفقيه) ١(
: ١لم اليقين في أصول الدينع، ومثله في ، إتصال النبّوة من لدن آدم٢٢، باب ٢٥٠
سعودي لماالحسن علي بن الحسين بن علي  ، وقد فصّل العالّمة المؤرخ أبو٣٩٥-٣٩١

ونه دفما موضوع الوصّية من آدم) إثبات الوصّية(هـ  في كتاب ٣٤٦الهذلي المتوفى 
  .١٧٤: ٤الفقيه اليحضره من بشكل كامل، فليراجع، 
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في عبد اهللالرسالة، وما تقتضيه مهمة ختم النبّوة بمحمد بن 
مضمون لالواقع الخارجي، وما تفترضه هذه العملية من تكييف 
لمسلمون االوصية، وخصوصيات األوصياء األثني عشر الذين أجمع 

ر وره في تجذيدالكمال على حتمية وجودهم بعد الرسول الخاتم
ألجيال وفق اوتربية .. هذه الرسالة وإرساء قواعدها في العالم

  .مفاهيمها

إّن غالبية أوصياء : قد أثبت التاريخ الصحيح لرساالت السماءف
، كانوا يتمتعون قبل الرسول الخاتمألنبياء المرسلينا
  :الخصائص التاليةب

لذي إنّهم أنبياء كرسلهم بيد أنّهم في مقام دون مقام الرسول اـ ١
ينوا له أوصياء ـ في األعم األغلب ـ فهارون بن عمران دون مقام ع
ومكانة يوشع بن نون الوصي دون مقام موسى وسى الرسولم
ن اهللا عفي مقام الرسالة اإللهّية، والعالقة بالغيب ودرجة التلقي لنبيا

وهكذا ، ودرجة شمعون الوصي دون مقام عيسى الرسولعزّ وجلّ
  .غيرهمو، الوصي بالنسبة ألبيه نوح الرسولبالنسبة إلى سام 

، وخصوصياته دون عزّ وجلّـ إّن تعيين الوصي من مهام اهللا ٢
  ..واه، فاهللا أعلم حيث يجعل رسالتهس

ـ إّن درجة تلقي الوصي ـ غير الرسول ـ عن اهللا تعالى من ٣
عارف التشريع والقيم الربانية، وسواها هي دون درجة تلقي م

ّن من خصائص األوصياء ـ الذين لم يكونوا ، كما إرسوله
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ساالت ـ إنّهم ال ينسخون الرسالة التي أوصوا بصيانتها، رأصحاب 
تحركون في إطارها،ويعمقون مفاهيمها بالتربية، واألعداد، يوإنما 

  ..لناس، وإرشادهماوتذكير 

ذا في أوصياء الرسل الذين سبقوا أيام الرسول الخاتم محّمد بن ه
  ..ذا هو نظام الوصية في تلك المراحل، وخصوصياتهوهعبد اهللا

تناسب ي، فهو قد حمل تكييفاً ما نظام الوصية بعد النبي الخاتمأ
  ..لعالميناكما شاء اهللا رّب وعملية ختم النبّوة بمحمد رسول اهللا

  :هذه بعض المالمح الكبرى لنظام الوصية بعد الرسول الخاتمو

جماع المسلمين اثنا عشر بإـ إّن أوصياء محّمد رسول اهللا١
وإّن سمتهم بعض النصوص خلفاء أو أمراء، أو (ماماً وصياً، إ

قد حاولت بعض النصوص أن تربط بين هذه الحقيقة و، )قّيمين
تذكيراً لرسالة الخاتمة، وحقيقة ما جرى في أمة موسىلالمميزة 

رى في تاريخ الرساالت الكبرى، فقد ذكر الصحابي الجليل جبواقع 
في إّن عّدة من يخلف النبين مسعود عن رسول اهللاب د اهللاعب
  .)١(سالته وأمته اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيلر

                                                 
الناس (، باب ٤٣: ٦روايته عن صحيح مسلمب، ٣٣٥-٣٣٣: ١ نقالً عن معالم المدرستين)١(

لرواية ألن جابر كان قد كتبها، وفي صحيح ذا اللفظ من اه، واخترنا )تبع لقريش من كتاب االمارة
: ٣ألحكام وصحيح الترمذي باب ما جاء من أبواب الفتن، سنن أبي داودا، كتاب ١٦٥: ٤البخاري

 ١٠١-٩٢ و٩٠، ٨٦: ٥، مسند أحمد١٢٧٨   و٧٦٧الحديث : لمهدي، مسند الطيالسيا، كتاب ١٠٦
 § نادة العامري ثمجن سمرة بن ، وجابر ب٣٣٣: ٤حلية أبي نعيم.  ٤٠٩ و٣٩٨: ١، و١٠٨-١٠٦و
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ـ إّن اولئك األوصياء األطهار ينهضون بدور أوصياء الرسل ٢
لسابقين تماماً من ناحية صيانة الرسالة، وتجذيرها، وتربية األجيال ا
 ولكنهم ال يحملون صفة ليها، وحفظها من عمليات التحريف،ع

: مخاطباً علّياًقال رسول اهللا... ال نبي بعد محمدفالنبّوة، 
  .)١(»أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إالّ أنه ال نبي بعدي«

، واستيعابهم لمتطلبات الرسالة ـ إّن وعي األئمة األوصياء٣
  :لخاتمة يتم من خالل مصدرين اثنين معاًا

كتوباً بإمالء محيث ورثوا علماً  عن النبيالوراثة المباشرةـ أ 
عبد ، فقد تحدث اإلمام أبو وخط علّي بن أبي طالبرسول اهللا

حول هذا الموضوع ادس أئمة أهل البيتس، وهو  الصادقاهللا
دخلت «: قالباسناده عن أبي بصيرخرج الكلينيأفقد : بما يلي

                                                                                                                   
روى عنه والسوائي، ابن اُخت سعد ابن أبي وقاص، وحليفهم مات بالكوفة بعد السبعين 

، ٢٢٧: لسيرةا حديثاً، ترجمته بأسد الغابة وتقريب التهذيب وجوامع ١٤٦أصحاب الصحاح 
صواعق ، ال١٠: ، تاريخ الخلفاء للسيوطي٣١٢: ٥نتخب الكنزم، ٦١٧: ٣مستدرك الصحيحين

، قال أحمد شاكر في هامش األول ٢٠٢: ١٢حيح مسلم بشرح النوويص، ٢٨ و١٢: المحرقة
: ٥، مختصراً، مجمع الزوائد٣٣٩-٣٣٨: ١٦، فتح الباري٥٠١: ٤إسناده صحيح ولخصه الذهبي

، وقال أخرجه الطبراني ونعيم بن حماد في ٢٧-٢٦: ١٣نز العمالك، ٥٧: ١، الجامع الصغير١٩٠
، ٢٥٠-٢٤٨: ٦ن ابن مسعودع، وأورد الخبرين ابن كثير في تاريخه ٤٥٨: ٢لقديرفيض اوالفتن، 

  .٦٢٦ و٤٥٥: ١باب ذكر األئمة اإلثني عشر الذين كلهم من قريش، وراجع شواهد التنزيل
 :١٨الوسائل مستدرك، ٢٠٨: ٢لشيعة اوسائلة،  حديث أبي بصير مع المرأ،١٠٦: ٨الكافي) ١(
 .رحت علقة باب أن من ضرب حامال فط،٣٦٦
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ها  :سألةمعن جعلت فداك إنّي أسألك : فقلت لهعبد اهللالى أبي ع
تراً بينه وبين بيت سعبد اهللافرفع أبو : هنا أحد يسمع كالمي؟ قال

: قلت: ، قالكليا أبا محّمد سلْ عّما بدا : آخر فأطلع فيه ثّم قال
باباً علَّم علّياًجعلت فداك إّن شيعتك يتحدثون إّن رسول اهللا

يا أبا محمد علَّم رسول : قالف: يفتح له منه ألف باب؟ قال
هذا واهللا : ، قلتألف باب يفتح من كل باب ألف بابعلّياًهللا

  .إنّه علم وما هو بذاك: فنكت ساعة في األرض ثّم قال: القالعلم، 
يا أبا محمد وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما : ثّم قال: الق 

صحيفة طولها : جعلت فداك وما الجامعة؟ قال: قلت: ؟ قاللجامعةا
يه وخط علي فمالئه من فلق إو رسول اهللابعون ذراعاً بذراعس

ليه حتى إبيمينه، فيها كل حالل وحرام وكل شيء يحتاج الناس 
؟ حمدمتأذن لي يا أبا : وضرب بيده إليَّ فقال، األرش في الخدش

غمزني ف: جعلت فداك إنّما أنا لك فاصنع ما شئت، قال: قلت: قال
اهللا وت هذا قل:  ـ كأنه مغضب ـ قالحتى أرش هذا: بيده وقال

  .)١(»العلم

أما العلوم المستجدة، فإن األئمة من أهل : ـ اإللهام اإللهيب 
قد تحدثوا عن هذه ويلهمونها إلهاماً، وال نبّي بعد محّمدالبيت

                                                 
 باب في ١٥١ :الدرجات بصائرالغرامة، : ، األرش٢٣٩: ١األصول من الكافي) ١(
  .رأنهم أعطوا الجفاألئمة
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مبلغ «: عفر الكاظمجالظاهرة مراراً، فقال اإلمام السابع موسى بن 
فمفسر، اض وغابر وحادث فأما الماضي م: علمنا على ثالثة وجوه

لحادث فقذف في القلوب، ونقر في اوأما الغابر فمزبور وأما 
  .)١(»بي بعد نبيناناألسماع وهو أفضل علمنا وال 

ن علم عأخبرني «:  جعفر بن محّمد الصادقعبد اهللاسئل أبو و
ينكث في وأنّا نتحدث أنّه يقذف في قلوبكم : قلت: ؟ قالعالمكم

  .)٢(»أَو ذاك: آذانكم، قال

سألته «: القليني عن أبي جعفر محمد بن علي الباقرروى الكو
األوصياء خمسة ويا جابر إّن في األنبياء : عن علم العالم، فقال لي

روح القوة وروح وروح القدس وروح اإليمان وروح الحياة : أرواح
لعرش إلى ما تحت االشهوة، فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت 

صيبها الَحَدثان إالّ يذه األربعة أرواح يا جابر إّن ه:  ثّم قالالثرى،
  .)٣(»روح القدس فإنها ال تلهو وال تلعب

 كيف يمّيز العباد اإلمام الحق :السؤال الذي يظل مطروحاً هنا هوو
  ن إمام الباطل؟م

                                                 
إللهام االمكتوب، القذف والنقر يعني : اآلتي، والمزبور: ، الغابر٢٦٤: ١األصولمن الكافي) ١(

  .٢٨٦: اإلمامة دالئل،  باب فيه تفسير األئمة لوجود علومه، ٣١٨:  بصائرالدرجاتوحديث الملك،
  باب في ٣٢٦: بصائرالدرجاتيكون ذا ويكون ذاك، : ، أَو ذاك٢٦٤: ١ أصول الكافي)٢(

  .ورثوا العلماألئمة 
  .٤٤٧:  بصائرالدرجات،٢٧٢: ١أصول الكافي) ٣(
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حين يصدعون بدعوتهم قد بات من الواضح جداً إّن األنبياءل
عزّ  ارتباطهم باهللا مام األمم يشفعون تلك الدعوة بتقديم الدليل علىأ

لتعلّم لغير قابل  المقدم من قبل النبي)الدليل( فيكون ذلك ،وجلّ
  .والتعليم، حيث تعجز القوى البشرية عن اإلتيان به

يكون المعجز مفصوالً عن تعاليم في أغلب األنبياء الرسلو
 ، كما في حالة موسى النبيلرسالة اإللهّية المبعوث بها النبيا
سالته مودعة في التوراة، بينما كان الدليل على ارتباطه لذي كانت را
 الذي عجز الناس عن اإلتيان به، هو عصاه، ويده عزّ وجلّاهللا ب
  ...لبيضاء، وما إلى ذلك من شؤونا

حياء الموتى إحدى األدلة المعجزة إبراء األكمه واألبرص، وإكان و
ه اإللهّية باهللا تعالى، بينما كانت رسالتلى ارتباط عيسى النبيع
وللخصوصية التي امتازت بها الرسالة الخاتمة، ... ودعة في اإلنجيلم
لقرآن ا حيث كان ،هي رسالته ذاتهاانت معجزة محمد رسول اهللاك

، كما الكريم هو المعجزة الربانّية الخالدة التي حملها الرسول الخاتم
  . الناسلىإكانت تلك المعجزة ذاتها تحمل الرسالة الخاتمة بين يديها 

ألمر الذي وفر أبرز عوامل الخلود لهذه الرسالة المباركة التي ا
  ...مثل بالتحدي الدائم للبشر أن يأتوا بمثل القرآن الكريمت

للتدليل هكذا يتضح ان المعجزة آية تسعى بين أيدي الرسلو
أتون ي، لتوفر أرضية اإليمان بهم، ثّم بالذي عزّ وجلّلى ارتباطهم باهللا ع

  !عزّ وجلّند اهللا به من ع
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لثقة بكونهم ا، فإن أداتهم المركزية في توفير ّما أوصياء الرسلأ
الهداية للناس وأوصياء للرسل، وفي أحقيتهم في التبليغ بالدعوة، 

عليهم، وتبليغ  الرسل)نص(، إنّما هو كورثة شرعيين للرسل
  ..بهذه الطريقة أو تلك؛ أممهم بذلك النص

نص موسى على يوشع بن نون بعد و، قد نص آدم على شيثف
نص محمد على علي بن و، نص عيسى على شمعونو، وفاة هارون
  .)١(على األئمة االثنى عشر من عترتهما نص محمدك، أبي طالب

سالته، رعلى أوصيائه يعد جزء من النص الرسمي من الرسولف
  .وضماناً لديمومتها، وبقائها واستمراراً لوجودها المبارك

عبد ، رسوله الكريم محمد بن عزّ وجلّاهللا لذا خاطب و
َيا أَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُنِزلَ ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك َوِإن }بيان صريح باهللا

  .)٢({لَّْم تَفَْعلْ فََما َبلَّغْتَ ِرَسالَتَُه َواللُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس

ألمان امام بنص القرآن الكريم إن لم يبلّغ بصالرسول محمدف
دين اهللا لالحافظ للرسالة بعده، وهم أوصياؤه المعصومون الحافظون 
لضمانات االخاتم، فكأنه لم ينهض بمهمة تبليغ الرسالة، ألنه لم يوفر 

  !!لبقائها، واستمرارها في حياة الناس

                                                 
 ،٤٠٢:  الصدوقأمالي، باب الوصية من لدن آدم ١٧٤: ٤الفقيهه اليحضر من) ١(

 .٩٨: الفضائل، للراوندي، ٣٧١: األنبياء قصص، ٨٢: المصطفى بشارة ،المجلس الثالث والستون

  .٦٧: المائدة) ٢(
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حين نتحدث عن النصوص الرسمية الواردة عن رسول و
، فإننا نجد سيالً متدفقاً من شأن التبليغ بمن هم أوصياؤه بعدهباهللا
ألحاديث بعضها يجمل األئمة باثني عشر إماماً كلّهم من قريش، ا
ـ وبعض  )١(هذا المضمون مما أجمعت السنة، والشيعة عليهو
لنصوص يدور في إطار التفصيل، فيذكر األئمة األثنى عشر واحداً، ا
ـ كما سنجد )٢( احداً، بأسمائهم وصفاتهم المعنوية، ومهامهم أحياناًو
  .ي ثنايا هذا البحث المتواضع إن شاء اهللا تعالىف

ما ما حفظته السير المطهرة، وكتب السنن من معاجز وكرامات أ
ألئمة األطهار، فإنّه رغم قيمتها الروحية، والعلمية في حياة ل
لمسلمين، ومشاعرهم، فانّه ال يعد أساسياً مقارنة للنصوص ا

، م لمهام الوصية لرسول اهللاخصوص إمامتهم، وحملهبالصحيحة 
تحدده النصوص التي كليف المسلمين تجاه أوصياء الرسولتفإن 

ؤهلهم للمواقع التي يحتلونها في حياة المسلمين الروحية، ت
  ...العقائدية، أما الكرامات فإنّها من الشؤون المساعدة على ذلكو

، ما شروط العصمة، واألعلمية التي يجب توفرها في األوصياءأ
همته الرسالية في مفإنّها من األدوات التي يحقق بها الوصي اإلمام

                                                 
  .٩، باب ٧٦٧-٤٣٣: ١أنظر إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات) ١(
، مقتل ٤٤١-٤٤٠: كفاية األثر في النص على األئمة األثني عشر، ينابيع المودة) ٢(

  .يرهم، وغ٦٩-٤٠: ، وعيون أخبار الرضا٩٤: ١الحسين
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رساء قواعد النص إدنيا الناس، فهي في سلم األولويات تأتي بعد 
  ...النبوي على الوصي

اإلمام أبو جعفر محمد بن يحتل الوصي التاسع لرسول اهللاو
رضناه، ع، موقعاً خاصاً في ما لي بن موسى المعروف بالجوادع

لي عفهو لصغر سنّه عند تصديه لإلمامة بعد أبيه اإلمام أبي الحسن 
... التشكيكو، خلق جواً من التساؤل، والدهشة، بن موسى الرضا

إلطار اإالّ أّن النص الجلي بأمامته قطع ألسنة التساؤل، في داخل 
، إالّ أنه عزز موقعه بما كشفه عن الخاص ألتباع أهل البيت

ق تباعاً على المستوى الفكري، والفقهي مما جب كثير في الحقائح
تسّن إلنسان في ِسنِِّه إالّ لمن يحظى بتسديد رباني خاص، كما يلم 
يتضح من مناقشاته، وإجاباته العلمية المميزة، وما تركه من تراث س
  ..لمي مسددع

لإلمامة، وهو في تلك ّن تصدي اإلمام أبي جعفر الجوادإ 
 افترضنا تصديه في ضعف تلك السن لمبكرة، بل وحتى إذااالسن 

مكن أن يفسر تفسيراً طبيعياً، وإنّما البد من توفره على يالمبكرة ال 
اص، اختصّ به أهل هذا البيت المطّهر صلوات اهللا خإمداد رّباني 

  .عليهم أجمعين
  لمؤلفا

  هـ١٤٢٢ رة شهر رمضانغ



  
  
  

א  

لماضية، والقرون ادون األمم لحمد هللا الّذي مّن علينا بمحّمدا
حيه، ونجيبه من والسالفة، والصّالة والّسالم على محّمد أمين اهللا على 

وعلى ، )١(مفتاح البركةوخلقه وصفيه من عباده، إمام الرحمة، وقائد الخير 
 )٢(»لدين، وألسنة الصدقاإزمَّة الحق، واعالم «آله الطّيبين الطاهرين 

لمالئكة، ومعادن العلم، وينابيع الة، ومختلف شجرة النبّوة، ومحط الرسا«و
   :وبعد، )٣(»الحكم

إّن جلّ األبحاث والدراسات التي خصصت لدراسة سيرة األئمة ف
  :قد انتهجت منهجينلهداة من أهل البيتا

إلسالم لبضمنها خدماتهم ـ دراسة الفضائل الشخصية لألئمة١
بر حياتهم عرضوا لها واألمة إضافة إلى دراسة المحن والمعاناة التي تع

  .الشريفة

لمسلمين القيادة ـ أو االهتمام بأبراز المزايا التي تؤهل أهل البيت٢
  .سياسياً وتُفضّلهم على غيرهم من الناس

                                                 
  .فقرات من الدعاء الثاني من أدعية الصحيفة السجادّية) ١(
  .٨٧خطبة رقم : نهج البالغة) ٢(
  .١٠٩خطبة رقم : نهج البالغة) ٣(
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لعلّ االتجاه األول أكثر االتجاهين شيوعاً في كتابات حول سيرة و
 قديماً وحديثاً، أما النهج الثاني فقد تبناه بعض كتّابهل البيتأ
 علي بن أبي أمير المؤمنينلسيرة مثالً بخصوص تفضيل ا

لى سواه في مسألة خالفة المسلمين وقيادتهم، وهكذا في عطالب
  .لهداة من آل محمداسائر 

قد يجمع بعض المهتمين بالسيرة الشريفة بين المنهجين في و
لى عراساتهم كما يالحظ ذلك في كثير من كتابات الشيعة اإلمامية د

وص وكتابات البغداديين من المعتزلة القائلين بتفضيل وجه الخص
  .على غيره من الصحابة دون غيرهم من المعتزلةليع

ليس واحداً من لى أّن المنهج األصيل لدراسة حياة األئمةع
لمناهج المذكورة أبداً، فالذي يدرس حياة رسول أو وصي رسول، ا
ناة لهذا ينصب بحثه على الخصائص الذاتية واألعمال والمعاو

و ذاك الوصي دون أن يهتم بأبراز جانب النبّوة أو وظيفة أالرسول 
ثل هذه الدراسة ال تحظى باألصالة في إتجاهها، وإن مالوصّية، فإّن 
  .البنى الفوقية الهامة لشخصية الرسول أو الوصيبكانت تهتم 

ّن هذه الحالة هي التي تّم التعامل من خاللها مع سيرة األئمة إ
لتعامل اولعلّ السبب في بروز هذا االتجاه في  من آل محمدلهداةا

ّر بها ميعود إلى ظروف التقية التي مع سيرة أهل بيت المصطفى
لسياسية اعبر التاريخ، إضافة إلى الصراعات الفكرية ـ أتباع األئمة

  .التي شهدتها عهود تاريخية طويلة من حياة المسلمين
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يصحح ويعود المنهج األصيل لى أن مسار الدراسات ينبغي أن ع
إلى موقعه في الحياة الفكرية للمسلمين كما دراسة حياة األئمةل
ان يفعل علماؤنا السابقون من أمثال ثقة اإلسالم أبي جعفر محمد ك

عقوب بن إسحاق الكليني الرازييبن 
وشيخ القميين أبي ، )١(

)٢(عفر  محمد بن الحسن بن فروخ الصفارج
 بي أ، ورضي الدين

القاسم علي بن موسى بن طاووس الحسني الحسيني
غيرهم، و)٣(
كون تحيث أنه إذا اعتُمد هذا المنهج في دراسة حياة األئمة

المناهج األخرى لبنات لتشييد البناء الفوقي في دراسة حياتهم 
  .سيرتهم صلوات اهللا عليهم أجمعينو

از موقع ّن المنهج الذي ندعو إلى العودة إليه يهتم أساساً في إبرإ
باعتباره وزيراً للنبّوة ووصياً لرسول مام من أئمة أهل البيتإأّي 
ياة حيمارسها في ، يمارس نفس المهام التي كان رسول اهللااهللا

السلوك، ووعصمة في الفكر األمة اصالة في التبليغ عن الرسول
لتاريخ من اواختياراً لهذه المهمة من عند اهللا تعالى، وكل ما يسجله 

شحات لذلك رة ورصانة وعدل وتقوى ليس لها نظير إنّما هي حكم
  .فيه، واختاره لهالموقع الذي أحلّ اهللا تعالى اإلمام

                                                 
  ). هـ٣٢٩توفي الكليني عام  (١الكافي، ج : في كتابه الجليل) ١(
 هـ  وهو ٢٩٠بصائر الدرجات، توفي المرحوم ابن فروخ عام : في كتابه الجليل) ٢(
  .صحاب اإلمام الحسن العسكريأمن 

  ).هـ٦٦٤توفي عام (في كتابه الجليل الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ) ٣(



  
  
  
  
٤٦................................................... ສ ຎຍ ໋ ຑຩຍຠໟຍ  

ّن اعتماد هذه المنهجية األصيلة ال يعطي نتائج إيجابية على إ
ستوى دراسة السيرة المطهرة فحسب وإنّما لها قيمتها الحيوية، في م
التاريخ، وفي إدراك حقيقة دور جال العقيدة، والثقافة وفي فهم م

  .في التاريخ اإلسالمي، والحياة اإلسالميةن آل محمدماألئمة 

  :حينئذ يمكننا أن نعي وعياً معمقاً معنى قول رسول اهللاو

من سره أن يحيا حياتي، ويموت مماتي، ويسكن جنة عدن «
يتي رسها ربي، فليواِل علّياً من بعدي، وليواِل ولّيه، وليقتِد بأهل بغ

  .)١(»عدي فإنهم عترتي، خُلقوا من طينتي ورزقوا فهمي، وعلميبمن 

 ما ويمكننا أن ندرك المعنى الحقيقي لقول علي أميرك
  :ي األئمة من آل محمدفالمؤمنين

سّوى بهم من ُيمن هذه األمة أحد، وال ال يقاس بآل محّمد«
هم يفيء ليقين، إلياهم أساس الدين، وعماد : جرت نعمتهم عليه أبداً

  لوالية، وفيهم الوصيةاالغالي وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق 
  .)٢(»...والوراثة

ة قُّوام اهللا على خلقه، وعرفاؤه على عباده، وال ـوإنّما األئم«
  لجنّة إالّ من عرفهم وعرفوه وال يدخل النار إالّ من أنكرهم،ايدخل 

                                                 
وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، . ٣٨١٩، حديث رقم٢١٧: ٦كنز العمال) ١(

  . و ما قال فيهم باب في األئمة٤٨:  بصائرالدرجات،٢٦٢: شارةالمصطفىب
 نهج، باب لزوم ما ال يلزم، ١٣٨: ١البالغة نهج شرح. ٢قم خطبة ر: نهج البالغة) ٢(

  .ن ومنها يعني قوما آخري،٤٧ :البالغة



  
  
  
  
ສທ ຑ ສ ບຒໟຍ..................................................................٤٧  

  

  .)١(»أنكروهو

ك، والذي يدور حول سيرة هكذا جاء هذا البحث الذي بين يديو
اسع أئمة أهل البيت اإلمام أبي جعفر محمد بن علي ت

  .حاوالً تكريس هذا المنهج المتوخىمالجواد

                                                 
،  ومن خطبة له في التوحيد،٦٤: الدين أعالم، ١٥٢خطبة رقم :  نهج البالغة)١(

  ١٥٢: ٩البالغة نهج شرح،  في ضرورة اإلمامة ووصف من عرفهم١١٥: غررالحكم
  .أبحاث كالمية
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إلمام موسى اهو محمد بن اإلمام علي الرضا بن اإلمام الجوادـ 
إلمام علي بن ااالكاظم بن اإلمام جعفر الصادق بن اإلمام محمد الباقر 

بن اإلمام  الحسين سبط رسول اهللاعبد اهللالسجاد بن اإلمام أبي 
  .لتحية والسالما علي بن أبي طالب عليهم جميعاً آالف أمير المؤمنين

يكنى اإلمام الجواد بأبي جعفر الثاني تمييزاً له عن جده اإلمام ـ 
  .الذي يكنى بأبي جعفرحمد بن علي الباقرم

مضان رفي شهر د في مدينة جده المصطفىولد اإلمام الجواـ 
كما في رواية الشيخ المفيد. هـ١٩٥من عام 

جب رأو في . )١(
كم حالمرجب في نفس العام، وتوفي في بغداد مسموماً في بداية 

ي فودفن ، )٢(هـ٢٢٠ي أواخر ذي القعدة من عام المعتصم  العباس
   وكان،)٣(مـوسى الكاظـمقابر قريش ببغداد عند قبر جده اإلمام م

                                                 
  .٢٩٥: ٢ اإلرشاد.، مكتبة بصيرتي، قم المقدسة٣١٦: داإلرشا) ١(
  .٣١٦: اإلرشاد) ٢(
 ،٣٤٤: الورى إعالم، وموضع قبرهباب ذكر وفاة أبي جعفر، ٢٩٥: ٢اإلرشاد) ٣(

  .٢٦٥: ٣تاريخ بغداد، ٣٨: سر السلسلة العلوية، الفصل األول في تاريخ مولده
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  .)١(عمره عند وفاته خمساً وعشرين سنة

آتاه اهللا الحكم وإمامة المسلمين وهو ابن سبع أو ثماني سنوات ـ 
تولى اإلمامة سبع عشرة سنة بعد وفاة أبيهو

)٢(.  

يلقب بالقانع والتقي والمرتضى وأشهر ألقابه الجواد، والتقي، ـ 
شر من أئمة أهل لف من األوالد علي الهادي اإلمام العاخولقد 
وموسى وحكيمة وخديجة وأُم كلثوم وامامة وفاطمة ـ البيت

  .لروايات ـابجمع 

وأُمه سبيكة من أهل النوبة جنوب مصر من قوم مارية القبطية ـ 
عاها د، ويقال إن اإلمام علي بن موسى الرضا وج النبيز

  .بالخيزران، وتكنى أُم الحسن

سمانة المغربية : حداهماقترن بزوجتين كما ذكر المؤرخون، إا
لمأمون ازينب بنت :  والثانية،)٣(هي أُم ولده اإلمام علي الهاديو

  .)٤(المعروفة بأُم الفضل
  

                                                 
 . باب ذكر وفاة أبي جعفر ،٢٩٥: ٢ اإلرشاد)١(

  .٤٩٧: ١الكافي) ٢(
 .٤٠٠: ٤المناقب،  ٣٧٤: ٢الغمة كشف) ٣(

 ٢٨٥: ٢د االرشا٤
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مة مسألتان جوهريتان تفرضان وجودهما على الباحث وهو ث
 عبد اهللاستعرض حياة أي وصي من أوصياء رسول اهللا محمد بن ي
  :نلّى اهللا عليهم أجمعيص

  .ـ المهام والمسؤوليات المناطة باألئمة األوصياء١

  .ـ المؤهالت والخصائص التي يملكها الوصي اإلمام٢

  :لكي نلم المالمح العامة لهاتين المسألتين نقولو

ّن اإلمامة في المنظور اإلسالمي الواقعي لها إنّما هي استمرار إ
م عدة نصوص لنبّوة وامتداد عضوي مكمل لها كما توحي بهذا الفهل
ِإنََّما َوِليُّكُُم }: قدسة، أصيلة يجمع عليها المسلمون كقوله تعالىم

اللُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمنُواْ الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّالَةَ َوُيْؤتُوَن الزَّكَاةَ َوُهْم 
  .)١({َراِكُعوَن

                                                 
، حيث ، ذكر المفسرون أن آية الوالية قد نزلت في علي بن أبي طالب٥٥: المائدة) ١(

يراجع مناقب علي . أمير المؤمنين بوالية اهللا ووالية رسولهزّ وجلّ والية عليعقرن اهللا 
فسيره، والطبري في تفسيره، وكنز العمال، والدر تنزول، وابن كثير في بي طالب في أسباب الأبن 

، ٣١٤-٣١١فاية الطالب، وغيرها أنظر بين صكالمنثور، والحاكم في علوم الحديث، والكنجي في 
  .من مناقب أبي المغازلي الشافعي
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 هللاكتاب : إنّي مخلّف فيكم الِثقلَين«: كقول محّمد رسول اهللاو
وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً وإنهما لن 

  .)١(»فترقا حتّى يردا عليَّ الحوضي

أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إالّ أنّه ال نبي «: كقوله
  .)٢(»عديب

لمؤهالت ايمتلكون األئمة األثنا عشر من أئمة أهل البيتو
إلرادة اإللهّية ا تعالى، إالّ أن الذاتية التي يمتلكها أي نبي من أنبياء اهللا

، عبد اهللاقضت أن تختم النبّوة في األرض برسول اهللا محمد بن 
دون سائر أنبياء اهللا ه محمدبوبالنظر للشرف الرفيع الذي خص 

لخاتمية لحلقات رسل اهللا تعالى، اتعالى جميعاً لكونه حامل لواء 

                                                 
أخرجه مسلم في صحيحه، والحاكم في مستدرك الصحيحين، وأحمد بن حنبل ) ١(

 وسائل ، )باختالف يسير بينهم في األلفاظ(المتقي في كنز العمال، وغيرهم و في مسنده،
 إعالم،  في فضائله من طريق أهل البيت،٣٤٠: ٢القلوب إرشاد، ١٨٨ :٢٧الشيعة
مسند ابن ،  ١٠٩ :٣المستدرك، ١٤ :٣حمدأمسند   ،١٥: فضائل الصحابة، ٣٩٦ :الورى
  .٣٩٧: الجعد
م «): ابن المغازلي(ي بن محمد الواسطي الشافعي أخرجه الحافظ أبوالحسن عل) ٢(
، كما ٣٧ و٢٨: راجع مناقب علي بن أبي طالب. ، في خمسة عشر طريقاً» ـه ٤٨٣في 

 وسائلعد بن أبي وقاص، س، بروايته عن ١٦٣٩الحديث : يراجع مختصر صحيح مسلم
، ٣٦٦: ١٨الوسائل مستدرك،  حديث أبي بصير مع المرأة١٠٦ :٨الكافي، ٢٠٨: ٢الشيعة

  .١٣:  فضائل الصحابة،على القوم احتجاج أمير المؤمنين١٣٤: ١االحتجاج



  
  
  
  

ໞວສ..........................................................................................٥٥  
  

صياء للرسول إلى أوألطهارافقد تحولت مواقع هؤالء الهداة 
ينهضون بنفس المهام الفكرية واالجتماعية التي كان الخاتم

، كما جرى في كل أمة من أمم األنبياء لنبي محمداينهض بها 
  .ون الوحي والنبّوة التي اختص بها األنبياءد، الكبار

بي نإّن اهللا اختار لكل «: قائالًإلى هذا المعنى أشار رسول اهللاو
مة العال، و)١(» في عترتي وأهل بيتي وأمتي بعديوصياً، وعلّي وصيي

، إنّهم جردوا من ، وأوصيائه األثني عشرالفارقة بين رسول اهللا
  .مقام النبّوة

هنا ندرك العالمة الفارقة الوحيدة بين أوصياء األنبياء و
لسابقين ا، فإن أوصياء األنبياء وأوصياء النبي الخاتمالسابقين

بسبب وإالّ أن إرادة اهللا تعالى ، )٢(ريح األحاديثكانوا أنبياء أيضاً بص
تمتع ي، اقتضت أن الشرف الذي خص به النبي الخاتم محمد

تمتع بها يبنفس المؤهالت الذاتية التي أوصياء محّمد رسول اهللا
                                                 

الموفق بن أحمد الحنفي في مناقبه والحمويني الشافعي في فرائد السمطين، ) ١(
، والثعلبي في الكشف والبيان، وابن )يشبهه(ي حديث الوصية فوأحمد بن حنبل 

 باب الفرق بين ١٧٦: ١الكافي ،)٢٣٥لوصية ص لي واعنقالً عن (المغازلي في مناقبه مثله 
  .للجزائري، ٧: األنبياء قصص، الرسول والنبي

الذي أورده علم اليقين ينظر أسماء األوصياء الواردة في حديث اإلمام الصادق) ٢(
، باسناده عن ٢٢٠-٢١٣: ١، وكمال الدين وتمام النعمة٣٩٣-٣٩٢: ١عرفة أصول الدينمفي 

  .، والوصية للمسعوديالباقرإلمام محمد بن علي ا
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األنبياء أيضاً، ولكنهم ال يوحى إليهم بالطريقة التي يوحى بها 
  .ّوة كما أشرناكما سيتضح، ولم يعطوا مقام النبلنبيل

من الجدير ذكره إّن مبادئ العقيدة اإلسالمية تسجل فروقاً بين و
لرسول، وأوصيائه من ناحية كيفية تلقي معارف الرسالة اإللهية ا
يتلقى معارف التشريع اإللهي أحكامها فإذا كان النبي الرسولو
يراه والذي يسمع منه الرسولواسطة سفير اهللا، ووحيه جبريلب

إللهي ايتلقى معارف التشريع م واليقظة، فإن الوصي اإلمامفي النو
  .فترض الطاعةمأّما من الرسول مباشرة أو من وصي له

أما ما يستجد من أمور فإن وسيلة اإلمام لتلقي معارف التشريع و
  .)١(إللهي حولها هو اإللهاما

يحسن أن نورد نماذج من النصوص الكريمة التي تشخص هذه و
  :لحقائقا

سألت أبا «: بسنده عن زرارة قال الكليني الرازيخرجأ
لرسول اما  ،)٢({ نَِّبياَوكَاَن َرُسوالً} عزّ وجلّعن قول اهللا عفرج

ال والنبي الذي يرى في منامه، ويسمع الصوت، : وما النبي؟ قال
يعاين ويعاين الملك، والرسول الذي يسمع الصوت ويرى في المنام 

  الورى، ـوت، وال يـع الصـيسم: الـزلته؟ قاإلمام ما من: ، قلتالملك

                                                 
  .، ط النجف األشرف٩٦: عقائد اإلمامية) ١(
 .٥٤ و٥١: مريم) ٢(
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  )١(.»...يعاين الملك

 أبعاد العلم اإللهي الذي يملكه األئمةيلخص اإلمام الصادقو
ي األسماع، وأن فعلمنا غابر ومزبور ونكت في القلوب، ونقر «: بقوله

اطمة عليها الّسالم فعندنا الجفر األحمر والجفر األبيض، ومصحف 
  .»ليهإعة فيها جميع ما يحتاج الناس وأن عندنا الجام

ما بأما الغابر فالعلم «: عن تفسير كالمه هذا قاللما سئل اإلمامو
إللهام ايكون وأما المزبور فالعلم بما كان، وأما النكت في القلوب فهو 

والنقر في األسماع حديث المالئكة، نسمع كالمهم، وال نرى 
  .شخاصهمأ

، ولن يخرج حتى  سالح رسولأما الجفر األحمر، فوعاء فيهو
وعاء فيه توراة موسى فيقوم قائمنا أهل البيت، وأما الجفر األبيض، 

، الُولى، وأما مصحف فاطمةاوإنجيل عيسى وزبور داود وكتب اهللا 
  .أسماء كل من يملك إلى أن تقوم الساعةوففيه ما يكون من حادث 

من ول اهللاأما الجامعة فهي كتاب طوله سبعون ذراعاً أماله رسو
بيده، فيه واهللا جميع ما يحتاج فلق فيه وخط علّي بن أبي طالب

تى إن فيه أرش الخدش، والجلدة، حالناس إليه إلى يوم القيامة 
  .)٢(»ونصف الجلدة

                                                 
  .١٧٦: ١أصول الكافي) ١(
: ٢اإلرشاد، )لثانيابشكل أكثر تفصيالً في  (٢٤٢-٢٣٨: ١، وأصول الكافي٢٧٤: اإلرشاد) ٢(
  .٨٩٤ :٢والجرائح الخرائج،  باب ذكر اإلمام القائم بعد أبي جعفر،١٨٦
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عد هذا علينا أن نشير إلى السبيل الذي يسلكه المكلفون من ب
ب بشكل قاطع ال يشوبه رين يتعّرفوا على أوصياء الرسولأأجل 

النظر لألهمية البالغة التي يتميز بها هذا الموقع في دنيا الرسالة ب
تاريخ المسلمين، ومسيرتهم الحضارية من جهة، ولكي يتميز اإلمام و
لحق من إمام الباطل من جهة أخرى، فإن منصب اإلمامة قد شهد ا
صاديق كثيرة من األدعاء طوال التاريخ إذ نصب الكثيرون أنفسهم م
دون وجه حق، أسوة بمنصب النبوة الذي شهد نماذج ئمة للناس أ

لمتنبئين الكاذبين كمسيلمة الكذاب والقادياني والباب والبهاء امن 
  .أضرابهمو

بسبب هذه المالبسات التي تحول بين الناس، وبين معرفة أعالم و
ؤهالت مثالث  أئمة الحقعزّ وجلّلهدى ومنهاج الحق حبا اهللا ا

إلمامة اها على صدق نهوضهم باعباء يستدل المكلفون من خالل
  :الحقة، وحقيقة خالفتهم للنبي

العهد إليهم صراحة باإلمامة والوصية من اهللا تعالى بواسطة  ـ١
  .لطاعة إلمام الحقا، أو بواسطة إمام سابق مفترض سوله األعظمر

في كتب التاريخ والعقيدة اإلسالمية والحديث الشريف يلتقي و
ونين من النصوص المختصة بهذا الموضوع، لمكلفون عادة مع لا
مباشرة تنص على أوصياء عضها نصوص عامة واردة عن النبيب
واحداً واحداً ضمن السياق التاريخي لمراحل حياتهم لرسولا
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لمباركة، وبعض النصوص جاءت في إطار إرشاد أو وصية من ا
  .ـ كما سيتضح من الفصول القادمة ـلسابق للذي يليه ااإلمام 

لقلوب لبإذن اهللا تعالى طمأنة إجراء المعاجز على يد اإلمام ـ٢
  .وإقامة للحجة، وقطعاً أللسنة الباطل

السيرة المطهرة زاخرة بألوان من هذه المعاجز التي جرت على و
تعلّق باإلمام ي، وسنشير لنماذج من ذلك فيما يدي األئمةأ

اإلسالمي لو لتاريخ اـ مدار بحثنا ـ ونستطيع أن نفترض إن الجواد
لَحكَم ألئمة األطهارالم يحمل شواهد لمعاجز جرت على أيدي 

انسجاماً مع ريانها على أيديهمجالعقل البشري السليم بضرورة 
هم من قبل اهللا تعالى باعتبارهم أوصياء للرسول بالمهام التي أنيطت 

  !حملة رسالته العظمىو، الخاتم

لعطرة تؤكد بما ال اهم وسيرتـ إن تاريخ األئمة من آل البيت٣
؛ عاصر له أبداًمشبهة فيه إّن أّياً منهم لم يتلَق العلم على أي استاذ 

حد منهم إنّه أفقيهاً كان أو مفسراً أو متكلماً أو محدثاً، ولم تؤثر عن 
يء إالّ شدخل الكتاتيب أو ما يشبهها علماً بأنهم لم يسألوا عن 

شبه ذلك ية أو التأمل أو ما أجابوا عنه في وقته دون اللجوء للمراجع
  !!يلال علم : ولم يرِو التاريخ إّن أحداً منهم سئل عن شيء فقال

ألمر الذي لم يؤثر ألحد سواهم أبداً، فال نجد في كتب التاريخ ا
راجم الرجال فقيهاً أو محدثاً أو متكلماً أو نحوه إالّ وقد ذكر تأو 

فة على يد غيره تربيته وأخذه للمعر: من ترجمة حياتهضالتاريخ 
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لذي اشتهر به، كما إّن التاريخ يروي الكثير من حاالت احسب الفن 
الفقهاء وأمثالهم عن اإلجابة على بعض المسائل أو وتوقف العلماء 

ن المعلومات كما هو المألوف لدى البشر في كل مشكهم في كثير 
  .العصور واألجيال

 بأن علمهم واهمسعن قد امتاز أئمة أهل هذا البيت المباركل
ما يستجد من أمر يلهمون و، موروث عن جدهم المصطفى

واسطة الروح القدسية التي ب تعالىفيه من قبل اهللا  )١(الجواب
  : يحملونها أو بواسطة الملك المكلف بذلك

بسنده عن الحارث بن المغيرة عن خرج الكليني الرازيأ
 وراثة :القأخبرني عن علم عالمكم؟ « :قلت: قالإلمام الصادقا

ف ذإنّا نتحدث أنه يق : قلت:قال، ومن علّي، من رسول اهللا
  .)٢(» أو ذاك: قال،ذانكمآفي قلوبكم، وينكت في 

: قالبسنده عن أبي الحسن األول موسى بن جعفرعنهو
أما الماضي، فماض وغابر وحادث، : مبلغ علمنا على ثالثة وجوه«

لقلوب، ونقر افقذف في فمفسر، وأما الغابر، فمزبور، وأما الحادث، 
  .)٣(»في األسماع وهو أفضل علمنا وال نبي بعد نبينا

                                                 
  .٩٦: عقائد اإلمامية) ١(
  .٣٢٦: بصائرالدرجات،  باب جهات علوم األئمة،٢٦٤: ١الكافي )٢(
كالم ومن طريق اإللهام : نقر في األسماع. المكتوب: المزبور. اآلتي: ، الغابر٢٦٤: ١ الكافي)٣(
  .٢٨٦: اإلمامة دالئل، ٣١٨: الدرجات بصائر. الملك
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سألته عن «: قالعن جابر عن اإلمام أبي جعفر الباقربسندهو
: مسة أرواحخيا جابر إّن في األنبياء واألوصياء :  فقال لي،علم العالم

لقوة، وروح اروح القدس، وروح اإليمان، وروح الحياة، وروح 
لى ما تحت إفبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش الشهوة، 

لحدثان إالّ ايا جابر إّن هذه األربعة أرواح يصيبها : الثرى، ثم قال
  .)١(»روح القدس، فإنّها ال تلهو، وال تلعب

مع سيلتقي القارئ عبر هذه الدراسة حول اإلمام الجوادو
  .صاديق ثرة تؤكد هذه الحقائق التي أشرنا إليهام

                                                 
  .٤٤٧: بصائرالدرجات،  التي في األئمةباب فيه ذكر األرواح، ٢٧٢: ١الكافي )١(





  
  
  

  אאא

وغيرهم ن خالل األحاديث الواردة عن أهل بيت العصمةم
  :تتجلى حقيقتانبشأن اإلمام الجواد

ـ إنّه إمام مفترض الطاعة من قبل اهللا تعالى، وإن إمامة ١
، بعهد من د انتهت إليه بعد أبيه علي بن موسى الرضاقالمسلمين 

  .ما سيرد ــ كهللا وعلى لسان رسول اهللا

نهض بأعباء اإلمامة الشرعية للمسلمين ـ إّن اإلمام الجواد٢
يث نهض حهو لما يبلغ الحلم أسوة بعيسى بن مريم نبي اهللاو

ليه جملة من إبأعباء الرسالة وهو في سن مبكرة، األمر الذي أشارت 
  .األحاديث

قد أخرج ثقة اإلسالم أبو جعفر الكليني الرازي بسنده عن ف
ن يهب أقد كنّا نسألك قبل «: ن يحيى قال قلت للرضافوان بص

هللا لك، ايهب اهللا لي غالماً، فقد وهبه : اهللا لك أبا جعفر، فكنت تقول
أشار بيده ففأِقرَّ عيوننا، فال أرانا اهللا يومك، فإن كان كون فإلى من؟ 

بن اجعلت فداك هذا : إلى أبي جعفر وهو قائم بين يديه، فقلت
  بالحجة وهووما يضره من ذلك، فقد قام عيسى :ثالث سنين فقال
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  .)١(»ابن ثالث سنين

لى أن الحقيقة الثانية التي انفرد بها الوصي التاسع من أوصياء ع
قد وفرت حالة من التساؤل والدهشة لدى أتباع أهل سول اهللار
ألخرى اوحالة من التشكيك لدى أتباع الخطوط الفكرية لبيتا

  .المعاصرة لإلمام

صاديق التساؤل ما أورده ثقة اإلسالم الكليني باسناده عن من مف
أخبرني من كان عند أبي الحسن «: حيى بن حبيب الزيات قالي

ليه عالقوا أبا جعفر فسلموا : فلما نهضوا قال لهم... جالساًالرضا
يرحم اهللا :  فقال،ليَّإ، فلما نهض القوم التفت وأحدثوا به عهداً

  .)٢(»دون هذالمفضل إنّه كان ليقنع با

كنت «: أيضاً باسناده عن الخيراني عن أبيه قالعن الكلينيو
يا سيدي إن : ائلق فقال له ،بخراسانواقفاً بين يدي أبي الحسن

لقائل استصغر ا، فكأن إلى أبي جعفر ابني: كان كون فإلى من؟ قال
إّن اهللا تبارك وتعالى بعث : الحسن ، فقال أبوسّن أبي جعفر
احب شريعة مبتداة في أصغر من صيم رسوالً نبياً عيسى بن مر

  .)٣(»السن الذي فيه أبو جعفر

                                                 
  . الفصل الثاني٣٤٥: الورى إعالم، ٣٢١: ١الكافي) ١(
 باب ذكر طرف من النص ،٢٧٩: ٢ اإلرشاد،٣١٩: ، وإرشاد الشيخ المفيد٣٢٠: ١الكافي) ٢(

  .٢٣٧: ١الواعظين  روضة،٣٤٧: الورى عالم، أعلى أبي جعفر
  .٣٤٦: الورى إعالم، ٢٧٩ :٢إلرشادا، ٣١٩: ، إرشاد الشيخ٣٢٢: ١ الكافي)٣(
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يشير بعض المؤرخين إلى أن الحيرة واالختالف بين أتباع أهل و
لإلمامة وهو في سن مبكرة قد لبيت بسبب تصدي أبي جعفرا
لغت مبلغاً حاداً بعد وفاة أبيه حيث كان عمره دون السابعة ـ كما ب
  .ـ أو ثماني سنوات كما تشير أخرى )١(رواياتشير بعض الت

من مصاديق التشكيك لدى المخالفين ما رواه المؤرخون عن و
وقف العباسيين من المأمون العباسي حين عزم على تزويج ابنته أم م
  .لفضل لإلمام الجوادا

: قد ورد في احتجاج أولئك على صاحبهم بهذا الصدد ما يليف
منه هديه فأنه صبي ال معرفة له، وال فقه ذا الفتى وإن راقك هإّن «
  .)٢(»...أمهله ليتأدب ويتفقه في الدينف

من ير إّن تلك المواقف المشككة بما أوتي اإلمام الجوادغ
لفضل والعلم والحكمة بددتها ثالث حقائق مجتمعة أوكل على ا

  :نذكرها فيما يلي من حديثسانفراد، 

  אאא

 السنة النبوية الشريفة المئات من النصوص المقدسة قد حفظتل
... ، إثنا عشر إماماً هادياًلتي تؤكد على أن األئمة بعد رسول اهللا

                                                 
  .٣٩٦: ٢حلية األبرار) ١(
 باب طرف من ،٢٨١ :٢ اإلرشاد،٤٤٣ :٢االحتجاج. ، ط مكتبة بصيرتي، قم٣٢٠: اإلرشاد) ٢(

  .٢٣٧ :١الواعظين روضة، راألخبار عن مناقب أبي جعف
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قد تمسكت بعض مصادر السنة الشريفة باجمال هذه القضية و
لرسالية الهامة، ولم تتطرق إلى تفاصيلها، كصحيح البخاري، ومسلم، ا
تطرقت مصادر ومحدثون آخرون إلى الترمذي، وأبي داود، بينما و
ذه القضية في إطارها اإلجمالي، وتفصيلها معاً كالشيخ الصدوق في ه
يون األخبار بعدة طرق، والشيخ الكليني في الكافي، والحر العاملي ع
ي الجواهر السنية، وأبي القاسم الخزاز الرازي في كفاية األثر، ف

ليمان الحنفي في ينابيع لعاملي في إثبات الهداة، والحافظ ساوالحر 
  ...غيرهم كثيروالمودة، 

من الطبيعي أن تهمل بعض مصادر المسلمين تفصيل عدد و
ألثني عشر، وأسمائهم، وخصائصهم، وذلك ألن الظروف ااألئمة 

ذوق الحكام في أكثر فترات حكم المسلمين تعارض والسياسية، 
، دلصحيحة ألسماء األئمة الهداة من آل محمانشر التفاصيل 

تمان األحاديث الصحيحة التي ابتليت بها سنة كإضافة إلى ظاهرة 
بل الرواة أنفسهم، أو جامعي األحاديث في قمن رسول اهللا

لمؤلف أو الراوي، كما هو حال الشيخ امؤلفات بسبب تحزب 
 الذي كان ذا ثقافة )الصحيح(احب صمحمد بن إسماعيل البخاري 

ينشر أسماء األئمة األثني عشر ن أمتحيزة فليس من المتوقع  أموية
إنما البد أن يكتفي بذكر الحديث وفي األجيال، من أهل البيت

  ...هكذا فعل، هو ومن على شاكلتهوالنبوي الخاص بذلك مجمالً، 
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إن أمر األمة سيليه بعد >: إنه قاليث أوردوا عن رسول اهللاح
، )١(<ريشق أو إماماً ـ كلهم من ،اثنا عشر أميراً ـ أو خليفةلرسولا

ألئمة أو اولم يسوقوا األحاديث التي تناولت تفاصيل أسماء هؤالء 
  ...الخلفاء الذين يلون أمر العباد بعد الرسول

ذا ومن الجدير بالذكر إن المحدث الشهير الحر العاملي قد ه
 مئات )إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات(ي كتابه القيم فجمع 

اً ترسخ في ضمير الزمان أسماء األئمة أسانيد معتبرة علميباألحاديث 
على لسان رسول اهللاشر من آل النبيعاألثني 

كما فعل ذلك ، )٢(
لمحدث أبوالقاسم علي بن محمد الخزاز الرازي من علماء القرن ا
لرابع الهجري مثل ذلك، وهي أحاديث رواها صحابة، وتابعون، ا
  ..!علماء، ومفسرون تجمع األمة على احترامهمو

  : نماذج من تلك النصوص الشريفةهذهو

بطرق السنة ـ األحاديث الصحيحة الواردة عن الرسول١
الشيعة حول المكانة السامية التي رقى إليها هذا اإلمام العظيم، و
نهوضه بمسؤولية إمامة المسلمين الشرعية بعد أبيه رغم صباه ـ و

  :ـ وهذه بعضهان اهللا تعالى إلى رسوله الكريممبعهد 

                                                 
، باب الناس تبع لقريش، ٤٣: ٦، كتاب األحكام، وصحيح مسلم١٦٥: ٤البخاري) ١(

  .بعد النبي الخلفاء واألئمة،٤٦٩: ٢الخصال، ٣٨٢ :الورى إعالمغيرهما، و
  .٧٥١-٤٣٣: ١أنظر المصدر) ٢(
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د أورد الحافظ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي نقالً ـ فقأ 
حديثاً عن رائد السمطين بسنده عن مجاهد عن ابن عباسفعن 

  :جاء فيهسول اهللار

إّن وصيي علي بن أبي طالب، وبعده سبطاي الحسن .. «
إذا مضى الحسين ... الحسين تتلوه تسعة أئمة من صلب الحسينو
ابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه ابنه علي، فإذا مضى علي فف

إذا مضى جعفر، فابنه موسى، فإذا مضى موسى فابنه علي، فجعفر، 
ضى علي، فابنه محمد، فإذا محمد، فابنه علي، فإذا مضى علي، مفإذا 

ابنه الحسن، فإذا مضى الحسن، فابنه الحجة محمد المهدي، فهؤالء ف
  .)١(»...ثنا عشرإ

ي ف بن أحمد الحنفي المكيـ وأورد أخطب خوارزم موفق ـب
ـ نذكر منه مقتضى مناقبه حديثاً طويالً بسنده عن رسول اهللا

  :لحاجة ـا

: قال: ... ليلة أسري بي إلى السماء قال لي الجليل جل جالله«
لتفت عن يمين العرش، فالتفت، فإذا بعلي وفاطمة والحسن ا
الحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد و
سى بن جعفر وعلي بن موسى، ومحمد بن علي وعلي بن موو

                                                 
 العدد ، ١٤٥: ٢المستقيم الصراط، الباب السادس والسبعون، ٤٤٠: ينابيع المودة) ١(
   .١١ :كفايةاألثر،  نبذة من أحوال اإلمام الحجة،٨١: القوية
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الحسن بن علي، والمهدي في ضحضاح من نور قيام ومحمد 
: ي وسطهم ـ يعني المهدي ـ كأنه كوكب دري، فقالفيصلون وهو 

  .)١(»...لحجج، وهو الثائر من عترتكايا محمد هؤالء 

 عبد اهللاـ عن محمد بن يعقوب الكليني بسنده عن أبي ج 
  :قالقالصاد

 األنصاري، إن لي إليك حاجة فمتى عبد اهللاقال أبي لجابر بن «
أي األوقات : خف عليك أن أخلو بك أسألك عنها، قال له جابري
يا جابر أخبرني عن : حببت، فخال به في بعض األيام، فقال لهأ

، وما أخبرتك فاطمة بنت رسول اهللا: لذي رأيته في يد أميااللوح 
أشهد باهللا أني دخلت :  اللوح مكتوب، فقال جابرمي أنه في ذلكأبه 
، ، فهنيتها بوالدة الحسينلى أمك فاطمة بنت رسول اهللاع
رأيت في يدها لوحاً أخضر ظننت أنه من زمّرد ورأيت فيه كتاباً و
بأبي وأمي يا بنت رسول اهللا ما هذا : بيض شبه نور الشمس، فقلتأ
فيه اسم أبي ى رسول اهللاهذا اللوح أهداه اهللا إل: للوح؟ فقالتا
اسم بعلّي واسم ابنيَّ واسم األوصياء من ولدي، وأعطانيه أبي و
  .يبشرني بذلكل

                                                 
روى مثله محمد بن علي بن بابويه و، ٣١٢: حاديث القدسيةالجواهر السنية في األ) ١(

 في تنصيص الرسول على ،١٧٢: ١الطرائف .في كتابه النصوص على األئمة اإلثنى عشر
  .للطوسي، ١٤٨: الغيبة، أسماء األئمة
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هل ففقال له أبي . فأعطتنيه أمك فاطمة، فقرأته، واستنسخته: ال جابرق
أخرج فلك يا جابر أن تعرضه عليَّ؟ فمشى معه أبي إلى منزل جابر، 

نظر جابر في في كتابك ألقرأ عليك، يا جابر أنظر ف: صحيفة من رق، فقال
شهد أني هكذا أ: نسخته، فقرأه أبي، فما خالف حرف حرفاً، فقال جابر

   :بسم اهللا الرحمن الرحيم: رأيته في اللوح مكتوباً
ذا كتاب من اهللا العزيز الحكيم لمحمد نبّيه، ونوره، وسفيره ه
ين عظّم يا حجابه، ودليله، نزل به الروح األمين من عند رّب العالمو
حّمد أسمائي واشكر نعمائي، وال تجحد آالئي، إنّي أنا اهللا ال إله م

نا قاصم الجبارين، ومديل المظلومين، وديان الدين، إني أنا اهللا أإالّ 
له إالّ أنا، فمن رجا غير فضلي أو خاف غير عدلي، عذبته عذاباً إال 
وكل، إني لم عذبه أحداً من العالمين، فأياي فاعبد، وعليَّ فتأال 

بياً، فأكملت أيامه، وانقضت مدته إالّ جعلت له وصّياً، وإني نأبعث 
لى األنبياء، وفضلت وصيك على األوصياء، وأكرمتك عفضلتك 
سبطيك حسن وحسين، فجعلت حسناً معدن علمي، بعد وبشبليك، 

بيه وجعلت حسيناً خازن وحيي وأكرمته بالشهادة أانقضاء مدة 
 فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة، السعادة،بوختمت له 

لمتي التامة معه وحجتي البالغة عنده، بعترته أثيب وأعاقب، كجعلت 
وابنه شبه جّده  )١(لي سيد العابدين وزين أوليائي الماضينعأولهم 

                                                 
  ).وزين أولياء اهللا الماضين(في بعض النسخ ) ١(
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ي فمحمد الباقر علمي والمعدن لحكمتي سيهلك المرتابون : لمحمودا
 حق القول منّي ألكرمّن مثوى جعفر جعفر، الّراد عليه كالّراد عليَّ،

مياء عبعده موسى فتنة  )١(ألسرنّه في أشياعه وأنصاره وأوليائه، أتيحتو
وليائي أحندس ألن خيط فرضي ال ينقطع وحجتي ال تخفى وأن 

عمتي ومن نيسقون بالكأس األوفى، من جحد واحداً منهم فقد جحد 
لجاحدين عند ا نغير آية من كتابي فقد افترى عليَّ، ويل للمفتري
لّيي وناصري ومن وانقضاء مدة موسى عبدي وحبيبي وخيرتي في علي 

قتله عفريت مستكبر يأضع عليه أعباء النبوة وأمتحنه باالضطالع بها 
لى جنب شر خلقي، حق إ)٢(يدفن في المدينة التي بناها العبد الصالح

فهو علمه،  عده ووارثبالقول منّي ألسرنه بمحمد ابنه وخليفته من 
لقي ال يؤمن عبد به إالّ خمعدن علمي وموضع سّري وحّجتي على 
هل بيته كلّهم قد استوجبوا أجعلت الجنة مثواه وشفعته في سبعين من 

ناصري والشاهد في خلقي والنار وأختم بالسعادة البنه علي ولّيي 
لى سبيلي والخازن لعلمي إوأميني على وحيي، أخرج منها الداعي 

حمة للعالمين، عليه كمال موسى ر» م ح م د«لك بابنه الحسن وأكّمل ذ
وتتهادى رؤوسهم  )٣( زمانهوليائي فيأوبهاء عيسى وصبر أّيوب فيذل 

                                                 
  ).انتجبت(وفي بعضها ) أبيحت(في بعض النسخ ) ١(
  .هو ذو القرنين ألن طوس من بنائه كما صرح به في رواية النعماني لهذا الخبر) ٢(
  .زمان غيبته: زمانه) ٣(
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الّديلم فيقتلون ويحرقون ويكونون وكما تتهادى رؤوس الترك 
صبغ األرض بدمائهم، ويفشو الويل تخائفين، مرعوبين، وجلين، 

اً، بهم أدفع كل فتنة عمياء وليائي حقأوالرنّة في نسائهم اولئك 
أدفع اآلصار واألغالل اولئك عليهم وحندس وبهم أكشف الزالزل 

  .اولئك هم المهتدونوصلوات من ربهم ورحمة 

لو لم تسع في دهرك، : قال أبو بصير: الرحمن بن سالم ال عبدق
  .)١(»ذا الحديث لكفاك، فصنه إالّ عن أهلههإالّ 

 )وارزمخأخطب خطباء (د الخوارزمي ـ أخرج اإلمام الموفق بن أحمد 
قال لي «: قال األنصاريعبد اهللا بسنده عن جابر بن )المناقب(في كتابه 
وصيائي وأئمة المسلمين من بعدي أولهم أيا جابر إّن  :رسول اهللا

لحسين، ثّم علي بن الحسين، ثّم محمد بن علي اعلي، ثّم الحسن، ثّم 
فإذا لقيته فاقِرئه منّي الّسالم، ثّم تدركه يا جابر، سالمعروف بالباقر، 
ّم موسى بن جعفر، ثّم علي بن موسى، ثّم محّمد بن ثجعفر بن محّمد، 

ن محّمد، ثّم الحسن بن علي، ثّم القائم اسمه اسمي بعلي، ثّم علي 
بن الحسن بن علي ذاك الذي يفتح اهللا تبارك وتعالى على اوكنيته كنيتي 

  .)٢(»...شارق األرض ومغاربهاميديه 

                                                 
 .١٤٣: الغيبة، ١٨: األخبار جامع،  في فضائله من طريق أهل البيت،٢٩٠: ٢القلوب إرشاد)١(
يد من النصوص النبوية ن المناقب لإلمام موفق بن أحمد الخوارزمي،  ولمزع، نقالً ٤٩٤: ينابيع المودة) ٢(

 نبذة ٨٥: القوية العدد، نقالً عن طرق الكثيرة، ٧٥١-٤٣٣: ١لهداة بالنصوص والمعجزاتاإثبات : يراجع كتاب
  .٥٠٩ :٢الغمة كشف، ٣٦٠: األنبياء  قصص، من أحوال اإلمام الحجة
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  אאא

ذكرنا فيما سبق أن حالة : ـ تحدي المشككين بالدليل العلمي٢
رسول لبأعباء الخالفة لصبا التي تزامنت مع اضطالع اإلمام الجوادا

د ق، وتصديه إلمامة المسلمين في ذلك الوقت المبكر، اهللا
تشكيك، على ان أوجدت حالة بين الناس تراوحت بين الدهشة وال

لتساؤالت قد تم حسمها بدرجة ما من خالل األحاديث ا
بين مقربيه، اإلشارات التي بثها والده اإلمام الرضاووالتوجيهات 

في البلدان المتعددة كمصر لقوى الموالية ألهل البيتاورؤساء 
العراق وبالد فارس وغيرها، إضافة إلى ما نهض به ووالحجاز 

ت لتبديد تلك األوهام التي أثيرت بشكل ن مهمامنفسه الجواد
مما تعكسه بعض الروايات الواردة إلمام الرضااوبآخر بعد وفاة 
  :بهذا الخصوص

لما قبض «: في عيون المعجزات أنّه ورد السيد المرتضىأ
فاختلفت الكلمة ، )١(نحو سبع سنين،كان سن أبي جعفرلرضاا
صفوان ويان بن الصلت، ين الناس ببغداد، وفي األمصار، واجتمع الرب

يونس بن وبن يحيى ومحمد بن حكيم، وعبدالرحمن بن الحجاج، 
الرحمن  بدععبدالرحمن، وجماعة من وجوه الشيعة وثقاتهم في دار 

لمصيبة، فقال ا يبكون، ويتوجعون من )بركة زلول(بن الحجاج في 

                                                 
 .٢٠٤ :اإلمامة  دالئل)١(
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إلى من وعوا البكاء من لهذا األمر د:  الرحمنلهم يونس بن عبد
  .ـ يعني أبا جعفر ـ!  أن يكبر هذاالمسائل إلىنقصد ب

قام إليه الريان بن الصلت، ووضع يده في حلقه، ولم يزل ف 
أنت تظهر اإليمان، وتبطن الشك والشرك إن كان : يقول لهويلطمه 

هللا جلّ وعال، فلو أنّه كان ابن يوم واحد لكان بمنزلة الشيخ اأمره من 
اهللا فلو عمر ألف سنة فهو واحد فوقه، وإن لم يكن من عند والعالم 

  .)١(»...لناسامن 

زيع ببسنده عن إسماعيل بن وأخرج الشيخ الكليني الرازيـ 
إلمام، اـ عن شيء من أمر سألته ـ يعني أبا جعفر الثاني«: قال

ن منعم وأقل : يكون اإلمام ابن أقل من سبع سنين؟ فقال: فقلت
  .)٢(»خمس سنين

رأيت أبا «: ي بن أسباط قالبسنده عن علوعن الكلينيـ 
، وقد خرج علّي، فأخذت النظر إليه، وجعلت أنظر إلى عفرج

ا أنا كذلك حتى مرجليه ألصف قامته ألصحابنا بمصر، فبينورأسه 
يا علي إّن اهللا احتج في اإلمامة بمثل ما احتج به في : قالفقعد، 

وهو جوز أن يؤتي الحكمة صبياً، ويجوز أن يعطاها، يالنبوة، فقد 
  .)٣(»نةسابن أربعين 

                                                 
  .٣٩٨: ٢حلية األبرار) ١(
  .في السن باب حاالت األئمة٣٨٤ :١فيالكانفس المصدر والصفحة، ) ٢(
  .٢٣٨: الدرجات بصائر، ٣٩٧: ٢حلية األبرار  نفس المصدر السابق،)٣(
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إّن بعض الشيعة : في كتابهذكر الشيخ شريف الجواهريو
لصغر سنه حتى توجه أكابر الشيعة من وقفوا عن إمامة الجوادت
واستفسروا لعلماء والفقهاء والمتكلمين إلى الحج والتقوا باإلماما
ن مختلف أمور دينهم ودقائق معارف التشريع اإللهي، فلما رأوا ع
بعد أن أظهر لهم من العلوم وأسرارها، ومصاديق م قدر اإلمامظيع
لمعاجز والكرامات ما ال يترك أي منفذ لالرتياب، زالت سحب ا

  .)١(ن قلوبهمعالشك 

وعاظ وما بخصوص المشككين بأمامته من المستكبرين والمترفين أ
زاعمهم القاء مقد تصدى لدحض السالطين وأتباعهم، فإن اإلمام

  .الء للحق، وصوناً للحقيقةللحجة، وإج

 )المأمون( حاشية السلطان العباسي قد ذكرنا فيما سبق إن رؤيةو
كبراء البيت الحاكم، وخدامهم من الوعاظ والمنظرين لالنحراف و
» ...إنه صبي ال معرفة له، وال فقه«: حماته تتلخص بالعبارة التاليةو
هم الخاطئة مرتكزاتهم ونظرتألمر الذي يقتضي أن يتحدى اإلماما
إلمامة، ويحدد باألرقام والمواقف العملية القدرات المميزة ل

  .المختار من اهللا تعالى إلمامة المسلمينالرسولصي ولشخصية 

                                                 
، في أحوال األئمة اإلثنى عشر أمناء الرحمن، الشيخ شريف ٢٧٢: مثير األحزان) ١(

  .الجواهري، منشورات الرضي، قم
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قد توفرت العديد من الفرص المناسبة الظهار هذه الحقائق و
ما أراد المأمون ل :نذكر منها ما يليلكبرى من قبل اإلمام الجوادا

هو مازال صبياً و، ج ابنته أُم الفضل ألبي جعفرالعباسي أن يزو
فخاضوا في ذلك «استنكر أركان البيت العباسي ذلك، وكبر عليهم، 

المؤمنين  هللا يا أميراننشدك : واجتمع منهم أهل بيته األدنون منه فقالوا
نّا إذا األمر، فهإالّ ما رجعت عن هذه النية، وصرفت خاطرك عن 

لبسناه اهللا تعالى، أا ملكنا، ويبزغ عنّا عز نخاف، ونخشى أن يخرج عنّ
  .»ن ـيالعلويـ لقوم اويتحول إلى غيرنا، وأنت تعلم ما بيننا وبين هؤالء 

الّ أن المأمون كان يرى أهمية قصوى لما يقدم عليه من الناحية إ
لسياسية واالجتماعية، ولعل تبرئة نفسه من دم اإلمام علي بن موسى ا
لرضاا

انطباعاً حسناً عنه كان في ة أهل البيتواعطاء شيع، )١(
  .قدمة أهدافه السياسية التي تنطوي نفسه عليهام

من أجل ذلك راح السلطان العباسي يجادل أقطاب العائلة و
  :لحاكمة فيما أقدم عليه قائالًا

أما ما بينكم وبين آل أبي طالب، فأنتم السبب فيه، ولو أنصفتم >
  .)٢(»...لقوم لكانوا أولى باألمر منكما

                                                 
عيون أخبار و، ٥٦٦: مقاتل الطالبيناستشهد مسموماً على يد المأمون، يراجع اإلمام الرضا) ١(
  .الرضا
 .٤٤٣: ٢االحتجاج، ٢٣٧: ١الواعظين روضة، ٣٥٣: ٢الغمة كشف، ٢٨١: ٢اإلرشاد) ٢(
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ن الحاكم العباسي فلسفة إصراره على تزويج ابنته من ّم بّيث
   :الجواد قائالً إلماما

فاخترته لتبريزه ـ لتقدمه ـ على كافة أهل الفضل في العلم، «
الحلم والمعرفة واألدب مع صغر سنه ـ وكان سن أبي جعفر في و

بي إّن هذا ص: لوقت تسع سنوات ـ فقال أقطاب البيت الحاكماذاك 
لسن وأي علم له اليوم أو معرفة أو أدب، دعه يتفقه يا أمير اصغير 

  .)١(ّم اصنع به ما شئتثالمؤمنين، 

إن شئتم، فاختبروه أو !! كأنكم تشكون في قولي: لمأمون العباسيا
  .دعوا من يختبره، ثّم بعد ذلك لوموا فيه، أو اعذرواا

  وتتركنا وذلك؟: الواق

  .نعم: لمأمونا

 ذلك بين يديك، يترك من يسأله عن شيء من أمور فيكون: لقوما
لشريعة فإن أصاب لم يكن في أمره لنا اعتراض، وظهر للخاصة، ا
، وإن عجز عن ذلك كفينا خطبه أمير المؤمنينالعامة سديد رأي و

  . عذر في ذلكمير المؤمنينكن أليولم 

  )٢(!شأنكم وذلك متى أردتم: لمأمونا 

مكر اهللا واهللا خير الماكرين، فقد خرج القوم من عنده ومكروا وو
جمع رأيهم على أن يتولى قاضي قضاة الدولة العباسية وشيخ فقهاء أ

                                                 
 .نفس المصدر السابق) ١(

 .٢٨١: ٢اإلرشاد،  احتجاج أبي جعفر محمد بن علي الثاني،٤٤٣: ٢ االحتجاج)٢(
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أمام لسلطة المقدم يحيى بن أكثم مهمة اختبار اإلمام الجوادا
لناس، ووعدوه بأجر مادي كبير إن هو نجح في إثبات عجز اإلمام ا
  !!لفكري واألدبي أمام الناسا

سلطان العباسي على يوم محدد للِحجاج اتفق القوم مع الو
المناقشة، فحدد لهم يوماً رسمياً، وقد دعي للحضور العباسيون و
فضالً » خواص الدولة وأعيانها من امرائها وحجابها وقوادها«حشر و
ن المأمون والقاضي ابن أكثم، وكان يوماً مشهوداً في بغداد عاصمة ع
  .لخالفة العباسيةا

اش حسن بأمر من الخليفة، وأجلس فرقد أعد ألبي جعفرف
لقاضي ابن أكثم مقابالً له، وجلس الناس في مراتبهم حسب ا

  .المنازلوالطبقات 

، ّم استأذن القاضي من سيده السلطان أن يسأل اإلمام الجوادث
في استأذنه في ذلك، فاستأذن ابن أكثم أبا جعفر: قال له المأمونف
جعلت فداك في ُمحِرم قَتَلَ ما تقول : لك فأذن له، فقال القاضيذ

  .صَيداً

  قتله في ِحلّ أو حرم؟ :ال أبو جعفرق

  عالماً كان المحرم أم جاهالً؟ـ 

  قتله عمداً أو خطأ؟ـ 

  حراً كان المحرم أم عبداً؟ـ 
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  صغيراً كان أو كبيراً؟ـ 

  مبتدئاً كان بالقتل أو معيداً؟ـ 

  من ذوات الطير أو من غيرها؟ـ 

  أو من كباره؟من صغار الصيد كان ـ 

  ُمِصّراً عل ما فعل أو نادماً؟ـ 

  ليالً كان قتله الصيَد أو نهاراً؟ـ 

  محرماً كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرماً؟ـ 

تحير يحيى بن أكثم وبان عجزه، وانهياره، حتى انكشف ف
الحمد هللا على هذه النعمة والتوفيق لي : مره، فقال المأمونأللحضور 
أعرفتم اآلن ما كنتم : ، ثّم نظر ألهل بيته وقال لهملرأيافي هذا 
  )١(تنكرونه؟

  אאא

: ، قالأخطب يا أبا جعفر: قائالًّم أقبل على أبي جعفرث
اخطب جعلت فداك لنفسك، فقد رضيتك : قال المأمون... عمن

  !أنا مزوجك أم الفضل ابنتي، وإن رغم قوم لذلكولنفسي، 

قراراً بنعمته، وال إله إالّ اهللا إخالصاً إلحمد هللا ا: فرقال أبو جعف
وحدانيته، وصلّى اهللا على محمد سيد بريته، واألصفياء من عترته، ل

                                                 
 .٢٨١: ٢اإلرشاد) ١(
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ما بعد فقد كان من فضل اهللا على األنام أن أغناهم بالحالل عن أ
َوأَنِكُحوا الْأََياَمى ِمنكُْم َوالصَّاِلِحيَن ِمْن }:  فقال سبحانهلحرام،ا
َباِدكُْم َوِإَماِئكُْم ِإن َيكُونُوا فُقََراء ُيغِْنِهُم اللَُّه ِمن فَضِْلِه َواللَُّه َواِسٌع ِع

ّم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل بنت ، ث)١({َعِليٌم
 المأمون، وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت عبد اهللا

أمير ها يا فهل زوجتني ،، وهو خمسمائة درهم جياداًحمدم
وجتك زنعم قد : ؟ فقال المأمون على هذا الصداق المذكورالمؤمنين

لنكاح؟ اأبا جعفر أم الفضل ابنتي على الصداق المذكور، فهل قبلت 
  .)٢(قد قبلت، ورضيت به :قال أبو جعفر

، بادر خدم السلطان العباسي إلى توزيع بعد خطبة اإلمامو
ائد، فأكل الناس، ووزعت لطيب على الحاضرين، ثّم نصبت الموا
  .لجوائز على الحاضرين على قدر مراتبهما

  אאא

بعد أن تفرق أغلب الحاضرين، بقي المأمون وجمع من و
طالباً منه ي مجلسهم، فالتفت المأمون إلى أبي جعفرفالخواص 

                                                 
 .٣٢: النور) ١(

 إعالم، ٢٨٣: ٢اإلرشاد،  باب استحباب الخطبة للتزويج٢٠٩ :١٤سائلالو مستدرك) ٢(
 .٣٥٢: الورى
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بين يدي تساؤل لى األسئلة الفقهية التي طرحها اإلمامعأن يجيب 
إن رأيت جعلت فداك أن تذكر «: بن أكثم السالف الذكرالقاضي ا

  .»صلته من وجوه قتل المحرم الصيد لنعلمه، ونستفيدهفالفقه فيما 

إّن الُمحِرم إذا قتل صيداً في الحل، > :قائالًأجاب اإلمام الجوادف
كان من كبارها، فعليه شاة، فإن أصابه ووكان الصيد من ذوات الطير، 

ضاعفاً، وإذا قتل فرخاً في الحل فعليه معليه الجزاء في الحرم، ف
تله في الحرم، فعليه الحمل قيمة قَحْمل قد فطم من اللبن فإذا 

مار وحش، فعليه بقرة، وإن حالفرخ، وإن كان من الوحش، وكان 
عليه شاة، فإن قتل شيئاً من فكان نعامة كان عليه بدنة، وإن كان ظبياً، 

دياً بالغ الكعبة، وإذا أصاب هزاء، مضاعفاً ذلك في الحرم، فعليه الج
حرامه للحج نحره بمنى، إالمحرم ما يجب عليه الهدي فيه، وكان 

لصيد على العالم اوإن كان إحرامه للعمرة نحره بمكة، وجزاء 
نه في الخطاء، عوالجاهل سواء، وفي العمد له المأثم، وهو موضوع 

الصغير ال و عبده، والكفارة على الحر في نفسه، وعلى السيد في
دمه عقاب نكفارة عليه، وهي على الكبير واجبة، والنادم يسقط عنه 

  .»اآلخرة، والمصر يجب عليه العقاب في اآلخرة

أحسنت أبا جعفر أحسن اهللا إليك، فإن رأيت أن تسأل : لمأمونا
  .حيى عن مسألة كما سألكي

  ؟أسألك: ليحيىبو جعفرأ
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فإن َعرفتُ جواب ما تسألني ذلك إليك جعلت فداك، : بن أكثما
  !إالّ استفدته منكوعنه 

إللقاء مسائله الفقهية على كبير شيوخ دولة بادر اإلمامف
خّبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار، «: لعباسيين قائالًا

ظره إليها حراماً عليه، فلما ارتفع النهار حلّت له، فلما زالت نفكان 
 وقت العصر حلّت له، فلما غربت رمت عليه، فلما كانحالشمس 
رمت عليه، فلما دخل وقت عشاء اآلخرة حلت عليه، حالشمس 

نتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلّت له، ما افلما كان 
  ؟لمرأة، وبماذا حلّت وحرمت عليهاحال هذه 

معلناً عجزه عن الجواب حتى ُعِرف في وجهه ـ  حيى بن أكثمي
 واهللا ال أهتدي إلى جواب هذا السؤال، وال  ال: ـلتغير والخجلا

  !لوجه فيه، فإن رأيت أن تفيدناهاأعرف 

هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي «: إلمام أبو جعفرا
ي أول النهار، فكان نظره إليها حراماً عليه، فلما ارتفع النهار ابتاعها ف
ليه، فلما ن موالها، فحلّت له، فلما كان الظهر أعتقها، فحرمت عم

قت العصر تزوجها، فحلّت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر وكان 
حرمت عليه، فلما كان وقت عشاء اآلخرة كفر عن الظهار، فمنها، 

لما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه، فلما ففحلّت له، 
  .»اجعها، فحلّت لهركان عند الفجر 
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 فيكم أحد يجيب عن هل:  لمأمون ـ مخاطباً الحاضرين ـ قائالًا
ذه المسألة بمثل هذا الجواب؟ ويعرف القول فيما تقدم من ه

  السؤال؟

  ! أعلم بما رأىأمير المؤمنينال واهللا أن : لحاضرونا

ويحكم أن أهل هذا البيت خصّوا من بين الخلق بما : لمأمونا
ن الفضل، وإن صغر السن فيهم، ال يمنعهم من الكمال، أما مترون 

 علي بن أمير المؤمنينافتتح دعوته بدعاء ول اهللاسرعلمتم إّن 
هو ابن عشر سنين، وقبل منه اإلسالم، وحكم له به، وأبي طالب، 

ي سنه غيره، وبايع الحسن والحسين، وهما أبناء فولم يدُع أحداً 
  لم يبايع صبياً غيرهما؟ودون الست سنين، 

ذرية بعضها فال تعلمون اآلن ما اختص اهللا به هؤالء القوم، وانهم أ
  ن بعض، يجري آلخرهم ما يجري ألولهم؟م

  )١(!أمير المؤمنينصدقت يا : الواق

من الجدير بالذكر إّن الخليفة العباسي قد دعا في اليوم التالي و
أدبة عامة حضرها القواد والحجاب والعمال والخواص من مإلى 

 ، وقد أعدَّ ألواناً منقدم له التهاني ولإلمام الجوادتأجل أن 
لناس، ووزعت عطايا سنية وأموال جزيلة، وقد ااألطعمة إلطعام 

                                                 
 .٢٨٦ و٢٨٥: ٢االرشاد )١(
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لك اللقاء وهم وافرون من جوائز السلطان كما ذانصرف الناس من 
  .)١(لصدقات على بقية المسلميناوزع الخليفة العباسي 

                                                 
: ٢كشف الغمة في معرفة األئمة: استفدنا هذه المعلومات المفصلة من كتاب) ١(
من علماء القرن لحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح األربليا، للعالّمة أبي ٣٥٨-٣٥٣

-٢٦٦: هـ، والفصول المهمة في معرفة أحوال األئمة١٣٨١ي، ط العلمية، قم، الرابع الهجر
م (إلمام علي بن محمد بن أحمد المالكي المكي الشهير بابن الصباغ ا، للشيخ ٢٧٠
 ،)هـ٤١٣م (، للشيخ المفيد ٣٢٣-٣١٩: م، النجف األشرف، واإلرشاد١٩٥٠، ٢، ط )هـ٨٥٥

  .، ابن شعبة الحراني٣٣٤-٣٣١: قول، وتحف الع٢٢، باب ٣٨١: ١٠وبحاراألنوار





  
  
  

א  

אאא  

طى القواعد ختحيث : كان معجزة بذاتهرغم أّن اإلمام الجوادو
لسابعة من االمألوفة، وتصدى إلمامة المسلمين وهو صبي لم يبلغ 

مامة إلفحطم كبرياء اإلنحراف وفضح عملية التصدي ، )١(عمره
  !الناس دون سلوك طريقها الطبيعي المشروع ودون وجه حق

كان ما أظهره من المعارف اإللهية، وتحديه لكبار الفقهاء و
اة الدولة العباسية مع مالحظة ـ سنه ـ لرسميين بما فيهم قاضي قضا
نحو ذلك كانت إحدى مصاديق هذه الصفة االعجازية التي تجسد و

                                                 
حيث تسلم مسؤولية إمامة في هذه الحالة ولده اإلمام الهادييشبه اإلمام) ١(

تسلم إمامة المسلمين في ) عج(لمسلمين وعمره ثماني سنوات، واإلمام القائم المنتظر ا
تكلم قد رافقت بعض المعاجز والدته كالضافة إلى ذلك إّن اإلمام الجوادإأول صباه، 

ور أضاء ما حوله أثناء الوالدة المباركة وهو أمر ال ينكره العقالء نفي المهد، وسطوع 
، نقالً عن حكيمة ٣٨٩: ٢راجع حلية األبرار(لناس وهو صبي لبالنسبة لمن ُيصطفى إماماً 

  ).عفر الكاظمجبنت اإلمام موسى بن 
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قيقة ارتباطه باهللا الكبير المتعال، وحجم الدعم الغيبي الذي يحظى ح
  .ه هذا اإلمام العظيم صلوات اهللا عليه من عند اهللا جلّ وعالب

قد لمسلمين، فإن اإلمامقول، رغم هذه الحقائق الثابتة في تاريخ اأ
جل أن أأجرى اهللا على يديه معجزات أخرى في مناسبات عديدة من 

عض بوهذه . يقطع بها السنة المعاندين أو يطمئن قلوب الموالين
  :مصاديقها

على الرحيل من بغداد بعد زواجه بابنة ـ بعد أن عزم اإلمام١
ناس، حتى إذا لمأمون ميمِّماً وجهه شطر المدينة المنورة، شيعه الا
صل دار المسيب عند غروب الشمس نزل ودخل مسجد المسيب و
كوزماء، بلصالة، وكان في صحنه شجرة نبق لم تثمر، فدعال

لمغرب، ثّم افتوضأ في أصل الشجرة، ثّم قام، وصلّى بالناس صالة 
عقب وجلس يذكر اهللا جلّ وعال، ثّم صلّى النوافل أربع ركعات، 

نتهى اشكر، ثّم خرج، من المسجد فلما تعقيبها وسجد سجدتي ال
أوا، رإلى شجرة النبق رآها الناس قد أثمرت ثمراً طيباً، فدهشوا لما 

  .)١(وأكلوا من الثمر، فوجدوا نبقاً حلواً ليس له نوى

كنت : ـ أخرج الشيخ المفيد بسنده عن علي بن خالد قال٢
 أتي به من ، فبلغني أّن هناك رجالً محبوساًالعسكر ـ يعني سامراء ـب

                                                 
، ٤٩٠: ٦الشيعة وسائل ،)باختالف في التفاصيل(، ٤٩٧: ١، والكافي٣٢٣: اإلرشاد) ١(
  .٣٥٧: ٢الغمة كشف، ٢٤١ :١الواعظين  روضة، ٣٥٣: الورى إعالم
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فأتيت وكسبت رضا : احية الشام مكبالً، وقالوا إنّه يّدعي النبوة، قالن
لبوابين، حتى وصلت إليه، فإذا رجل له فهم، وعقل، فقلت له يا هذا ا
إنّي كنت بالشام أعبد اهللا تعالى في الموضع الذي : ا قصتك؟ فقالم
 موضعي ا أنا ذات ليلة فيم، فبينقال إنّه نصب فيه رأس الحسيني
 إذ رأيت شخصاً بين يدي عزّ وجلّقبل على المحراب، أذكر اهللا م
قم، فقمت معه، فمشى بي قليالً، فإذا أنا : نظرت إليه، فقال ليف

نعم، هذا : تعرف هذا المسجد؟ فقلت: لكوفة فقال ليابمسجد 
فصلّى وصليت معه، ثّم انصرف، وانصرفت : القمسجد الكوفة، 

، فسلّم على إذا نحن بمسجد الرسولومعه، فمشى بي قليالً، 
ليالً، قوصلّى وصليت معه، ثّم خرج، وخرجت، فمشى سول اهللار

إذا ففإذا أنا بمكة، فطاف بالبيت، وطفت معه، ثّم خرج، فمشى قليالً، 
أنا بموضعي الذي كنت أعبد اهللا فيه بالشام، وغاب الشخص عن 

  .يني، فبقيت متعجباً مما رأيتع

لتالي رأيت ذلك الشخص، فاستبشرت به ودعاني لما كان العام اف
لت قأجبته، ففعل كما فعل في العام الماضي، فلما أراد مفارقتي بالشام ف
  نت؟ أأسألك بالحق الذي أقدرك على ما رأيت منك إالّ أخبرتني من : له

  .نا محمد بن علي بن موسى بن جعفرأ :فقال

 إلى الوالي حدثت من التقي به من الناس بذلك، فبلغ الخبرف
الملك الزيات، فألقى عليَّ القبض وكبلني بالحديد،  ن عبدبمحمد 
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إنّه : حملي من الشام إلى العراق، وحبست وأشيع بين الناسبوأمر 
  )١(!!لنبوةاادَّعي 

فقلت للرجل سأرفع ظالمتك إلى الزيات، : قول علي بن خالدي
قل : تابأذن لي، فكتبت قصته ورفعتها، فكتب الزيات في ظهر الكف
لذي أخرجك من الشام في ليلة إلى الكوفة ومن الكوفة إلى ل

من المدينة إلى مكة، وردك من مكة إلى الشام أن يخرجك والمدينة، 
  !!بسك هذاحمن 

فغمني أمر الرجل، وانصرفت إليه محزوناً فلما : قول ابن خالدي
ن الغد عدت له مبكراً ألطلعه على نتيجة طلبه من الزيات مكان 
الصبر والتحمل، فوجدت الجند وأصحاب الحرس، ومسؤول بره وآم
: لسجن، وخلقاً عظيماً من الناس يهرعون، فسألت عن حالهم، فقيلا
 قد افتقد من سجنه فال يعلم أخسفت به )المتنبئ(ّن السجين إ

  .)٢(و عرج إلى السماءأاألرض 

دخلت : ـ أخرج ابن شهرآشوب المازندراني عن أبي سلمة قال٣
بذلك، ، وكان بي صمم شديد، فأخبر اإلمامي جعفرلى أبع

                                                 
،  باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثان،٤٩٢: ١الكافي، ٣٢٠:  االختصاص)١(
 .٤٠٢: الدرجات بصائر

، ٣٦٠-٣٥٩: ٢، وكشف الغمة)تصرفنا بالناحية اللفظية بما يناسب(، ٣٢٤: اإلرشاد) ٢(
  .٣١٤: همةوالفصول الم
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سمع وِع، فواهللا إنّي ا: دعاني إليه، ومسح على أذني ورأسي، ثّم قالف
  .)١(سمع الشيء الخفي منذ َدْعَوتهأل

دخلت على أبي : ـ عن محمد بن عمير بن واقد الرازي قال٤
ر عفر ابن الرضا، ومعي أخي، وبه بهر شديد، فشكا إليه ذلك البهج

افاك اهللا مما تشكو، فخرجنا من عنده، وقد عوفي، ع): االمام(فقال 
  .)٢(اد إليه ذلك البهر إلى أن ماتعفما 

كتب إليَّ أبو جعفر احملوا إليَّ الخمس، : ـ قال محمد بن الفرج٥
  .)٣(لسنةافي تلك أني لست آخذه منكم سوى عامي هذا فوافاه أجلهف

كنت بالمدينة بالصّريا : قالـ روي عن الحسن بن علّي الوشّاء ٦
:  فقلت في نفسي،ال تبرح: فقام وقالعبد اهللاي المشربة مع أبي ف
قميصاً من ثيابه فلم أفعل نت أردت أن أسأل أبا الحسن الرضاك
فأسأله فأرسل إليَّ من قبل أن أسأله ومن إذا عاد إليَّ أبو جعفرف
: يقول لك: ّرسولبل أن يعود إليَّ وأنا في المشربة بقميص وقال الق

  .)٤(ن ثياب أبي الحسن الّتي كان يصلّي فيهامهذا 

                                                 
البن شهرآشوب، : ن مناقب آل أبي طالبع، نقالً ٢٦٤: ٢صحيفة األبرار) ١(

  .٣٦٧: ٢الغمة كشف، ٣٧٦: ١والجرائح الخرائج،  فصل في معجزاته،٣٩٠: ٤المناقب
  .تتابع النفس وانقطاعه: البهرو، ٣٢٠: ، واالختصاص٣٦٧: ٢كشف الغمة) ٢(
،   فصل في معجزاته،٣٨٩: ٤المناقب، ٣٥٠: الورى إعالم ،٣٧٠: ٢كشف الغمة) ٣(
  .٣٧٠ :٢الغمة كشف
  .٢٥، حديث ٥٢: ٥٠البحار) ٤(
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ـ ابن قولويه، عن الكليني، عن عّدة من أصحابه، عن أحمد بن ٧
حّمد، عن الحّجال وعمر بن عثمان، عن رجل من أهل المدينة، عن م
ربعة أولي عليه مضى أبوالحسن علّي بن موسى الرضا: لمطرفي قالا

إذا  يعرفها غيري وغيره، فأرسل إليَّ أبو جعفرآالف درهم، لم يكن
ليه أربعة عمضى أبوالحسن ولك : كان غداً فائتني فأتيته من الغد فقال لي

إذا تحته دنانير فنعم، فرفع المصلّى الّذي كان تحته، : آالف درهم، فقلت
  .)١(رهمدفدفعها إليَّ، وكان قيمتها في الوقت أربعة آالف 

بن يحيى في كتاب نوادر الحكمة عن ـ روى محمد بن أحمد ٨
كنت بالمدينة وكنت أختلف : وسى بن جعفر، عن أُمّية بن علي قالم
وأبوالحسن بخراسان وكان أهل بيته وعمومة أبيه لى أبي جعفرإ
يتهّيأون : قولي لهم: أتونه ويسلّمون عليه فدعا يوماً الجارية فقالي
ثل متم من؟ فلما كان من الغد فعل أال سألناه مأ: لمأتم، فلّما تفّرقوا قالوال

بي أمأتم خير من على ظهرها فأتانا خبر : ذلك، فقالوا مأتم من؟ قال
  .)٢(بعد ذلك بأّيام فإذا هو قد مات في ذلك اليومالحسن

                                                 
 باب مولد أبي جعفر محمد بن ،٤٩٧: ١الكافي ،٢٩، حديث ٥٤: ٥٠بحار األنوار) ١(

 روضةر،  باب طرف من األخبار عن مناقب أبي جعف،٢٩٢: ٢اإلرشادي، علي الثان
  .٢٤٣: ١الواعظين

 باب ،٣٦٩ :٢الغمة كشف، ٣٥٠ :الورى إعالم ،٣٩، حديث ٦٣: ٥٠بحار األنوار) ٢(
  .ذكر وفاة أبي جعفر ع و موضع قبره
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ذه بعض المعاجز، والمغيبات التي جرت على يد اإلمام ه
في مناسبة وأخرى تأكيداً للحجة على العباد وطمأنة الجواد

األمر الذي يجسد ارتباطه المباشر باهللا . لمؤمنين الصادقيناوب لقل
  .الله، وتمتعه بطاقات ليست عاديةججلّ 

ذا ومن الجدير ذكره إّن هذا النمط من الحوادث التي تعكس ه
بالمأل األعلى، قد رويت بطرق رتباط األئمة من آل الرسولا
العلمية إلى عتبرة لدى المحدثين، حتى إّن بعضها يصل في وثاقته م
 عزّ وجلّستوى حجية نصوص األحكام الشرعية التي فرضها اهللا م
لى عباده، كما يقطع بذلك المحدث الشهير محمد بن الحسن ع
إثبات الهداة بالنصوص (به القّيم في مقدمة كتالحّرالعامليا
 الذي أودع فيه عشرين ألف حديث، وردت عن ثقاة )المعجزاتو
  ...ةلشيعة، والسنّة والجماعا

لذا فليس العجب من وقوع هذه األحداث والوقائع في عالم و
لشهادة وإنما العجب ممن يتوقف عن قبولها، بعد أن تروى، وهي ا
  !تصف بهذه الوثاقة العلمية في نقلها، وبالقرائن التي تحف بهات

>  

غم الوصايا والتوجهات النبوية الشريفة الواردة بخصوص إرشاد ر
بالتصريح أخرى ـ وبالتلميح مرة، ئمة الهداة بعد النبيألمة إلى األا

ل إمام من أئمة كمما أشرنا إلى بعضها فيما سبق من حديث ـ فإن 
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لرسالية العامة مهمة إرشاد األمة ايتولى ضمن مسؤوليته أهل البيت
تاح له عادة حسب الظروف تإلى اإلمام الذي يليه، بالوسائل التي 

يقتصر جد إّن بعض األئمةنإلمام، ولذا الموضوعية التي تحيط با
لصائه بخليفته، بينما نجد بعضاً من خعلى إبالغ بضعة أفراد من 

ن قبلهم بأوصيائهم واسعة بشكل متكون رقعة المبلَّغين األئمة
ـ مثالً ـ بحكم الظروف القاسية التي عاشها لصادقامناسب، فاإلمام 

وب التمويه على جهاز مره الشريف يضطر إلى استعمال اسلعفي آخر 
 السلطة العباسية، فحين ُيسأل عن وصيه من بعده يذكر ستة )وشّائي(
 عبد اهللاأبو جعفر المنصور وواليه على المدينة محمد بن سليمان و: مه
لى إ، حتى إنّه حين بلغ ذلك األمر موسى وحميدة أوالده ومولى لهو

  .)١(ليس إلى قتل هؤالء سبيل: المنصور العباسي قال
 لحسنايوصي ولده  علي بن أبي طالبأمير المؤمنينينما نرى ب

  .في جمع من المسلمين

رشاد إلمهما كان األمر فإن اإلمام السابق يشعر بالضرورة الشرعية و
  .أعبائهاباألمة إلى اإلمام الالّحق كجزء من مهمته الرسالية التي ينهض 

قد نهض رضابناء على هذه الحقيقة فإن اإلمام علي بن موسى الو
إلمام الذي يليه، لترجع ابمسؤوليته الشرعية إزاء األمة بخصوص تسمية 

المواقف العملية تجاه األحداث وإليه األمة المؤمنة في الفكر والتشريع 

                                                 
  .٣١٠: ١الكافي) ١(
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لواردة عن اإلمام أبي الحسن علي اواألشياء، وهذه جملة من النصوص 
  :إلرشاد لوصيه الجوادابشأن بن موسى الرضا

كتب ابن : كليني الرازي بسنده عن الحسين بن بشار قالأخرج الـ 
ليس وكيف تكون إماماً، : كتاباً يقول فيهياما إلى أبي الحسن الرضاق

علمك أنّه أوما «: ـ شبه المغضب ـلك ولد؟ فأجابه أبوالحسن الرضا
رزقني اهللا ولداً يال يكون لي ولد، واهللا ال تمضي األيام والليالي حتى 

  .)١(»بين الحق والباطلذكراً يفرق 

ن م: قال لي ابن النجاشي: بسنده عن ابن أبي نصر قالعنهو
 أن تسأله حتى أعلم، فدخلت على ياإلمام بعد صاحبك؟ فاشته

هل يتجرأ : ، ثّم قال ليابني: قال لي اإلمامف :فأخبرته، قاللرضاا
  )٢(؟ابني وليس له ولد: حد أن يقولأ

قلت : صفوان بن يحيى قالوعن محمد بن يعقوب بسنده عن ـ 
يهب : قد كنّا نسألك أن يهب اهللا لك أبا جعفر فكنت تقوللرضال
هللا لي غالماً، فقد وهبه اهللا لك، فأقر عيوننا، فال أرانا اهللا يومك، فإن ا
ين ب، وهو قائم ان كون فإلى من؟ فأشار بيده إلى أبي جعفرك

                                                 
رقة فوهم : ، والحسين بن قياما رجل من الواقفة٣١٨: ، واإلرشاد٣٢٠: ١الكافي) ١(

وبمن يليه من ولم تقل بأمامة الرضامن الشيعة توقفت عند اإلمام موسى الكاظم
  . الثامن النص على الجواد،١٦٦: ٢المستقيم الصراط، ٣٤٦: الورى إعالم .ةألئما

  .٣١٨: االرشاد) ٢(
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ن مما يضره و :جعلت فداك هذا ابن ثالث سنين؟ فقال: يديه، فقلت
  .)١(بالحجة وهو ابن ثالث سنينذلك، فقد قام عيسى

سمعت : وأخرج الشيخ المفيد بسنده عن معمر بن خالد قالـ 
بو جعفر أ هذا ،ا حاجتكم إلى ذلكم: ـ وذكر شيئاً ـ فقاللرضاا

توارث يإنّا أهل بيت : ، وقالقد أجلسته مجلسي، وصيرته مكاني
  .)٢(لقذةأصاغرنا عن أكابرنا القذة با

                                                 
 إعالم،  باب اإلشارة والنص على أبي جعفر،٣٢١: ١الكافي، ٣٢١: اإلرشاد) ١(
  .٣٤٥: الورى
لسهم، يقال اريش : القذة. ، مع اختالف في األلفاظ٣٢١: ١، والكافي٣١٨: اإلرشاد) ٢(
  .٣٥١: ٢الغمة كشف، ٢٧٦: ٢اإلرشادالقذة إذا تساويا في المقدار، القذة ب
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ضائلهم ففي استعراض هما يطنب الباحث في حياة أهل البيتم
لك فإن ذومكارم أخالقهم الظاهرة كالجود والشجاعة والصبر وما إلى 

، وإن كانت الفضائل اهتمامه يبقى متعلقاً بالجانب الظاهري لحقيقة اإلمام
  .لذي يتمتع به األئمةلجوهر السامي ااالظاهرة تعبر بدرجة ما عن حقيقة 

هللا، ومعادن حكمة امحال معرفة اهللا، ومساكن بركة «: األئمة الهداةف
بي اهللا، وذرية ناهللا، وحفظة سر اهللا، وحملة كتاب اهللا، وأوصياء 

رضاة اهللا، والمستقرين في أمر اهللا، ماألدالء على «وهم ، )١(»رسول
هللا، والمظهرين ألمر اهللا، المخلصين في توحيد اووالتامين في محبة اهللا، 

  .)٢(»لمكرمين الذين ال يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملوناونهيه، وعباده 

                                                 
رواها عنه  من الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن عاشر أئمة أهل البيت علي الهادي)١(

في مفاتيح الجنان لقميابسنده، كما رواها الشيخ عباس في عيون أخبار الرضاالصدوق
  .، وغيرهملزيارة الجامعةار في األنوار الالّمعة في شرح ورواها السيد عبد اهللا شّب. بأسانيده

رواها عنه  من الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن عاشر أئمة أهل البيت علي بن محمد الهادي)٢(
. في مفاتيح الجنان بأسانيدهلقميابسنده، كما رواها الشيخ عباس في عيون أخبار الرضاالصدوق

  .لزيارة الجامعة، وغيرهماشّبر في األنوار الالّمعة في شرح ورواها السيد عبد اهللا 
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إذا كان الناس العاديون غير قادرين على إدراك كنه األئمة و
، وموقعهم في مسيرة هذا عزّ وجلّوحدود عالقتهم باهللا الهداة

، فإن إبراز  وجلّعزّمسيرة هذا اإلنسان المتجهة نحو اهللا والوجود، 
لنفسية التي تعاملوا من خاللها تساهم إلى حد كبير في افضائلهم 

لسامقة التي بلغها اولئك األبرار في الفضل والطهارة اتصور القمة 
  .والقداسة والنقاء

مما رغم الظلم التاريخي الذي تعرض له سائر األئمة الهداةو
إن النزر ف العطرة، ساهم في إخفاء التصورات التفصيلية عن سيرتهم

مفاتيح (اليسير مما وصَلَنا عن حياتهم يعطي تصوراً مباركاً عن سيرة 
  . في هذا الوجود)الخير

فإن بخصوص اإلمام أبي جعفر الثاني تاسع أئمة أهل البيتو
ن الناحية مما حفظ تاريخ سيرته المباركة عنه ال يمثل شيئاً ذا بال 

ي فهم ف تشكل أحد األسس  وإن كانت قيمته المعنوية)الكمية(
  .جانب مهم من سيرته العطرة

ومزاياه التي نسجل هنا صوراً من خصائص اإلمام الجوادو
  .شرق بها وجه التاريخ البشريأ

א  

ن ببسنده عن محمد خرج المحدث محمد بن يعقوب الكلينيأ
يلة، فلم ح، بكل احتال المأمون على أبي جعفر: الديان، قال
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لى مائتي إ من شيء، فلما اعتل، وأراد أن يبني عليه ابنته دفع يمكنه
وهر، جوصيفة من أجمل ما يكون، إلى كل واحدة منهن جاماً فيه 

لم يلتفت إليهن، فإذا قعد في موضع األخيار، يستقبلن أبا جعفر
ضرب، طويل ومخارق صاحب صوت وعود، : وكان رجل يقال له

ي شيء من ف إن كان أمير المؤمنينيا : اللحية، فدعاه المأمون فقال
شهق ف، أمر الدنيا، فأنا أكفيك أمره، فقعد بين يدي أبي جعفر

يغنّي، ومخارق شهقة اجتمع عليه أهل الدار، وجعل يضرب بعوده، 
ماالً، ثّم شفلما فعل ساعة، وإذا أبو جعفر ال يلتفت إليه ال يميناً وال 

لمضراب من افسقط : ، قالنوناتِّق اهللا ياذا العث: رفع إليه رأسه وقال
لمأمون عن افسأله : يده، والعود، فلم ينتفع بيديه إلى أن مات قال

  .)١(نها أبداًملما صاح بي أبو جعفر فزعت فزعة ال أفيق : حاله، قال

ّن هذه القصة وإن كانت تعّبر عن مستوى الورع الرفيع الذي إ
ياً إذ تعّبر عن إالّ أّن لها بعداً سياسه اإلمام أبو جعفربيتمتع 

من قبل الطاغوت ظناً من الظالمين لتآمر على اإلماماإحدى صور 
مقدورهم أن يهزوا شخصيته ويؤثروا عليه بوسائل االغراء بإّن 

  !!لمختلفة، أو يقللوا من شأنه أمام الناساالمادي 

                                                 
ضل منها بعد فالعثنون اللحية أو ما . ٤٠٩: ٢، وحلية األبرار٤٩٥-٤٩٤: ١الكافي) ١(

  ). هامش الكافي(العارضين أو طولها 
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قال ف، ال يسعني: أعطني على قدر مروءتك، فقال: تاه رجل فقال لهأ
  .)١(ذا فنعم، يا غالم اعِطه مائة دينار ماأ: الق  .على قدري: جلالر

من جهة أخرى، ذكر الشيخ محمد بن يعقوب بسنده عن علي بن و
الح ص، إذ دخل عليه كنت عند أبي جعفر الثاني: براهيم عن أبيه قالإ

جعلني ايا سيدي : بن محمد بن سهل، وكان يتولى له الوقف بقم، فقال له
نت أ: ف درهم في حل، فإني أنفقتها، فقال له أبو جعفرمن عشرة آال

  .)٢(في حل

  ة ـالثمائثرـي أبو جعفـأعطان: ريـذكر داود بن القاسم الجعفو
  .)٣(دينار، وأمرني أن أحملها إلى بعض بني عمه

א  

هنا نورد بعضاً من أذكار اإلمام، وأدعيته الخاشعة التي يناجي بها و
عزّ ه األعلى كأحد مظاهر التسبيح والتمجيد في محراب عبادته هللا بّر

  :وجلّ

                                                 
  .٦٠: ٢اإلستبصار، باب الزيادات١٤٠ :٤األحكام تهذيب، ٥٤٨: ١الكافي، ٣٦٨: ٢ كشف الغمة)١(
  .٤٠٧: ٢حلية األبرار) ٢(
 ،٢٧٠: ٢الواعظين روضة، ٣٤٩: الورى إعالم، ٤٩٥: ١الكافي، ٣٢٦: اإلرشاد) ٣(

  .مجلس في مناقب آل محمد 
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يا ذا الّذي كان قبل كل «: عزّ وجلّـ فمن مناجاته الخاشعة هللا ١
يء، ثّم خلق كل شيء، ثّم يبقى، ويفنى كل شيء يا ذا الّذي ليس ش
  .مثله شيءك

ال وا ذا الّذي ليس في السموات العلى، وال في األرضين السفلى، ي
فوقهن، وال تحتهن، وال بينهن إله يعبد غيره، لك الحمد حمداً ال 

قوى على احصائه إالّ أنت، فصلّ على محّمد وآل محّمد صالة ال ي
  .)١(»قوى على احصائها إالّ أنتي

اللّهم يا من يملك «: ـ ومن دعاء له في شهر رمضان المبارك٢
نة األعين، وما لتدبير، وهو على كلّ شيء قدير، يا من يعلم خائا
اللّهّم اجعلنا . خفي الصدور، وتُِجن الضمير وهو اللّطيف الخبيرت

وى، فعمل، وال تجعلنا مّمن شقي، فكسل، وال مّمن هو على نمّمن 
  .مل يتَِّكلعغير 

للّهّم صحِّْح أبدانَنا من الِعلَل، وأِعنّا على ما افترضتَ علينا من ا
. قد أدَّينا مفروضََك فيه علينالعمل حتّى ينقضَي عنّا شهُرك هذا، وا
للّهّم أِعنّا على صياِمه، ووفِّقْنا لقياِمِه، ونشِّطنا فيه للصّالِة، وال ا
  .حُجبنا من القراءة، وسهِّل لنا فيه إيتاَء الزّكاِةت

                                                 
: المقنعة،  شهر رمضان،٢٢٦: البلداألمين، الشيخ عباس القمي، ٢١٥: مفاتيح الجنان) ١(
 .١٨٧: األعمال إقبال، ٣٢٠
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  .للّهّم ارزقنا اإلفطار من رزقك الحاللا

رك، للّهّم سهِّل ما قَسْمتَ من رزِقك، ويسِّْر ما قدَّرتَه من أما
  .اجعله حالالً طّيباً نقّياً من اآلثاِم، خالصاً من اآلصار واإلجرامو

الالً حللّهّم ال تطعمنا إالّ طيِّباً غيَر خبيث، وال حرام، واجعل رزقَك لنا ا
ا متفضالً يال يشوبه دنٌس، وال أسقاٌم يا من ِعلُْمُه بالسرِّ، كعلِمِه باألعالن، 

بكلّ شيء عليم ولى كلّ شيء قدير، على عباده باإلحساِن، يا من هو ع
اهدِنا للرشاِد، ووفّقنا وخبير، الِهْمنا ذكَرك، وجنِّبنا ُعسَرك، وأِنلْنا ُيسَرك، 

ألوزاِر والخطايا يا مْن ال يغفُر اللسداِد، واعِصْمنا من الباليا، وصُنّا من 
 لسوَء إالّ هو يا أرحم الراحمين، وأكرماعظيَم الذنوب غيُره، وال يكشُف 

أهل بيتِه الطّيبين، واجعلْ صيامنا مقبوالً، واألكرمين، صلِّ على محّمد 
كذلك فاجعل سعَينا مشكوراً، وقياَمنا مبروراً، ووبالبر، والتقوى موصوالً، 

دعاءَنا مسموعاً، واهدِنا للحسنى، وجنِّْبنا الُعسرى ويّسرْنا ووقرآنَنا مرفوعاً، 
لنا الحسناِت واقَبلْ منّا الصوَم أعِل لنا الدرجاِت، وضاعْف وللُيسرى، 

لسيئاِت، االصّالة، واسَمْع منّا الدعواِت، واغفر لنا الخطيئاِت وتجاوزْ عنّا و
ليهم، وال عواجعلنا من العاملين الفائزين، وال تَجعلنا من المغضوِب 

ياَمنا، وقياَمنا، صالضالين حتّى ينقضي شهُر رمضان عنّا، وقد قِبلْتَ فيه 
يِه من كلِّ خير نَصيَبنا، فيِه أعمالَنا، وغفرتَ فيِه ذنوَبنا، وأجزلتَ وزكَّْيتَ ف

  .)١(»كلّ شيء محيطبفإنّك اإللُه المجيُب والربُّ القريُب، وأنتَ 

                                                 
  .٢٢  :األعمال إقبال، ٤٤٤: ٧الوسائل  مستدرك، ٢١٨-٢١٧: مفاتيح الجنان) ١(
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ثالَ أنتَ اُهللا ميا من ال شبيَه له، وال «: يقول فيهـ ومن دعاء له٣
تبقى، أنتَ وين الّذي ال إلَه إالّ أنتَ وال خالَق إالّ أنتَ، تفني المخلوق

  .)١(»َحلُمتُ َعّمْن عصاَك وفي المغفرة رضاك

  אא

بائه آعن هذه مجموعة من األدعية الجليلة رواها اإلمام الجوادو
 وقد رواها الشيخ المجلسي عزّ وجلّعن اهللا عن رسول اهللا

في حيفة الجوادصباسنادهما وهي بمثابة السيد ابن طاووسو
  :ن ينفع بها المؤمنينأمناجاة رغبنا أن نثبتها هنا عسى اهللا الدعاء وال

 بن عبد اهللاحدثني : وى الشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه قالر
: حدثني إبراهيم بن محمد بن الحارث النوفلي قال: فاعة قالر

لما زوج : قالبي وكان خادم علّي بن موسى الرضاأحدثني 
أن لكل زوجة > : كتب إليهابنتهحمد بن علي بن موسىمالمأمون 

 ،ال زوجها، وقد جعل اهللا أموالنا في اآلخرة مؤجلة لنامصداقاً من 
 فكنزتموها ،ما جعل أموالكم في الدنيا معّجلة لكمك ،فكنزناها هناك

 وهي مناجاة دفعها ،)الوسائل إلى المسائل(بنتك ا وقد أمهرت ،هنا
دفعها إليَّ جعفر أبي، :  وقال،ليَّ موسى أبيإ دفعها :إليَّ أبي، وقال

                                                 
  .٢٦٧ :١الدين كمال، ٣٦١: األنبياءة قصص، ٦٢: ١عيون أخبار الرضا) ١(
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دفعها : دفعها إليَّ علي أبي، وقال: قالو ،دفعها إليَّ محمد أبي: وقال
: دفعها إليَّ الحسن أخي، وقال: قالوإليَّ الحسين بن علي أبي، 

دفعها إليَّ النبي : وقال، دفعها إليَّ علي بن أبي طالب
يقول رّبك : وقال، فعها إليَّ جبرئيلد:  وقال،في صحيفةمحمد

اآلخرة، فاجعلها وسائلك إلى مسائلك تصل وهذه مفاتيح كنوز الدنيا 
لبتك، وال تؤثرها لحوائج دنياك فتبخس بها طإلى بغيتك وتنجح في 

هي عشر وسائل إلى عشر مسائل، تطرق بها والحظ من آخرتك، 
تطلب بها الحاجات فتنجح، وهذه وأبواب الرغبات فتفتح، 

  :)١(نسختها

  א

فيه  )٢(بسم اهللا الرحمن الرحيم اللّهم إن خيرتك فيما استخيرك«
نيل الرغائب وتجزل المواهب، وتغنم المطالب وتطيب المكاسب، ت
تهدي إلى أجمل المذاهب وتسوق إلى أحمد العواقب، وتقي و
خوف النوائب، اللّهم إني أستخيرك فيما عزم رأيي عليه، وقادني م
ما توعَّر، ويّسر منه ما تعّسر، واكفني فيه  )٣(منهقلي إليه، سّهل اهللا ع

                                                 
 .٢٥٨: الدعوات مهج) ١(

  ).خ ل(استخرتك ) ٢(
  ).خ ل(فيه ) ٣(
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. لمهم، وادفع عنّي كلَّ ُملم، واجعل ربِّ عواقبه غُنماً وخوفه سلماًا
اللّهم إجابتي وأنجح فيه طلبتي  )١(ُبعده قرباً، وُجْدَبه خصباً، وأرسلو
اقض حاجتي، واقطع عوائقها، وامنع بوائقها، وأعطني اللّهم لواء و
الغنم فيما دعوتك، وعوائد  )٢(يرة فيما استخرتك، ووفورلظفر بالخا
بالصالح،  )٣(إلفضال فيما رجوتك وأقِرنه اللّهّم رّب بالنجاح، وحطها
أرني أسباب الخيرة فيه واضحة واعالم غنمها الئحة، واشدد خناق و
عّسرها، وانعش صريع تيّسرها، وبّين اللّهم ملتبسها، واطلق ت
  يه حتّى تكون خيرة مقبلة بالغنم مزيلة للغرم،حتبسها ومكّن أُّسها فم
  .)٤(»اجلة النفع، باقية الصنع، إنّك ولي المزيد، مبتدئ بالجودع

  א

بسم اهللا الرحمن الرحيم اللّهّم إن الرجاء لسعة رحمتك انطقني «
استقالتك واألمل ألناتك ورفقك شجعني على طلب أمانك وعفوك، ب

                                                 
  ).خ ل(وأوشك ) ١(
  ).خ ل(وفوز ) ٢(
  ).خ ل(وخصه ) ٣(
ى محمد المحمود وآله قبل استحقاقه، وصلّ عل: زاد بعده في بعض النسخ) ٤(

 مهجة،  الفصل الخامس والثالثون في االستخار،٣٩٣ :للكفعمي  المصباحالطاهرين، 
  .المناجاة لالستخارة، ٢٥٩: الدعوات



  
  
  
  
١٠٨................................................. ສ ຎຍ ໋ ຑຩຍຠໟຍ  

 قد واجهتها أوجه االنتقام، وخطايا قد الحظتها لي يا رب ذنوبو
عين االصطالم، واستوجبت بها على عدلك أليم العذاب، أ

اجتراحها مبير العقاب، وخفت تعويقها ألجابتي وردها بواستحققت 
ضاء حاجتي، وابطالها لطلبتي، وقطعها ألسباب رغبتي من قإياي عن 
ستقالل بحملها، د أنقض ظهري من ثقلها، وبهظني من االقأجل ما 

راجعت رّب إلى حلمك عن العاصين وعفوك عن الخاطئين، تثّم 
فأقبلت بثقتي متوكالً عليك، طارحاً نفسي بين  )١(رحمتك للمذنبينو
ديك، شاكياً بثي إليك، سائالً ربِّ ما ال أستوجبه من تفريج الغم، ي

  .مستقيالً رّب لك، واثقاً موالي بك )٢(ستحقه من تنفيس الهمأوال 

ادللني و)٣(للّهم فامنن عليَّ بالفرج، وتطول عليَّ بسالمة المخرجا
ألعوج ابرأفتك على سمت المنهج، وأزلني بقدرتك عن الطريق 

رحمتك، بباقالتك، وأطلق أسري  )٤(وخلّصني من سجن الكرب
ثرتي، عوتطول عليَّ برضوانك، وجد عليَّ باحسانك، وأقلني رّب 

االقالة ب تحجب دعوتي، واشدد وفرج كربتي، وارحم عبرتي، وال
ارحمني وأزري، وقوِّ بها ظهري، وأصلح بها أمري، وأطل بها عمري 

                                                 
  ).خ ل(عن الخاطئين وعفوك عن المذنبين ورحمتك للعاصين ) ١(
  ).خ ل(من تفريج الهم وال أستحقه من تنفيس الغم ) ٢(
  ).خ ل(بسهولة المخرج ) ٣(
  .وخلصني اللّهم من أشجن الكرب: في بعض نسخ المناجات) ٤(
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وصلّ (يوم حشري، ووقت نشري، إنّك جواد كريم، غفور رحيم 
  .)١(»)على محمد وآله

  א

بسم اهللا الرحمن الرحيم اللّهّم إنّي أريد سفراً فخر لي فيه، «
الرأي وفّهمنيه، وافتح عزمي باستقامة، أوضح لي فيه سبيل و
اشملني في سفري بالسالمة وأفد لي به جزيل الحظّ والكرامة و
الحفظ والحراسة وجنّبني اللّهّم وعثاء األسفار  )٢(اكألني فيه بحريزو
سّهل لي حزونة األوعار، واطِو لي البعيد لطول انبساط المراحل و
 المسير بين خُطى الّرواحل قّرب منّي ُبعد نأي المناهل، وباعد فيو
  .تّى تُقرِّب نياط البعيد وتُسّهل وعورة الشديدح

لقّني اللّهّم في سفري نُجَح طائر الواقية، وهنّئني غُنم العافية، و
خفير االستقالل، ودليل مجاوزة األهوال، وباعث وفود الكفاية، و
غنم، سائح خفير الوالية واجعله اللّهّم ربِّ عظيم الّسلم، حاصل الو
اجعل اللّهّم ربِّ اللّيلَ ستراً لي من اآلفات، والنّهار مانعاً من و
لهلكات، واقطع عنّي قطع لصوصه بقدرتك واحرسني من وحوشه ا

                                                 
 . المناجاة باالستقالة،٢٥٩: الدعوات مهج) ١(

  ).خ ل(بحسن ) ٢(
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قّوتك، حتّى تكون السَّالمة فيه صاحبتي، والعافية مقارنتي واليمن ب
القدر وائقي، واليسر معانقي، والعسر مفارقي، والنجح بين َمفارقي، س
أنت وفقي واألمر مرافقي إنّك ذو المّن والطّول والقّوة والحول، موا

  .)١(»على كلّ شيء قدير

  אא

ليَّ عاللّهّم ارسل عليَّ سجال رزقك مدراراً وأمطر سحائب إفضالك «
لّتي إسباالً، خغراراً وارِم غيث نيلك إليَّ سجاالً، وأسبل مزيد نعمك على 

داِو داء فقري بدواء و وأغنني عّمن يطلب ما لديك، وافقرني بجودك إليك،
 بنولك، وتصدَّق على سر خلّتيكفضلك، وانعش صرعة عيلتي بطولك، واجبر 

الرزق حبائك، وسهل ربِّ سبيل  )٢(ختاللي بكرماإقاللي بكثرة عطائك وعلى 
واعده لديَّ، وبجِّس لي عيون سعة رحمتك، وفّجر أنهار رغد قإليَّ، واثبت 

ّري، ضقََبلي برأفتك ورحمتك، وأجدب أرض فقري وأخصب جدب لعيش ا
لعالئق، وارمني اللّهّم اواصرف عني في الرزق العوائق، واقطع عنّي من الضيق 

  .غد العيش بأكثر دوامهرمن سعة الرزق بأخصب سهامه، واحُبني من 
اكسني اللّهّم أي ربِّ سرابيل السعة، وجالبيب الدعة، فإنّي ربِّ و

بتر بنعامك بحذف الضيق، ولتطولك بقطع التعويق، ولتفضّلك نتظٌر ألم
ماء رزقك سالتقصير، ولوصل حبلي بكرمك بالتيسير، وأمطر اللّهّم عليَّ 

                                                 
 .١٣٢ :٨الوسائل مستدرك،   المناجاة بالسفر٢٦٠: الدعوات مهج) ١(

  ).خ ل(بكريم ) ٢(
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قاتل اإلقتار منّي، مبسجال الدِّيم، وأغنني عن خلقك بعوائد النعم، وارم 
الستيصال، وامحقه اواحمل عسف الضرِّ عنّي، واضرب الضّر بسيف 

احرسني من ضيق وبسعة األفضال، وامددني بنمو األموال رّب منك 
ساط الخصب باإلقالل، واقبض عنّي سوء الجدب، وابسط لي 

ليسار، إنّك ذو الطول امن  )١(وصّحبني باالستظهار، ومّسني بالتمكين
لملك الغفور الّرحيم، االعظيم والفضل العميم، وأنت الجواد الكريم، 

ن عميم َبذِْلَك طرقاً، مدقاً، وانهج لي اللّهّم اسقني من ماء رزقك غ
  .)٣(»االستقاللببالثروة والمال، وانعشني فيه  )٢(وافجأني

  א

بسم اهللا الّرحمن الّرحيم اللّهّم إنّي أعوذ بك من ملّمات نوازل «
لبالء، وأهوال عظائم الضراء، فأعذني رّب من صرعة البأساء، ا
ء، ونّجني من مفاجأة النقم، واحرسني احجبني من سطوات البالو

وال النعم، ومن زلل القدم واجعلني اللّهّم رّب في حمى عزّك زمن 
حياطة حرزك من مباغتة الدوائر، ومعاجلة البوادر، اللّهّم رّب و
أرضُ البالء فاخسفها، وعرصة المحن فارجفها، وشمس النّوائب و

                                                 
  ).خ ل(بالتمكن ) ١(
  ).خ ل(فاجئتني ) ٢(
 .ناجاة في طلب الرزق الم٢٦١: الدعوات مهج) ٣(
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 فاكشفها، وعوائق اكسفها، وجبال السوء فانسفها، وكَُرَب الدهرف
ألمور فاصرفها، وأوردني حياض السالمة، واحملني على مطايا ا
لكرامة، واصِحبني باقالة العثرة، واشملني بستر العورة، وجد عليَّ ا
ّب بآالئك، وكشف بالئك ودفع ضّرائك، وادفع عنّي كالكل عذابك، ر
اصرف عنّي أليم عقابك، وأعذني من بوائق الدهور، وأنفذني من و
وء عواقب األمور، واحرسني من جميع المحذور واصدع صفاة س
لبالء عن أمري، واشلل يده عنّي مدة عمري، إنّك الّرب المجيد ا
  .)١(»لمبدئ المعيد، الفّعال لما يريدا

  אא

بسم اهللا الرحمن الرحيم اللّهّم ربِّ إنّي قصدتُ إليك باخالص «
ودعاء قلب جريح، وإعالن قول وبة نصوح وتثبيت عقد صحيح، ت
ريح، اللّهّم رّب فتقّبل منّي إنابة مخلص التّوبة، وإقبال سريع ص
ألوبة، ومصارع تجشّع الحوبة، وقابل رّب توبتي بجزيل الثواب، ا
كريم المآب، وحطّ العقاب، وصرف العذاب، وغنم اإلياب، وستر و
 واغسل بقبولها لحجاب، وامُح اللّهّم رّب بالتوبة ما ثبت من ذُنوبي،ا
ميع عيوبي، واجعلها جالية لرين قلبي، شاحذةً لبصيرة لُّبي، غاسلةً ج

                                                 
 ،٢٦٢: الدعوات مهج،  فصل في صحة البدن والعافية بالصالة٨٢: الدعوات) ١(

 .٢٤٥ :للكفعمي المصباح، المناجاة باالستعاذة
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درني، ُمطّهرةً لنجاسة بدني، مصّححة فيها ضميري، عاجلةً إلى ل
لوفاء بها مصيري، واقبل ربِّ توبتي، فإنّها بصدق من إخالص ا

محض من تصحيح بصيرتي، واحتفال في طوّيتي، واجتهاد ونّيتي، 
  .ريرتي، وتثبيت إنابتي، ومسارعة إلى أمرك بطاعتيسقاء في ل

أجلُ اللّهّم رّب عنّي بالتّوبة ظلمة االصرار، وامُح بها ما قدَّمته و
ن األوزار، واكُسني بها لباس التقوى، وجالبيب الهدى، فقد خلعتُ م
بق المعاصي عن جلدي، ونزعتُ سربال الذنوب عن جسدي، ر
يناً على نفسي بعزّتك، مستودعاً توبتي تمّسكاً رّب بقدرتك، مستعم
ن النكث بخُفرتك، معتصماً من الخذالن بعصمتك، مقّراً بال حول م
  .)١(»ال قّوة إالّ بكو

  אא

ن مبسم اهللا الرحمن الرحيم اللّهّم ارزُقني الحّج الّذي فرضته على «
لمسالك، اقرِّب لي ُبعد استطاع إليه سبيالً واجعل لي فيه هادياً وإليه دليالً و

سدي، وزد جوأعنّي فيه على تأدية المناسك، وحرِّم باحرامي على النّار 
لوقوف بين يديك، اللّسفر في زادي وقّوتي وجلدي، وارزقني ربِّ 

لربح، وأصدرني ربِّ من اواالفاضة إليك، وظفّرني بالنّجح واحُبني بوافر 
جعلها زُلفة إلى رحمتك، وطريقاً اوموقف الحجِّ األكبر إلى مزدلفة المشعر، 

                                                 
 . المناجاة بطلب التوبة٢٦٢: الدعوات مهج) ١(
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لحرام، ومقام وفود االحرام، وأّهلني اإلى جنّتك، أوقفني موقف المشعر 
بدم يثجُّ، وأوداج تمّج، وإراقة  )١(لتوامكالتأدية المناسك، ونحر الهدي 

لهدايا المذبوحة، وفري أوداجها على ما أمرت، االدماء المسفوحة، من 
ضرني اللّهّم صالة العيد راجياً للوعد حالقاً سمت، وأحروالتنفّل بها كما 

ُمقصراً مجتهداً في طاعتك، مشّمراً رامياً للجمار بسبع بعد وشعر رأسي 
ألحجار، وأدخلني اللّهّم عرصة بيتك وعقوتك وأولجني محلّ اسبع من 

كعبتك ومساكينك وسؤالك، ووفدك ومحاويجك، وُجد عليَّ اللّهّم وأمنك 
ّجي عكفاء والنفر، واختم لي مناسك حّجي وانقضاء وافر األجر من االنب

  .)٢(»لراحمينابقبول منك لي ورأفة منك يا غفور يا رحيم يا أرحم 

  אא

بسم اهللا الّرحمن الّرحيم اللّهّم إّن ظلم عبادك قد تمكّن في «
تّى أمات العدل، وقطع السُبل، ومحق الحقَّ، وأبطل الصّدق، حبالدك 

لبّر، وأظهر الشّر، وأهمل التقوى، وأزال الُهدى، وأزاح اوأخفى 
العباد وبسط الجور،  )٣(لضّير، وأنمى الفساد، وقّوىاالخير، وأثبت 
للّهّم يا رّب ال يكشف ذلك إالّ سلطانك، وال يجير اوعدى الطّور، 

                                                 
  .الناقة العظيمة السنام: التوامك جمع تامك) ١(
 .التوبة المناجاة بطلب ،٢٦٢: الدعوات مهج) ٢(

  .بسط عليهم الفقر والحرمان: قوى العباد) ٣(
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للّهّم رّب فابتُر الظلم، وبتَّ جبال الغشم، واخمل امنه إالّ امتنانك، 
ن عنه زجر، واحصد شأفة أهل الجور وألبسهم مكر، وأعزَّ سوق الُمن

عّجل لهم البتات، وأنزل عليهم المثالت، وأمت والحور بعد الكور، 
يأمن المخوف، ويسكن الملهوف، ويشبع الجائع، لحياة المنكرات، 
يؤوى الطريد، وَيعوُد الشريد، وُيغنى الفقير، ويجار وويحفظ الضائع 

ير ويرحم الصغير، ويعزّ المظلوم، ويذلّ يوقّر الكبوالمستجير، 
لغّماء، وتسكن الدَّهماء ويموت االختالف، ويحيى االظلوم، وتفرج 

لعلُم، ويشمل السلم، وتجمل النّيات ويجمع ااالئتالف، وَيعلو 
إليمان، وُيتلى القرآن، إنّك أنت الدّيان، المنعم االشَتات، ويقوى 

  .)١(»المنّان

  א

بسم اهللا الرحمن الرحيم اللّهّم لك الحمد على مردِّ نوازل البالء، «
ُملّمات الضّراء، وكشف نوائب الألواء، وتوالي سُبوغ النعماء، ولك و
لحمُد ربِّ على هنيء عطائك، ومحمود بالئك وجليل آالئك، ولك ا
لحمد على إحسانك الكثير وخيرك الغزير، وتكليفك اليسير، ودفعك ا
ر، ولك الحمد يا ربِّ على تثميرك قليل الشكر، واعطائك وافر لعسيا

                                                 
 .، المناجاة بكشف الظلم٢٦٣: نهج الدعوات )١(



  
  
  
  
١١٦................................................. ສ ຎຍ ໋ ຑຩຍຠໟຍ  

ألجر، وحطِّك ُمثقل الوزر، وقبولك ضّيق العذر، ووضعك باهظ ا
وتسهيلك موضع الوعر، ومنعك ُمفظع األمر، ولك الحمُد ، )١(إلصرا
لى البالء المصروف ووافر المعروف، ودفع المخوف وإذالل ع
كليف، وكثرة التخفيف، وتقوية لعسوف، ول الحمد على قلّة التا
لضعيف، وإغاثة اللهيف، ولك الحمد على سعة إمهالك، ودوام ا
فضالك، وصرف محالك، وحميد فعالك وتوالي نوالك ولك الحمُد إ
لى تأخير معاجلِة العقاب، وترك مغافصة العذاب، وتسهيل طُرق ع
  .)٢(»لمآب وإنزال غَيث السَّحاب، إنّك المنّان الوّهاُبا

  אא

بسم اهللا الّرحمن الّرحيم اللّهّم جديٌر من أمرته بالدعاء أن «
دعوك، ومن وعدتُه باالجابة أن يرجوك، ولي اللّهّم حاجةٌ قد َي
جزت عنها حيلتي، وكلّت فيها طاقتي، وضعفتْ عن مرامها ع

سوَّلت لي نفسي األّمارة بالسوء، وعدّوي الغَرور الّذي أنا وقدرتي، 
بتلى أن أرغب فيها إلى ضعيف مثلي، ومن هو في النّكول ُم منه

تّى تداركتني رحمتك، وبادرتني بالتوفيق رأفتك، ورددتَ عليَّ حشكلي، 

                                                 
  .، أي ثقيله)خ ل(فادح األصر ) ١(
 ، ٤١٥: للكفعمي المصباح ، فصل في ذكر استجابة دعاء الصادقين٧١: الدعوات )٢(
 . المناجاة بالشكر هللا تعالى،٢٦٤: الدعوات مهج
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قلي بتطوّلك، وألهمتني رشدي بتفضّلك، وأحييت بالرجاء لك ع
شرحت ولبي،وأزلت خدعة عدّوي عن لّبي، وصّححت بالتأميل فكري، ق

جوته، والوصول رّورت لي الفوز ببلوغ ما بالرجاء السعافك صدري وص
ك، ضارعاً إليك، واثقاً لإلى ما أمَّلتُه، فوقفت اللّهّم رّب بين يديك سائالً 

منّيتي، وتصديق رغبتي، أبك، متوكالً عليك في قضاء حاجتي وتحقيق 
بيل الفالح، وأعذني اللّهّم سفأنجح اللّهّم حاجتي بأيمن نجاح، واهدها 

االناءة والتثبيط بهنيئ اجابتك وسابغ وخيبة والقنوط، رّب بكرمك من ال
على عبادك بالمنائح الجزيلة وفّي، وأنت على وموهبتك إنّك ملّي ولّي، 

  .)١(»بكلّ شيء محيط، وبعبادك خبيٌر بصيٌروكلّ شيء قدير، 

  

خرى أنذكر هنا بعض ما ذكرته كتب السيرة والسنة الشريفة عن صور و
لشيخ الكليني ا، فقد روى عزّ وجلّهللا عبادة اإلمام أبي جعفر الجوادمن 

أيت أحداً كان أشد رما : محمد بن يعقوب بسنده عن قاسم الصيقل قال
  .)٢(لقبة والحاجبين إذا أحرماكان يأمر بقلع تشديداً في الظل من أبي جعفر

                                                 
 بسنده ء، والباقيات الصالحات٢٦٥-٢٥٨: ، ومهج الدعوات١٢٠-١١٣: ٩٤واربحار األن) ١(

  . المناجاة بطلب الحوائج،٢٦٥: الدعوات مهج، ٤٦٧-٤٦٦: فاتيح الجنانمالموجود في هامش 
 باب ،٣٥٠: ٤لكافي، ا)الحاجبان ما يحجب عن الشمس أثناء الطواف(، ٤٣٤: ٢حلية األبرار) ٢(

  .١٨-١٢: ١٢ةالشيع وسائل، الظالل للمحرم
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 ليلةرأيت أبا جعفر الثاني: عنه بسنده عن علي بن مهزيار قالو
مزم، زالزيارة طاف طواف النساء، وصلّى خلف المقام ثّم دخل 

لى عفاستقى منها بيده، بالدلو الذي يلي الحجر، وشرب منه، وصب 
نّه إبعض جسده، ثّم اطلع في زمزم مرتين، وأخبرني بعض أصحابنا 

  .)١(رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك

عن الحسين بن محمد أخرج الشيخ محمد بن يعقوبو
 بن رزين عبد اهللا: حدثني شيخ من أصحابنا يقال له: عري قالألشا
، وكان أبو ـكنت مجاوراً بالمدينة ـ مدينة الرسول: الق

يجيء في كلّ يوم مع الزوال إلى المسجد، فينزل في جعفر
يرجع إلى بيت و، ويسلّم عليه، لصحن، ويصير إلى رسول اهللا

الحديث طويل أخذنا ( )٢(»...يصلّيف، فيخلع نعليه ويقوم، فاطمة
  ).منه موضع الحاجة

                                                 
  .٤٧٤: ١٣الشيعة وسائل، ٤٣٠: ٤الكافي ،٤٣٤: ٢حلية االبرار) ١(
ي،  باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثان٤٩٣: ١الكافي ،٤٩٣: ١الكافي) ٢(

  .٣٩٥: ٤المناقب
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: ما نصهذا وذكر الراوندي في دعواته تسبيحاً لإلمام الجواده
سبحان من ال يعتدي على أهل مملكته، سبحان من ال يؤاخذ أهل «
  .)١(»ألرض بألوان العذاب سبحانه اهللا وبحمدها

                                                 
  .٢٠٧: ٩٤البحار) ١(
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ي إمام من أئمة  يمكن من الناحية التاريخية أن يفصل دور أال
نهم، معن دور من سبقه من األئمة أو دور من يليه لبيتاأهل 

  .بالنظر لتكامل األدوار واألعمال والمهمات التي ينهضون بها

إذا كان هناك من اختالف بين األدوار التي نهض بها و
لك ذمن أجل دفع حركة اإلسالم التاريخية إلى أمام، فإن األئمة

الظروف السياسية وأرضية الواقع التي ناشئ عن االختالف في 
حركوا عليها إضافة إلى مقتضيات الحكمة والمصلحة اإلسالمية ت
لعليا وضرروات المرحلة التي عاشوها، ولذا فإن لجوء الحسين ا
لموضوعية اإلى الثورة كان يمتلك المبررات لسبط بن عليا

المصلحة والكافية على أرض الواقع، وإن مقتضيات الحكمة 
لمبررات اسالمية العليا تقتضي ذلك اللون من العمل، بينما كانت اإل

عاوية بن مالموضوعية ومقتضيات الحكمة متوفرة إلبرام الصلح مع 
در أن الحسين بن ق، ولو أبي سفيان من قبل اإلمام الحسن السبط

بادال المرحلة واألرضية العامة ت، قد علي، وأخاه الحسن السبط
ألدوار بالضرورة، وما ينطبق ال منهما، لتبادال للواقع الذي عاشه ك
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من ناحية مضامين ألئمة الهداةاينطبق على سائر على السبطين
  .ن أجل اإلسالم ومسيرته التاريخيةماألدوار التي نهضوا بها 

، فإن بخصوص اإلمام أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجوادو
ددت حته قد خصوصيات العمل الرسالي الذي نهض بأعباء قياد

لى إمعالمه أرضية الواقع التي تمكن من التحرك في إطارها إضافة 
لبناءة االمصلحة اإلسالمية العليا التي تحكم مسيرة عمله، ومخططاته 

  .ــ أسوة بغيره من األئمة الهداة

قبل الحديث عن خصوصيات المهمة التاريخية التي نهض و
يط األضواء على طبيعة بأعبائها، البد لنا من تسللجوادااإلمام 

  ..، والظروف التي أحاطت بهلتاريخية التي عاشها اإلماماالمرحلة 



  
  
  

  אאאא

אא  

اجتماعية ذات وتحت ظل ظروف سياسية اش اإلمام الجوادع
الل المحاور خطبيعة خاصة يمكن مالحظة معالمها الرئيسية من 

  :التالية

  . السلطة العباسّية من اإلمامـ موقف١

في خريطة المجتمع في عصر ـ موقع أتباع أهل البيت٢
  .إلماما

١אא  

ن الضروري أن نشير ابتداء إلى أن الحكم العباسي في عصر م
قد شهد حالة من ) فترة المأمون ـ المعتصم( إلمام الجوادا
على أثر االنشقاق الستقرار، بعد مرحلة عصيبة مّر بها الحكم ا
جناح بغداد الذي : لسياسي الخطير الذي شق الدولة إلى جناحينا
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ديره محمد األمين بن الرشيد، ويدعمه القطاع األوسع من األسرة ي
 المأمون بن الرشيد عبد اهللا الذي يقف )خراسان(لحاكمة، وجناح ا
راسان خوبعض قبائل العرب في ) أخواله(سلى رأسه، بدعم من الفرع
ألخوين، اد حسم الموقف لصالح المأمون بعد حرب ضروس بين وق

  .لحاكمةاحيث طويت أخطر مراحل الصراع داخل األسرة العباسية 
مّر حكم المأمون بعد أن صفا له الجو السياسي بمرحلة استقرار و

ير غ على الحكام )الخروج( وإن كان جهاد العلويين، ومظاهر ناسب،م
  !! في عصرهالشرعيين لم تكن ترى الهدوء

في هذه المرحلة السياسية بالذات تصدى إمام الهدى أبو جعفر و
لمسؤولية إمامة المسلمين، وهو اليزال في حمد بن علي الجوادم
  : وبالنظر لحقيقتينرحلة الصبا ـ كما أشرنا سابقاً ـ،م

لدولة افي المجتمع وفي ـ قوة التيار الموالي ألئمة أهل البيت١
سالف اإلمام أجة لجهود تاريخية ضخمة بذلها كنتيفي عصر اإلمام

  .الرضاوالجواد وأتباعهم من أمثال اإلمام الصادق والكاظم 
إلمام اـ شيوع اصداء واسعة عن كون المأمون قد تسبب في مقتل ٢

قد ، وإن الرضا)والد اإلمام الجواد(علي بن موسى الرضا
طيرة خكل أبعاداً األمر الذي يش، )١(اغتيل بالسم بتدبير من المأمون
  .على مسيرة الحكم العباسي يومئذ

                                                 
  .٥٦٧-٥٦٦: ، ومقاتل الطالبيين٢٥٠-٢٤٠: ٢عيون أخبار الرضا) ١(
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بالنظر لهاتين المسألتين عمل المأمون وسعه، للتظاهر بوالئه : قولأ
، وحدبه عليه وشغفه بحّبه، لكي يوهم الموالين إلمام الجوادل
إلشاعات اويقطع السنة ببراءته من دم اإلمام الرضاهل البيتأل

لكبير من ااد الذي قد يبديه الشطر في البالد، ويأمن التحرك المض
  !حكمهل، لكي يحقق االستقرار األمة الموالى ألهل البيت

  

 )الحسنة(بة لبداية مرحلة العالقة يذكر المؤرخون قصة غريو
ويعتبرها بعضهم عامالً مهماً لتلك لمزعومة بين المأمون والجوادا
  :ه تفاصيلهالعالقة التي غلفها المأمون بحسن النّية، هذا

لما توفي والده علي الرضا وقدم الخليفة المأمون إلى بغداد بعد «
فاته بسنة، اتفق أنّه خرج يوماً إلى الصيد، فاجتاز بطرف البلد في و
واقف معهم، وكان عمره ) الجواد(ريقه، والصبيان يلعبون، ومحمد ط
ومئذ إحدى عشرة سنة، فما حولها، فلما أقبل المأمون انصرف ي
، فلم يبرح مكانه، فقرب منه بيان هاربين، ووقف أبو جعفرلصا
لخليفة، فنظر إليه، وكان اهللا عزّ وعال قد ألقى عليه مسحة من قبول، ا
يا غالم ما منعك من االنصراف مع الصبيان؟ : وقف الخليفة، وقال لهف
 لم يكن بالطريق ضيق أمير المؤمنينيا : قال له محمد مسرعاًف

بي، ولم تكن لي جريمة، فأخشاها، وظني بك ليك بذهاعألوسعه 
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، فأعجبه كالمه ووجهه،  تضر من ال ذنب له، فوقفتالحسن أنّك 
أمير يا : ابن من أنت؟ قال: ، قالمحمد: سمك؟ قالاما : فقال له
، فترحم على أبيه، وساق إلى لي الرضاعأنا ابن : المؤمنين
ّن المأمون ي بعض المصادر لتذكر أفوتمضي القصة ، )١(»..وجهته

اقفاً وجرى بينهما حوار آخر إنتهى وعاد من صيده، ووجد الجواد
  .)٢(عه وزوجه أم الفضل ابنتهمبأعجاب المأمون، حيث أركبه 

نستطيع أن نسجل المالحظات اآلتية حول هذه القصة لنتبين و
  :واضع الخلل فيهام

قد التقى لقاءه المزعوم ـ إّن القصة تذكر أن اإلمام الجواد١
كان مقيماً فيها، مع أن المأمون في بغداد، وتوحي أّن اإلمامب
كان مقيماً في المدينة المنورة، لوقائع التاريخية تؤكد أّن اإلماما
لم يغادرها إلى بغداد إالّ بعد استدعاء المأمون له، بل إّن كتب و

لم يصحب أباه حتى في رحلته إلى شير إّن اإلمام الجوادتالتاريخ 
  .تي ختمت باستشهادهراسان، الخ

قد شهد للمأمون بالعدالة ـ توحي القصة إّن اإلمام الجواد٢
حسن السلوك وإذا نسب إليه األضرار بأحد فإنه ناتج عن إساءة و

                                                 
: ٢، وحلية األبرار٢٦٦: الفصول المهمة في معرفة األئمة، و٣٤٤: ٢كشف الغمة) ١(
  .٣٤٣: ٢الغمة كشف ، نقالً عن ابن شهرآشوب المازندراني في فضائله،٤١٠
  .٤١٠: ٢حلية األبرار) ٢(
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وبناء على مبنى القصة فإن كلّ !! ذنب يرتكبه المتعرض لعقوبتهو
  !!لذين تسبب المأمون في إيذائهم كانوا مستحقينا

ـ بناء على ما زعمته القصّة ـ قد  الجوادهكذا يكون اإلمامو
نح المأمون شهادة بحسن السلوك وبرأ ساحته من جريمة قتل م

لم تكن لي «ضمناً، كما يتضح من كالمه المزعوم لرضاااإلمام 
  .»نّك ال تضر من ال ذنب لهإأخشاها، وظني بك حسن فجريمة 

ـ إّن القصة حين تفترض أن سبب العالقة المزعومة بين ٣
قد تمخضت عن هذا اللقاء المذكور، تحاول أن اإلماموالمأمون 
لتخطيط السياسي، وراء عملية تلك العالقة وما تالها من اتستبعد 
  .ببنت المأمونضمنها مسألة تزويج اإلمامبأحداث 

ـ إّن القصة محبوكة حبكاً جيداً، حتى إّن البعض من المؤرخين ٤
دها في جملة معاجز اإلمامع

: يما وإنها ذكرت في النهايةال س )١(
 )وبعض قال سمكة(ّن الباز الذي كان مع المأمون قد اصطاد حية إ
ضراء البطن رقطة الظهر، أدخلت الدهشة على المأمون، فقفل خ

: في موقفه السابق مع الصبيان، فقال لهلقي اإلمام الجوادوراجعاً 
نعم : بهأجاندك من أخبار السموات؟ وتقول القصة إّن اإلمامعما 
 حدثني أبي عن آبائه عن النبي عن جبرئيل عن أمير المؤمنينيا 

بين السماء واألرض بحر عجاج يتالطم به : لعالمين، إنّه قالارّب 

                                                 
  .، ومطالب السؤول، لكمال الدين بن طلحة الشامي٣٤٤: ٢كشف الغمة) ١(
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يه حيات خضر البطون رقط الظهور، يصيدها الملوك بالبزاة فاألمواج 
كما يذكر بعض ( قال له أو... )١(متحن به العلماءيالشهب 
  .يختبرون بها ساللة أهل بيت النبوةف: )٢()المؤرخين

أحسب أن حبك القصة بهذا الشكل الموحي بأنها مكرمة و
أريد منها أن تمرر هدفاً سياسياً يتلخص بتبرئة ساحة لإلمام

اظهاره بمظهر اإلنسان الوديع الحسن النّية، الذي لم يشأ والمأمون، 
يجه من ابنته وتقريبه له، ومن ثّم تزوعوته لإلمام الجواددمن وراء 

  !!لحسن الجميلاإالّ 

ذا ومن الجدير بالذكر، انّي قد الحظت أن القصة قد تسربت ه
ولذا، فإني ! نقالً عن غيرهمبعض مؤلفات الموالين ألهل البيتل
  !!جد أّن تفاصيل القصة ليست بعيدة عن اعالم السلطة العباسّيةأ

א>>  

، م محمد بن علي الجوادظاهر الخليفة العباسي بوالئه لإلمات
استدعاه مكرماً معززاً إلى بغداد ليتناسب موقفه هذا مع مشروعه و
لسياسي، ولكي يمر مخططه بسالم، ويحقق أهدافه كاملة في ايهام ا
، ليأمن غائلة لناس ببراءته من دم اإلمام الشهيد أبي الحس الرضاا

                                                 
  .، عن ابن شهرآشوب٤١٠: ٢حلية األبرار) ١(
  .، نقالً عن مطالب السؤول٣٤٤: ٢غمةكشف ال) ٢(
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صادق في تباعه ومريديه حتى أوحى لألسرة الحاكمة نفسها إنّه أ
وجهه مما أثار حاالت شديدة من الجدل بينه وبينهم حول ت

اشتد النزاع مع أقربائه من بني العباس حين أصّر على والموضوع، 
، وكان رجال األسرة لفضل من اإلمام الجواداتزويج ابنته أُم 
  :فضهم لمشروع الزواج بنقطتينرالحاكمة يعللون 

  !صغر سنِّ اإلمام: حدهماأ

  ! خوفهم على مستقبل الحكم العباسي من العلويين:انيهماث

، رّد المأمون على خصومه )صغر سن اإلمام(بخصوص مسألة و
قد اخترته لتبريزه على كافة أهل الفضل في العلم والفضل «: قولهب

غر سنه، واالعجوبة فيه بذلك وأنا أرجو أن يظهر للناس ما قد صمع 
ثّم أشار عليهم ـ قطعاً ، )١(»رفته منه، فيعلموا أّن الرأي ما رأيتع
لخالف ـ أن يمتحنوه على يد من شاؤوا من أهل المعرفة، ل

ما أشار عليهم، فكانت مناظرته مع قاضي قضاة الدولة لفاستجابوا 
  .لتميمي ـ كما أشرنا إلى ذلك في فصل سابق ـايحيى بن أكثم 

 أنّا نخاف أن تخرج به عنّا أمراً«: ما بخصوص مخاوفهم السياسيةأ
د ملكناه اهللا، وتنزع منّا عزّاً قد ألبسناه، فقد عرفت ما بيننا وبين ق
  ؤالء القوم قديماً وحديثاً، وما كان عليه الخلفاء الراشدون قبلك منه

                                                 
 كشف،  الفصل الرابع في مناقبه وفضائله،٣٥٠: الورى إعالم، ٣٢٠: اإلرشاد) ١(
  .٣٥٣: ٢الغمة
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  .)١(»...بعيدهم والتصغير بهمت

أّما ما بينكم وبين آل أبي طالب فأنتم «: قد ردَّ المأمون قائالًف
كانوا أولى بكم، وأما ما كان يفعله لسبب فيه، ولو أنصفتم القوم لا

  .)٢(»...بلي بهم، فقد كان به قاطعاً للرحمقمن 

ذا وتشير بعض المعلومات التاريخية أن المأمون واصل اتهامه ه
،  علي بن أبي طالبأمير المؤمنينلعباسيين بعدم انصافهم ألبناء ل
كان ذا فضل كبير على أمير المؤمنينأحفاده، حتى ذكر لهم أن و
ني العباس خصوصاً عندما تولى الحكم، والخالفة حيث أسند أهم ب
اهللا بن العباس،   بن العباس، وعبيدعبد اهللالمواقع في دولته إلى ا

لعباس، فكان األول والياً على البصرة، والثاني على اليمن، اوقثم بن 
وهكذا كان المأمون يفتش في األدلة .. لى مكة المكرمةعوالثالث 

  ..!وهكذا كان.. اسيين بمنهجهلعباالقناع 

، وفضله وعلو بعد أن هزم العباسيون أمام كرامات أبي جعفرو
أنه ـ كما رأينا في مناظرته مع القاضي ابن أكثم ـ أمضى المأمون ش
، يم سلطانية خاصة ـ أشرنا إليها ـزم عليه من تزويجه في مراسعا م
  .بالغة في إيهام الناس بصدق توجهه نحو آل البيتم

                                                 
: ١لواعظين اروضة، )اختالف يسير باأللفاظ(، ٣٣١: ، وتحف العقول٣٢٠: اإلرشاد) ١(
  . فصل في المقدمات٣٧٩ :٤المناقب، ٢٣٧
 ).اختالف يسير باأللفاظ(، ٣٣١: عقول، وتحف ال٣٢٠: اإلرشاد)٢(



  
  
  
  
໊໗ຍໟຍ ຬໟຍ ືຎ໋ ຎຍ..............................................................١٣٣  

  

مكث يلم يبدو أن اإلمام )١(حسبما يفهم من رواية الشيخ المفيدو
لمدينة، من اطويالً في بغداد، وإنما استأذن الخليفة وخرج بأهله إلى 

  .لتاريخيةاأجل أن يباشر دوره الرسالي في حركة اإلسالم 
أن المؤرخين تتضارب أقوالهم في : لى أن من الجدير ذكرهع

ي بغداد إالّ أن الذي يفهم من ابن األثير فلتي قضاها اإلماماالمدة 
جاء إلى بغداد في المرة اُألولى أّن اإلمام: اريخه الكاملتفي 

منورة، وفي بنة المأمون، ولم يدخل بها، فعاد إلى المدينة الافتزوج 
، جاء مرة أخرى ولقي المأمون في تكريت وهو في  ـه٢١٥سنة 

م الفضل، فعاد بها إلى لروم، فأدخلت عليه زوجته أاطريقه لقتال 
  .)٢(لحجاالمدينة في أيام 

زوج تإنما هذه الرواية تتناسب مع روايات القائلين بأن اإلمامو
ها بعد بابنة المأمون وعمره تسع سنوات وجمعاً للروايات كان دخوله 

  .ذلك

  אאאאא

الفة هـ بعد أن امتدت به الخ٢١٨وفي المأمون العباسي عام ت
 فتولى المعتصم الخالفة بعده، والمعتصم )٣(شرين سنة وأشهراًع

                                                 
  .٢٣٧: ١لواعظين ا روضة،٣٥٣: ٢الغمة كشف، ٣٢٣: اإلرشاد) ١(
  .٢١٩: ٥الكامل) ٢(
   .٣٢٨: ٢ الثقات)٣(



  
  
  
  
١٣٤................................................. ສ ຎຍ ໋ ຑຩຍຠໟຍ  

منها أن المأمون سياسي بارع : ن المأمون في أمور عديدةعيختلف 
للين في تحقيق أهدافه، ويمكر بخصومه بطريقة ناعمة ايتقمص 

لمأمون محباً للمعرفة والعلم، حتى أقام في بغداد أكبر اهادئة، وكان 
  .)الحكمة دار(رجمة أسماها التودار للكتب 

ه بعض المؤرخين لسعة اطالعه العلمي ومرونته العقلية عّدو
ي اتجاهه الفكري والعقائدي مع أن الرجل لم يتبنَّ من فشيعياً 

وبعضها كان يقلد ، )١(عض األفكار العقائدية والفقهيةبالتشّيع غير 
ي نظري على غيره من الخلفاء، وفتفضيل اإلمام عليلالمعتزلة بها 
  !!ان ذا ثقافة اعتزالية حرة، ال أشعرية جامدةكأّن المأمون 

ما المعتصم فينقصه األمران المذكوران معاً، فقد كان محدود أ
لتفكير مياالً للقسوة في تعامله مع الخصوم الفكريين والسياسيين، ا
ما يفتقد كثيراً من مقومات الحنكة السياسية في إدارة شؤون ك

ض حكمه للكثير من نماذج االضطرابات السياسية قد تعروالدولة، 
ديدة من أقاليم الدولة العباسّية ـ مّما لسنا بصدد لحديث عفي أقاليم 

قد هيمن الجيش على الحكم في عصره بعد أن مال و)٢(عنها ـ

                                                 
القول : يتبنى المأمون بعض األفكار التي يقول بها الشيعة وله مواقف كمواقفهم منها) ١(

ثلبه و الصحابة، وقوله بجواز نكاح المتعة، بالخالفة، وبتفضيله علىأحقية علي بن أبي طالبب
  .لمعاوية بن أبي سفيان ولعنه

، ثورة الطالقان بقيادة محمد بن القاسم ٢٦٥-٢٣٢: ٥يراجع الكامل البن األثير) ٢(
الد ب، ثورة الزط في البصرة، ثورة بابك الخرمي، تحرك الروم إلى زبطرة وغيرها من لعلويا

  .لسطين وغيرها المبرقع في فةاإلسالم، وثور
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خواله األتراك وكّون منهم جيشاً خاصاً، وأغدق عليهم أالمعتصم إلى 
 العسكريين العرب، وعمق الروح لطائلة مّما أثار حفيظةااألموال 

لمجتمع، وضج عليه سكان بغداد، ونددوا بحكمه، االقومية في 
 شمال بغداد ثّم )عسكر(تى اضطروه إلى إنشاء حوضاقوا به ذرعاً، 

  !سامراء عندها

تعتبر العملية التي أقدم عليها المعتصم أخطر ما واجهته الدولة و
 حيث ساءت )عصر المعتصممنذ قيامها حتى (لعباسّية في مسيرتها ا
ألحوال بعد المعتصم، واستشرى خطر العسكريين في الدولة منذ ا
هده، وباشروا االنقالبات العسكرية على الخلفاء الذين تعرضوا ع
  .سلطتهمل

من في مطلع حكمه دعا المعتصم العباسي اإلمام الجوادو
حت تلمدينة المنورة إلى بغداد، ويبدو أنّه أراد أن يضع اإلماما
القامة الجبرية، ليسهل على السلطة مراقبة تحركاته على طريق دفع ا
لمسيرة اإلسالمية باتجاه النمو والتكامل، ومنعه من ممارسة دوره ا
  !لمباركا

تفيد بعض المعلومات أّن الحاكم العباسي قد زور بعض الوثائق و
جح نبالدعوة لخلع الخليفة العباسي، ولكن اإلمامدانة اإلمامال
  .)١( إفشال مخطط المعتصمفي

                                                 
  .٥٧: تاريخ الشيعة) ١(
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لقد كان لحاشية المعتصم أسوأ األثر في تأجيج نار الحقد و
رغم حمله لتلك الحسد في قلب المعتصم العباسي على اإلمامو
  !لروح البغيضة ابتداء وسوء ظنه بالعلويينا

لعدة حوارات قد ذكر المؤرخون انّه بعد إجراء اإلمام الجوادف
، )١(ء الدولة وقضاتها في عصر المعتصمع وعاظ السالطين من فقهام
لدى السلطان، متألت نفوس بعضهم حقداً وحسداً ووشوا باإلماما
تحدثوا بما يثير مخاوفه ويؤرق ليله، حتى حمله عمي بصيرته على و
  .والتسبب في قتله مظلوماً شهيداًلمكر باإلماما

إّن : تفقل... صُرت إلى المعتصم: إّن ابن أبي داود قال: وى زرقانر
  .لنارا عليَّ واجبة، وأنا أكلِّمه بما أعلم، إنّي أدخل به أمير المؤمنينصيحة ن

  هو؟ وما: قال

 في مجلسه فقهاء رعيته، وعلماءهم أمير المؤمنينإذا جمع : لتق
مر واقع من أمور الدين، فسألهم عن الحكم فيه، فأخبروه بما أل

ه، وقواده ن الحكم في ذلك، وقد حضر مجلسه أهل بيتمعندهم 
كتابه، وقد تسامع الناس بذلك من وراء بابه، ثّم يترك، وووزراؤه، 

قول رجل يقول شطر هذه األمة بإمامته، ويّدعون أنّه لأقاويلهم كلّهم 
فتغّير : قال! مقامه، ثّم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاءبأولى منه 

  .جزاك اهللا عن نصيحتك خيراً: بهته له، وقالنلونه، وانتبه لما 

                                                 
  .سنستعرض بعضها في فصل قادم إن شاء اهللا تعالى) ١(
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فأمر فالناً من كتابه ووزرائه بأن يدعوه ـ يعني يدعو اإلمام : الق
قد علمت أنّي ال : ـ إلى منزله، فدعاه، فأبى أن يجيبه، وقاللجوادا
إنّي إنّما أدعوك إلى الطعام، وأحب أن تطأ : حضر مجالسكم، فقالأ
أجب فالن بن فالن من : يابي، وتدخل منزلي، فأتبرك بذلك، فقالث
لخليفة، فصار إليه، فلما طعم منها أحس بالسم، فدعا بدابته، زراء او
خروجي من دارك خير لك، فلم يزل : سأله رّب المنزل أن يقيم قالف
  .)١(ومه ذلك، وليله في حلقه حتى قبضي

  :تجسد هذه القصة المأساوية عدة حقائقو

قد نافس السلطان العباسي حكمه، وهدد ـ إّن اإلمام الجواد١
ام للقيادة المنحرفة رغم تكتمه على هذا األمر سيما وإن لمركز العا
طر األمة يومئذ قد أجمع على وجوب قيادته الشرعية ـ كما ش

  .ـ لقصةاأشارت 

، والميل عن سواهم قد بلغت ـ إّن حركة التشّيع آلل النبي٢
ستوى رفيعاً جداً حتّى اضطرت حاشية المعتصم أن تعترف م

قول شطر هذه األمة بإمامته ويّدعون رجل ي«: هذه الحقيقةبصراحة 
  .)٢(»...نه بمقامهمأنّه أولى 

                                                 
 من ٣١٩: ١العياشي تفسير .، نقالً عن العياشي في تفسيره٤١٩: ٢حلية األبرار) ١(

  .سورة المائدة
 .ةمن سورة المائد  ٣١٩: ١العياشي  تفسير)٢(
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ـ إّن القصة تعكس إحدى الصور البشعة لالغتيال السياسي غير ٣
لمتورع التي يلجأ إليها الطواغيت عادة في تصفية قادة االصالح ا
  .حملة الهدى إلى الناسو

ين من الجدير بالذكر إّن استعمال السموم في تصفية المعارضو
لطاغوت كان أبرز أساليب الحكام العباسيين وأكثرها خبثاً وحقارة، ل
إن كان معاوية بن أبي سفيان أول المبادرين لها في تاريخ و

  !المسلمين

ذا ومن الجدير بالذكر إّن عدداً من المؤرخين يشيرون إلى أّن ه
بالسم كانت قد جرت على يد زوجته أُم ملية اغتيال اإلمامع
لمأمون، حيث دفعها المعتصم وجعفر بن المأمون لذلك لفضل بنت اا
  .لعمل البشع الذي يجسد القباحة والقسوة بأجلى صورهماا

يميل الكثيرون إلى تأييد هذه الرواية بسبب سوء طوية أُم و
التي أظهرتها مراراً على شكل شكاوى من جاه اإلمامتالفضل 
كالتهمة التي لفقتها ) سالم اهللا عليه ورضوانه(و اتهامات له أاإلمام

بالنساء مما يحملها على الشعور بالغيرة من  )١(تسرىيعليه بأنه 
م الفضل تعيش حالة الشعور بالنقص بسبب عدم أُعمله، كما أّن 
كان يخص زوجته أم ولد ضافة إلى أّن اإلمامإانجابها للولد، 

  .ن الرعاية لفضلها ودينها وشرفهامبكثير الهادي

                                                 
  .٣٦٦-٣٦٥: ٢كشف الغمة) ١(
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لمعتصم اإّن «: في عيون المعجزاتمرتضىقد روى السيد الف
لى ابنة المأمون ع، وأشار جعل يعمل الحيلة في قتل أبي جعفر

، وشدة عفرجزوجته بأن تسمه، ألنه وقف على انحرافها عن أبي 
م يرزق منها لغيرتها عليه، لتفضيله أُم أبي الحسن ابنه عليها، وألنه 

وضعته بين ونب رازقي، ولداً، فأجابته إلى ذلك، وجعلت سماً في ع
  .)١(»يديه، فلما أكل منه ندمت وجعلت تبكي

شهيداً محتسباً، شيعه اآلالف من مواليه لما مضى أبو جعفرف
شيعته فدفن في مقابر قريش في بغداد عند قبر جده شهيد و

  .بي الحسن موسى بن جعفرأالسجون 

، هكذا ختمت حياة ولي اهللا أبي جعفر محمد بن علي الجوادو
كفاحه عن محجته ووهو في خضم ارسائه لقواعد دين اهللا تعالى، 

عشرين عاماً، والبيضاء، وكان عمره الشريف أثناء شهادته خمسة 
  .حيث قضى، وهو في ريعان شبابه، وقمة حيويته

٢אאא  

امتداداً لعصر أبيه عتبر عصر اإلمام محمد بن علي الجوادي
لمسلمين، وأتباع أهل ابأعباء إمامة قد نهض اإلمام، وجدهو

لكم ومن ناحية افي أوج مجدهم وعزتهم من ناحية البيت

                                                 
  . باب مولده ووفاته،١٦ :٥٠األنوار بحار، ١٧٢: ٢ة أهل البيتفي رحاب أئم) ١(



  
  
  
  
١٤٠................................................. ສ ຎຍ ໋ ຑຩຍຠໟຍ  

من بعض ـ المضمون والكيفّية، حتى إّن الحكم العباسي قد اضطر 
لكثيفة االوجوه ـ إلى أن يخطب ودهم، ويسترضي جموعهم 

  .المنتشرة في كافة حواظر الدولة ومدنها وقراها

من قبل  عملية تسليم منصب والية العهد لإلمام الرضاكانتو
لمأمون العباسي قد روعيت فيها هذه الحقيقة الموضوعية ـ في أحد ا
إلى بغداد من قبل نفس ، كما أن استدعاء اإلمام الجوادوانبها ـج
لحاكم وتزويجه إياه من ابنته أُم الفضل، كان يهدف ـ من بعض ا
ومواليه الذين عّبر عنهم أحد اإلمامجوهه ـ إلى استرضاء أتباع و
  .رنا قبل قليل ــ كما أش» شطر األمة«قربي المعتصم أنّهم م

ـ في عصر من الجدير أن نذكره هنا أن أتباع أهل البيتو
ـ رغم ما تمتعوا به من امكانات مادية، لكاظم والرضا والجوادا
ادتهم معنوية هائلة في إطار المجتمع القائم يومذاك إالّ أن قيو

ـ كل في وقته ـ كانت تقدر أن ما وصل لمتمثلة باألئمةاالشرعية 
لشيعة من مستوى كمي وكيفي لم يؤهلهم بعد الستالم الحكم، اإليه 

ستالم مسؤولية الحكم وقيادة الناس يحملهم مسؤوليات األن 
لناس والرسالة لم تمكنهم الظروف الموضوعية يومئذ اضخمة إزاء 
يعونه تفصيالً، حتى أن مر الذي كان األئمةها، األبمن النهوض 
في التغيير بقوله ذاته كان يشير لبرنامج األئمةاإلمام الجواد

  .»ظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة لهإ«: لتالياالمختصر 
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رغم نقص المعلومات التي نملكها حول الفترة التي عاشها اإلمام و
 تلك المرحلة فإن عدة إشارات وأحداث يحفظها تاريخلجوادا
عطي تصوراً مناسباً حول الخريطة التي يحتلها أتباع أهل ت

  .ي العالم اإلسالميفالبيت

من جملة اإلشارات والوقائع التاريخية يتجلى لنا أن أتباع أهل ف
قد انتشروا في أوساط سكّان وادي النيل وفي العراق وبالد لبيتا
عض اإلشارات ارس والحجاز وغيرها بشكل واسع ومؤثر، وهذه بف
  :لمستفادة من التاريخ بهذا الخصوصا

واً جقد أثارت ـ من المعلوم أن مسألة صغر سن اإلمام الجواد١
مامته إحول من التساؤل واالضطراب في أوساط أتباع أهل البيت

، إالّ أّن هذه الرواية وإن كانت تشير إلى بعض ـ كما ذكرنا ـ
صوراً حول مساحة الشيعة صاديق ذلك االختالف إالّ أنّها تعطي تم

كان سن لما قبض الرضا«: لعالم اإلسالمي في عصر اإلمامافي 
نحو سبع سنين، فاختلفت الكلمة بين الناس ببغداد بي جعفرأ
  .)١(»...في األمصارو

وكان وقت الموسم، فاجتمع من فقهاء بغداد واألمصار «ـ ٢
دينة، علمائهم ثمانون رجالً، فخرجوا إلى الحج وقصدوا المو
  .)٢(»...يشاهدوا أبا جعفرل

                                                 
  .، نقالً عن عيون المعجزات، للسيد المرتضى٣٩٩-٣٩٨: ٢حلية األبرار) ١(
  .  باب فضائله ومكارم أخالقه٩٩ :٥٠األنوار بحارنفس المصدر السابق، ) ٢(
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قوم من أهل النواحي من الشيعة، استأذن على أبي جعفر«ـ ٣
  .)١(»...أذن لهم، فدخلوا، فسألوهف

صحابنا ألعليَّ، فنظرت إلى رأسه، ورجليه، ألصف قامته، خرج...«ـ ٤
  .)٢(»...بمصر
ذه هقد انتشروا حسب في عصر الجوادأتباع األئمة الهداةف
لعديد من اوفي مصر وفي ) بغداد(يل في عاصمة الدولة العباسّية المدال

ّن الحاكم العباسي إاألمصار وأقاليم الدولة العباسية بشكل واسع ومؤثر حتّى 
اصاً، حتى يتحول ذلك خحساباً صار مضطراً أن يحسب ألتباع األئمة

فسه أو تمليه الظروف التي نالحساب إلى موقف تحدده طبيعة الحاكم 
  .شها ذلك الحاكميعي

قد رأينا بناء على هذه الرؤية كيف أن المأمون سمى اإلمام و
ـ مع ما ولياً لعهده واتبع ذلك بتقريب ولده اإلمام الجوادالرضا
لك من تكتيك سياسي ـ كما رأينا إّن المعتصم العباسي قد انتهج ذفي 

بة اتسم باالستفزاز والمراقسلوباً مغايراً في تعامله مع الجوادا
بعد ، وتصاعد ذلك الموقف إلى مستوى اغتيال اإلمامإلمامل
لك ـ كما أشرنا ـ األمر الذي ينطبق على حكام بني العباس السابقين ذ
  .)٣(أو الالحقينعصر الجوادل

                                                 
  .٣٦٤: ٢الغمة  كشف،٤٩٦: ١الكافي) ١(
  .٤٩٤: الكافي) ٢(
مالحظة ذلك من خالل مراجعة مواقف المنصور الدوانيقي والرشيد والمهدي يمكن ) ٣(

  .وأتباعهمالمتوكل والواثق وغيرهم تجاه أئمة أهل البيتو
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على مستوى المساحة العامة لم يقتصر نمو شيعة أهل البيتو
ألمة، وإنما وصل بعض من كوادر هذا التيار وأصحاب ل

ستوى التأثير في القرارات المركزية والسياسة العامة مإلى مةاألئ
  .لعباسّيةاللدولة 

قد ازدانت بعض المواقع الحساسة في الدولة بأسماء بعض و
 رضوان اهللا عليهم من أمثال هرثمة بن أعين صاحب )األصحاب(
وخاصته الذي كان من أكبر قواد المأمون العباسي، إلمام الرضاا
ن الخزاعي والي خراسان ومن أكبر قواد المأمون طاهر بن الحسيو
 عبد اهللايضاً، وهو الذي احتل بغداد وقتل األمين، ومنهم الحسين بن أ
ليه إلنيسابوري والي سجستان في عصر المأمون والمعتصم الذي كتب ا

 :لمؤمنيناكتاباً يدعوه إلى اإلحسان والرعاية إلخوانه اإلمام الجواد
أما بعد فإن موصل كتابي هذا ذكر عنك : ّرحيمبسم اهللا الّرحمن ال«
ذهباً جميالً، وإن مالك من عملك ما أحسنت فيه، فأحسن إلى م
  .)١(» سائلك عن مثاقيل الذر والخردلعزّ وجلّخوانك، واعلم أّن اهللا إ

لو أجرينا عملية إحصائية بسيطة ألصحاب األئمة الذين تسلموا و
دنا أسماء المعة كثيرة مّمن عرفوا واقع هامة في الدولة العباسّية لوجم
سبب بلناً بسالمة الخط أو مّمن أخفوا عالقتهم بخط األئمةع

                                                 
 وسائل،  باب شرط من أذن له في أعمالهم،١١١: ٥الكافي، ٤٣٦: ٢حلية األبرار) ١(

  .١٩٥: ١٧الشيعة
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 مّما لسنا ـالظروف التاريخية التي مّرت بها حركة األئمة الهداة
  .بصدده في هذا البحث ـ

قد شملوا غاية ما أردنا أن نشير إليه هنا أن أتباع أهل البيتو
  .طة األمة في عهد اإلمام الجوادساحة واسعة جداً من خريم

א  

لظروف اوجماهيره تدخل في تحديد طبيعة العالقة بين اإلمامت
تعرض يالموضوعية التي تعيشها الجماهير واإلمام جميعاً، فربما 

لتطويق والمضايقة اـ باعتباره مصدر الهام األمة ـ إلى عمليات اإلمام
ألمة، كما جرى في االطاغوت من مدى تأثيره في أوساط كي يحد 

تعرض جماهير األمة تعدة مراحل من مراحل التاريخ اإلسالمي، وربما 
تطارد طالئعها ليتم قطع ونفسها لالبتراز واالرهاب الفكري والسياسي، 

  .إلرهاب والكبتاتحت ضغط الصلة بين األمة واإلمام

ول أو تقصر بين الطاغوت  التي تط)الهدنة(قد تمر حالة من و
األمة ومصدر االشعاع فيها، ألسباب تتعلق بقناعات السلطان نفسه، و
و النشغاله بتحد خارجي يصرفه عن شن العدوان على أ

  .حركته المباركةواإلمام

لهذه الحقائق التي أشرنا إليها مصاديق كثيرة في تاريخنا وقد و
ا جرى لإلمام جعفر بن جتمع كلّها في حياة إمام واحد أحياناً، كمت
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، حيث تراوحت مراحل سيرته العطرة بين حرية حمد الصادقم
إلرادة على التحرك والعمل بشكل واسع مروراً بالضغط على ا

وانتهاء بالتضييق عليه قتل بعضهم كالمعلى بن خنيسوأصحابه 
  .ّم استشهاده بفعل دسائس الطغاةثومن 

ية، منذ بداية إمامته بظروف قاسقد مّر اإلمام موسى الكاظمو
أوذي في اهللا على أيدي الجالدين، وعاش مغيباً عن األمة في و

، كما تعرض العلويون، )هارون الرشيد العباسي(اغية زمانه طسجون 
  .أصحاب األئمة ألنماط شتّى من السجن واألذى والقتل والتشريدو

عانى من العنت في : مرَّ بثالث مراحل كذلكاإلمام الرضاو
 على يد الرشيد، وتحققت له حرية التحرك في فترة انشغال ولهاأ
لمأمون بمشاكل حكمه الداخلية، ثّم ختمت حياته بالشهادة على يد ا
  .لمأمون نفسها

مرحلة : ، فقد مرَّ بمرحلتينما اإلمام محمد بن علي الجوادأ
متع فيها بقسط مناسب من الحرية للتحرك والتأثير، وشكلت هذه ت
مراحل حياته، وقد قضاها في أغلب أيام المأمون لمرحلة أطول ا
زهاء الخمسة عشر عاماً وكان أفضلها السنوات الخمس التي قضاها (
، ومرحلة المضايقة )في عصر المأمون كما سنشير فيما بعدإلماما
اإلقامة الجبرية التي عاشها منذ أواخر أيام المأمون وأوائل حكم و
ث استدعاه المعتصم إلى حيلمعتصم العباسي حتى استشهادها
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بعد أن غداد ووضعه تحت المراقبة، ثّم دس له السم، فاستشهدب
مله إلى بغداد عام حقضى سنتين ونصف من عهد المعتصم الذي 

لمذكور حيث قضى اهـ ووضعه تحت المراقبة حتى نهاية العام ٢٢٠
  .شهيداً محتسباً

 المأمون منذ أواخر أياممن الجدير بالذكر إّن اإلمام الجوادو
تى رحيله إلى رّبه األعلى كان يشعر بالعنت، ويتعّرض للمضايقة ح
  .سوء المعاملة حتى ضاق برماً بالحياة مع الظالمينو

لقد حفظ التاريخ صوراً من تبرمه بالعيش تحت كابوس الظلم و
  .الظالمينو

حيث ، )١(»الفرج بعد المأمون بثالثين شهراً«: يقولقد كانف
  . له لشدة ما كان يعانيهعتبر الموت فرجاًا

يذكر تاريخ سيرته العطرة أنّه كلما عاد من المسجد يوم الجمعة و
إلهي إن كان فرجي في موتي فعّجل «: رفع يدي الضراعة قائالًي

  .)٢(»ساعتيلَوفاتي 

يذكر عنه أنه كان دائم الكآبة والغم حتّى قضى نحبه مظلوماً، و
والقواعد بين اإلماملكي تتوضح لدى المتتبع صورة العالقة و

                                                 
  باب ذكر وفاة أبي جعفر٣٦٣: ٢الغمة كشف، ٢٥٠): المعرب(مفاتيح الجنان ) ١(

  .و موضع قبره
  .٢٥٠): المعرب(مفاتيح الجنان ) ٢(



  
  
  
  
໊໗ຍໟຍ ຬໟຍ ືຎ໋ ຎຍ..............................................................١٤٧  

  

لشعبية فالبّد من الرجوع إلى النشاطات الفكرية واالجتماعية ا
في المرحلة اُألولى من ) صلوات اهللا عليه(السياسية التي مارسها و
أما المرحلة األخيرة من عمره الشريف، فلم يكن في وسعه . ياتهح

بيان تحّرك في أوساط األمة إالّ بقدر ما سمحت له الظروف في تيأن 
عض العقائد واألحكام الشرعية في بعض المسائل أيام المعتصم ـ ب

  .صول القادمة إن شاء اهللا تعالى ـنشير إليها في الفسمما 

من نافل القول أن نشير إلى أن كتب السيرة واألحاديث تشير و
رحلة ما مواألمة ويسرها نسبياً في وضوح إلى متانة العالقة بين اإلمامب

لمباركة تاركين اوسنذكر بعضاً من مصاديق هذه العالقة قبل المعتصم، 
الميذه ومناظراته تعبر استكمال هذه الصورة إلى نشاطات اإلمام

الفقهاء إليه في المدينة وورواته وتوجيهاته العامة لألمة، ووفود العلماء 
  .يتجلى في الفصول القادمةسالمنورة أو في مواسم الحج ونحو ذلك، مما 

א  

ي كتب األحاديث والسيرة نجد العديد من مصاديق االرتباط بين ف
، وُيسِر ذلك االرتباط وهادفيته والذي كان يتراوح ألمة واإلماما
  :أو كتبت إليهقُلتُ أو سئل أو سألت اإلمام: ادة بينع

كتب رجل من بني هاشم إلى أبي : ـ عن علي من مهزيار قال١
احل من سإنّي نذرت نذراً منذ سنين أن أخرج إلى : عفر الثانيج
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رابطهتهم مسواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو 
لزمني يأفَتَرى جعلت فداك أنّه . بجدة وغيرها من سواحل البحر

بواب أالوفاء به أو ال يلزمني أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشيء من 
  .)١(لخبرا...  فكتب إليه بخطه، وقرأتهالبر ألصير إليه إن شاء اهللا؟

كتب بعض أصحابنا إلى : ـ عن محمد بن الحسين األشعري قال٢
ان كذا إ: شترى من السوق؟ فقال يما تقول في الفرو: بي جعفر الثانيأ

  .)٢(مضموناً فالبأس

، كنت عند أبي جعفر الثاني: ـ عن أبي هاشم الجعفري قال٣
لرّب تبارك وتعالى أله أسماء وصفات أخبرني عن ا: سأله رجل فقالف
  .لخبرا )٣(...ي كتابه، وهل أسماؤه وصفاته هي هو؟ فقال أبو جعفرف

قوم من أهل النواحي من الشيعة، ـ استأذن على أبي جعفر٤
  .)٤(...أذن لهم، فدخلوا فسألوهف

ـ اجتمع من فقهاء بغداد واألمصار وعلمائهم ثمانون رجالً، ٥
  .)٥(...صدوا المدينة، ليشاهدوا أبا جعفرخرجوا إلى الحج، وقف

                                                 
  .٣٢: ١٥الشيعة وسائل،  باب النذور،٣١١: ٨األحكام  تهذيب، ٢١: ١١وسائل الشيعة) ١(
  .٤٩٣: ٣الشيعة وسائل، ٣٩٨: ٣ الكافي،١٠٧٣: ٢وسائل الشيعة) ٢(
ي جعفر محمد بن علي  احتجاج أب٤٤٢ :٢االحتجاج، ٢٣٩-٢٣٨: ٢االحتجاج) ٣(
  . باب معاني األسماء و اشتقاقها١١٦ :١الكافي، الثاني
  .٤٩٦: ١الكافي) ٤(
  .٣٩٩: ٢حلية األبرار) ٥(
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هكذا ففي نهاية مطافنا حول الواقع الموضوعي الذي عاشه و
  :نخلص إلى تدوين الحقائق التاليةإلمام أبو جعفر الجوادا

 قد تمتع فيها اإلمامـ إّن أطول مراحل حياة اإلمام الجواد١
ام عمتد بين بحرية نسبية على الحركة والتأثير وهي المرحلة التي ت

  .)١(هـ٢١٨هـ حتى عام ٢٠٣

قد بلغوا أوج انتشارهم في صفوف ـ إّن أتباع خط األئمة٢
  .ألمة، حتى بلغوا نصفها حسب تقييم رجال السلطة العباسّيةا

قد قضى أكثر سني إمامته للمسلمين في مدينة ـ إّن اإلمام٣
لبناء اليكون أكثر قدرة على التحرك، وقيادة عملية ده رسول اهللاج

  !والتغيير في األمة، بعيداً عن النفوذ المركزي للسلطة

ـ كانت األرضية العامة ـ بناء على ما تقدم ـ مؤهلة نسبياً ٤
أن ينهض نشاطات كبيرة باتجاه التغيير والبناء كان بمقدور اإلمامل
ها ـ األمر الذي ستتضح معالمه العامة في البحوث القادمة إن شاء ب

  .عالى ـتاهللا 

                                                 
  .٢٢٧ و١٩٢:  حسب رواية الكامل البن األثير)١(
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لتامة استثماراً لمواطن الخصوبة في الواقع الموضوعي، مع الرعاية ا

لعليا نهض اوالتزاماً بمقتضيات المصلحة اإلسالمية ، )١(لمتطلبات الحكمة
ألمة خير قيام، وأسدى ابمهامه الرسالية في اإلمام أبو جعفر الثاني

مقدوره أن يسديه من بركة اإلسالم التاريخية كل ما كان لإلسالم وح
  .إمكانات ـوخدمات جليلة ـ على ضوء ما منح من فرص 

ألمة افي حركة البناء والتغيير في يمكننا أن نالحظ دور اإلمامو
  :من خالل المفردات التالية

אא  

ستطاع أن ابارك باتجاه البناء والتغيير الممن حركة اإلمام الجوادض
فقهاء ومتكلّمين ويشكل تياراً من الحملة المخلصين لرسالته كرواة حديث 

  .دي أهل بيت الرسالةهودعاة للفضيلة واالصالح في األمة على ضوء 

، ومنهم من من خلصائه من كان مالزماً لمن قبله من األئمةو
ن بعده من ابتداء، وربما امتّد به العمر ليالزم مزم اإلمام الجوادال
  .ألئمة الهداةا

                                                 
إّن بعض المراسالت بينه وبين أصحابه تتم دون من مصاديق التحرك الحكيم لإلمام) ١(

هذا بأنظر رواية داود بن القاسم الجعفري . اة للسرية والحكمة في العملكر أسماء مرسليها مراعذ
  .مثالً. ٤٩٥: ١الكافي. الصدد
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دور إيجابي فاعل في نشر الفضيلة والحق كان لتالميذ اإلمامو
المعروف والهدى بين الناس من خالل رواياتهم وإرشادهم أو من و
  .الل المؤلفات الجليلة التي ألفها بعضهمخ

في هذه الزاوية سنحاول فحسب أن نذكر عدداً من هؤالء و
إشارة سريعة ألبرز أحوالهم وما تميزوا به لتالمذة والرواة، ونشير ا
راعاة لالختصار الذي التزمناه في هذه الدراسة المتواضعة لسيرة م
  :إلماما

ـ إبراهيم بن أبي محمود الخراساني من ثقاة الرواة عن اإلمام ١
كما ذكر الكشي في رجاله ـ وقد روى عن اإلمام موسى . لجوادا
  .لكاظم وعلي بن موسى الرضاا

من الرجال األجالء، وقد روى :  إبراهيم بن محمد الهمدانيـ٢
  .وولده الهاديوأبيه الرضاإلمام الجواداعن 

، كان عظيم )الكوفي(ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ٣
  .كما كان جليل القدروأبيه الرضالمنزلة عند اإلمام الجوادا

 شيخ قم ـ أحمد بن محمد بن عيسى األشعري أبو جعفر القمي٤
  .وأبيه وولدهفقيهها، روى عن اإلمام الجوادو

  .دون غيره من األئمةـ أحمد بن معافي من أصحاب الجواد٥

  .ولدهووأبيه ـ جعفر بن محمد يونس األحول من أصحاب الجواد٦

  .وأبيه وجدهـ الحسين بن بشار المدايني من أصحاب الجواد٧
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األهوازي كان مولًى ـ الحسين بن سعيد بن حّماد بن مهران ٨
، كان جليل القدر، وقد روى عن إلمام علي بن الحسينل

  .وأبيه الرضا وولده الهادي. الجواد

  .ـ الحكم بن علباء األسدي من أصحاب الجواد٩

ـ حمزة بن يعلى األشعري أبو يعلى القمي، كان ثقة ووجهاً ١٠
  .وأبيهوى عن الجوادر

 بن جعفر بن أبي عبد اهللا ـ داود بن القاسم بن إسحاق بن١١
كنى أبا هاشم الجعفري من أهل بغداد، جليل القدر ثقة يطالب 

وروى عنه كما صاحب اإلمام الجوادند األئمةععظيم المنزلة 
  .وحفيده العسكريلده الهاديوروى عن 

  .لهادياوولده ـ صالح بن محمد الهمداني من أصحاب الجواد١٢

:  البجلي بياع السابري الكوفيـ صفوان بن يحيى أبو محمد١٣
منزلة شريفة، وكان قات الرجال كانت له عند اإلمام الرضاثن م

هل زمانه عند أهل الحديث، وكانت له منزلة من العبادة أأوثق 
الورع لم تكن ألحد من أهل طبقته، كان وكيالً لإلمام ووالزهد 
لشيخ وقد اعتبره اأبيه، وكان من أصحاب اإلمام الكاظموالجواد

  .ووكالئهم الممدوحيني كتاب الغيبة من خواص األئمةفالطوسي 

  .أبيهوالجبار بن المبارك النهاوندي من أصحاب الجواد ـ عبد١٤
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 بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن عبد اهللالعظيم بن  ـ عبد١٥
ن خواص ميكنى أبا القاسم كان عابداً ورعاً ن علي بن أبي طالبب

، وصاحب ولده علي الهاديجوادأصحاب اإلمام ال
كان عظيم  )١(

  !ومعتمداً لديهمالمنزلة عند األئمة

: ـ عثمان بن سعيد العمري يكني أبا عمر والسّمان ويقال له١٦
إلمام ا، عاصر لزيات األسدي ثقة جليل القدر من أصحاب الجوادا

  .وصار وكيالً لهالعسكري

كان شديد : نـ علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسي١٧
صاحب لورع، كثير الفضل جليل القدر روى كثيراً عن األئمةا
  .ومن قبله الصادق والكاظم والرضالجوادا

  .حسبفـ علي بن بالل البغدادي من أصحاب اإلمام الجواد١٨

ـ علي بن مهزيار األهوازي أبوالحسن كان من خواص اإلمام ١٩
وكيالً في بعض ، وقد عظمت منزلته عنده، وكان له لجوادا
حفيده ولنواحي، وكان واسع الرواية جليل القدر، روى عن الرضاا

  .الهادي

ـ الفضل بن شاذان بن الخليل أبو محمد األزدي النيسابوري ٢٠
، وقد ان ثقة جليالً فقيهاً متكلماً، ترحم عليه اإلمام العسكريك
  .، وذكر أنّه روى عن الرضاوى عن اإلمام الجوادر

                                                 
  .حياته، ومسنده: الشريف عبد العظيم الحسني: الحظ كتابنا) ١(
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 من )قمي(الجبار وهو ابن أبي الصّهبان   بن عبدـ محمد٢١
  .وولده الهادي وحفيده العسكريصحاب الجوادأ

ألشعري ا بن سعد بن مالك عبد اهللاـ أبو علي محمد بن عيسى بن ٢٢
  .لرضااوسمع من اإلمام شيخ القميين روى عن اإلمام الجواد

  .هولدووأبيه، ـ محمد بن الفرج الرخجي من أصحاب الجواد٢٣

  .لرضااوجده الكاظم وأبيه ـ محمد بن يونس من أصحاب اإلمام٢٤

  .ـ المختار بن زياد العبدي من أصحاب الجواد٢٥

أحد ) كوفي(ـ موسى بن عمر بن بزيع مولى المنصور ٢٦
  .إلمام الجواداأصحاب 

ـ نوح بن شعيب البغدادي كان فقيهاً عالماً صالحاً مرضياً وهو ٢٧
  .ن أصحاب الجوادم

كان عالماً باللغة، ) أبو يوسف(ـ يعقوب بن إسحاق السكيت ٢٨
، ومقدماً عنده، وكان كذلك عند اإلمام من خواص اإلمام الجوادو
  .، قتله المتوكل العباسي لتشّيعه ألهل البيتلهاديا

ـ أبو يوسف الكاتب يعقوب بن يزيد بن حماد األنباري، ثقة ٢٩
  .قبلهن من أصحاب أبيه، وكاصدوق روى عن اإلمام الجوادو

 ـ أبوالحصين بن الحضين الحضيني من أصحاب الجواد٣٠
ولده الهاديو

)١(.  

                                                 
  .المجلد العشروناعتمدنا في هذا العرض على وسائل الشيعة للحّر العاملي) ١(
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א  

غم اهتمامه األساسي بأبراز معالم العقيدة اإلسالمية وأحكام ر
 وحرصه على اعادة )كما سيتضح في بحث قادم(لشريعة، ا

 متالطم باالجتهادات لى إصالة الفكر اإلسالمي في محيطإالمسلمين 
ـ كذلك ـ حريصاً على تقديم لخاطئة كان اإلمام الجواداواألفكار 
لمفاهيم الحكيمة والمعطيات الثرة ذات األهمية القصوى امختلف 

لعقلية اإلسالمية والسلوك الفاضل، والمواقف المستقيمة افي صياغة 
  .األحداثوإزاء األشياء 

جل بعضاً من تلك في هذا العرض الموجز نحاول أن نسو
  :تفيض حكمة، وهدًى، وخصوبة ورشداًلتوجيهات التي ا

  ل ما نملك هللا تعالىك

لهنيئة، اإّن أنفسنا، وأموالنا من مواهب اهللا «: قول اإلمام الجوادي
يأخذ ما ووعواريه المستودعة يمتّع بما متّع منها في سرور وغبطة، 

بط أجره، حه أخذ منها في أجر وحسبة، فمن غلب جزعه على صبر
  .)١(»ونعوذ باهللا من ذلك

  لمهالك األربعا

                                                 
  .٣٣٧-٣٣٥:  تحف العقولالتوجيهات األربع مستفادة من) ١(
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أخير التوبة اغترار، وطول التسويف حيرة واالعتالل ت>: يقولو
فَالَ َيأَْمُن َمكَْر }: صرار على الذنب أمن لمكر اهللالى اهللا هلكة، واالع

  .)٢(<)١({اللِّه ِإالَّ الْقَْوُم الْخَاِسُروَن
  لشكر ضمان للمزيدا

  .)٣(»ن العبادمال ينقطع المزيد من اهللا حتّى ينقطع الشكر «: اميقول اإلمو

  لسفة المراحل في العمل االجتماعيف

  .)٤(»إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له«: يقولو

  قومات لمسيرة المؤمنم

المؤمن يحتاج إلى توفيق من اهللا، وواعظ من نفسه، «: يقولو
  .)٥(»قبول مّمن ينصحهو

  باهللا تعالىعطيات الثقة م

فاه كمن وثق باهللا أراه السرور، ومن توكل عليه «: يقول اإلمامو
لى عاألمور والثقة باهللا حصن ال يتحصّن به إالّ مؤمن أمين، والتوكل 

  .)٦(»اهللا نجاة من كلّ سوء، وحرز من كلّ عدو
  لعامل األساس في فساد الرجالا

                                                 
 .٩٩: األعراف) ١(

  .٤٦٥:  تحف العقول،٣٣٧-٣٣٥:  مستفادة من تحف العقولالتوجيهات األربع) ٢(
  .{ِئْن شَكَْرتُْم َألِزْيَدنّكُْملَ}ترجمة لقوله تعالى ) ٣(
  .٧: ٧٢، بحار األنوار٣٣٧-٣٣٥: هذا الحديث وما قبله مستفادة من تحف العقول) ٤(
  .٣٢٩: ٨، المستدرك٣٣٧-٣٣٥: ث وما قبله مستفادة من تحف العقولهذا الحدي) ٥(
  .ده علي بن أبي طالبجعن ، وذكر أّن الحديث رواه اإلمام الجواد٣٤٦: ٢ كشف الغمة)٦(
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  .)١(»ال أفسد للرجال مثل الطمع«: يقولو

  مرهون بالبذللعطاء ا

إّن هللا عباداً خصهم بالنعم، ويقّرها فيهم ما «: يقول اإلمامو
  .)٢(»ذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم، وحولها إلى غيرهمب

  ينة الورعز

  .)٣(»ترك ما ال يعني زينة الورع«: يقولو

  قيقة اإليمانح

لن يستكمل العبد حقيقة اإليمان حتّى يؤثر «: يقول اإلمامو
  .)٤(» شهوته ولن يهلك حتى ُيؤِثر شهوته على دينهينه علىد

  ربة العلماءغ

  .)٥(»العلماء غرباء لكثرة الجهال بينهم«: يقولو

  عائم التوبةد

اللسان بندم بالقلب، واستغفار : التوبة على أربع دعائم«: يقولو
  .)٦(»وعمل بالجوارح، وعزم على أن ال يعود

  ن وسائل تحقيق رضوان اهللا تعالىم

                                                 
 .عن جده علي بن أبي طالب، وذكر أن الديث رواه اإلمام الجواد٣٤٦: ٢كشف الغمة) ١(

  .٤٢٨-٤٢٤: ٢ هذا الحديث مستفاد من حلية األبرار)٢(
 .٤٢٨-٤٢٤: ٢حلية األبرار) ٣(

 .٢هذا الحديث مستفاد من حلية األبرار) ٤(

 .٢هذا الحديث مستفاد من حلية األبرار) ٥(

  .٤٢٨-٤٢٤: ٢ هذا الحديث مستفاد من حلية األبرار)٦(



  
  
  
  
ອຩ ຎຍ ຩຍຠໟຍ ໓ ຣດຮ ຳຍ ດຨອຎຘໟຍ.............................١٦١  

  

الستغفار، اكثرة : ثالث يبلغن بالعبد رضوان اهللا تعالى«: وليقو
  .)١(»وخفض الجانب، وكثرة الصدقة

  !وابط الربانيض

من ومن أعطى هللا، : أربع من كّن فيه استكمل اإليمان«: يقولو
  .)٢(»منع في اهللا وأحب هللا، وأبغض في اهللا

  ألمور مرهونة بأوقاتهاا

ال تعالجوا األمر قبل «: ديقول اإلمام محمد بن علي الجواو
لوغه، فتندموا، وال يطولّن عليكم األمر فتقسو قلوبكم، وارحموا ب

  .)٣(»عفاءكم، واطلبوا الرحمة من اهللا بالرحمة لهمض

  ن معالي األخالقم
  .»كرهيحسب المرء من كمال المروءة أن ال يلقى أحداً بما «: يقولو

  .»كفَّه أذاه: ومن حسن خلق الرجل«

  .»ائه بره بمن يجب حقه عليهومن سخ«

  .»ومن كرمه إيثاره على نفسه«

  .»ومن صبره قلة شكواه«

  .»ومن عقله إنصافه من نفسه«

                                                 
 .المصدر السابق) ١(

 .المصدر السابق) ٢(

 .المصدر السابق) ٣(
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  .»ومن إنصافه قبول الحق إذا بان له«

  .»ومن نصحه نهيه عما ال يرضاه لنفسه«

  .»ومن رفقه تركه عذله بحضرة من يكره«

  .»ومن تواضعه معرفته بقدره«

  .)١(»ظه لعيوب غيره، وعنايته بصالح عيوبهومن سالمته قلة حف«

من وعظ أخاه سراً فقد زانه، ومن وعظه عالنية فقد «: يقولو
  .)٢(»انهش

  ساس االستقامةأ

ال تكن ولياً هللا في العالنية وعدواً له في «: يقول اإلمامو
  .)٣(»لسرا

  ز المؤمنع

  .)٤(»عز المؤمن غناه عن الناس«: يقولو

  ن نوافذ المكروهم

  .)٥(»من هجر المداراة قاربه المكروه«: قول اإلماميو

                                                 
  .٢٧٥-٢٧٤:  الفصول المهمة)١(
 .المصدر السابق) ٢(

  .١٧١-١٧٠: ٢ في رحاب أئمة أهل البيت)٣(
 .المصدر السابق) ٤(

 .المصدر السابق) ٥(
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  عرفة النتائج مرهون بمعرفة المقدماتم

  .)١(»من لم يعرف الموارد أعيته المصادر«: يقولو

  ن إيجابيات لقاء االخوانم

مالقاة االخوان نشرة، وتلقيح للعقل وإن كان «: يقول اإلمامو
  .)٢(»زراً قليالًن

  :ات اإلمام الجوادهذه جملة أخرى من توجيهو

كيف يضيُع َمن اهللا كافله؟ وكيف ينجو َمن اهللا طالبه؟ «: الق
من انقطع إلى غير اهللا وكله اهللا إليه، ومن عمل على غير علم أفسد و
  .»كثر مّما يصلحأ

  .»من أطاع هواه أعطى عدّوه مناه«: قالو

من هجر المداراة قارنه المكروه، ومن لم يعرف «: قالو
 أعيته المصادر، ومن انقاد إلى الطمأنينة قبل الخبرة فقد لمواردا
  .»رض نفسه للهلكة وللعاقبة المتعبةع

  .»قد عاداك من ستر عنك الرشد، اتّباعاً لما تهواه«: قالو

  .»راكب الشهوات ال تقال عثرته« :قالو

  .»الثقة باهللا تعالى ثمن لكل غال، وسلّم إلى كلّ عال«: قالو

                                                 
 .المصدر السابق) ١(

: ٨ مستدرك،إسناده عن عبد العظيم الحسنيب، رواه الشيخ ٣٢٩: كتاب األمالي) ٢(
  .٩٤: مالي للطوسي، األ٣٢٤
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يحسن منظره، : مصاحبة الشرير، فإنه كالسيفإياك و«: قالو
  .»يقبح أثرهو

الحوائج تطلب بالرجاء، وهي تنزل بالقضاء، والعافية «: قالو
  .»حسن عطاءأ

  .»إذا نزل القضاء ضاق الفضاء«: قالو

ال تعاِد أحداً حتّى تعرف الذي بينه وبين اهللا تعالى، «: قالو
 مسيئاً فإن علمك به إن كان محسناً ال يسلّمه إليك، وإن كانف

  .»ال تعادهفيكفيكه 

  .»التحفظ على قدر الخوف«: قالو

  .»عز المؤمن في غناه عن الناس«: قالو

  .»نعمة ال تشكر كسّيئة ال تغفر«: قالو

  .»ال يضّرك سخط من رضاه الجور«: قالو

من لم يرض من أخيه بحسن النّية، لم يرض منه «: قالو
  .»العطّيةب

  .»م تهتك لك األمر عن األسرار الكامنةاأليا«: قالو

  .)١(»عِطيتهأُتعزَّ عن الشيء إذا ضيعته، لقلة صحبته إذا «: قالو

                                                 
 نزهة الناظر ، ٣٦٤-٧٥: ار األنوار، بح٣١٠-٣٠٩: أعالم الدين في صفات المؤمنين) ١(

  .       ١٣٤: وتنبيه الخاطر
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  אאאא

يستقون منه أنّهم رواة عن رسول اهللاألصل في األئمة الهداةا
، أّما عزّ وجلّهللا االعلم اإللهي وراثة، فهم عيبة علمه، وحملة وحي 

لحكم الواقعي من احداث وقضايا، فإن األئمة يلهمون ما يطرأ من أ
كما أشرنا لذلك ـ  في األحداث الطارئة فيبلغونها للناس عزّ وجلّاهللا 

  .في بحث سابق ـ

ا هو م، يختلط فيها األحاديث التي بين أيدينا عن األئمةو
عزّ لهمونه من عالّم الغيوب ي، وما هم رواية عن الّرسول األعظم

  . إلهاماًوجلّ

لعلّ إحدى الوسائل التي ندرك بواسطتها ما يصدعون به و
يذكر ضمن ـ من أحكام وعقائد وسنن وقيم، أّن اإلمام رواية  ـ
يراده للحديث أنّه سمعه من أبيه عن جده عن آبائه عن رسول إ

مثالً، فيكون دوره في مثل هذا االمر رواياً للحديث، األمر اهللا
ة جميعاً كما يتضح من تراثهم الرسالي نطبق على األئمة الهدايالذي 

لذي حفظته المجموعات الحديثية المباركة التي نعّول عليها االضخم 
الكافي والتهذيب : لعقائد واألحكام والقيم من أمثالافي تلقي 

  .)١( يحضره الفقيه وغيرهاالواالستبصار ومن 

                                                 
للشيخ : ، والثاني والثالثللشيخ محمد بن يعقوب الكليني: الكافي) ١(

  .للشيخ الصدوق: الكتاب الرابعو، الطوسي



  
  
  
  
١٦٦................................................. ສ ຎຍ ໋ ຑຩຍຠໟຍ  

كغيره من اإلمام أبو جعفر الثاني محمد بن علي الجوادو
بأس بها المجموعة فقد ورد في األحاديث الواردة عنهاألئمة

  .عن جده المصطفىكمرويات عن آبائه

من الضروري أن نشير إلى أن األحاديث األخرى التي ترد عن و
ضمونها مرواية ال يعني أنها ليست في دون انتهائها بالنبيإلماما

 حاديثهمأأن ، فقد ورد عن اإلمام الصادقأحاديث للرسول
ديث أبي وحديث حإن حديثي « :ي أحاديث جدهم رسول اهللاه

أمير بي طالب أأبي حديث جدي، وحديث جدي حديث علي بن 
، هللا حديث رسول أمير المؤمنين، وحديث علي المؤمنين

  .)١(»وحديث رسول اهللا قول اهللا عزّ وجلّ

لكن المقصود هنا الروايات التي وردت بالتسلسل الروائي على و
  .فني المعهود في علم الحديثلوجه الا

يمكننا أن نسجل نماذج عديدة من األحاديث التي أوردها اإلمام و
  :رواية عن آبائه وجده المصطفىلجوادا

ـ أخرج الشيخ الصدوق عن محمد بن القاسم المفّسر ١
سنده عن اإلمام محمد بن علي الجواد عن أبيه الرضا بالجرجاني 

عن الزاهد في ئل الصادقس: قالبن جعفراعن أبيه موسى 

                                                 
  .٢٨٥: ، اعالم الورى١٨٦ :٢، االرشاد٨٢: ٢٧، وسائل الشيعة٢٧٤: اإلرشاد) ١(
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الذي يترك حاللها مخافة حسابه، ويترك حرامها مخافة «: الدنيا، قال
  .)١(»عقابه

صف لنا الموت، : قيل للصادق: ـ وعنه بنفس االسناد قال٢
للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه، وينقطع التعب «: قالف
  .)٢(» أو أشدع األفاعي، ولدغ العقارباأللم كلّه عنه، وللكافر كلسو

عن بسنده عن الحسن العسكريـ أخرج الشيخ الصدوق٣
عن آبائه عن علي بن أبيه عن محمد بن علي الجواد

الَِّذي َجَعلَ لَكُُم اَألْرضَ } :عزّ وجلّفي قول اهللا لحسينا
  .)٣({ِفَراشاً
جعلها مالئمة لطبائعكم موافقة ألجسادكم، لم يجعلها «: الق
 فتحرقكم، وال شديدة البرد فتجمدكم، وال ديدة الحمى والحرارةش
ديدة طيب الريح فتصدع هاماتكم، وال شديدة النتن فتعطبكم، وال ش
ديدة اللين كالماء فتغرقكم، وال شديدة الصالبة فتمتنع عليكم في ش
 جعل فيها من عزّ وجلّوركم وأبنيتكم وقبور موتاكم، ولكنه د

 عليها أبدانكم وبنيانكم، ا تنتفعون به وتتماسكون وتتماسكمالمتانة 
فلذلك . يها ما تنقاد به لدوركم وقبوركم وكثير من منافعكمفوجعل 

                                                 
، عيون أخبار ٣٥٨: ، االمالي للطوسي١٦: ١٦، وسائل الشيعة٢٨٧:  معاني األخبار)١(
  .٢٩٨: ١، علل الشرائع٢٧٤: ١، عيون أخبار الرضا٣١٢: ١الرضا
 .المصادر السابقة) ٢(

 .٢٢: البقرة) ٣(
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أي  )١({َوالسََّماء ِبنَاء} عزّ وجلّ فراشاً لكم، ثّم قال ألرضاجعل 
وقكم محفوظاً، يدير فيها شمسها وقمرها ونجومها فسقفاً من 

يعني المطر  )٢({َماء َماءَوأَنزَلَ ِمَن السَّ}: عزّ وجلّال قلمنافعكم، ثّم 
يبلغ قلل جبالكم وتاللكم وهضابكم وأوهادكم، ثّم لنزله من العلى 

وابالً وهطالً وطالً لتنشفه أرضوكم، ولم يجعل ذلك وفرقه رذاذاً 
ليكم قطعة واحدة فيفسد أرضيكم وأشجاركم عالمطر نازالً 

الثََّمَراِت ِرزْقاً فَأَخَْرَج ِبِه ِمَن }: عزّ وجلّّم قال ثوزروعكم وثماركم، 
أي أشباهاً وأمثاالً من األصنام التي ال ـ  )٣({لَّكُْم فَالَ تَْجَعلُواْ ِللِّه أَنَداداً

 )٤({َوأَنتُْم تَْعلَُموَن}بصر وال تقدر على شيء ـ تتعقل وال تسمع وال 
يء من هذه النعم الجليلة التي أنعمها عليكم رّبكم شأنها ال تقدر على 

  .)٥(»تعالىوتبارك 

ن ععن آبائه بأسناده عن الجوادـ روى الحّر العاملي٤
لحج، اال تنظروا إلى كثرة صالتهم، وصومهم، وكثرة «: قالعلي

  .)٦(»ألمانةاوالمعروف وطنطنتهم بالليل، أنظروا إلى صدق الحديث وأداء 

                                                 
 .٢٢: البقرة) ١(

 .٢٢: البقرة) ٢(

 .٢٢: البقرة) ٣(

 .٢٢: البقرة) ٤(

  .١٣٧: ١، عيون اخبار الرضا٤٥٦:  ٢تجاج، االح٦٥١: ، أمالي الطوسي٤٠٤: التوحيد) ٥(
: ٢، روضة الواعظين٢٠٣: ، أمالي الطوسي٦٩: ١٩،  وسائل الشيعة٢٢٠: ١٣وسائل الشيعة) ٦(
  .٥٣: ، مشكاة األنوار٣٧٣
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إلى لنبيابعثني >: قالعن عليعن آبائهـ وعنه٥
لي ما حار من استخار وال ندم ع يا: اليمن، فقال لي وهو يوصيني

إن األرض تطوى في الليل ما ال فمن استشار، يا علي عليك بالدلجة 
  .»تطوى بالنهار

  .)١(»يا علي أغد باسم اهللا فإن اهللا بارك ألمتي في بكورها«

إن «: في كتاب علي بن أبي طالب: قالعن عليـ وعنه٦
  .)٢(» ناقص بجهلابن آدم أشبه شيء بالمعيار أّما راجح بعلم أو

لخليفة اعندما نفاه أنّه قال ألبي ذرعن عليـ وعنه٧
ارُج ف عزّ وجلّإنّما غضبت هللا «: الثالث عثمان بن عفان إلى الربذة

ينك، دمن غضبت له، أن القوم خافوك على دنياهم، وخفتهم على 
هللا اواهللا لو كانت السماوات، واألرضون رتقاً على عبد، ثّم أتقى 

 له منها مخرجاً، وال يؤنسك إالّ الحق، وال يوحشنك إالّ لجعل اهللا
  .)٣(»لباطلا

قال : القبأسناده عن اإلمام الجوادـ أخرج الشيخ الصدوق٨
الّ من طابت إيا علي ال يحبك «: لعلّي بن أبي طالبرسول اهللا

                                                 
كنز ، ١٣٦: السير في الليل كلّه، أمالي الطوسي: الدلجة. ٣٤٦: ٢ كشف الغمة)١(

  .٢٦٦: ٣اريخ بغداد، ت٨١٥: ٧العمال
 .صادر السابقةالم) ٢(

 .المصادر السابقة) ٣(
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الّ مؤمن وال إوالدته، وال يبغضك إالّ من خبثت والدته، وال يواليك 
سول اهللا، ريا :  بن مسعود، فقالعبد اهللافقام إليه  ،» كافريعاديك إالّ

لي، عقد عرفنا عالمة خبيث الوالدة، والكافر في حياتك ببغض 
إلسالم اوعداوته، فما عالمة خبيث الوالدة، والكافر بعدك إذا أظهر 

لي بن عيا ابن مسعود «: بلسانه، وأخفى مكنون سريرته؟ فقال
لحسن اخليفتي عليكم، فإذا مضى فابني أبي طالب إمامكم بعدي، و

مامكم إإمامكم بعده، وخليفتي عليكم، فإذا مضى، فابني الحسين 
احد وبعده، وخليفتي عليكم، ثّم تسعة من ولد الحسين واحد بعد 

أئمتكم وخلفائي عليكم، تاسعهم قائم أمتي يمأل األرض قسطاً، 
طالبت والدته، وال عدالً كما ملئت جوراً، وظلماً، ال يحبهم إالّ من و
بغضهم إالّ من خبثت والدته، وال يواليهم إالّ مؤمن، وال يعاديهم إالّ ي
افر، من أنكر واحداً منهم فقد أنكرني، ومن أنكرني فقد أنكر اهللا ك

، ألن طاعتهم طاعتي، وطاعتي طاعة اهللا، ومعصيتهم عزّ وجلّ
اك أن ، يا ابن مسعود إيعزّ وجلّعصيتي، ومعصيتي معصية اهللا م

ي نفسك حرجاً مما أقضي فتكفر، فوعزة ربي ما أنا متكلف، فتجد 
  .)١(الحديث »...اطق عن الهوى في علي واألئمة من ولدهنوال 

                                                 
 ذكر تعيين األئمة ٦٩: ١االحتجاج، ٢٦٢-٢٦١: ١كمال الدين، وتمام النعمة) ١(

  .في النص باب ما روي عن النبي٢٦١: ١الدين كمال،  بعد النبي،الطاهرة
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حدثنا أبوالحسن أحمد بن : ، قالـ أخرج الشيخ الصدوق٩
حدثنا محمد بن الفضل النحوي : ابت الدواليبي بمدينة الّسالم قالث
حدثنا علي : بن عبدالصمد الكوفي قالحدثنا محمد بن علي : الق

اصم، عن محمد بن علي بن موسى، عن أبيه علي بن موسى عبن 
عفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن جبن 

دخلت على : قالن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليبأبيه علي 
 مرحباً بك يا«: وعنده أبّي بن كعب فقال رسول اهللارسول اهللا

وكيف يكون يا : فقال له أبّي، » يا زين السماوات واألرضعبد اهللاأبا 
يا أبّي «: سول اهللا زين السماوات واألرض أحد غيرك؟ فقال لهر
الذي بعثني بالحق نبياً إّن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في و
مصباح هاد وسفينة نجاة  )١(ألرض فإنه مكتوب عن يمين العرشا
فِلَم ال يكون (وعز وفخر، وبحر علم وذخر  )٢(نإمام غير وهو
 ركّب في صلبه نطفة طّيبة مباركة زكية عزّ وجلّوإن اهللا !) ذلكك
 لقت من قبل أن يكون مخلوق في األرحام أو يجري ماء فيخ
ألصالب أو يكون ليل ونهار ولقد لقن دعوات ما يدعو بهّن ا
في آخرته، وفرج  معه وكان شفيعه عزّ وجلّخلوق إالّ حشره اهللا م

نه كربه، وقضى بها دينه، ويّسر أمره، وأوضح سبيله، وقواه عاهللا 
                                                 

  .٢٥٢: ٨شرح نهج البالغة،  ١٢١: ، غرر االحكام»يمين عرش اهللا«: في بعض النسخ) ١(
  .٤٠٠: اعالم الورى، »وعز وفخر وعلم وذخر«: ، وفي بعضها»وإمام عز وهن«: ي بعض النسخف) ٢(
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وما هذه الدعوات يا رسول : فقال أُبّي »دوه، ولم يهتك سترهععلى 
اللّهّم إنّي أسألك : تقول إذا فرغت من صالتك وأنت قاعد«: القاهللا؟ 

 وأنبيائك) وأرضك(وسكّان سماواتك  )١(كلماتك ومعاقد عرشكب
فقد رهقني من أمري عسر، فأسألك أن ) أن تستجيب لي(رسلك و
فإن . صلّي على محمد وآل محمد وأن تجعل لي من عسري يسراًت
 يسهل أمرك ويشرح لك صدرك ويلقنك شهادة أن ال عزّ وجلّهللا ا

يا رسول اهللا، فما هذه : قال له أبّي »الّ اهللا عند خروج نفسكإإله 
مثل هذه النطفة كمثل «: الحسين؟ قاللتي في صلب حبيبي االنطفة 
هي نطفة تبيين وبيان يكون من اتبعه رشيداً ومن ضلّ عنه والقمر 
يا دائم يا «اسمه علي ودعاؤه « :فما اسمه وما دعاؤه؟ قال: الق »غوياً

يموم، يا حي يا قيوم، يا كاشف الغم ويا فارج الهم، ويا باعث د
 عزّ وجلّدعاء حشره اهللا من دعا بهذا ال» لرسل، ويا صادق الوعدا

  .»لي بن الحسين وكان قائده إلى الجنّةعمع 

: يا رسول اهللا، فهل له خلف أو وصي؟ قال له: ال له أُبّيق
فما معنى مواريث السماوات : قال ،»لسماوات واألرضامواريث «

القضاء بالحق، والحكم بالديانة، «: سول اهللا؟ قالرواألرض يا 

                                                 
: وفي بعض النسخ. أي بخصال استحق به العرش العز، أو بمواضع انعقادها منه) ١(

ـ الخ، بدون » أسألك بعاقد عرشك«: وفي بعض النسخ. »ملك ومعاقد عزكبأسألك «
  .ين القوسينبالزوائد التي كانت 
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اسمه «: فما اسمه؟ قال: قال .»ن ما يكونوبيا )١(ألحالماوتأويل 
لمالئكة لتستأنس به في السماوات ويقول في دعائه امحمد وإن 

ي عندك رضوان وود فاغفر لي ولمن تبعني من لاللّهم إن كان «
فركّب اهللا في صلبه نطفة » طّيب ما في صلبيوإخواني وشيعتي 
أخبرني جبرئيلفمباركة طّيبة زكّية، 

 طّيب هذه  وجلّعزّأن اهللا  )٢(
نده جعفراً، وجعله هادياً مهدّياً وراضياً مرضّياً يدعو عالنطفة وسّماها 
غير متوان يا أرحم الراحمين اجعل ، )٣(يا دّيان«: عائهدرّبه فيقول في 
فاغفر ذنوبهم ويّسر  )٤(لنار وقاء، ولهم عندك رضاءالشيعتي من 

لكبائر التي يونهم، واستر عوراتهم، وهب لهم ادأمورهم، واقض 
 يخاف الضيم وال تأخذه سنة وال نوم، اجعل البينك وبينهم، يا من 

ومن دعا بهذا الدعاء حشره اهللا عنده » رجاًفوغّم ) هم(لي من كلِّ 
  .»بن محمد إلى الجنّةاأبيض الوجه مع جعفر 

يا أبّي وإن اهللا تبارك وتعالى ركّب على هذه النطفة نطفة زكّية «
 »)ماماًإوجعله ( عليها الرحمة وسّماها عنده موسى باركة طّيبة أنزلم
يتوارثون ويا رسول اهللا كلّهم يتواصفون ويتناسلون : ال له أُبّيق

                                                 
  .»األحكام«: في بعض النسخ) ١(
  .ـ الخ» فأخبرني عليه وآله الّسالم اّن اهللا«: كذا في بعض النسخ وفي أكثرها) ٢(
  .»يا دنيا«: والظاهر» يا دان غير متوان«: في بعض النسخ) ٣(
  .»رضواناً«: في بعض النسخ) ٤(
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ّب رعن وصفهم لي جبرئيل«: ويصف بعضهم بعضاً؟ قال
وى سفهل لموسى من دعوة يدعو بها : قالف، »العالمين جلّ جالله

اسط بخالق الخلق، ويا يا «: نعم يقول في دعائه« :دعاء آبائه؟ قال
لموتى ا، ويا بارئ النسم ومحيي )والنوى(الرزق، ويا فالق الحب 

ا أنت مدائم الثبات، ومخرج النبات افعل بي ) يا(ومميت األحياء، و 
وم ي حوائجه وحشره عزّ وجلّذا الدعاء قضى اهللا هب من دعا »أهله

كية زبة القيامة مع موسى بن جعفر، وإن اهللا ركب في صلبه نطفة طّي
 في خلقه رضياً في عزّ وجلّمرضية وسّماها عنده علّياً وكان اهللا 

لمه وحكمه، وجعله حّجة لشيعته يحتّجون به يوم القيامة وله دعاء ع
من أاللّهّم اعطني الهدى، وثّبتني عليه، واحشرني عليه آمناً «دعو به ي

من ال خوف عليه وال حزن وال جزع، إنك أهل التقوى وأهل 
 ركّب في صلبه نطفة مباركة طّيبة زكّية عزّ وجلّوإّن اهللا . »فرةلمغا
رضّية وسّماها محمد بن علي فهو شفيع شيعته ووارث علم جّده، م

ال إله إالّ اهللا محمد «: المة بّينة وحّجة ظاهرة إذا ولد يقولعله 
يا من ال شبيه له وال مثال، أنت «: ، ويقول في دعائه»هللارسول 
 إالّ أنت وال خالق إالّ أنت تفني المخلوقين وتبقى أنت، لهإاهللا ال 

من دعا بهذا الدعاء كان » ّمن عصاك، وفي المغفرة رضاكعحلمت 
وإّن اهللا تبارك وتعالى ركب في . ن علي شفيَعُه يوم القيامةبمحمد 
طفة ال باغية وال طاغية، باّرة مباركة طّيبة طاهرة سّماها عنده نصلبه 
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 السكينة والوقار، وأودعها العلوم واألسرار وكلّ شيء ألبسهافعلّياً، 
كتوم، من لقيه وفي صدره شيء أنبأه به وحذّره من عدوه ويقول م
يا نور يا برهان يا منير يا مبين يا رّب اكفني شّر الشرور «: ي دعائهف
من دعا بهذا » آفات الدهور، وأسألك النجاة يوم ينفخ في الصورو
مد شفيعه وقائده إلى الجنّة، وإن اهللا تبارك لدعاء كان علّي بن محا
تعالى ركّب في صلبه نطفة وسّماها عنده الحسن بن علي فجعله و
وراً في بالده، وخليفة في أرضه وعزّاً ألمته، وهادياً لشيعته، وشفيعاً ن
هم عند ربهم، ونقمة على من خالفه، وحّجة لمن وااله، وبرهاناً ل

يا عزيز العزّ في عزّه، يا عزيزاً «: عائهتخذه إماماً، يقول في دالمن 
عزّك، وأّيدني بنصرك وأبعد عنّي همزات الشياطين، وادفع بأِعزَّني 

دفعك وامنع عنّي بمنعك واجعلني من خيار خلقك، يا واحد يا بعنّي 
 معه، عزّ وجلّمن دعا بهذا الدعاء حشره اهللا » ا فرد يا صمديأحد 

 ركّب في صلب عزّ وجلّ وإن اهللا ن النار ولو وجبت عليه،مونّجاه 
طفة مباركة زكّية طّيبة طاهرة مطّهرة، يرضى بها كلّ مؤمن نالحسن 

 ميثاقه في الوالية، ويكفر بها كلّ جاحد، فهو عزّ وجلّخذ اهللا أمّمن 
يصدق اهللا  )١(قّي نقّي باّر مرضّي هاد مهدّي أّول العدل وآخرهتإمام 

تظهر  )٢(خرج من تهامة حتى ويصدقه اهللا في قوله، يعزّ وجلّ
                                                 

  .»مهدي يحكم بالعدل ويأمر به«: في بعض النسخ) ١(
  .»حين«: في بعض النسخ) ٢(
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لدالئل والعالمات وله بالطالقان كنوز ال ذهب وال فضة إالّ خيول ا
 له من أقاصي البالد عزّ وجلّورجال مسّومة، يجمع اهللا  )١(طهّمةم
لى عدد أهل بدر ثالثمائة وثالثة عشر رجالً، معه صحيفة مختومة ع
ئعهم وكالمهم يها عدد أصحابه بأسمائهم وأنسابهم وبلدانهم وصناف
وما دالئله : فقال له أُبي .»كّرارون، مجدون في طاعته، )٢(كناهمو
له علم إذا حان وقت خروجه انتشر «: عالماته يا رسول اهللا؟ قالو
لك العلم من نفسه وأنطقه اهللا تبارك وتعالى فناداه العلم اخرج يا ذ
ف مغمد، وعالمتان وله سي )٣(لّي اهللا فاقتل أعداء اهللا، وله رايتانو
عزّ إذا حان وقت خروجه اقتلع ذلك السيف من غمده، وأنطقه اهللا ف

 أخرج يا ولي اهللا فال يحل لك أن تقعد عن:  فناداه السيفوجلّ
عداء اهللا فيخرج ويقتل أعداء اهللا حيث ثقفهم ويقيم حدود هللا أ

حكم اهللا، يخرج وجبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره بويحكم 
ى مقدمه، فسوف تذكرون ما أقول لكم وأفوض صالح علووشعيب 

 ولو بعد حين، يأ أُبّي طوبى لمن لقيه، عزّ وجلّهللا اأمري إلى 
طوبى لمن قال به، ينجيهم اهللا من الهلكة ووطوبى لمن أحّبه، 

                                                 
المطهم ـ كمعظم ـ السمين الفاحش، والنحيف الجسم الدقيق ـ ضده ـ كذا في ) ١(

  .التام من كلّ شيء: في الصحاح، المطهموالقاموس، 
  .»وحالهم وكناهم«: في بعض السنخ) ٢(
  .»وهما آيتان«: وفي العيون. »هما رايتان«: في بعض النسخ) ٣(
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بجميع األئمة يفتح لهم الجنّة، مثلهم في وباالقرار به وبرسول اهللا 
ر أبداً، ومثلهم في السماء سطع ريحه فال يتغّيياألرض كمثل المسك 

  .»لذي ال يطفأ نوره أبداًاكمثل القمر المنير 

عزّ هؤالء األئمة عن اهللا  )١(يا رسول اهللا، كيف حال: ال أُبّيق
اثنتي وإّن اهللا تبارك وتعالى أنزل عليَّ اثني عشر خاتماً «: ؟ قالوجلّ

  .)٢(»عشرة صحيفة اسم كلّ إمام على خاتمه وصفته في صحيفته

ن عبإسناده عن اإلمام أبي جعفرـ أخرج الحّر العاملي١٠
يلة القدر غفرت له لمن أحيا : قال النبي>: قالآبائه عن علي

لجبال، ومكائيل اذنوبه، ولو كانت عدد نجوم السماء ومثاقيل 
  .)٣(»البحار

نكتفي بإيراد هذه النماذج من األحاديث التي رواها اإلمام و
، ومن شاء المزيد فدونه ده المصطفىعن آبائه ومنهم جلجوادا

 اهتمامها بتراث أهل البيتبالمجموعات الحديثية المعروفة 
  .ومبادئهم الحّية المعطاء

                                                 
  .»ء األئمةكيف جاءك بيان هؤال«: في بعض النسخ) ١(
 باب ٥٩ :١الرضا أخبار عيون، ٢٦٩ ٢٦٤: كمال الدين وإتمام النعمة) ٢(

  .٤٠٤ و٤٠٣ و٤٠٢ و٤٠١ و٤٠٠ : اعالم الورى، باإلمامةالنصوص على الرضا
 مستدرك،   باب تعيين ليلة القدر،٣٥٨ :١٠الشيعة وسائل، ١٧٣: ٥وسائل الشيعة) ٣(

   .١٨٦: األعمال إقبال، ٤٥٧: ٧الوسائل
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אאא  

عد باب الحوار الفكري والمناظرات لدى األئمة من أهل ي
قاق الحق، الحأوسع الحقول التي اهتّم بها األئمة الهداةالبيت

  .الذود عن الصراط المستقيم وابطال ما تشّبث به المبطلونو

ديدة، عتدخل ضمنه مفردات باب الحوار الفكري عند األئمةو
ألدوات التي اويحتل الحوار العقائدي والثقافي، والفقهي موقع طليعة 

  ..في طرح الحقائق صريحة، جلّيةيعتمدها األئمة

 وشراسة عمليات التعتيم على ،رغم قصر عمر اإلمام الجوادو
شاطاته الرسالية، نجد إن كتب التاريخ والسيرة والفقه والكالم قد ن
فظت صوراً من حواره الفكري مما يعد غرة على جبين الدهر، ح

صوراً من الحوار العقيدي والحوار : ا حفظته لنا ذاكرة التاريخموأهم 
  .الفقهي

لك الحوارات الهادفة نورد في هذا البحث المتواضع نماذج من تو
  :لقّيمةا

אאF١E  

حدثني : خرج الشيخ المفيد عن علي بن إبراهيم بن هاشم قالأ
حججنا فدخلنا على أبي الحسن الرضا لّما مات أبو: بي قالأ

                                                 
  .١٠٢: االختصاص) ١(
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وقد حضر خلق من الشيعة من كلّ بلد لينظروا إلى أبي عفرج
سى وكان شيخا كبيراً نبيالً عليه  بن موعبد اهللافدخل عّمه عفرج
لحجرة امن ياب خشنة وبين عينيه سجادة فجلس، وخرج أبو جعفرث

 عبد اهللاوعليه قميص قصب ورداء قصب ونعل جدد بيضاء فقام 
رسّي ونظر كفاستقبله وقّبل بين عينيه وقام الشيعة وقعد أبو جعفر على 

جل من القوم رر الناس بعضهم إلى بعض وقد تحّيروا لصغر سنّه فابتد
تقطع يمينه : قالفأصلحك اهللا ما تقول في رجل أتى بهيمة؟ : فقال لعّمه

يا عم اتّق اهللا اتّق : قالفثّم نظر إليه فغضب أبو جعفر!! ويضرب الحد
ِلَم :  فيقول لكعزّ وجلّاهللا إنّه لعظيم أن تقف يوم القيامة بين يدي اهللا 

هللا يا سيدي أليس قال اأستغفر : ه؟ فقال له عمأفتيتَ الناس بما ال تعلم
إنّما سئل أبي عن رجل «: هذا أبوك صلوات اهللا عليه؟ فقال أبو جعفر

مينه للنبش ويضرب حد الزنا يتقطع : نبش قبر امرأة فنكحها، فقال أبي
صدقت يا سيدي وأنا أستغفر اهللا، : قال ف،»فإن حرمة الميتة كحرمة الحّية

فسألوه في . نعم: تأذن لنا أن نسألك؟ قالأ يا سيدنا: فتعجب الناس وقالوا
  .)٢( فيها وله تسع سنينفأجابهم )١(سألةممجلس عن ثالثين ألف 

                                                 
يستبعد أن يكون في وسع السائلين أن يسألوا عن ثالثين ألف مسألة في مجلس واحد وإن ) ١(

يادة النساخ، زمن » ألف«يقدر على جواب أزيد منها ومن المحتمل أن يكون لفظة ان اإلمامك
   . حديث محمد بن علي بن موسى الرضا١٠٢: االختصاصهامش االختصاص للشيخ المفيد، 

ونقله . رواه السيد المرتضى في عيون المعجزات، والمروي في المناقب على ما في التنقيح) ٢(
  .١٢٠: ١٢لمجلسي في البحارا
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אאאא  

روي أن المأمون بعد ما : خرج الشيخ الطبرسي في االحتجاج قالأ
 كان في مجلس وعنده أبوّوج ابنته أُم الفضل أبا جعفرز

  .يحيى بن أكثم وجماعة كثيرةوجعفر

ما تقول يا ابن رسول اهللا في الخبر الذي : قال له يحيى بن أكثمف
هللا ايا محمد إّن :  وقال،على رسول اهللاأنّه نزل جبرئيل: وير

ك الّسالم ويقول لك سل أبا بكر فهل هو عني راض  يقرؤعزّ وجلّ
  !إني عنه راض؟ف

ضل أبي بكر ولكن يجب على لست بمنكر ف«: قال أبو جعفرف
في احب هذا الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي قاله رسول اهللاص
قد كثرت عليَّ الكذابة وستكثر فمن كذب عليَّ متعمداً : جة الوداعح
ليتبّوأ مقعده من النار فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب اهللا ف

 به، وما خالف  وسنّتي، فما وافق كتاب اهللا وسنّتي فخذواعزّ وجلّ
ليس يوافق هذا الخبر كتاب اهللا، قال و، »تاب اهللا وسنّتي فاطرحوهك
َولَقَْد خَلَقْنَا الِْإنَساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس ِبِه نَفُْسُه َونَْحُن } :عالىت

 خفي عليه رضاء أبي عزّ وجلّاهللا  ف)١({أَقَْرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل الَْوِريِد
تى سأل عن مكنون سره؟ هذا مستحيل في خطه حسبكر من 

  .العقول

                                                 
 .١٦: ق) ١(
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ّم قال يحيى بن أكثم وقد روي أن مثل أبي بكر وعمر في ث
  .مثل جبرئيل وميكائيل في السماءكاألرض 

وهذا أيضاً يجب أن ينظر فيه ألن جبرئيل وميكائيل «: قالف
لكان هللا مقربان لم يعصيا اهللا قط ولم يفارقا طاعته لحظة واحدة م
 وإن أسلما بعد عزّ وجلّقد أشركا باهللا  يعني أبا بكر وعمر ـ ـهما و
  .»لشرك، فكان أكثر أيامهما في الشرك فمحال أن يشبههما بهماا

وقد روي أيضاً أنهما سيدا كهول الجنّة فما تقول فيه؟ : ال يحيىق
وهذا الخبر محال أيضاً ألن أهل الجنّة كلّهم يكونون شباباً «: قالف

كهل وهذا الخبر وضعه بنو أمّية لمضادة الخبر الذي كون فيهم يوال 
  .»سول اهللا في الحسن والحسين بأنهما سيدا شباب أهل الجنّةرقال 

وروي أن عمر بن الخطّاب سراج أهل : قال يحيى بن أكثمف
وهذا أيضاً محال ألن في الجنّة مالئكة اهللا المقّربين «: قالفالجنّة، 
والمرسلين ال تضيئ بأنوارهم حتى محمداً وجميع األنبياء ووآدم 
  !؟»نور عمربتضيئ 

  .قال يحيى وقد روي أن السكينة تنطق على لسان عمرف

لست بمنكر فضل عمر ولكن أبا بكر أفضل من عمر «: قالف
  .»أن لي شيطاناً يعتريني فإذا ملت فسددوني: قال على رأس المنبرف

. ث عمرلو لم أبعث لبع: قالقد روي أّن النبي: قال يحيىف
: كتاب اهللا أصدق من هذا الحديث، يقول اهللا في كتابه«: قالف
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قد أخذ اهللا  )١({َوِإذْ أَخَذْنَا ِمَن النَِّبيِّيَن ِميثَاقَُهْم َوِمنَك َوِمن نُّوٍح}
لم لنبّيين فكيف يمكن أن يبدل ميثاقه وكان األنبياءاميثاق 

ن أكثر أيامه رفة عين فكيف يبعث بالنبّوة من أشرك؟ وكاطيشركوا 
  .»نُبِّئْتُ وآدم بين الروح والجسدلشرك باهللا، وقال رسول اهللامع 

قال ما احتبس وقد روي أيضاً أّن النبي: قال يحيى بن أكثمف
  .نّي الوحي قط إالّ ظننته قد نزل على ابن الخطّابع

بوته، نوهذا محال أيضاً ألنه ال يجوز أن يشك النبي في «: قالف
 ،)٢({اللَُّه َيصْطَِفي ِمَن الَْملَاِئكَِة ُرُسلًا َوِمَن النَّاِس}: ىقال اهللا تعال

ن أشرك مفكيف يمكن أن تنتقل النبّوة عمن اصطفاه اهللا تعالى إلى 
  .»به

  .لعذاب ما نجا منه إالّ عمرا لو نزل :قالإّن النبي: ال يحيى بن أكثمق

ا كَاَن اللُّه َوَم}: وهذا محال أيضاً، إّن اهللا تعالى يقول«: قالف
، وأخبر )٣({ِلُيَعذَِّبُهْم َوأَنتَ ِفيِهْم َوَما كَاَن اللُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َيْستَغِْفُروَن

دام فيهم رسول اهللا، وماداموا  بحانه أنّه ال يعذب أحداً ماس
  .)٤(»هللا تعالىايستغفرون 

                                                 
 .٧: األحزاب) ١(

 .٧٥: الحج) ٢(

 .٣٣: اإلنفال) ٣(

، ٤٤٦ :٢االحتجاج ،، نقالً عن احتجاج الطبرسي٤٣٩-٤٣٧: ٢حلية األبرار) ٤(
  . محمد بن علي الثانياحتجاج أبي جعفر
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אאאא  

ياشي في تفسيره باسناده عن أحمد بن حمد بن مسعود العم
قطع الطريق بجلوالء على : لخاقاني من آل رزين قالاالفضل 
لحجاج وغيرهم وأفلت القطاع فبلغ الخبر المعتصم، امن  )١(السابلة

دعوه إلى تأمين الطرق ومتابعة قطاع الطرق، يفكتب إلى عامل، 
ؤالء وظفرت لعقاب الشديد، فإن أنت طلبت هاومعاقبتهم وإالّ ناله 

ضرب ألف سوط ثّم تصلب بحيث قطع تبهم وإالّ أمرت بأن 
تى ظفر بهم واستوثق، ثّم كتب بذلك حوطلبهم العامل : الطريق قال

ابن أبي داود ثّم سأل اآلخرين عن وإلى المعتصم فجمع الفقهاء 
قد : حاضر فقالوالي الرضاعالحكم فيهم وأبو جعفر محمد بن 

ِإنََّما َجزَاء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللَّه }: ولهسبق حكم اهللا فيهم في ق
َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن ِفي اَألْرِض فََساًدا أَن ُيقَتَّلُواْ أَْو ُيصَلَُّبواْ أَْو تُقَطََّع 

مير ألو ،)٢({أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهم مِّْن ِخالٍف أَْو ُينفَْواْ ِمَن اَألْرِض
  .يهم يحكم بأي ذلك شاء فالمؤمنين

                                                 
ناحية في طريق خراسان بينها وبين خانقين سبعة فراسخ وبها كانت : جلوال بالمد) ١(

 فاستباحهم المسلمون فسميت جلوال ١٦لمشهورة على الفرس للمسلمين سنة االواقعة 
والسابلة المارون على ... وقع بهم المسلمون وهي اآلن مدينة في العراقأالوقيعة بما 

  .سخة المصدر ـنيق ـ عن هامش الطر
 .٣٣: المائدة) ٢(
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ما تقول فيما أجابوا فيه؟ : فقال لهفالتفت إلى أبي جعفر: الق
:  قالأمير المؤمنينقد تكلم هؤالء الفقهاء والقاضي بما سمع : قالف
إنّهم قد أضلوا فيما أفتوا به والذي يجب :  قال،أخبرني بما عندكو

 في هؤالء الذين قطعوا الطريق فإن أمير المؤمنينلك أن ينظر ذفي 
ولم يقتلوا أحداً ولم يأخذوا ماالً أمر  )١(خافوا المسلمين فقطأكانوا 

إيداعهم الحبس فإن ذلك، معنى نفيهم من األرض باخافتهم السبيل ب
إن كانوا أخافوا السبيل، وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع و

 قال فكتب إلى ،أرجلهم من خالف وصلبهم بعد ذلكوأيديهم 
  .)٢(ملك فيهذالعامل بأن يمثل 

جع ر: قال )٣(عن العياشي بإسناده عن زرقان صاحب ابن أبي داودو
لك ذابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم فقلت له في 

اك؟ ذوِلَم : قال قلت له. وددت اليوم أني قدِمتُّ منذ عشرين سنة: فقال
أمير دي يلما كان من أبي جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين : قال

ارقاً أقرَّ عى سإن : وكيف كان ذلك؟ قال: قال قلت له.  المعتصمالمؤمنين
جمع لذلك الفقهاء فنفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره باقامة الحد عليه 

ن القطع في أي عفسألنا ، في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي

                                                 
  .وإن كانوا أخافوا السبيل فقط: في المصدر المطبوع) ١(
 . من سورة المائدة٣١٤: ١العياشي تفسير، ٣١١: ٢٨الشيعة وسائل) ٢(

  .ابن أبي داود قاضي العباسّيين في عصر المعتصم العباسي) ٣(
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وما الحّجة في : الق. من الكرسوع:  فقلت:موضع يجب أن يقطع؟ قال
لكرسوع لقول اهللا في األن اليد هي األصابع والكف إلى : ال قلتذلك؟ ق
  .عي على ذلك قوممواتفق  )١({فَاْمَسُحواْ ِبُوُجوِهكُْم َوأَْيِديكُْم}التيمم 

لك؟ ذوما الدليل على : قال. بل يجب القطع من المرفق: قال اآلخرونو
لك على ذفي الغسل دل  )٢({َوأَْيِدَيكُْم إِلَى الَْمَراِفِق}ألن اهللا لما قال : قالوا

ما تقول : قالففالتفت إلى محمد بن علي: قال. أن حد اليد هو المرفق
دعني : قال. أمير المؤمنينقد تكلم القوم فيه يا : في هذا يا أبا جعفر؟ فقال

: قال. أمير المؤمنينن هذا يا عاعفني : ما تكلموا به أي شيء عندك؟ قال
  .ندك فيهعما أقسمت عليك باهللا لما أخبرت ب

أما إذا أقسمت عليَّ باهللا إنّي أقول أنّهم أخطأوا فيه السنة فإن : قالف
وما : قال. لقطع يجب أن يكون من مفصل أصول األصابع فيترك الكفا
: عضاءأالسجود على سبعة : قول رسول اهللا: لحّجة في ذلك؟ قالا

وع أو المرفق لكرساالوجه واليدين والركبتين والرجلين فإذا قطعت يده من 
 )٣({َوأَنَّ الَْمَساِجَد ِللَِّه}: لم يبَق له يد يسجد عليها، قال اهللا تبارك وتعالى

 )٤({ تَْدُعوا َمَع اللَِّه أََحدًافَالَ}يعني هذا األعضاء السبعة التي يسجد عليها، 
  .وما كان هللا لم يقطع

                                                 
 .٦: المائدة) ١(

 .٦: المائدة) ٢(

 .١٨: الجن) ٣(

 .١٨: الجن) ٤(
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فأعجب المعتصم ذلك، وأمر بقطع يد السارق من مفصل : الق
فقامت قيامتي وتمنيت أنّي : قال ابن أبي داود. بع ودون الكفألصاا

  .)١(ُك حياًألم 

  

ويحيى بن من المناظرات العديدة التي جرت بين اإلمامض
  :كثم قاضي المأمون العباسي جرى هذا االختبار الفقهي لإلمامأ

اطرح على أبي جعفر محمد بن : ال المأمون ليحيى بن أكثمق
يا أبا جعفر، ما تقول في رجل : ا مسألة تقطعه فيها، فقاللرضاعلي 
يدعها حتى «: مرأة على زنى أيحل أن يتزوجها؟ فقالانكح 

ن نطفته ونطفة غيره، إذ ال يؤمن منها أن تكون قد ميستبرئها 
 دثاً كما أحدثت معه، ثّم يتزّوج بها إن أراد، فإنماحأحدثت مع غيره 

 حراماً، ثّم اشتراها، فأكل منها كل رجل منهاأمثلها مثل نخلة 
  .ذهل القاضي وبان عجزهف، )٢(»حالالً

وحواره ومناظراته ذه نماذج من مسائل اإلمام أبي جعفره
وقوة حجته، في لفكرية، أوردناها كمصاديق على حركة اإلماما

                                                 
   . من سورة المائدة٣١٩: ١العياشي تفسير، ٤١٩-٤١٧: ٢حلية األبرار) ١(
، ٢٦٥: ٢٢الشيعة وسائلتعجزه عن جوابها، : تقطعه بها. ٣٣٥: تحف العقول) ٢(
  .٤٥٤: العقول تحف
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ذا الحقل من حقول جهوده في رفع راية الرسالة اإللهية ودعم ه
  .كةسيرتها التاريخية المبارم

אא  

عد مفهوم التوحيد في الرسالة اإلسالمية المسألة المركزية في ي
لفكر اإلسالمي، ورغم ما بذل القرآن الكريم والرسول األعظم ا
لعظيم في امن جهود كبيرة من أجل بلورة هذا المفهوم أوصياؤهو

المدارس وديدة أذهان المسلمين، إالّ أن المذاهب الفكرية الع
ألموي االفلسفية التي ظهرت في دنيا المسلمين خصوصاً في العهد 

ن موالعهد العباسي قد بثت أفكاراً وتصورات عن جوانب كثيرة 
هذه المسألة نأت بها بعيداً عن الحق والصراط المستقيم، تأثراً 

الثقافات الشرقية والغربية القديمة التي دخلت ثقافة المسلمين بعد ب
تح، وبعد حركة الترجمة الواسعة لتلك الثقافات كثقافة االغريق لفا
الثقافة الهندية القديمة وثقافة بالد فارس، والفكر اليهودي و
النصراني وأمثال ذلك، كما أن جمود بعض المدارس الفكرية عند و
واهر النصوص الواردة في القرآن الكريم، وعدم الرجوع للقرائن، ظ
ة ساهم بدرجة ما في تبني أفكار وتصورات السنة الشريفة الصحيحو
  .عيدة عن استقامة وسالمة التوحيد الحقب

خصوص هذه برغم ما بذله األئمة األول آباء اإلمام الجوادو
واخر أيام الدولة أالمسألة إالّ أن مساحة تحرك األئمة الذين عاصروا 
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سبب استشراء باألموية، ومختلف مراحل الدول العباسية كانت أكبر 
لمسلمين، افكر البالد المفتوحة وشيوع كثير من المفاهيم في بالد 

لك األفكار، تإضافة إلى توفر مساحات واسعة من االمكانات النتشار 
لمصلحة اأما بقصد من بعض السالطين أو عدم حرصهم على 

حوالن ياإلسالمية العليا، وال ننسى جهل البعض منهم وغباءه اللذين 
الد بألفكار المنحرفة التي انتشرت في دون تفهم مخاطر تلك ا

  .المسلمين

 جعفر بن محمد الصادق ومن عبد اهللاقد كان لجهود اإلمام أبي ل
من األئمة الفضل األكبر في بلورة خط التوحيد الخالص لما  )١(عدهب
قدوه من مناقشات، وحوارات فكرية مميزة في هذا السبيل، ع
ادقة وأصحاب األديان الحوارات مع المعتزلة واألشاعرة والزنك
يد أمثالهم من ذوي التصورات الخاطئة، وكان لإلمام الجوادو
يضاء في هذا السبيل مما حفظت كتب السيرة والعقيدة بعضه على ب
كل أحاديث ومناقشات وإجابات على أسئلة، بلورةً لحقيقة هذا ش
لمفهوم األساسي في الرسالة اإللهّية، ودحضاً للمقوالت التي تبناها ا
وهذه صور، . لمنحرفون قبال المتبنيات الحقيقية في هذا السبيلا
  :في هذا السبيلنماذج من نشاطات اإلمام الجوادو

                                                 
  .، والتوحيد، للشيخ الصدوق١١٨: ١الكافي) ١(
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אא  

ا معنى م: سألت أبا جعفر الثاني: ن أبي هشام الجعفري قالع
َولَِئن }: اجماع األلسن عليه بالوحدانّية كقوله تعالى«: الواحد؟ فقال
  .)٢( <)١({ خَلَقَُهْم لََيقُولُنَّ اللَُّهَسأَلْتَُهم مَّْن

א  

جعلت : قلت ألبي جعفر: ن داود بن القاسم الجعفري قالع
  .)٣(»السيد المصمود إليه في القليل والكثير«: داك ما الصمد؟ قالف

א  

ألبصار، اال تدركه : قلت ألبي جعفر: ن أبي هشام الجعفري قالع
ن أبصار ميا أبا هاشم أوهام القلوب أدق «: ألبصار؟ فقالوهو يدرك ا

دخلها، وال تدركها تالعيون، أنت قد تدرك بوهمك السند والهند التي لم 
  )٤(؟»لعيوناببصرك، وأوهام القلوب ال تدركه فكيف أبصار 

                                                 
  .٨٧: الزخرف) ١(
: التوحيد،  باب معاني األسماء و اشتقاقها،١١٨: ١ الكافي،١٢٣: ١، والكافي٦: االختصاص) ٢(
  . الفصل األول في التوحيد٩: األنوار مشكاة،   باب معنى الواحد والتوحيد،٨٣

 ،٦: األخبار معاني،  باب تأويل الصمد١٢٣ :١الكافي، ١٢٣: ١، والكافي٦: االختصاص) ٣(
  .باب معنى الصمد

  .٩٣ :١القرآن متشابه ،باب ما جاء في الرؤية ١١٣: التوحيد، ٩٩: ٢الكافي) ٤(
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>  

عن سألت أبا جعفر الثاني: الرحمن بن أبي نجران قال ن عبدع
نعم غير معقول، وال محدود، «: ؟ فقال وهم شيئاًأت: لتوحيد، فقلتا

قع وهمك عليه من شيء، فهو خالفه، ال يشبهه شيء، وال وفما 
ألوهام، كيف تدركه األوهام، وهو خالف ما يعقل، وخالف اتدركه 

  .)١(»تصور في األوهام، إنما يتوّهم شيء غير معقول، وال محدودُيما 

  

يجوز أن : سئل أبو جعفر الثاني:  قالن الحسين بن سعيدع
حد التعطيل : نعم، يخرجه من الحدين«: إنّه شيء؟ قال: قال هللاي

  .)٢(»لتشبيهاوحد 

א  

فسأله كنت عند أبي جعفر الثاني: ن أبي هاشم الجعفري، قالع
أخبرني عن الرب تبارك وتعالى له أسماء وصفات في : جل فقالر
إّن لهذا الكالم «: أسماؤه وصفاته هي هو؟ فقال أبو جعفرتابه، فك

                                                 
  .ء   باب إطالق القول بأنه شي٨٢: ١الكافي، ١٠٦: التوحيد) ١(
حد والتعطيل عدم إثبات وجوده تعالى أو عدم إثبات صفاته تعالى . ٨٢: ١الكافي) ٢(

  .التشبيه تشبيهه بغيره من الموجودات
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هي هو أي إنّه ذو عدد وكثرة فتعالى اهللا : إن كنت تقول: جهينو
لم «لم تزل هذه الصفات واألسماء، فإن : لك، وإن كنت تقولذعن 
لم تزل عنده في علمه وهو : فإن قلت: حتمل معنييني» تزل

 ل تصويرها وهجاؤها وتقطيعلم يز: إن كنت تقولومستحقها فنعم، 
ن يكون معه شيء غيره، بل كان اهللا وال خلق، ثّم أحروفها فمعاذ اهللا 

بين خلقه يتضرعون بها إليه ويعبدونه، وهي وخلقها وسيلة بينه 
كر، والمذكور بالذكر هو اهللا القديم الذي لم ذوكان اهللا وال  )١(ذكره

معني بها هو اهللا الصفات مخلوقات المعاني، والويزل، واألسماء 
وإنما يختلف ويأتلف ، )٢(الختالف واالئتالفاالذي ال يليق به 
هللا مؤتلف، وال اهللا كثير وال قليل، ولكنه القديم ا: المتجزي، فال يقال
وى الواحد متجزئ، واهللا واحد، ال متجزئ، وال سفي ذاته، ألن ما 

رة فهو الكثرة، وكلّ متجزئ ومتوهم بالقلّة والكثومتوهم بالقلة 
إّن اهللا قدير خّبرت أنه ال يعجزه : الق له، فقولكخمخلوق دال على 

: الكلمة العجز، وجعلت العجز سواه، وكذلك قولكبشيء فنفيت 
الكلمة الجهل، وجعلت الجهل سواه، فإذا أفنى اهللا بعالم إنما نفيت 

                                                 
  .أي هي ما به يذكر تعالى) ١(
هذه األسماء والصفات ومفاهيمها كأنفسها مخلوقات، والذي يقصد أي مدلوالت ) ٢(
: وفي الكافي، باب معاني األسما. الخ... يتوجه إليه بها هو اهللا تعالى الذي ال يليق بهوبها 

  .»الصفات مخلوقات والمعاني، والمعنى بها ـ الخوواألسماء «
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واليزال من لم يزل  )١(لصور والهجاء، وال ينقطعااألشياء أفنى 
  .»عالماً
ألنه ال يخفى عليه ما «: كيف سّمي ربُّنا سميعاً؟ قال: ال الرجلق
درك باألسماع، ولم نصفه بالسمع المعقول في الرأس، وكذلك ي
ّميناه بصيراً ألنه ال يخفى عليه ما يدرك باألبصار من لون وشخص س
غير ذلك، ولم نصفه بنظر لحظ العين، وكذلك سميناه لطيفاً لعلمه و
ل البعوضة وأحقر من ذلك، وموضع الشق منها الشيء اللطيف مثب
والشهوة والّسفاد والحدب على نسلها، وإفهام بعضها عن  )٢(العقلو
عض، ونقلها الطعام والشراب إلى أوالدها في الجبال والمفاوز ب
األودية والقفار، فََعِلْمنا أن خالقها لطيف بال كيف، وإنما الكيفّية و
نا قوياً ال بقوة البطش المعروف لمخلوق المكيف، وكذلك سّمي ربل
ن المخلوق ولو كان قوته قوة البطش المعروف من الخلق لوقع م
لتشبيه والحتمل الزيادة، وما احتمل الزيادة احتمل النقصان، وما ا

اقصاً كان غير قديم، وما كان غير قديم كان عاجزاً، فربنا تبارك نكان 
ال نهاية وال أقطار، تعالى ال شبه له، وال ضد وال ند وال كيف وو

                                                 
قطيع الحروف كما في صدر أي ت» ال ينقطع«مكان » والتقطيع«: في الكافي والبحار) ١(

  .لروايةا
وليس المراد . »موضع المشي منها«: ، وفي البحار»موضع النشوء منها«: في الكافي) ٢(

  .ا في اإلنسان بل مطلق الشعور في أمورها للقطع بأن الحيوان فاقد لهمبالعقل 
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حرَّم على القلوب أن تمثله، وعلى األوهام أن تحّده، وعلى م
ن تكيِّفه، جلّ عن أداِة خلِقه وِسماِت برّيته، وتعالى عن أ الضمائر

  .)١(»بيراًكذلك علواً 

אא  

 عاهدهاتعلى ن األمور األساسية التي دأب األئمة من آل البيتم
أمورها اليومية فضالً برعاية شؤون األمة واالهتمام : وااللتزام بها هي مسألة

  .عن االهتمامات العامة الكبرى

تطبيقات ويأتي االهتمام بشؤون األمة الجزئية واليومية كمصاديق و
  .عزّ وجلّهللا المبدأ وجوب االهتمام بشؤون المسلمين الثابت في شريعة 

نسجمة متأتي من قبل اإلمام المعصومقضية الرعاية لشؤون األمة و
ادة، حيث ع كذلك مع دور األبوة لهذه األمة الذي ينهض به اإلمام
أمور المسلمين بيتحقق هذا الدور إضافة إلى الشعور بضرورة االهتمام 

سببها ظلم األنظمة يبعناوين مختلفة، فقد يأتي تخفيفاً آلالم األمة التي 
لخير أو تكون تأديباً اصحاً وتوجيهاً نحو والقوانين الجائرة، أو تأتي ن

  .وإرشاداً لسلوك طريق الحق وأمثال ذلك

هذا ومصاديق كثيرة وخصيبة لهذه الرعاية في حياة اإلمام الجوادو
  :االهتمام نذكر منها

                                                 
  .٤٤٢: ٢االحتجاج،  باب معاني األسماء واشتقاقها١١٦: ١الكافي، ١٩٤-١٩٣: التوحيد) ١(
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١  

أني أريد أن ألزم : قلت ألبي جعفر الثاني: ن أبي ثمامة قالع
ارجع إلى مؤدي دينك، وانظر أن «: لمدينة، وعليَّ دين، فقالكة وام
  .)١(»، وليس عليك دين، فإن المؤمن ال يخونعزّ وجلّلقى اهللا ت

إنّي كنت : كتبت إلى أبي جعفر الثاني: عن قاسم الصيقلو
فكتب إليَّ ـ يعني ... بكذا وكذا، فصعب عليَّ ذلكلى أبيكإكتبت 

  .)٢(»...ر بالصبر يرحمك اهللاكلّ أعمال الب«: ـ عفرجأبا 

٢  

وم عيد، يجئت إلى أبي جعفر: ن إسماعيل بن عياش الهاشمي قالع
بيكة من سفشكوت إليه ضيق المعاش، فرفع المصلى، وأخذ من التراب 

شر مثقاالً من عذهب، فأعطانيها، فخرجت بها إلى السوق، فكان فيها ستة 
  .)٣(ذهب

... دخلت  على أبي جعفر: م الجعفرين داود بن القاسع
أعطاني ثالثمائة دينار، وأمرني أن أحملها إلى بعض بني عّمه، ثّم ف

                                                 
 باب الديون ،١٨٤: ٦األحكام تهذيب،  باب الدين،٩٤: ٥الكافي، ٨٣: ١٣وسائل الشيعة) ١(

  . السيد البجنوردى،١٨٤: ٧القواعد الفقهية، ٣٢٤: ١٨الشيعة وسائل، وأحكامها
  .٤٦٢ :٣الشيعة وسائل، ٤٠٧: ٣الكافي، ٣٥٨: ٢األحكام تهذيب، ١٠٧٠: ٢ وسائل الشيعة)٢(
د،  الباب العاشر في معجزات اإلمام محم٣٨١ :١والجرائح  الخرائج، ٣٦٨: ٢كشف الغمة) ٣(
  .  باب ذكر وفاة أبي جعفر٣٦٨: ٢الغمة كشف
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دلني على حريف يشتري لي بها متاعاً، : أما أنّه سيقول لك«: الق
  .)١(»...ِدلَّه عليهف

٣אא  

: ضاقلت ألبي جعفر بن الر: ن الشيخ أبي بكر بن إسماعيل قالع
فأتيته بها فقال ، »ائتني بها«: ن لي جارية تشتكي من ريح بها، قالإ
ريحاً في ركبتي، فمسح يده على : قالت ؟»ما تشتكين يا جارية«: هال
  .)٢(كبتها من وراء الثياب، فخرجت، وما اشتكت وجعاً بعد ذلكر

كان يصيبني وجع في خاصرتي في : قال محمد بن عمير الرازيو
 ذلك بي أياماً، فسألته أن يدعو لي بزواله عنّي، ل اسبوع ويشتدك

  .)٣(فما عاد إلى هذه الغاية ،»وأنت فعافاك اهللا«: فقال

ينهض بها تجاه ّن هذه االهتمامات اليومية التي كان اإلمامإ
وكسبت قلوبهم إلى خطه لمسلمين قد عززت ثقة الناس باإلماما
سلم لجماهير األمة لمبارك، وقدمت أرقى مصاديق رعاية القائد الما
  !لمستضعفةا

                                                 
، ي باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثان٤٩٥: ١الكافي، ٣٦١: كشف الغمة) ١(

  .٢٩٣ :٢اإلرشاد
، ت اإلمام محمد الباب العاشر في معجزا،٣٧٦: ١والجرائح الخرائج، ٣٦٧: كشف الغمة) ٢(
  .  باب ذكر وفاة أبي جعفر٣٦٦ :٢الغمة كشف،  ذكر بعض معجزاته٢١٣: اإلمامة دالئل
  . باب ذكر وفاة أبي جعفر ع وموضع قبره٣٦٧: ٢الغمة كشف، ٣٦٧: كشف الغمة)٣(
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אאא  

وصيائه أعلى غم وجود النص العام والتفصيلي من رسول اهللار
ي وصيٍّ إمام أن يدل األمة أـ كما أشرنا ـ فإن من مهمات الهداة

  .سمح به ظروفه الموضوعيةتعلى اإلمام الذي يليه، بالشكل الذي 

مة الشرعية سّمى كل إمام من أئمة أهل نهوضاً بهذه المهو
اإلمام الذي بعده، وقد نهض اإلمام محمد بن علي البيت
ذلك أسوة بآبائه الهداة الراشدين من خالل عدة وصايا بالجواد

  :مواقف نذكر منها ما يليووإرشادات 

بسنده عن إسماعيل بن أخرج الكليني محمد بن يعقوبـ 
لدفعة امن المدينة إلى بغداد في لما خرج أبو جعفر«: هران قالم

خاف أاالُولى من خرجتيه، قلت له عند خروجه جعلت فداك إني 
احكاً، ضعليك من هذا الوجه، فإلى من األمر بعدك؟ فكرَّ بوجهه إليَّ 

لثانية افلما أخرج به  يس الغيبة حيث ظننتَ في هذه السنة،ل: وقال
ن مرج، فإلى جعلت فداك أنت خا: إلى المعتصم صرت، فقلت له

هذا األمر من بعدك؟ فبكى حتى أخضلت لحيته، ثّم التفت إليَّ، 
  .)١(»ند هذه يخاف عليَّ، األمر من بعدي إلى ابني عليع: قالف

                                                 
، ٢٤٤: ١الواعظين روضة، ٢٩٨: ٢اإلرشاد، ٣٢٣: ١الكافي، ٣٢٣: ١أصول الكافي) ١(

  .١٦٨: ٢المستقيم الصراط
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كنت : أخرج الشيخ المفيد بأسناده عن الخّيراني عن أبيه أنه قالـ 
للخدمة التي وكلت بها، وكان أحمد بن محمد لزم باب أبي جعفرا
لّة عاألشعري يجيء في السحر من آخر كل ليلة ليتعّرف خبر ن عيسى ب

بين الخيراني و، وكان الرسول الذي يختلف بين أبي جعفر أبي جعفر
خرج ذات ليلة، فإذا حضر قام أحمد وخال به الرسول، قال الخيراني، 

ي الرسول بوقام أحمد بن محمد بن عيسى عن المجلس، وخال 
ّن موالك يقرأ إ: الكالم، فقال الرسولواستدار أحمد فوقف حيث يسمع 

بني علي وله اعليك الّسالم، ويقول لك إني ماض، واألمر صائر إلى 
لرسول، ورجع أحمد اعليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد أبي، ثّم مضى 

قد سمعت ما : يراً قالخ :إلى موضعه، فقال لي ما الذي قال لك؟ قلت
ليك ما فعلت ألن اهللا ع حرم اهللا قال، وأعاد عليَّ ما سمع، فقلت له قد

لشهادة لعلنا نحتاج إليها افإذا سمعت فاحفظ  )١({واُسسََّج تَالََو}: يقول
أصبحت، وكتبت نسخة الرسالة في و: يوماً وإياك أن تظهر إلى وقتها قال

إن : لى عشرة من وجوه أصحابنا، وقلتإعشر رقاع، وختمتها، ودفعتها 
البكم بها فافتحوها، واعملوا بما فيها ن أطأحدث بي حدث الموت قبل 

لم أخرج من منزلي حتى عرفت إن رؤساء فلّما مضى أبو جعفر
الفرج يتفاوضون في األمر، فكتب  ند محمد ابنعالعصابة قد اجتمعوا 
علمني باجتماعهم عنده، ويقول لوال مخافة الشهرة يإليَّ محمد بن الفرج 

                                                 
 .١٢: الحجرات) ١(
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فركبت، وصرت إليه فوجدت أحُب أن تركب إليَّ فلصرتُ معهم إليك 
نده، فتجارينا في الباب فوجدت أكثرهم قد شكّوا عالقوم مجتمعين 

لرقاع، وهم حضور أخرجوا تلك الرقاع فأخرجوها المن عنده : فقلت
قد كنّا نحب أن يكون معك : ا أمرت به، فقال بعضهممهذا : فقلت لهم

 اهللا بما قد أتاكم: خر ليتأكد هذا القول فقلت لهمآفي هذا األمر 
عفر األشعري يشهد لي بسماع هذه الرسالة جتحبون، هذا أبو 

توقف عن الشهادة فدعوته إلى المباهلة ففاسألوه، فسأله القوم 
لك وهي مكرمة كنت أحب أن ذقد سمعت : فخاف منها، وقال

لمباهلة فال طريق إلى كتمان اتكون لرجل من العرب فأّما مع 
بي الحسنألسلَّموا الشهادة فلم يبرح القوم حتّى 

)١(.  

سمعت أبا جعفر محمد بن علي : عن الصقر بن دلف قالـ 
ولي، ق عليٌّ، أمره أمري وقوله، إّن اإلمام بعدي ابني: يقولالرضا

  .)٢(وطاعته طاعتي، واإلمامة بعده في ابنه الحسن

                                                 
  .٢٩٨: ٢اإلرشاد، ٣٧٧: ٢الغمة كشف، ٣٢٩-٣٢٨: اإلرشاد) ١(
: ٢المستقيم الصراط، نقالً عن كمال الدين للشيخ الصدوق، ١١٨: ٥٠بحاراألنوار) ٢(
  . الكالم على الواقفة٧٢: الغيبة للطوسي،  ٢٣٠
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لحسين ا عبد اهللارضت على أحداث التاريخ اإلسالمي منذ نهضة أبي ف
لعلوية على الظالمين عبر اظاهرة االنتفاضات ن علي سبط رسول اهللاب

 على )الخارجين(يوف سالتاريخ األموي والعباسي، فلم يهدأ صليل 
  .ضاجع الظلم ثوار آخرونمالطواغيت النتفاضة باسلة إالّ ليقض 

، وثورة محمد هكذا تفجرت ثورة زيد بن علي بن الحسينو
 وغيرها ليبقى دوي الرفض اإلسالمي لنفس الزكية وثورة حسين فخا
تالحقاً في مسيرة المسلمين يوقظ الغافلين عن الحق ويؤرق ليل م
  .لطغاة والظالمينا

قد حمل التاريخ اإلسالمي ثناء جميالً من األئمة الهداة من أهل و
على الثورات والثوار، واستنزل البعض منهم على الثائرين لبيتا
  .حمة اهللا وبركاته ورضوانهر

يقّيم حركة زيد بن اإلمام جعفر بن محمد الصادقف
رحم اهللا عّمي زيداً أنه دعا إلى الرضا من آل محمد، «: قولهبعلي
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ادعوكم إلى الرضا من آل : وفى هللا من ذلك أنه قاللولو ظفر 
  .)١(»محمد

ال أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج «: يقول اإلمام الصادقو
 أن الخارجي من آل محمد خرج لخارجي من آل محمد، ولوددتُا
  .)٢(»عليَّ نفقة عيالهو

وهو يودع ابن عمه يقول اإلمام موسى بن جعفر الكاظمو
فأحد الضراب، ... يا ابن عم إنك مقتول«: لحسين بن علي قتيل فخا
إن القوم فساق يظهرون إيماناً، ويضمرون نفاقاً وشركاً فإنّا هللا وإنّا ف
  .)٣(»كم من عصبةليه راجعون وعند اهللا احتسبإ

حول رغم أن التاريخ لم يسعفنا بتصريحات لإلمام الجوادو
للمخلصين لثورات والثوار العلويين في عصره، فإن تبني األئمةا
  .ن الثوار ال يحتاج إلى دليلم

                                                 
: األثر كفايةئل الشيعة، مقدمة تاريخ اإلمامية للدكتور عبد اهللا الفياض نقالً عن وسا) ١(
  .  باب ما جاء عن أبي محمد الحسن بن علي٣٠٦
مقدمة تاريخ اإلمامية للدكتور عبد اهللا الفياض نقالً عن السرائر البن إدريس ) ٢(

، ٤٥ :١٥وسائل الشيعةالثائر على الظلم، ) الخارج على الظلم: (لخارجياومعنى 
  .٦٥٩: اتفمستطر

  .٣٦٦: ١الكافي، ٤٤٧: مقاتل الطالبيين) ٣(
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אאאאאא  

غم أن السلطة العباسية في عهد المأمون بن الرشيد قد بذلت ر
لحكم ابالتخلي عن معارضة سعها من أجل اقناع أهل البيتو

ي فالعباسي، حيث سلكت لتحقيق هذا الهدف وسائل شتى كان 
وسى مطليعتها إسناد منصب والية عهد المأمون إلى اإلمام علي بن 

صحاب أ، واسناد مناصب أخرى متفاوتة إلى عدد من الرضا
إن أتباع فّية المذكورة رغم محاولة السلطة العباس: أقول... األئمة

هدف إالّ تكانوا يشخصون أن تلك األعمال الترقيعية ال أهل البيت
لعباسي في اإلى التخدير وكسب الوقت ليس إالّ ال سيما وأن الحكم 
ي مقدمتها فعصر المأمون قد تعرض إلى أزمات سياسية حادة كان 
لدولة، ف اصاالنشقاق بين األمين والمأمون، وما تبعه من تمزق في 

نصار ألم ينتِه إالّ بعد قتل األمين، والسيطرة على بغداد من قبل 
  !المأمون

لسلطات لعند موقفهم الرافض من أجل ذلك بقي أتباع األئمةو
إن فالعباسّية مهما تظاهرت باالقتراب إلى األئمة وأتباعهم، ولذا 

 الدعاوىوالثوار العلويين وأتباعهم لم يغمدوا السيوف رغم الوعود 
  !العريضة من قبل السالطين

قد كان نصيب عهد المأمون من االنتفاضات العلوية كبيراً، كما و
  .ان عهد خليفته المعتصمك
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قد أخفقت كافة محاوالت التصفية واألبادة للثوار العلويين في و
يقاف حركة الرفض لالنحراف العباسي التي كان عامالن أساسيان إ
  :هاساعدان على تناميها واستمراريتي

جهودهم والتغييرية في األمة استمرار حركة األئمة: ـ العامل األّول١
كلما أخمد فالتعبوية كانت توفر األرضية لنمو الثورة في أحضان األمة، 

  !ديالً لهابالطغاة انتفاضة علوية أو شيعّية معارضة وفرت األمة 

استمرار الحكم العباسي في زرع االنحراف : ـ العامل الثاني٢
عة الظلم ورعايته للفساد وعدم تمتعه بالشرعية يوفر عامالً اشاو
ساسياً للرفض والثورة من قبل الحريصين على رسالة اهللا وحدودها أ
  .)١(لمباركة، كما تجسده مفاهيم الثوار قاطبةا

ما أهم الثورات العلوية والشيعّية التي تفجرت في عصر إمامة أ
  :يفهعفر الثاني محمد بن علي الجوادجأبي 

١א  

متداداً لثورات علوية وشيعية ضد الحكم العباسي نهضت الكوفة ا
 بن منصور من بني ربيعة بن ذهل بن عبد اهللاهـ  بقيادة أبي ٢٠٢ام ع
يبان، وتولى الزعامة الروحية لهذه الحركة العلوي الثائر علي بن ش
  .حمد بن جعفر الصادقم

                                                 
  .ينظر كتاب مقاتل الطالبيين الستقصاء مفاهيم الثوار ورؤاهم) ١(
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هل أإصرار واليها على حمل قد جاءت حركة الكوفة هذه على أثر و
هل أالكوفة على طاعة المأمون العباسي بينما كان أهل الكوفة أتباع 

  .)١(ليفةخ يصرون على بيعة اإلمام علي بن موسى الرضاالبيت

ال طاعة (لما لم يصل الطرفان إلى موقف وسط رفع الثوار شعار و
فة، وقدمت ، واندلع القتال وانتشرت الحرائق في مدينة الكو)لمأمونل
لمدينة الكثير من الخسائر في األرواح والممتلكات بسبب تنمر ا
  .جال السلطة المحلّيةر

قد كسب الثوار الموقف وألحقوا الخسائر بأنصار العباسيين، و
  .زموهمهحتى 

يبدو من سير األحداث أن العباسيين قد أُجبروا على تغيير و
ديداً على المدينة، تعيين الفضل بن محمد الكندي والياً جوالوالي 

الذي لجأ إلى المكيدة السياسية للتخلص من الثورة  لرجلاهذا 
 بن منصور األمر الذي عبد اهللالى اغتيال قائدها أبي إحيث بادر 

ضع الثوار فسادت حالة من الفوضى في المدينة وتسبب في إرباك 
جال المدينة المترفين للمأمون بعد وصوله إلى رفاستسلم بعض 

راسان ـ أي بعد استشهاد اإلمام علي بن موسى خادماً من بغداد ق
  .جيزة ـوبفترة الرضا

                                                 
  .٧، نقالً عن الطبري٣٦٧: جهاد الشيعة) ١(
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٢אא  

الرحمن بن  هي الثورة التي قادها في اليمن الثائر العلوي عبدو
عام  بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالبعبد اهللاحمد بن أ

ل محمد، وقد دعا الناس إلى الرضا من آهـ٢٠٧
واجتمع ، )١(

وله كثير من أهل اليمن ال سيما ممن ضاقوا ذرعاً من معاملة الوالة ح
  .لعباسيينا

يبدو أن هذه الحركة قد حدثت في وقت قد استتب األمر و
، عبد اهللالمأمون تماماً، فأرسل جيشاً إلى اليمن بقيادة دينار بن ل

  .لى القضاء على المقاومة الشيعية هناكععازماً 

اد التاريخ أن يتغاضى عما حدث بشكل واضح لهذه الحركة، يكو
  .يكتفي الطبري باإلشارة إلى أن الحركة قد انتهت في نفس العامو

يشير المؤرخون إلى أن المأمون قد اتخذ موقفين بعد إحباط و
  :لعمليةاتلك 

ـ )٢(ـ شدد على العلويين قاطبة، وأمر بفرض لباس السواد عليهم١
  .ن ـشعار العباسييوهو 

  يـو الوالـى اليمن هـعلـ عين والياً شديد البغض آلل البيت٢

                                                 
  .، دون االفصاح عن اسمهمصطلح يراد به إمام الوقت من أئمة أهل البيت) ١(
  .٣٧٦:  جهاد الشيعة)٢(
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ألموي محمد بن إبراهيم الزيادي ـ حفيد زياد بن أبيه ـ وعين له ا
  .)١(الملك األموي زيراً هو سليمان بن هشام بن عبدو

قد قام الوالي األموي المذكور باجتياح تهامة ذات الوالء آلل و
نصار العلويين وشيعتهم، وحارب القبائل يومذاك، كما تتبع ألبيتا
  .ليمنية ذات الوالء آلل البيتا

لقد أعطى المأمون واليه األموي كافة الصالحيات مكافأة له في و
بادة العلويين وأتباعهم وأمده بجيش خراساني حتى بلغ بالوالي إ
ألموي الحال إن أقام دولة تتمتع بحكم ذاتي واستقالل داخلي ا

ولة العباسّية سميت بالدولة الزيادية، حكمها أحفاد دود الدحداخل 
  .هـ٥٥٣موالوهم حتى عام وزياد 

٣אאאAא@  

لتي اكانت أهم الثورات العلوية ـ الشيعية في عهد اإلمام الجوادو
ن ب، هي ثورة محمد بن القاسم بن علي بن عمر هـ٢١٩اندلعت عام 
  .ويكني أبا جعفرين بن علي بن أبي طالبعلي بن الحس

كان عامة الناس يلقبونه بالصوفي إلدمانه على لبس الصوف و
  .ألبيضا

                                                 
 .المصدر السابق) ١(
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  .)١(كان من أهل العلم والفقه والدين والزهد وحسن المذهبو

 وما )خراسان(بن القاسم العلوي في مرو دأت دعوة محمد ب
لى االجتماع ولها، وقد نشط دعاته في ذلك األقليم يدعون الناس إح
وله، وقد نجم نشاطهم عن اجتماع أربعين ألفاً من الموالين ح
  .األنصارو

ّم غادر أبو جعفر العلوي إلى الطالقان التي تبعد أربعين فرسخاً ث
ن مرو، واجتمع إليه كثير من الناس، فدعاهم إلى الرضا من آل ع
  .حمدم

ة قد بدأت أول عملياته العسكرية باالصطدام مع قائد شرطو
، )الحسين بن نوح(في المنطقة حيث هزم قائد الشرطة لعباسيين ا
 بن طاهر إلى إرسال جيش بقيادة عبد اهللادعا الوالي العباسي  مام

ن حيان، فهزم في بداية أمره إالّ أن الحكومة المحلية أرسلت بنوح 
ثيفاً لنصرة ابن حيان فتمكن من التغلب على جيش أبي كجيشاً 

 في )نسا(، فتفرق جنوده، فلحق بمدينة سمن القابجعفر محمد 
  .)٢(ستتراً عن أنظار عمالء السلطانمخراسان 

يبدو أن عيون السلطة والوشائين قد رصدوا تحركات أبي و
، فألقي عليه القبض وأرسل إلى رأس الحكومة المحلية جعفر

                                                 
  .٥٧٨: مقاتل الطالبيين) ١(
  .٥٨١: مقاتل الطالبيين) ٢(
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 بن طاهر، وبقي مقيداً في السجن ثالثة شهور، عبد اهللايسابور نفي 
الي يوهم الناس أنه بعث به إلى بغداد، خوفاً من أنصاره لواوصار 

  .ي خراسانفالمنتشرين 

إلى بعد شعور السلطة، بامكانية ارساله إلى المعتصم نقلو
  .غدادب

عرض على : قول إبراهيم بن غسان في وصفه بعد فشل ثورتهي
.. حمد بن القاسم كل شيء نفيس فلم يقبل إالّ مصحفاً جامعاًم

ما رأيت قط أشد اجتهاداً منه، وال أعف وال «: يقوليه، وفليدرس 
، مع شدة نفس، واجتماع قلب ما ظهر منه عزّ وجلّأكثر ذكراً هللا 

  .)١(»...ال خضوع في الشدائد التي مرَّت بهوجزع، وال انكسار، 

حين نقل إلى المعتصم ببغداد، أدخل إليها حاسراً بأمر الحاكم و
، فأدخل على هـ٢١٩ز من عام خوله يوم النورولعباسي، وكان دا
 )السماجة(لمعتصم، وكان مجلسه غاصاً بالمتفرجين على أصحاب ا
 بالرقص والغناء، )عامراً(ن المهرَّجين كما كان مجلس الخليفة م
  .المجون، والمعتصم يشرف على تلك النشاطات الماجنة في خيالءو

كان بين الحين واآلخر يرى ضاحكاً مبتهجاً ولما أدخل ابن و
اللّهم إنّك :  إلى ذلك المجلس الهازل الخليع بكى قائالًلقاسما

                                                 
  .٥٨٤: نفس المصدر) ١(
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ثّم راح يشتغل ، )١(علم أني لم أزل حريصاً على تغيير هذا وإنكارهت
  .)٢(»بذكر اهللا تعالى وتسبيحه ويحرك شفتيه بالدعاء عليهم«

بينما كان المعتصم جالساً جلسة فرعونية، كان نجل الطيبين و
  .ي واقفاً بين يديهحمد بن القاسم العلوم

ّم أمر السلطان العباسي بالقائه في سرداب شبيه بالبئر حتى كاد ث
  .ثّم نقل بعد حين إلى بستان وحبس في إحدى الغرف، )٣(ن يموتأ

  .لسجنادبر خطة نجا على أثرها من لى أن أبا جعفر بن القاسمع

إنه ينفعه في قص أظفاره، ثّم : قد طلب من سجانيه مقصاً قالف
  .إنه يطرد بها الفئران:  سعفة قاللبط

قد استفاد من المقص في تقطيع الفراش الذي تحته على هيئة و
 ثّم صنع من هذه المواد سلّماً استعان به للخروج من أحد )سيور(
لشبابيك في ليلة عيد الفطر من تلك السنة، واختفى بين الحمالين ا
تعّرف عليه تى فجر ذلك اليوم، حيث خرج مع الحمالين دون أن يح
حد، ثّم انحدر إلى واسط واختفى حتى وافاه أجله فيها رضي اهللا أ
عالى عنه وأرضاه، بينما تشير بعض المعلومات أنه ألقي عليه ت

  .)٤(ي زمن المتوكل العباسي وحبس حتى قضى نحبه مسموماًفالقبض 

                                                 
  .٥٨٥: نفس المصدر) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .٥٨٨-٥٨٧: نفس المصدر) ٤(
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هكذا كانت هذه االنتفاضة العلوية آخر االنتفاضات التي شهدها و
  .فر محمد بن علي الجوادهد أبي جعع
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أبو عبد اهللا محمد بن النعمان الكعبري البغدادي : األماليـ ١٦
  .، مط اإلسالمية، قم المقدسة٤١٣تـ

  .السيد عبد اهللا شّبر: األنوار الالّمعةـ ١٧
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  . عباس القميالشيخ: الباقيات الصالحاتـ ١٨
، ٢طهـ، ١١١١محمد باقر المجلسي، تـ: بحار األنوارـ ١٩
  .هـ، المطبعة اإلسالمية، طهران١٤٠٤
 ، جعفر محمد بن أبي القاسم الطبريأبو: المصطفى بشارةـ ٢٠

سالمي التابعة لجماعة  مؤسسة النشر اإل،من علماء القرن السادس
  .ق. ه١٤٢٠،ولىالطبعة األ، المدرسين بقم المشرفة

أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ، : بصائر الدرجاتـ ٢١
، منشورات  الحسن العسكرياإلمامهـ، من أصحاب ٢٩٠تـ

  .ق١٤٠٤ش ـ ١٣٦٢ ـ طهران، األعلمي
  .٩٠٥- ٨٤٠إبراهيم بن علي العاملي الكفعمي، : األمين البلدـ ٢٢
  .الدكتور عبد اهللا الفياض: تاريخ اإلماميةـ ٢٣
  . السيوطي:تاريخ الخلفاءـ ٢٤
الشيخ محمد حسين المظفري، ط مكتبة : تاريخ الشيعةـ ٢٥

  .صيرتي، قم المقدسةب
 ١أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، مجلد: تاريخ الطبريـ ٢٦
  .م١٩٨٢ األعلمي ـ بيروت ٣، ط٢ومجلد
 ، بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديأبو :اريخ بغدادتـ ٢٧

 ـ   ه١٤١٧ولى الطبعة األ، لبنان ـدار الكتب العلمية بيروت ، ٤٦٣تـ
  .م١٩٩٧
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  .ابن كثير: تاريخـ ٢٨
ن علي بأبو محمد الحسن : تحف العقول عن آل الرسولـ ٢٩

، )لهجريامن أعالم القرن الرابع (بن الحسين بن شعبة الحراني، 
  .م، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت١٩٧٤، ٥ط

 بن كثير سماعيلإعماد الدين أبو الفداء : تفسير ابن كثيرـ ٣٠
م ـ ١٩٩٢هـ، دار المعرفة بيروت ـ لبنان، ٧٧٤القرشى الدمشقي، تـ

  .هـ١٤١٢
محمد بن مسعود بن عياش السلمي : العياشي تفسيرـ ٣١

ـ هران طسالمية  المكتبة العلمية اإل،السمرقندي المعروف بالعياشي
  .سوق الشيرازي

  .تقريب التهذيبـ ٣٢
ي، مد بن الحسن الطوسجعفر مح أبو :األحكام تهذيبـ ٣٣

  .ق. ه١٣٩٠، هرانط ةسالمي دار الكتب اإل، ه٤٦٠تـ
لمدرسين في اأبو جعفر الصدوق، ط جماعة : التوحيدـ ٣٤

  .الحوزة العلمية، قم المقدسة
 ، محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي:الثقاتـ ٣٥

 الهند ،ولى الطبعة األ،  دائرة المعارف العثمانية،م٩٦٥ـ  ه٣٥٤تـ
  .م١٩٧٣ ـ  ه١٣٩٣
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تاج الدين الشعيري، القرن السادس الهجري : األخبار جامعـ ٣٦
  .ش.هـ١٣٦٣قم  ـ القمري، انتشارات الشريف الرضي

هـ، ٣١٠أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تـ: جامع البيانـ ٣٧
  .م١٩٩٥هـ ـ١٤١٥دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

هـ، دار ٩١١-٨٤٩، تـلدين السيوطيجالل ا: الجامع الصغيرـ ٣٨
  .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت

الدكتورة سميرة مختار الليثي، ط دار الجبل، : جهاد الشيعةـ ٣٩
  .م١٩٧٦يروت، ب

  .لسيرةاجوامع ـ ٤٠
لحسن بن امحمد بن : الجواهر السنية في األحاديث القدسيةـ ٤١

لمقدسة، ا قم هـ، ط١١٠٤علي بن الحسين الحّر العاملي، تـ
  .منشورات مكتبة المفيد

  . أحمد بن حنبل: حديث الوصيةـ ٤٢
  .حلية أبي نعيمـ ٤٣
اشم هالسيد : حلية األبرار في فضائل محمد وآله األطهارـ ٤٤

  .هـ، المطبعة العلمية، قم١٣٩٧، ١هـ، ط١١٠٧البحراني، تـ
هـ، مؤسسة ٥٧٣قطب الدين الراوندي، تـ: الخرائج والجرائحـ ٤٥
 . المهدياماإلم
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 جعفر محمد بن علي بن الحسين بن والصدوق أب: الخصالـ ٤٦
 منشورات جماعة المدرسين في الحوزة ، ه٣٨١تـ ،بابويه القمى

  .ةالعلمية قم المقدس
  .، دار الفكر، بيروت لبنانجالل الدين السيوطي: الدر المنثورـ ٤٧
ب  الحسين سعيد بن هبة اهللا المشهور به قطوأب: الدعواتـ ٤٨

مام المهدي قم منشورات مدرسة اإلهـ، ٥٧٣، تـالدين الراوندي
  .المقدسة
أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري : مامةدالئل اإلـ ٤٩

سالمية، الصغير، من أعالم القرن الخامس الهجرى، الدراسات اإل
 .مؤسسة البعثة قم

السيد محسن األمين العاملي، ط دار : رحاب أئمة أهل البيتـ ٥٠
  .١٩٨٠التعارف، بيروت، 

 ، ه٥٠٨تـ ،محمد بن الفتال النيسابوري: الواعظين روضةـ ٥١
  . إيرانـمنشورات الرضي قم 

  .الرياض النضرةـ ٥٢
من أعالم القرن ، أبو نصر البخاري: سر السلسلة العلويةـ ٥٣

المكتبة والمطبعة ـ، ه٣٤١ سنة  كان حياًي الذي،الرابع الهجر
، يالشريف الرضـ، ه١٣٨١ - م ١٩٦٢ ،شرفالحيدرية في النجف األ

  .ولى الطبعة األ،١٤١٣- ١٣٧١
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 جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس أبو: السرائرـ ٥٤
سالمي التابعة لجماعة المدرسين  مؤسسة النشر اإل، ه٥٩٨تـ ،الحلي

  .ق. ه١٤١٠ ،الطبعة الثانية، بقم المشرفة
 ،ث السجستانيشعأل داود سليمان بن اوبأ: سنن أبي داودـ ٥٥
  . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ه٢٧٥
، ٢سني، طهاشم معروف الح: سيرة األئمة اإلثني عشرـ ٥٦
  .م، دار القلم، بيروت١٩٧٨
، دار إحياء ٢ابن أبي الحديد المعتزلي، ط: شرح نهج البالغةـ ٥٧

  .م١٩٦٧الكتب العربية 
  . المؤلف:الشريف عبد العظيم الحسني حياته، ومسندهـ ٥٨
حمد المعروف بالحاكم الحسكاني أعبيد اهللا بن : شواهد التنزيلـ ٥٩

 مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة ،سابورييالخداء الحنفي الن
  ه١٤١١ولى  الطبعة األ،سالميةحياء الثقافة اإلإ مجمع ،سالميرشاد اإلواإل

  .م١٩٩٠ -
ار العلم للماليين ـ إسماعيل بن حماد الجوهري، د: الصحاحـ ٦٠

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧م، الطبعة الرابعة ١٩٥٦هـ ـ ١٣٧٦بيروت، الطبعة األولى 
براهيم إسماعيل بن إ عبد اهللا محمد بن وأب: صحيح البخاريـ ٦١

 طبعة دار الطباعة العامرة ،ابن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي
  . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،نبولطسإب
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أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة : صحيح الترمذيـ ٦٢
  ).هـ٢٧٩-٢٠٩(الترمذي، 

 الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم وبأ: صحيح مسلمـ ٦٣
  . لبنان ـدار الفكر بيروت، القشيرى النيسابوري

، ٢الميرزا محمد تقي التبريزي الممقاني، ط: صحيفة األبرارـ ٦٤
  .مطابع صوت الخيلج، الكويت

 محمد على بن يونس وزين الدين أب: المستقيم اطالصرـ ٦٥
المكتبة المرتضوية  - شرهبنعنيت ، ٨٧٧تـ ،العاملي النباطي البياضي
  .ي مطبعة الحيدر١٣٨٤الطبعة األولى ، إلحياء اآلثار الجعفرية

  .ابن حجر: الصواعق المحرقةـ ٦٦
رضي الدين أبي : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائفـ ٦٧

 -  مطبعة الخيام ، ه٦٦٤تـ ،س الحليون موسى ابن طاوالقاسم علي ب
  . ه١٣٩٩قم 

علي بن يوسف المطهر الحلي، من أعالم القرن : العدد القويةـ ٦٨
 .ق.هـ١٤٠٨ة اهللا المرعشي العامة، الثامن، مكتبة آي

  .الشيخ محمد رضا المظفر، ط النجف األشرف: عقائد اإلماميةـ ٦٩
فر محمد بن علي ابن الحسين  جعوالصدوق أب: علل الشرائعـ ٧٠

 منشورات المكتبة الحيدرية ، ه٣٨١، تـبن موسى بن بابويه القمي
  .م١٩٦٦- ه١٣٨٥ومطبعتها في النجف 
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علم اليقين في أصول الدين للمحدث محمد بن المرتضى ـ ٧١
هـ ، قم، انتشارات ١٤٠٠، طهـ١٠٩١ـلمدعو محسن الكاشاني، تا
  .يدارب

  .الحاكم: علوم الحديثـ ٧٢
  . لي والوصيةعـ ٧٣
يحيى بن الحسن األسدي الحلي المعروف بابن : العمدةـ ٧٤

 التابعة لجماعة اإلسالمي، مؤسسة النشر )٦٠٠- ٥٣٣(البطريق، 
 .ق.ـ ه١٤٠٧المدرسين بقم المشرفة، جمادى األولى 

لي بن عأبو جعفر الصدوق محمد بن : عيون أخبار الرضاـ ٧٥
  .هانج، طهران، انتشارات هـ٣٨١الحسين بن بابويه القمي، تـ

  .السيد المرتضى: عيون المعاجزـ ٧٦
، دفتر )هـ٥٥٠-٥١٠(عبد الواحد اآلمدي، : الحكم غررـ ٧٧

  .ش.هـ١٣٦٦التبليغات في قم المقدسة 
هـ، ٤٦٠- ٣٨٥أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، : الغيبةـ ٧٨

  .مؤسسة المعارف اإلسالمية
درر المعرفة ،  العسقالنيشهاب الدين ابن حجر: تح الباريفـ ٧٩

  . لبنان-للطباعة والنشر للطباعة والنشر بيروت 
  . الحمويني الشافعي: فرائد السمطينـ ٨٠
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الفصول المهمة في معرفة أحوال األئمة، للشيخ علي بن ـ ٨١
، ٢هـ، ط٨٥٥ـحمد بن أحمد المالكي المكي الشهير بابن الصباغ، تم

  .م١٩٥٠شرف مكتبة دار الكتب التجارية، النجف األ
 دار ،حمد بن شعيبأ عبد الرحمن وبأ :فضائل الصحابةـ ٨٢

  .  لبنانـالكتب العلمية بيروت 
شاذان بن جبرائيل بن إسماعيل ابن أبي طالب : الفضائلـ ٨٣

 األشرفهـ، المطبعة الحيدرية ومكتبتها في النجف ٦٦٠القمي، تـ
 .هـ١٣٨١-م١٩٦٢
سن األمين العاملي، السيد مح: في رحاب أئمة أهل البيتـ ٨٤

  .م١٩٨٠ار التعارف للمطبوعات، بيروت، دط 
محمد عبد الرؤوف : فيض القدير شرح الجامع الصغيرـ ٨٥

 ـ  ه١٤١٥المناوي، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى 
 .م١٩٩٤
هبة اهللا الراوندي، قطب الدين سعيد بن : قصص األنبياءـ ٨٦

 .ق. هـ١٤١٨األولى ةطبعال ي، الهاد٥٧٣تـ
 .نعمة اهللا الجزائري: قصص األنبياءـ ٨٧
 نشر الهادي، محمد حسن البجنوردي،: القواعد الفقهيةـ ٨٨

 .ق. ه١٤١٩الطبعة األولى 
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أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني : الكافيـ ٨٩
  .١٣٨٨، دار الكتب اإلسالمية، الطبعة الثالثة، ٣٢٩ ـ ٣٢٨الرازي، تـ

أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني : مل في التاريخالكاـ ٩٠
ار الكتاب دم، ١٩٨٠، ٣هـ، ط٦٣٠لمعروف بابن األثير الجزري، تـا

  .العربي، بيروت
هـ ٢٢٩أبو عبد اهللا نعيم بن حماد المروزي، تـ :كتاب الفتنـ ٩١

 .هـ١٤١٤م ـ١٩٩٣م، دار الفكر، ٨٤٤ـ
ن علي بن عيسى بن الحس أبو: كشف الغمة في معرفة األئمةـ ٩٢
هـ، ١٣٨١لفتح األربلي، من علماء القرن الرابع الهجري، ط اأبي 

  .لمقدسةاالمطبعة العلمية، قم 
  .الثعلبي: الكشف والبيانـ ٩٣
الشيخ أبو : كفاية األثر في النص على األئمة اإلثني عشرـ ٩٤

عة ب  مط، انتشارات بيدارلرازي،االقاسم علي بن محمد الخزّار القمي 
  . قم-خيام ال

  . الكنجي: فاية الطالبكـ ٩٥
لي عأبو جعفر الصدوق محمد بن : كمال الدين وتمام النعمةـ ٩٦

ار الكتب دهـ، ١٣٩٥هـ، ط٣٨١بن الحسين بن بابويه القمي، تـ
  .اإلسالمية، طهران
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،  بن حسام الدين الهندييعالء الدين علي المتق: كنز العمالـ ٩٧
  .م١٩٨٩ -   ه١٤٠٩ مؤسسة الرسالة ،٩٧٥تـ

ق، .هـ٥٨٨ـ٤٨٩ ابن شهر آشوب المازندراني، :القرآن متشابهـ ٩٨
  .ش.ق.هـ١٣٢٨انتشارات بيدار 

: مثير األحزان في أحوال األئمة اإلثني عشر أمناء الرحمنـ ٩٩
  .، مط أمير، قم المقدسة٢الشيخ شريف الجواهري، ط

، بي بكر الهيثميأنور الدين علي بن : مجمع الزوائدـ ١٠٠
  . لبنانـ دار الكتب العلمية بيروت هـ،٨٠٧تـ

   ).١٩٦٩وزارة األوقاف الكويتية (ط : مختصر صحيح مسلمـ ١٠١
، ميرزا حسين النوري الطبرسي :الوسائل مستدركـ ١٠٢

ولى الطبعة األ، حياء التراثإلمؤسسة آل البيتـ، ه١٣٢٠تـ
  .م١٩٨٧ ـ  ه١٤٠٨
كم أبو عبد اهللا الحا: المستدرك على الصحيحينـ ١٠٣

  .النيسابوري، دار المعرفة بيروت ـ لبنان
أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري، دار المعرفة،  :المستدركـ ١٠٤

  .بيروت ـ لبنان
  )مستطرفات(تأكد منه : مستطرقاتـ ١٠٥
 ،علي بن الجعد بن عبيد الجوهري: مسند ابن الجعدـ ١٠٦

  . لبنانـدار الكتب العلمية بيروت ، )ـه٢٣٠ ـ  ه١٣٤(
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سليمان بن داود بن الجارود : مسند أبي داود الطيالسيـ ١٠٧
هـ، دار الحديث ٢٠٤الفارسي البصري الشهير بأبي داود الطيالسي، تـ

 .بيروت ـ لبنان
 .أحمد بن حنبل، دار صادر بيروت: مسند أحمدـ ١٠٨
أوائل القرن (، تـأبو الفضل علي الطبرسي: مشكاة األنوارـ ١٠٩

  .الطبعة األولى، ديثدار الح، )السابع الهجري
-٨٤٠، لكفعميإبراهيم بن علي العاملي ا: المصباحـ ١١٠
  .ق.هـ١٤٠٥ق، انتشارات الشريف الرضي ـ قم .هـ٩٠٥

  .كمال الدين بن طلحة الشامي: مطالب السؤولـ ١١١
خالصة األجزاء (مرتضى العسكري : معالم المدرستينـ ١١٢
  . نشر توحيد١ط) الثالثة
هـ، ٣٨١الصدوق ابن بابويه القمي، تـ: معاني األخبارـ ١١٣

  .هـ، قم المقدسة١٣٧٩ط
لشيخ عباس القمي، ط دار إحياء ا :)المعرب(مفاتيح الجنان ـ ١١٤

  .لتراث العربي، بيروتا
، دار المعرفة، ٣٥٦أبو الفرج األصفهاني، تـ: مقاتل الطالبيينـ ١١٥
  .بيروت
 الموفق بن أحمد الحنفي الخوارزمي: مقتل الحسينـ ١١٦

  .هـ قم٥٦٨تـ
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عبد اهللا محمد بن محمد بن النعمان العكبري أبو : المقنعةـ ١١٧
سالمي  مؤسسة النشر اإل،ق. ه٤١٣، تـالبغدادي الملقب بالشيخ المفيد

  .ق. ه١٤١٠، الطبعة الثانية، التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
 أبو جعفر الصدوق بن بابويه القمي،: من ال يحضره الفقيهـ ١١٨

  .ق.هـ١٣٩٠طهران   ط هـ،٣٨١تـ
 عبد اهللا محمد بن على ومشير الدين أب: مناقب آل أبي طالبـ ١١٩
 ي، المازندراني السروي حبيشي نصر بن أبيشوب ابن أبآبن شهر

  .م١٩٥٦ـ   ه١٣٧٦النجف األشرف مكتبة الحيدرية ، ال ه٥٨٨تـ
أبو الحسن علي بن محمد : مناقب علي بن أبي طالبـ ١٢٠
لمطبعة ا، طهران ٤٨٣لمشهور بابن المغازلي، تـا الشافعي الواسطي

  . هـ١٣٩٤اإلسالمية 
هـ، ٥٦٨الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي، تـ: المناقبـ ١٢١

  .مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
  .نتخب الكنزمـ ١٢٢
 رق، انتشارات دا.هـ٦٦٤-٥٨٩ابن طاووس، : مهج الدعواتـ ١٢٣

  .ق.هـ١٤١١الذخائر ـ قم 
الحسين بن محمد بن الحسن : نزهة الناظر وتنبيه الخاطرـ ١٢٤

، قم المهدي اإلمامبن الحلواني، من أعالم القرن الخامس، مؤسسة 
 .ق.هـ١٤٠٨المقدسة، ربيع األول 
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   .محمد بن علي بن بابويه: النصوص على األئمة اإلثني عشرـ ١٢٥
شرح ؤمنين علي بن أبي طالبأمير الم: نهج البالغةـ ١٢٦

  .محمد عبده ط المكتبة التجارية في مصر
حمد بن م: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعةـ ١٢٧

ار إحياء دهـ، ط ١١٠٤الحسن بن علي بن الحسين الحّر العاملي، تـ
  .التراث العربي، بيروت

 .أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي الهذلي: الوصيةـ ١٢٨
نابيع المودة للحافظ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي، يـ ١٢٩

الكتب العراقية، كاظمية العراق،   ، منشورات دار٨هـ، ط١٢٩٤ـت
  .م١٩٦٦
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