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المقدمة:
إن دراسة سرية أئمة أهل البيت  تعدّ إحدى الركائز األساسية
يف البناء العقائدي والفكري والسلوكي لديننا القويم ،ذلك ألهنم عدل
القرآن الكريم واالمتداد الرسايل ملنهج النبوة ،واحلارس األمني للقيم
واملفاهيم اإلسالمية يف وجه التشويه والتحريف والضالل.
إهنا سرية معصومة تكشف عن سلوك القدوة احلسنة بكل جتلياهتا،
وتربط املرء باملفاهيم اإلسالمية يف أصالتها ،وتفتح له آفاق ًا جديدة يف
جماالت العلم والعمل والفكر والرتبية والسلوك ومن هنا فإن الكتابة
عنها ال تنتهي ،مهام تعددت الدراسات وتنوعت أساليبها ،ذلك مما جيده
الباحثون من حالة التواصل مع دالالهتا التي تتسع بسعة احلياة وتستغرق
كل مفرداهتا ،وتسري هبا باجتاه حركة التكامل املطلوب عىل صعيد الفرد
واالُ ّمة.
واإلمام اجلواد الذي نترشف برسد موجز من حياته املباركة ،كان أقرص
األئمة عمر ًا حينام أدركته املنية ،فلقد ولد يف سنة ( )195هجرية وتويف يف
سنة ( ،)220وكل عمره ( )25سنة فقط.
ومن هذه الناحية تكون حياة إمامنا ذات أمهية تدعو إىل البحث أكثر،
حيث أن بعض البسطاء من الناس قد يستغربون إمامة فتى مل يبلغ من
العمر أكثر من سبع سنوات.
ومن جهة أخرى إن عرص اإلمام اجلواد كان من العصور الزاخرة
باألحداث املختلفة والتيارات املتفاوته التي تدعو إىل دراسته بصورة
خاصة.
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األصل الكريم:
ليس يف دنيا األنساب نسب أسمى ،وال أرفع من نسب اإلمام أيب
جعفر فهو من صميم األرسة النبوية التي هي من ّ
أجل األرس التي
عرفتها اإلنسانية يف مجيع أدوارها ،تلك األرسة التي أمدّ ت العامل بعنارص
الفضيلة والكامل ،وأضاءت جوانب احلياة بالعلم واإليامن ..أما األصول
الكريمة ،واألرحام املطهرة التي تفرع منها فهي:
 -1والده :اإلمام عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني
بن عيل بن أيب طالب .وهذه هي السلسلة الذهبية التي لو قرأت
عىل
الصم البكم لربئوا بإذن اهلل عز وجل  -كام يقول املأمون العبايس(((.
ّ
ويقول أمحد بن حنبل( :لو قرأت هذا اإلسناد عىل جمنون لربئ من
ُجنّته)(((.
ولقد كان والده االمام الرضا عبقري ًا مأل فضله وعلمه آفاق العامل
اإلسالمي ،فلهج بمدحه خمالفوه ،كام هلل به شيعته وموالوه سوا ًء
بسواء ،فكان الرضا الذي ارتىض به اخلالق إمام ًا وحجه ،وللخلق سيد ًا
وقدوةً.
 -2أ ّمه :السيدة سبيكة النوبية التي وفدت إىل املدينة مع من وفد من
أهل إفريقيا ،فالتحقت بآل الرسول وأنجبت سيدهم اإلمام اجلواد
أسامؤها( :درة) و(خيزران) و(رحيانة) .وقيل( :سكينة).
كنيتها( :أم احلسن).
((( عيون أخبار الرضا :ج  2ص .147
((( الصواعق املحرقة :ص .207
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وذكر الشيخ الكلينيّ :
أن ُا ّم اإلمام حممد بن عيل اجلواد هي ُا ّم ولد
يقال هلا :سبيكة نوبية .وروى :أهنا كانت من أهل بيت مارية القبطية
ُا ّم إبراهيم ابن رسول اهلل.((( 
من فضائلها:
كانت السيدة سبيكة من أفضل نساء زماهنا ،وقد أشار إليها النبي
األعظم بقوله :بأيب ابن خرية اإلماء النوبية الط ّيبة.(((
 -3ميالده :لقد كان اإلمام الرضا قد بلغ اخلامسة واخلمسني ومل
يرزق ولد ًا ،فذهبت بعض اإلشاعات تنرش من قبل دعاة الواقفية الذين
قالوا بغيبة اإلمام موسى الكاظم ،وأنه مل يوص إىل أي إمام من بعده،
قائلني بأن اإلمام الرضا عقيم ليس له ولد وهو عيب واضح يف القدوة
الدينية .فإذ ًا ال يكون هو اإلمام احلق حسب زعمهم ،حتى كتب بعضهم
إليه رسالة قال فيها:
كيف تكون إمام ًا وليس لك ولد؟ فأجابه الرضا :وما علمك أنه
ال يكون يل ولد واهلل ال متيض األيام والليايل حتى يرزقني اهلل ولد ًا ذكر ًا
يفرق بني احلق والباطل.(((
وجاء إليه رجل من أصحابه يقول :من اإلمام بعدك؟ فقال :أبني ،ثم
قال :هل جيرتئ أحد أن يقول ابني وليس له ولد؟ ،فيحدث الراوي أنه مل
متض األيام حتى ولد أبو جعفر اجلواد(((.
((( الكايف :ج 1ص492

الغمة :ج 2ص.)351
((( (راجع كشف ّ

((( بحار االنوار( :ج  ،50ص .)22
((( بحار االنوار( :ج  ،50ص .)22
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ودخل عليه ابن قيام الواسطي وكان من الواقفية الذين مل يكونوا
يعرتفون باإلمام الرضا ،فأراد أن يعيب عليه فقال :أيكون إمامان؟
قال :ال ،إالّ أن يكون أحدمها صامت ًا ،فقال الرجل :هو ذا أنت ليس لك
صامت ،فقال :بىل واهلل ليجعلن اهلل يل من ُي َث َّبت به احلق وأهله ويمحق
به الباطل وأهله ،ومل يكن له يف ذلك الوقت ولد ،فولد له أبو جعفر بعد
سنة.(((
كان الشيعة املخلصون يعيشون أشد االنتظار ملقدم ولد اإلمام
الرضا ،ذلك الذي زخرت أحاديثهم تنبئ عن مقدمه املبارك ،وهم
الراوون عن الرسول انه قال :بأيب أبن خرية اإلماء النوبية ،وهو يشري
إىل اإلمام ،ليدحضوا حجة الواقفية الذين قد أكثروا من الدعايات
ضده.
وكانت تلك الليلة املباركة حينام بزغ من أفق احلق بدر أضحى شمس ًا
للهدى ،وسام ًء يف جالله ،أال وهو اإلمام اجلواد.
وتناقل الرواة احلديث عىل لسان والده العظيم يقول :هذا هو املولود
الذي مل يولد يف اإلسالم أعظم بركة منه.(((
الميالد المبارك:
ولد يف يوم اجلمعة العارش من شهر رجب سنة (195هـ) يف املدينة
املنورة .ووردت يف دعاء الناحية املقدّ سة إشارة إىل أن والدته يف رجب:
(اللهم ّإن أسألك باملولو َدين يف رجب ،حممد بن عيل الثاين وابنه عيل بن
((( املصدر السابق

((( بحار االنوار:ج  ، 50ص.20
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حممد املنتجب)(((.
ّ
أجل ،لقد ولد اإلمام يف الوقت الذي اختلفت فيه الشيعة أيام اختالف،
وكانت دعايات بعض املخالفني هلم تشق طريقها إىل أفئدة بعض السذج
منهم ،كانت والدته آية صدق اإلمام الرضا وإبطال زعم الواقفية
تثبت بميالد ابنه املوعود.
فلام ولد اجلواد ذهبت دعايات الواقفية أدراج الرياح ،وذابت كام
يذوب امللح يف املوج اهلادر ،وأصبح ميالد اإلمام سبب ًا النتصار احلق
واحتاد الشيعة ،أتباع احلق ،بعد اإلختالف والتفرقة ،أضف إىل ذلك أن
اإلمام الرضا كان يقول دائ ًام أن ابني خليفتي عليكم ،وهم يرون أن
ال ابن له ،وحتى إذا بلغ مرحلة الكهولة ،ومضت الشكوك تراود أفئدة
البسطاء من املوالني جاء اإلمام اجلواد ،فكان ميالد ًا مبارك ًا ميمون ًا،
فهللت الشيعة وسبحت هلل ّملا رأت يف أحاديثها الصدق واحلق.
عهد الصبا:
وترعرع املولود الرشيف يف رعاية والده العظيم كام يرتعرع الورد
عىل كف النسيم ،يضفي عليه والده املعارف واألداب ،فتجتمع أصول
احلسب برشف املحتد ،فإذا باملواهب تتفتح كام يتفتح الفجر عن صبح
هبيج .وإذا بمشيئة اهلل تتعلق عىل أن يكون الطفل وهو يف صباه سيد ًا
وإمام ًا .سبق الدهر كله يف صباه و مشى الدهر خادم ًا من ورائه.
وعندما كان اإلمام اجلواد يف اخلامسة من عمره جاءت رسل
املأمون العبايس حتث والده اإلمام الرضا ليهاجر إىل العاصمة
اجلديدة للبالد اإلسالمية وهي خراسان ،ويكون ويل العهد وذلك
((( بحار األنوار .14 / 50
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بعدما قتل املأمون أخاه األمني ،وكانت الظروف تُكره اإلمام عيل بن
موسى عىل أن يغادر املدينة إىل خراسان عاصمة املسلمني اجلديدة،
حيث إن احلرب التي قامت بني األخوين العباسيني ،األمني واملأمون،
كانت قد رصفت كثري ًا من طاقات املسلمني وجعلتها وقود ًا مشتع ً
ال هلا،
بل قامت ثورة خراسان عىل كتف الشيعة هناك الذين استخدموا يف ثورة
العباسيني األوىل ضد احلكم األموي ،ثم رسقت ثورهتم بانحراف القادة
وذهبت مساعيهم أدراج الرياح ،وهذه الثورة الثانية قامت كرد فعل قوي
النحراف دفة احلكم عن آل بيت الرسول صلوات اهلل عليهم ،أصحابه
الرشعيني ،واملأمون كان ممن تشيع ظاهر ًا ونادى بمبادئ الشيعة رصحي ًا
يف باكورة أمره ،وأكره اإلمام الرضا عىل الرحيل إىل خراسان ليثبت
فكرة تشيعه يف قلوب التابعني ثم يصنع ما يشاء.
استعد اإلمام الرضا للرحيل ولكنه كان يعلم يقين ًا بام سوف حيدث
له بعد سفره ،إهنا رحلة واضحة املعامل ،ولكنها خطة جيب أن يسري عليها
اإلمام حسب الظروف وحسب التعاليم الظاهرية للدين اإلسالمي،
جيب عليه أن يب ّلغ فيعذر ،ويعمل حسب مقدرته عىل بث الوعي
الصحيح للمسلمني وإن كان ذلك سوف يؤدي بحياته الكريمة ،ثم و ّدع
أهله وجعل اخلليفة عليهم ابنه اجلواد ،وهو ابن اخلامسة فقطَ ،لِا كان
يعرف منه من الكفاءة املوهوبة ،وراح الرضا خيرتق السهل واجلبل إىل
خراسان حيث تستقبله اجلامهري املؤمنة وجيعلونه ولي ًا لعهدهم ،تنتقل إليه
اخلالفة اإلسالمية بعد املأمون ،وكانت الرسائل تربط بني الوالد والولد،
فرتد تباع ًا بشأن األمور اخلاصة أو العامة.
أما اإلمام الرضا فقد كان معجب ًا بنجله أيام إعجاب ،فإذا جاءت
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رسالة عن اجلواد وأراد أن خيرب شيعته هبا قال :كتب يل أبو جعفر أو
كتبت إىل أيب جعفر ،فال يقول ابني وال يرىض باسمه اخلاص ،بل يكنيه
إجالالً واحرتام ًا.
وأما ولده التقي يف املدينة فقد كان خيتلف إليه الشيعة اختالفهم إىل
والده الرضا ،ألهنم كانوا يعرفون أنه إمامهم يف املستقبل.
وذات يوم والشيعة يف حرضة اجلواد ويف مشهده إذ تغري حاله
وأخذ يبكي ،وعندما جاء اخلادم ،أمره بإقامة املأتم..
 عزاء من؟ ومأتم ملن؟ جعلت فداك. مأتم أيب احلسن الرضا ،فقد استشهد الساعة يف خراسان. بأيب أنت وأمي ،خراسان قطر يبتعد عن املدينة آالف األميال،وتفصل بينهام سهول وجبال.
عز ّ
وجل مل أكن أعرفه ،فعرفت أن أيب قد
 نعم ،دخلني ذل من اهلل ّتويف(((.
إمامة الجواد:
يف عقيدتنا :أن اإلمام الذي خيتاره اهلل لكي يكون قدوة صاحلة للخري
والصالح يلزم أن يكون كام ً
ال من مجيع الوجوه ،وأيام نقص أو عيب يف
الفكر أو يف اجلسم عند اإلنسان يبني أنه ليس إمام ًا.
ِ
ِ
منحها اهلل سبحانه َل ْن هو ٌ
َّ
أهل هلا من
فإن اإلمامة كالنبوة ،موه َبة إهل َّية َي ُ
ِع َباده ا ُمل ْص َطفني ،وال َد َ
خل لل ُع ْمر يف ذلك.
َّ
يتصورها غري ممكنة،
نبوة وإمامة الطفل الصغري ،أو
َّ
ولعل من يستبعد َّ
وتصو َرها بشكل
فإنه قد خلط بني األمور اإلهل َّية والشؤون العاد َّية،
َّ
((( بحار األنوار :ج  ،50ص .63
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والنبوة مرتبطة كل منهام
واحد .بينام الواقع ليس كذلك ،فاإلمامة
َّ
ِ
ِ
عز َّ
وجل ،وهو يمنحها للعباد الذين يعلم ـ بعلمه الالَّحمدود
بإرادة اهلل َّ
ـ أهليتهم ِل َذا ا َمل َقام الرفيع.فقال اهلل تعاىل﴿ :يا يحيى ُخ ْذ ا ْل ِكتَاب بِ ُقوةٍ
َ َّ
َ َ َْ
َّ
َ
ِ ً (((
َوآ َت ْينَا ُه ا ْل ُحك َْم َصب ّيا﴾ .
ِ
ِ
ف ُن َك ِّل ُم َم ْن ك َ
َان في ا ْل َم ْهد َصبِ ّي ًا َ ق َال إِنِّي
وقال تعاىلَ ﴿ :قا ُلوا َك ْي َ
ِ
ِ
ِ ِ
َاب َو َج َع َلني نَبِ ّي ًا﴾(((.
َع ْبدُ الله آتَاني ا ْلكت َ
ِ
ٍ
لطفل
يع العلوم
وبنا ًء عىل ذلك ال مان َع من أن يعطي اهلل سبحانه َج َ
النبوة.
صغري ،مثل النبي َي َيى أو النبي عيسى كام يف َّ
أو
لصبي يف الثامنة أو التاسعة من عمره ،كام يف إمامة اإلمام اجلواد.
ٍّ
َّ
تول اإلمام اجلواد اإلمامة ،بعد استشهاد أبيه اإلمام الرضا،
ِ
وبالطبع كان استالمه لإلمامة بتَرصيح ونص األئمة السابقني من أهل
البيت ،وبتعيني ُمس َب ٍق من ِق َبل أبيه.
ِ
ِ
تعرض لالختبار واالمتحان من
وبسبب ص َغر س ِّن اإلمام اجلوادَّ 
قبل األعداء واجلُ َّهال ،إالَّ َّ
أن ِّ
جتل العلوم اإلهلية عىل يده كان باهر ًا
ِ
ِ
ويقرون له بالعلم.
ورائع ًا ،مَّا جعل أعداؤه ُيذعنون ُّ
ومن نافلة القول أن معرفة منصب اإلمامة نص إهلي ،أبلغه تعاىل نبيه
نص عىل خالفة اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
الكريم يوم ّ
عليه له يف منصب إمامة املسلمني ثم كانت للرسول األعظم
رصح يف بعضها بأسامء
حممد مواقف وكلامت ـ يف روايات وردتنا ـ ّ
االَئمة خلفائه واحد ًا واحد ًا حتى اثني عرش إمام ًا ،كام أن األئمة عليهم
((( مريم.11 :

((( مريم.30 - 29 :
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السالم ـ باعتبار عصمتهم ـ نصوا عىل من يليهم هبذا املنصب ،ومل يكن
األمر باختيارهم .عن جابر بن يزيد اجلعفي قال :سمعت جابر بن عبداهلل
األنصاري يقول:
قال يل رسول اهلل :يا جابر إن أوصيائي وأئمة املسلمني من بعدي
عيل ،ثم احلسن ،ثم احلسني ،ثم عيل بن احلسني ،ثم حممد بن عيل
ّأوهلم ّ
املعروف بالباقر ،ستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه منّي السالم ،ثم جعفر
بن حممد ،ثم موسى بن جعفر ،ثم عيل بن موسى ،ثم حممد بن عيل ،ثم
عيل ابن حممد ،ثم احلسن بن عيل ،ثم القائم اسمه اسمي ،وكنيته كنيتي
حممد بن احلسن بن عيل.(((
فتعيني االمام من قبل اهلل عز وجلَ :ق َال تعاىلَ ﴿ :ق َال إِنِّي ج ِ
اع ُل َك
َ
لِلن ِ
َّاس إِ َمام ًا َق َال َو ِم ْن ُذ ِّر َّيتِي َق َال ال َين َُال َع ْه ِدي ال َّظالِ ِمي َن﴾(((.
ويستفاد من هذا النص القرآين ما ييل:
ِ -1
اإلمامة ميثاق إهلي ،وطبيعي أن يكون التعيني من قبل اهلل تعاىل،
ألنه طرف هذا امليثاق.
 -2األفراد الذين تل ّبسوا بعنوان الظلم ،ومارسوا يف حياهتم حلظة ظلم
بحق اآلخرين ،كأن تكون حلظة رشك مثال ،ال يليقون
بحق أنفسهم أو ّ
ّ
لإلمامةِ ،
فاإلمام جيب أن يكون طيلة عمره معصوم ًا .وهل يعلم ذلك
نعي خليفة لرسول
يف نفوس األفراد إالّ اهلل؟! ولو أردنا هبذا املعيار أن ّ
اهلل واإلمام من بعده فال يمكن أن يكون غري عيل واألئمة فيتبني
أن مقام اإلمامة والقيادة من األحكام اإلهل ّية ّ
ّ
وأن اهلل تعاىل هو الذي
((( ينابيع املودة ،القندوزي ج :3ص ،398الباب 94

((( البقرة.124 :
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ّ
الرسول جلعل
يشخص الالّئق هلا ،فلو رأى ال ّلياقة الكافية يف أوالد ّ
اإلمامة عندهم ،ولو تو ّفرت عند أشخاص آخرين جلعلها فيهم ،وهذا
هو ما يعتقد به علامء الشيعة ويدافعون عنه.وسوف نتحدث يف عنوان
مستقل حول امامة االمام اجلواد وهو صبي يف طيات هذا البحث.
اإلمامة في عقيدة الشيعة:
اإلمامة يف عقيدة الشيعة القائلني هبا ختتلف عنها يف منطق اآلخرين
كثري ًا .فإن الكلمة تعني عند الشيعة اخلالفة املطلقة لشخص الرسول
ولعلومه ومعارفه ومؤهالته وصالحياته ومسؤولياته ،وبتعبري آخر
"صورة كاملة للنبوة " ،بفارق واحد فقط هو أن اإلمام ال يوحى إليه ،بينام
النبي يوحى إليه ،فال نبي بغري وحي ،ولكن اإلمام بدونه.
والنبوة ـ يف منطق اإلسالم ـ صالحية فريدة يف نوعها ومتميزة عن
صالحيات سائر البرش ،هيبها اهلل تعاىل إىل فرد خيتاره وجيعله وسيط ًا يتلقى
الوحي منه وينرشه بني قومه ،وإذا متت هذه الفكرة عن النبي تتم عن
اإلمام بنفس املالك ونفس احلجة ،وكام أنه إذا صح القول بأنه من املمكن
ان يغتدي الصبي نبي ًا وهو يف املهد رضيع ،صح ذلك يف اإلمام.
والعمر وإن كان مقياس ًا للناس يف األغلب ولكنه ليس بمقياس عند
ورب شيخ بغيض عند ربه
اهلل ،فليس األكرب سن ًا أعظم عند اهلل دائ ًام،
َّ
ولرب شاب أو طفل حمبوب عند بارئه .العمل الصالح والنية الطيبة
َّ
واإلمكانيات املوهوبة وما إىل ذلك مما هيب الفرد قيمة وتقدير ًا هو
املقياس األول عند اإلسالم ويف منطق القرآن ،أضف إىل ذلك أن القول
بالنبوة واإلمامة ال يمكن إالّ بعد اإليامن الكامل بقدرة اهلل تعاىل عىل أن
جيعل من فرد واحد جممع ًا للفضائل ،ومرجع ًا للمعارف ،وقدوة للناس
12
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وأسوة للخلق ،فاإلعتقاد بالنبوة يفرض عىل اإلنسان اإليامن باملعجزة
(والتي هي ما يتعدى طاقة اإلنسان) وله ميزة عىل سائر البرش حتى يمكنه
أن يقودهم ويقول هلم إنني نذير من اهلل.
وإذا كانت املعجزة تعني شيئ ًا خارج ًا عن الطبيعة اجلارية يف سائر
اخللق ،فال فرق بني أن يكون الفرد الذي تتجىل فيه املعجزة كبري ًا أو
صغري ًا ،غني ًا أو فقري ًا.
وطاملا زعمت األمم السالفة :أن النبي جيب أن يكون له مال وثراء
عريض ،ويكون سيد ًا يف قومه ورئيس ًا مهيب ًا ،فأفهمهم أنبياؤهم بأن
ينزل رمحته يف فرد ال تتوفر فيه هذه الرشوط وجيعله نبي ًا،
اهلل إذا أراد أن َّ
فهل يف ذلك من بأس؟ قال تعاىل:
ِ
ِ
ِ
﴿ َأ ُه ْم َي ْق ِس ُم َ
ح َة َر ِّب َك ن َْح ُن َق َس ْمنَا َب ْين َُه ْم َمع َ
ال َياة الدُّ ْن َيا
ون َر ْ َ
يشت َُه ْم ف ْ َ
ات لِيت ِ
ض درج ٍ
ح ُة
َّخ َذ َب ْع ُض ُه ْم َب ْعض ًا ُس ْخ ِر ّي ًا َو َر ْ َ
َ
َو َر َف ْعنَا َب ْع َض ُه ْم َف ْو َق َب ْع ٍ َ َ َ
ِ
ي َم ُع َ
ون﴾(((.
َر ِّب َك َخ ْ ٌي مَّا َ ْ
ولطاملا تعجبت األمم و ُدهشت حينام رأت أن اهلل قد بعث إليها صبي ًا
نبي ًا ،ولكن ربنا أبرز هلم أن فعله ذلك إنام كان تعمد ًا ليعرفهم معنى النبوة،
وأهنا ليست موهبة عادية تربز يف فرد دون فرد ،تبع ًا للبيئة والرتبية ،وإنام
هو نبو ٌء عن عادة اخللق ،وخرق لسنة الكون ،ونداء جديد ليس يشاهبه
نداء املخلوقات ،بأن اهلل هو القادر وأنه إليه املصري ،يقول عيل بن
أسباط يف حديث له عن اإلمامة :رأيت أبا جعفر اجلواد قد خرج
إ ّيل فأحددت النظر إليه ،وإىل رأسه وإىل رجله ألصف قامته ألصحابنا
بمرص فخر ساجد ًا وقال :إن اهلل احتج يف اإلمامة بمثل ما احتج يف النبوة،
((( الزخرف.32:
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﴿و ََّلا َب َل َغ
الك َْم َصبِ ّي ًا﴾((( وقال اهلل سبحانه وتعاىلَ :
قال تعاىل﴿ :و َءا َت ْينَا ُه ْ ُ
ِ
﴿و َب َل َغ َأ ْر َبع َني َسنَ ًة﴾((( فقد جيوز أن يؤتى احلكمة وهو
َأ ُشدَّ ُه﴾((( وقالَ :
صبي وجيوز أن يؤتى وهو ابن أربعني سنة(((.
أجل إذا كانت النبوة معجزة اهلل تعاىل ،أو كانت آية االبتداع فسواء
ـ إذ ًا ـ أن تظهر يف كبري أو صغري ليس هناك أي استبعاد ملا يشاؤه اهلل
ويفعله ،كام جعل عيسى نبي ًا يف أول صباه..
شبهات حول إمامة اإلمام الجواد:
بعد معرفة ما تقدم نعرض ألهم الشبهات التي احتفت هبا إمامة
اإلمام اجلواد ونجيب عنها بام هو مذكور عىل لسانه أو لسان
باقي األئمة أو علامء الفرقة رضوان اهلل عليهم حتى ال يبقى جمال
للتشكيك يف إمامته.
الشبهة األوىل :إمامة الصبي:
هنض اإلمام اجلواد بأعباء اإلمامة الرشعية للمسلمني وهو بعد
النبوة
ّملا يبلغ احللم عىل نحو ما حدث لعيسى بن مريم حيث ُأويت ّ
يف املهد ،وقد أوجدت هذه الظاهرة حالة من التساؤل والتشكيك لدى
البعض من املوالني ألهل البيت واملعتقدين بإمامتهم بعد رسول
اهلل ،لكن اإلمام استطاع أن يدحض هذه التشكيكات وجييب
عىل التساؤالت املعلنة واخلف ّية بام أويت من فضل وعلم وحكمة وحنكة.
((( مريم.12:

((( يوسف.22 :

((( األحقاف.15 :

((( بصائر الدرجات (حممد بن احلسن الصفار) ص.258:
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تم حسمها بدرجة ما ،من خالل األحاديث
أما التساؤالت فقد ّ
عيل الرضا
والتوجيهات واإلشارات التي صدرت عن والده اإلمام ّ
مقربيه ورؤساء القوم املوالني ألهل البيت يف البلدان
وانترشت بني ّ
كمرص واحلجاز والعراق وبالد فارس.
عىل ّ
أن اإلمام اجلواد نفسه قد قام بنشاط واسع لتبديد تلك
الشكوك التي ُأثريت بشكل أو بآخر بعد وفاة اإلمام الرضا وهو ما
نفهمه من خالل بعض الروايات الواردة هبذا الشأن ،ومنها ما ييل:
أ ـ أورد السيد املرتىض يف عيون املعجزات أنّه :ملا قبض
الرضا كان سن أيب جعفر نحو سبع سنني ،فاختلفت الكلمة
بني الناس ببغداد ويف األمصار ،واجتمع الر ّيان بن الصلت ،وصفوان
احلجاج ،ويونس بن عبد
بن حييى ،وحممد بن حكيم ،وعبد الرمحن بن ّ
الرمحن ،ومجاعة من وجوه الشيعة وثقاهتم يف دار عبد الرمحن بن احلجاج
ويتوجعون من املصيبة ،فقال هلم يونس بن عبد
يف بركة زلول ،يبكون
ّ
الرمحن :دعوا البكاء َمن هلذا األمر واىل من نقصد باملسائل إىل أن يكرب
هذا؟ يعني أبا جعفر.
فقام إليه الر ّيان بن الصلت ،ووضع يده يف حلقه ،ومل يزل يلطمه،
ويقول له :أنت تظهر اإليامن لنا وتبطن الشك والرشك.
إن كان أمره من اهلل جل وعال فلو أنه كان ابن يوم واحد لكان بمنزلة
عمر ألف سنة فهو
الشيخ العامل وفوقه ،وان مل يكن من عند اهلل فلو ّ
واحد من الناس ،هذا ممّا ينبغي أن يفكّر فيه فأقبلت العصابة عليه تعذله
وتو ّبخه.
وكان وقت املوسم ،فاجتمع فقهاء بغداد واألمصار وعلامؤهم ثامنون
شذرات من حياة اإلمام اجلواد 
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فلم
رجالً ،فخرجوا إىل احلج ،وقصدوا املدينة ليشاهدوا أبا جعفرّ ،
وافوا أتوا دار جعفر الصادق ألهنا كانت فارغة ،ودخلوها وجلسوا
عىل بساط كبري ،وخرج إليهم عبد اهلل بن موسى ،فجلس يف صدر
املجلس وقام مناد وقال :هذا ابن رسول اهلل فمن أراد السؤال فليسأله.
حيهم
فسئل عن أشياء أجاب عنها بغري الواجب فورد عىل الشيعة ما ّ
وغمهم.
ّ
مهوا باالنرصاف ،وقالوا يف أنفسهم :لو
واضطرب الفقهاء ،وقاموا و ّ
كان أبو جعفرَ يكُمل جلواب املسائل ملا كان من عبدا هلل ما كان ،من
اجلواب بغري الواجب.
ف ُفتح عليهم باب من صدر املجلس ودخل مو ّفق وقال :هذا أبو
جعفر ،فقاموا إليه بأمجعهم واستقبلوه وس ّلموا عليه فدخل صلوات اهلل
عليه ،وعليه قميصان وعاممة بذؤابتني ويف رجليه نعالن وجلس وأمسك
الناس كلهم ،فقام صاحب املسألة ،فسأله عن مسائله ،فأجاب عنها
عمك عبد اهلل أفتى
باحلق ،ففرحوا ودعوا له وأثنوا عليه وقالوا له :إن ّ
عم إنّه عظيم عند اهلل أن تقف غد ًا
بكيت وكيت ،فقال :ال اله إالّ اهلل يا ّ
بني يديه فيقول لكِ :ل َ تفتي عبادي بام مل تعلم ،ويف األمة من هو أعلم
منك؟!. (((
ب  -وقال إسامعيل بن بزيع :سألته ـ يعني أبا جعفر الثاينـ
عن يشء من أمر اإلمام ،فقلت :يكون اإلمام ابن ّ
أقل من سبع سنني؟
فقال :نعم وأقل من مخس سنني.(((
((( بحار األنوار :ج / 50ص  99ـ 100
((( حلية األبرار.398/2 :
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عيل فأخذت
ج ـ قال عيل بن أسباط :رأيت أبا جعفر وقد خرج ّ
أنظر إليه وجعلت انظر إىل رأسه ورجليه ،ألصف قامته ألصحابنا بمرص
عيل ! إن اهلل احتج يف اإلمامة بمثل
فبينا أنا كذلك حتى قعد ،فقال :يا ّ
(((
(((
ما احتج يف النبوة ،فقال﴿ :وآتيناه احلكم صبي ًا﴾ ﴿ ،و ّملا بلغ أشده﴾ ،
﴿وبلغ أربعني سنة﴾((( ،فقد جيوز أن يؤتى احلكمة وهو صبي وجيوز أن
يؤتاها وهو ابن أربعني سنة. ((( 
وال نرتدد بالقول ّ
إن تصدي اإلمام اجلواد إلمامة املسلمني وهو
صبي كان معجزة بذاته.
الشبهة الثانية :زواج اإلمام من بنت املأمون:
ونتساءل ملاذا أقدم اإلمام اجلواد عىل الزواج من بنت املأمون
العبايس ،الذي كان أبرز أعداء اإلمام وخاصة بعد أن تسبب يف
استشهاد والده اإلمام الرضا؟
ولكي نعرف اإلجابة عن مثل هذا السؤال البدّ أن نلقي نظرة عىل
احلركة الرسالية التي كان األئمة يقودوهنا ويوسعوهنا ،يف عرص
اإلمام الرضا ونجله اإلمام اجلواد.
حتولت احلركة الرسالية إىل حركة تستطيع أن تتداخل
ففي عهد املأمون َّ
تكون ما يسمى اليوم بحكومة
مع النظام وتستفيد من مظلته أو حتى ّ
ائتالفية ،مع أي دولة من الدول ،واألئمة كانوا يقبلون باحلامية من
((( مريم.12 :

((( القصص.14 :

((( األحقاف.15 :

((( أصول الكايف.314 / 1 :
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قبل الدولة بدون أن يفقدوا رسالتهم.
واألئمة املعصومون مل حيلوا حركتهم ،أي أهنم مل يقبلوا باخلالفة
ومل يشرتكوا فيها ،والدليل عىل ذلك موقف اإلمام الرضا من والية العهد
حيث َقبِ َلها برشط عدم التدخل يف شؤون النظام.
أما اإلمام اجلواد فحينام خطب أبنة املأمون وتزوجها ،أصبح صهر
اخلليفة واستفاد من ذلك ألجل رسالته فامذا يعني أن يصبح شخص
صهر ًا للخليفة؟
إن من يدخل البالط يمكن أن يصري والي ًا عىل منطقة ،أو حاك ًام عىل
بلد ،أو قايض القضاة ال أقل ،ولكن اإلمام اجلواد مل يفعل شيئ ًا من
ذلك ،بل أخذ بيد زوجته وذهب إىل املدينة وبقي هناك حتى مات املأمون
العبايس.
فامذا كسب اإلمام من هذه املصاهرة؟
كسب اإلمام اجلواد  هبذا العمل أمرين:
أوالً :منع املأمون من أن يقوم بعملية اغتياله ،وذلك بقبوله الزواج
من ابنته.
ثاني ًا :جعل خمالب السلطة وأنياهبا يف قفص احلركة الرسالية ،وذلك
أن املأمون ما كان ليجرؤ بعد ذلك عىل أن يقوم بالفتك برجاالت احلركة
وجمموعاهتا.
ولقد كان هذا األسلوب متبع ًا يف كثري من عصور األئمة ،وخري
شاهد عىل ذلك قصة عيل بن يقطني بن موسى البغدادي الذي كان بمثابة
مستشار للخليفة املهدي العبايس ،ثم صار يف رتبة الوزير هلارون الرشيد،
وعندما حصل عىل هذا املنصب وكان اجتاهه رسالي ًا ،جاء إىل اإلمام
18
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الكاظم وقال" :يا ابن رسول اهلل أنا رصت عون ًا هلذا الطاغية" وأراد
أن يستقيل ،ومعروف أن الذي حيصل عىل هذا املركز ذلك اليوم يسيطر
عىل مرافق أكرب دولة يف العامل.
فطلب منه اإلمام أن يظل يف عمله ،ويستمر يف أداء مهامه الرسالية
ويبقى يف بالط هارون ،وعاود الطلب من اإلمام بأن يأذن له برتك
السلطة إالّ أن اإلمام مل يأذن له ،ولقد كانت أعامله كبرية بالنسبة للحركة،
حتى أن اإلمام الكاظم قال فيه عندما دخل عليه داود الرقي ،يف
يوم النحر :ما عرض يف قلبي أحد وأنا عىل املوقف إالّ عيل بن يقطني،
فإنه ما زال معي وما فارقني حتى أفضت.(((
أما نية املأمون من مصاهرة االمام لعلها تفهم بشكل آخر:
 -1إنّه أراد التمويه عىل الرأي العام بإظهار براءته من اغتياله لإلمام
الرضا فإنّه لو كان قات ً
زوج ابنه من ابنته.
ال له ملا ّ
 -2إنّه حاول الوقوف عىل نشاط اإلمام اجلواد واإلحاطة ّ
باتاهاته
السياسية ،ومعرفة العنارص املوالية له ،والقائلة بإمامته ،وذلك من طريق
ابنته التي ستكون زوجة له.
ّ -3
لعل من أهم األسباب ،وأكثرها خطورة هو ّ
أن املأمون قد حاول
جر اإلمام إىل ميادين اللهو واللعب ليهدم بذلك رصح
من هذه املصاهرة ّ
أهم بنوده عصمة اإلمام
اإلمامة الذي تدين به الشيعة ،والذي كان من ّ
وامتناعه من اقرتاف أي ذنب عمد ًا كان أو سهو ًا ،وكان من الطبيعي أن
يفشل يف ذلك ّ
بأي شكل من األشكال،
فإن اإلمام مل يتجاوب معه ّ
ولو كان يف ذلك إزهاق نفسه ،أ ّما ما ّ
يدل عىل ذلك ك ّله فهو ما رواه ثقة
((( جامع الرواة (العالمة األردبييل) :ج  ،1ص .609
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نصه( :احتال املأمون عىل أيب جعفرّ 
بكل
اإلسالم الكليني قال ما ّ
فلم ّ
اعتل وأراد أن يبني عليه ابنته ـ أي يزفها
حيلة فلم ُي ْمكّن ُه فيه يشءّ ،
اليه ـ دفع إىل مائتي وصيفة من أمجل ما يكون إىل ّ
كل واحدة منه ّن جام ًا فيه
جوهر يستقبلن أبا جعفر إذا قعد يف موضع األخيار ،فلم يلتفت إليه ّن،
وكان هناك رجل يقال له خمارق ،صاحب صوت وعود ،ورضب ،طويل
اللحية فدعاه املأمون ،فقال :يا أمري املؤمنني إن كان يشء من أمر الدنيا
فأنا أكفيك أمره ،فقعد بني يدي أيب جعفر فشهق خمارق شهقة اجتمع
فلم فعل ساعة وإذا أبو
عليه أهل الدار ،وجعل يرضب بعوده ،ويغنّيّ ،
ثم رفع إليه رأسه ،وقال :اتّق اهلل يا
جعفر ال يلتفت إليه يمين ًا وال شامالًّ ،
ذا العثنون((( قال :فسقط املرضاب من يده والعود ،فلم ينتفع بيديه إىل أن
مات ،فسأله املأمون عن حاله قالّ :ملا صاح يب أبو جعفر فزعت فزعة ال
ُأفيق منها أبد ًا(((.

جلر اإلمام إىل ميادين
وكشفت هذه الرواية عن حماوالت املأمون ّ
اللهو ،فقد عرض له مجيع ألوان املغريات ،وكان اإلمام آنذاك يف ريعان
حرمه اهلل
عم ّ
الشباب ،فاعتصم بطاقاته الروحية اهلائلة ،وامتنع ّ
عليه ،وقد أفسد بذلك خم ّططات املأمون الرامية إىل إبطال ما تذهب
إليه الشيعة من عصمة أئمتهم ،وكانت هذه اجلهة ـ فيام نحسب ـ هي
السبب يف إضفاء لقب التقي عليه ألنّه اتّقى اهلل يف أشدّ األدوار ،وأكثرها
رش املأمون.
صعوبة ،فوقاه اهلل ّ
((( العثنون :اللحية ،أو ما فضل منها بعد العارضني أو طوهلا.
((( أصول الكايف :ج  1ص .495 - 494
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نعوذ باهلل م ّما تقولون بل أنا له عبد:
عم الرضا ـ
عم أبيه ـ أي ّ
عيل بن جعفر قد ناهز الثامنني عام ًا ،وهو ّ
كان ّ
ِ
قد عرف منزلة أيب جعفر ،وأدرك ّ
أن اإلمامة ليست بالس ّن والشيخوخة
رس إهلى ..مكنون من مكنونات الغيب ،ال
وغريها ...إنّام هو أمر إهلىّ ...
ّ
حيل غوامضه ّإل التسليم ألمره تعاىل ..وهكذا فعل عيل بن جعفر ...فقد
عيل
أصاب هذا الشيخ يف فعله أليب جعفر ويف تسليمه ألمر اهلل ...كان ّ
بن جعفر نموذج ًا رائع ًا من نامذج الطاعة والتسليم ألمر ال يعرف منه ّإل
أنّه أمر اهلل...
عمر قال :كنت عند عيل بن جعفر الصادق
روى حممد بن احلسن بن ّ
جالس ًا باملدينة ،وكنت أقمت عنده سنتني أكتب عنه ما سمع من أخيه
ـ يعني أبا احلسن موسى الكاظم ـ إذ دخل عليه أبو جعفر حممد بن
عيل الرضا يف مسجد رسول اهلل ،فوثب عيل بن جعفر رمحه اهلل
عم،
بال حذاء وال رداء ،فق ّبل يده وع ّظمه ،فقال له أبو جعفر :يا ّ
أجلس رمحك اهلل ،فقال :يا سيدي ،كيف أجلس وأنت قائم؟.
عيل بن جعفر إىل جملسه جعل أصحابه يو ّبخونه ويقولون:
ّ
فلم رجع ّ
عز
عم أبيه وأنت تفعل به هذا الفعل؟! فقال :اسكتوا ،إذا كان اهلل ّ
أنت ّ
ّ
وأهل هذا الفتى ووضعه
يؤهل هذه الشيبةّ ،
وجل ـ وقبض عىل حليته ـ مل ِّ
(((
حيث وضعهٌ ،أنكر فضله؟! نعوذ باهلل ممّا تقولون ،بل أنا له عبد .
عم أبيه ...الشيخ املحدِّ ث ..الفقيه ...شيخ اهلاشم ّيني
عيل ّ
هكذا كان ّ
وعيل اإلمام ابن
سنّ ًا ..الزم جعفر اإلمام والده ..وموسى اإلمام أخاه..
ّ
((( كاىف ،322/1 :ح.12
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عيل
أخيه ...روى عنهم وسمع أحاديثهم ..وتف ّقه بفقههم حتى صار ّ
الفقيه واملحدِّ ث ونقيب العلو ّيني يف وقته ..هو اليوم خيضع إلمامة ابن
باعي ...وال يرى شيخ اهلاشميني ونقيبهم ضري ًا أن
أخيه
الس ّ
الصبي ُ
ّ
يتصاغر لإلمام أيب جعفر ،وأن يع ِّظم مقامه ،ويراعي ح ّقه ...فقد تر ّبى
أئمة ...فعليه اليوم أن يظهر ما تأ ّدب عليه من التسليم
يف كنف ثالثة ّ
والطاعة واالتّباع إلمام وقته ..خليفة أبيه ..بل خليفة رسول اهلل..
باعيّ ..إنم
وكان الناس يو ّبخون الشيخ عىل توقريه هلذا
الس ّ
الصبي ُ
ّ
ٍ
ال يدركون ّإل أنّه الصبي حممد ..وعيل ال يدرك عن حممد إالّ أ نّه
اإلمام ...احلجة ..خليفة أبيه ...بل خليفة رسول اهلل.
كان حييى بن أكثم قايض القضاة يف عهد املأمون ،وينقل عنه أنه قال:
فبينا أطوف بقرب رسول اهلل ،رأيت حممد بن عيل الرضا يطوف
به ،فناظرته يف مسائل عندي ،فاخرجها إيل ،فقلت له واهلل إين أريد أن
أسألك مسألة واحدة ،وإين واهلل ألستحي من ذلك ،فقال يل :أنا أخربك
قبل أن تسألني ،تسألني عن اإلمام ،فقلت هو واهلل هذا ،فقال :إذ ًا هو،
فقلت :عالمة ،فكان يف يده عصا فنطقت وقالت :إنه موالي إمام هذا
الزمان وهو احلجة(((.
في المدينة:
وبقي االمام اجلواد يف املدينة املنورة بعد عهد إمامته زهاء ثامنية
أعوام ،حيرتمه اخلاص والعام ويأوي إليه البعيد والقريب ،يسألونه عام
أغمض وأشكل عليهم فيحل ذلك هلم يف أرسع وقت.
يقول بعض الرواة :ملا مات أبو احلسن الرضا حججنا فدخلنا عىل
((( الكايف :ج  ،1ص ..353
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أيب جعفر وقد حرض من الشيعة من كل بلد لينظروا إىل أيب جعفر

فدخل عمه عبد اهلل بن موسى وكان شيخ ًا كبري ًا نبيالً ،عليه ثياب خشنة
وبني عينيه سجادة.
فجلس وخرج أبو جعفر من احلجرة وعليه قميص قصب ورداء
قصب ونعل خوص بيضاء ،فقام عبد اهلل ـ عمه ـ واستقبله وق َّبل بني
عينيه وقامت الشيعة ،وقعد أبو جعفر عىل كريس ونظر الناس
بعضهم إىل بعض حتري ًا لصغر سنه.
فانتدب رجل من القوم فقال لعمه :أصلحك اهلل ما تقول يف رجل أتى
هبيمة .فقال :تقطع يمينه ويقام عليه احلد.
فغضب أبو جعفر وقال :يا عم إتق اهلل إنه لعظيم أن أفتيت يوم
القيامة بني يدي اهلل عز وجل ملا أفنيت الناس بام ال تعلم ،فقال له عمه :يا
سيدي أليس قال هذا أبوك؟
فقال أبو جعفر :إنام ُس ِئل أيب عن رجل نبش قرب امرأة فنكحها،
فقال أيب :تقطع يمينه للنبش ويرضب حد الزنا ،فإن حرمة امل ِّيتة كحرمة
احلية فقال :صدقت يا سيدي أنا أستغفراهلل(((.
علم اإلمام:
ال فضيلة كالعلمّ ،
فإن به حياة األمم وسعادهتا ،ورق ّيها وخلودها ،وبه
نباهة املرء وعلو مقامه ورشف نفسه .وال غرابة لو كان العلم أفضل من
العبادة أضعاف ًا مضاعفهّ ،
ألن العابد صالح عىل طريق نجاة ،قد استخلص
نفسه فحسب ،ولكن العامل مصلح يستطيع أن يستخرج عوامل كبرية من
غياهب الضالل ،وصالح يف نفسه أيض ًا ،وقد فتح عينيه يف طريقه ،ومن
((( بحار األنوار :ج  ،50ص .85
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فتح عينه أبرص الطريق .وقد جاء يف السنّة الثناء العاطر عىل العلم ـ القدر
مجة يف مدحه
املتي ّقن منه علم الدين ـ وأهله ،كام جاء يف الكتاب آيات ّ
ومدح ذويه ،وهذا أمر مفروغ عنه ،ال حيتاج إىل استشهاد واستدالل.
علم األنبياء واألوصياء إلهامي:
ّ
إن علم الدين عىل قسمني :إهلامي وكسبي ،والكسبي يقع فيه اخلطأ
ِ
العال وخطأه يعود عىل َ
العال ك ّله،
والصحة والغلط ،وغلط
والصواب،
ّ
ألن الناس أتباع العلامء يف األحكام واحلالل واحلرام ،واهلل ّ
ّ
جل شأنه ال
ِ
رشعها ،فالبد
يريد للناس إالّ العمل بالرشيعة التي أنزهلا ،واألحكام التي ّ
إِذن من أن يكون يف الناس عامل ال خيطأ وال يغلط ،وال يسهو وال ينسى،
لريشد الناس إىل تلك الرشيعة املنزلة منه ّ
املرشعة
جل شأنه ،واألحكام ّ
من لدنه سبحانه ،فال تقع األُ ّمة يف أرشاك األخطاء وحبائل األغالط ،وال
يكون ذلك إِالّ إذا كان علم العامل وحي ًا أو إِهلام ًا .فمن هنا كان حت ًام أن
اإلحيائي أو ِ
يكون علم األنبياء وأوصيائهم من العلم ِ
اإلهلامي صون ًا هلم
ألمم من الوقوع يف املخالفة ولو ً
ول ُ
خطأ.
احتجاجاته ومناظراته:
لالمام اجلواد مناظرات واحتجاجات كثرية منها ما عن الريان
بن شبيب قال :ملا أراد املأمون أن يزوج ابنته أم الفضل أبا جعفر حممد
بن عيل بلغ ذلك العباسيني فغلظ عليهم ،واستنكروه منه ،وخافوا
أن ينتهي األمر معه إىل ما انتهى مع الرضا فخاضوا يف ذلك واجتمع
منهم أهل بيته األدنون منه ،فقالوا :ننشدك اهلل يا أمري املؤمنني أن تقيم
عىل هذا األمر الذي عزمت عليه من تزويج ابن الرضا فإنّا نخاف أن
خيرج به عنا أمر قد ملكناه اهلل عز وجل وينزع منا عز ًا قد ألبسناه اهلل وقد
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عرفت ما بيننا وبني هؤالء القوم قدي ًام وحديث ًا.
وما كان عليه اخللفاء الراشدون قبلك ،من تبعيدهم والتصغري هبم،
وقد كنا يف وهلة من عملك مع الرضا ما عملت فكفانا اهلل املهم من ذلك
فاهلل اهلل أن تردنا إىل غم قد انحرس عنا وارصف رأيك عن ابن الرضا
واعدل إىل من تراه من أهل بيتك يصلح لذلك دون غريه.
ثم قالوا له :إن هذا الفتى وإن راقك منه هديه فإنه صبي ال معرفة له
وال فقه فأمهله ليتأدب ثم اصنع ما تراه بعد ذلك.
فقال هلم :وحيكم إين أعرف هبذا الفتى منكم وإن أهل هذا البيت
علمهم من اهلل تعاىل ومواده وإهلامه ،مل تزل آباؤه أغنياء يف علم الدين
واألدب عن الرعايا الناقصة عن حد الكامل ،فإن شئتم فامتحنوا أبا
جعفر بام يتبني لكم به ما وصفت لكم من حاله.
قالوا :قد رضينا لك يا أمري املؤمنني وألنفسنا بامتحانه ،فخل بيننا وبينه
لننصب من يسأله بحرضتك عن شئ من فقه الرشيعة ،فان أصاب يف
اجلواب عنه مل يكن لنا اعرتاض يف أمره وظهر للخاصة والعامة سديد
رأي أمري املؤمنني فيه ،وإن عجز عن ذلك فقد كفينا اخلطب يف معناه فقال
هلم املأمون :شأنكم وذلك متى أردتم.
فخرجوا من عنده واجتمع رأهيم عىل مسألة حييى بن أكثم ،وهو يومئذ
قايض الزمان عىل أن يسأله مسألة ال يعرف اجلواب فيها ،ووعدوه بأموال
نفيسة عىل ذلك ،وعادوا إىل املأمون وسألوه أن خيتار هلم يوما لالجتامع
فأجاهبم إىل ذلك.
فاجتمعوا يف اليوم الذي اتفقوا عليه وحرض معهم حييى بن أكثم وأمر
املأمون أن يفرش أليب جعفر دست وجيعل له فيه مسورتان ففعل ذلك
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وخرج أبو جعفر وهو يومئذ ابن تسع سنني وأشهر فجلس بني املسورتني
وجلس حييى بن أكثم بني يديه وقام الناس يف مراتبهم واملأمون جالس يف
دست متصل بدست أيب جعفر .
فقال حييى بن أكثم للمأمون :يأذن يل أمري املؤمنني أن أسأل أبا جعفر
عن مسألة؟ فقال له املأمون :استأذنه يف ذلك فأقبل عليه حييى بن أكثم
فقال :أتأذن يل جعلت فداك يف مسألة؟ فقال أبو جعفر :سل إن شئت.
قال حييى :ما تقول جعلت فداك يف ُ ِمر ٍم قتل صيد ًا؟.
فقال أبو جعفر :قتله يف حل أو حرم عامل ًا كان املحرم أو جاه ً
ال
قتله عمد ًا أو خطأ ،حر ًا كان املحرم أو عبد ًا صغري ًا كان أو كبري ًا ،مبتدئ ًا
بالقتل أو معيد ًا من ذوات الطري كان الصيد أم من غريها ،من صغار
الصيد أم من كبارها مرص ًا عىل ما فعل أو نادم ًا ،يف الليل كان قتله للصيد
أم يف النهار ،حمرم ًا كان بالعمرة إذ قتله أو باحلج كان حمرم ًا؟.
فتحري حييى بن أكثم وبان يف وجهه العجز واالنقطاع وتلجلج حتى
عرف مجاعة أهل املجلس عجره فقال املأمون :احلمد هلل عىل هذه النعمة
والتوفيق يل يف الرأي ثم نظر إىل أهل بيته فقال هلم :أعرفتم اآلن ما كنتم
تنكرونه؟.
تفرق الناس وبقي من اخلاصة من بقي ،قال املأمون أليب جعفر :إن
فلام ّ
رأيت جعلت فداك أن تذكر الفقه الذي فصلته من وجوه من قتل املحرم
لنعلمه ونستفيده.
فقال أبو جعفر :نعم إن املحرم إذا قتل صيد ًا يف احلل وكان الصيد
من ذوات الطري ،وكان من كبارها ،فعليه شاة ،فإن أصابه يف احلرم فعليه
اجلزاء مضاعف ًا ،وإذا قتل فرخ ًا يف احلل فعليه محل قد فطم من اللبن وإذا
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قتله يف احلرم فعليه احلمل وقيمة الفرخ ،فإذا كان من الوحش وكان محار
وحش فعليه بقرة ،و إن كان نعامة فعليه بدنة وإن كان ظبي ًا فعليه شاة وإن
كان قتل شيئ ًا من ذلك يف احلرم فعليه اجلزاء مضاعف ًا هدي ًا بالغ الكعبة.
وإذا أصاب املحرم ما جيب عليه اهلدي فيه ،وكان إحرامه باحلج نحره
بمنى ،وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة ،وجزاء الصيد عىل العامل
واجلاهل سواء ويف العمد عليه املاء ثم وهو موضوع عنه يف اخلطاء،
والكفارة عىل احلر يف نفسه ،وعىل السيد يف عبده ،والصغري ال كفارة
عليه ،وهي عىل الكبري واجبة والنادم يسقط ندمه عنه عقاب اآلخرة
واملرص جيب عليه العقاب يف اآلخرة.
فقال املأمون :أحسنت يا أبا جعفر أحسن اهلل إليك فان رأيت أن تسأل
حييى عن مسألة كام سألك فقال أبو جعفر ليحيى :أسألك؟ قال:
ذلك إليك جعلت فداك فإن عرفت جواب ما تسألني عنه وإال استفدته
منك.
فقال له أبو جعفر :أخربين عن رجل نظر إىل امرأة يف أول النهار
فكان نظره إليها حرام ًا عليه ،فلام ارتفع النهار حلت له ،فلام زالت الشمس
حرمت عليه ،فلام كان وقت العرص حلت له ،فلام غربت الشمس حرمت
عليه ،فلام دخل وقت العشاء اآلخرة حلت له ،فلام كان وقت انتصاف
الليل حرمت عليه فلام طلع الفجر حلت له ،ما حال هذه املرأة وبامذا
حلت له وحرمت عليه؟ فقال له حييى بن أكثم :ال واهلل ال أهتدي إىل
جواب هذا السؤال وال أعرف الوجه فيه ،فان رأيت أن تفيدناه.
فقال أبو جعفر :هذه َأ َمة لرجل من الناس ،نظر إليها أجنبي يف أول
النهار فكان نظره إليها حرام ًا عليه ،فلام ارتفع النهار ابتاعها من موالها
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فحلت له فلام كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه ،فلام كان وقت العرص
تزوجها فحلت له فلام كان وقت املغرب ظاهر منها فحرمت عليه ،فلام
كان وقت العشاء اآلخرة ك ّفر عن الظهار فحلت له ،فلام كان نصف الليل
طلقها واحدة ،فحرمت عليه ،فلام كان عند الفجر راجعها فحلت له.
قال :فأقبل املأمون عىل من حرضه من أهل بيته فقال هلم :هل فيكم
من جييب هذه املسألة بمثل هذا اجلواب أو يعرف القول فيام تقدم من
السؤال؟ قالوا :ال واهلل إن أمري املؤمنني أعلم بام رأى فقال :وحيكم إن
أهل هذا البيت خصوا من اخللق بام ترون من الفضل ،وإن صغر السن
فيهم ال يمنعهم من الكامل.
أما علمتم أن رسول اهلل افتتح دعوته بدعاء أمري املؤمنني عيل بن
أيب طالب وهو ابن عرش سنني ،و َقبِل منه االسالم وحكم له به ،ومل يدع
أحد ًا يف سنّه غريه ،وبايع احلسن واحلسني ومها ابنا دون الست سنني ،ومل
يبايع صبي ًا غريمها أوال تعلمون ما اختص اهلل به هؤالء القوم وإهنم ذرية
بعضها من بعض جيري آلخرهم ما جيري ألوهلم ،فقالوا :صدقت يا أمري
املؤمنني ثم هنض القوم(((.
دور اإلمام الجواد في تفسير القرآن:
ّ
املفسون للقرآن
إن ّ
أئمة أهل البيت هم الراسخون يف العلمّ ،
الكريم كام أنزله اهلل وأراده حقيقة ،وهم وحدهم العاملون بتأويله،
والدليل عىل ظاهره وباطنه.
ِ
بأنم عدل القرآن للنبوي الصحيح
وليس بدع ًا من القول إذا س ّلمنا ّ
إن ِ
تار ُك
املدونات احلديثية لدى الفريقني ،ذلك هو حديثّ :
املروي يف ّ
((( االرشاد:الشيخ املفيد:ج ،2ص .283واالحتجاج :الشيخ الطربيس :ج ، 2ص.242
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ِ
ِ
ِ
رت ِت أهل بِيتِي ما إن َت َ َسكتُم ِ ُبام َلن تضلوا
فيك ُُم ال َث َق َلني كتاب اهلل وع َ
َبعدي أبد ًا.(((
إذا علمت هذا ،فينبغي بمن هو عدل الكتاب الكريم وقرينه أن
يكون عامل ًا ّ
بكل آياته ،وحميط ًا بجميع أرساره وحمكمه ومتشاهبه ،ناسخه
ومنسوخه ،وهكذا كان أهل البيت قرآن ًا ناطق ًا هيدي للتي هي أقوم،
ويبش املؤمنني بخط واليتهم بأن هلم قدم صدق عند مليك مقتدر.
ّ
األئمة امليامني بشأن القرآن
وعىل الرغم من أن ما وصل إلينا عن ّ
الكريم وتفسريه ال يشكّل إالّ نزر ًا يسري ًا ملا يمتلكون من حصيلة علمية،
وثراء فكري ليس هلام حدود ،إالّ ّ
أن املتصدّ ي لتفسري القرآن الكريم ال
يمكنه االستغناء عن تفسريهم ملا فيه من سامت أصيلة لفهم كتاب
اهلل ،أبرزها تفسري القرآن بالقرآن ،والقول بسالمة القرآن من التحريف،
وغريها من املبادئ األساسية إلدراك معاين الكتاب الكريم.
وإمامنا اجلواد هو واحد من تلك الكوكبة ،ومن أمثلة تفسريه
ما نقله الشيخ الكليني يف الكايف بسنده عن داود بن القاسم أيب هاشم
اجلعفري الذي قال :قلت أليب جعفر سائ ً
ال عن معنى﴿ :الَّ تُدْ ِر ُك ُه
األَ ْب َص ُار َو ُه َو ُيدْ ِر ُك األَ ْب َص َار﴾(((.
ِ
فقال :يا أبا هاشم ،أوهام القلوب أ َد ُق م ْن أ ْبصار العيون ،أنت
قد تدرك بومهك السند واهلند ،والبلدان التي مل تدخلها ،وال تدركها
ببرصك ،وأوهام القلوب ال تدركه ،فكيف أبصار العيون؟.(((
((( أصول الكايف:ج ،1ص.36

((( األنعام.103 :

((( الكايف (الشيخ الكليني) :ج ،1ص.99
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ونقل الشيخ الطويس يف هتذيبه ،بسنده عن الس ّيد عبد العظيم بن عبد
عم
اهلل احلسني ،عن أيب جعفر ّ
حممد بن عيل الرضا أنّه قال :سألته ّ
ُأ ّ
حرم اهلل ذلك
هل لغري اهلل قال :ما ُذبح لصنم أو وثن أو شجرّ ،
اض ُطر َغي با ٍغ والَ َع ٍ
اد َفال إِ ْث َم
حرم امليتة والدم وحلم اخلنزير ﴿ َف َم ِن ْ َّ ْ َ َ َ
كام ّ
(((
َ ِ (((
َعل ْيه﴾ أن يأكل امليتة. 
قال :فقلت له :يا بن رسول اهلل ،متى ّ
حتل للمضطر امليتة؟
فقال :حدّ ثني أيب عن أبيه ،عن آبائهّ 
أن رسول اهللُ سئل
فقيل له :يا رسول اهلل إنّا نكون بأرض فتصيبنا املخمصة ،فمتى ُّ
حتل لنا
امليتة؟ قال :ما مل تصطبحوا أو تغتبقوا ،أو حتتفوا بقالً ،فشأنكم هبذا.
عز َّ
وجل:
قال عبد العظيم :فقلت له :يا بن رسول اهلل فام معنى قوله َّ
اض ُطر َغي با ٍغ والَ َع ٍ
اد﴾؟
﴿ َف َم ِن ْ َّ ْ َ َ َ
قال :العادي :السارق ،والباغي :الذي يبغي الصيد بطر ًا وهلو ًا،
اضطرا ،هي حرام عليهام
ال ليعود به عىل عياله ،ليس هلام أن يأكال امليتة إذا
ّ
يف حال االضطرار ،كام هي حرام عليهام يف حال االختيار ،وليس هلام أن
يقصا يف صوم وال صالة يف سفر.
ّ
ِ
ِ
ْ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
يح ُة
َّط
ن
ال
و
ة
ي
د
ت
ل
ا
و
ة
ذ
و
ق
و
ل
ا
و
ة
ق
ن
ْخ
ن
ل
ا
﴿و
تعاىل:
اهلل
فقول
له:
قلت
قال:
َ
ُ
َ
َ َ ِّ َ َ
َ ْ
َ
الس ُب ُع إِالَّ َما َذ َّك ْيت ُْم﴾(((.
َو َما َأك ََل َّ
قال :املنخنقة :التي انخنقت بأخناقها حتّى متوت ،واملوقوذة :التي
مرضت ووقذها املرض حتّى مل تكن هبا حركة ،واملرت ّدية :التي ترت ّدى من
((( البقرة173:

((( هتذيب االحكام (الشيخ الطويس):ج ،9ص.83
((( املائدة3 :

30

شذرات من حياة اإلمام اجلواد 

مكان مرتفع إىل أسفل ،أو ترت ّدى من جبل ،أو يف بئر فتموت ،والنطيحة:
التي تنطحها هبيمة ُأخرى فتموت ،وما أكل السبع منه فامت ،وما ُذبح
عىل النُصب عىل حجر أو عىل صنم ،إالّ ما ُأدركت ذكاته ُ
كي.
فذ ّ
﴿و َأن ت َْس َت ْق ِس ُمو ْا بِاألَ ْزالَ ِم﴾؟
قلتَ :
قال :كانوا يف اجلاهلية يشرتون بعري ًا فيام بني عرشة أنفس،
ويستقسمون عليه بالقداح ،وكانت عرشة ،سبعة هلم أنصباء ،وثالثة
فالفذ ،والتوأم ،والنافسِ ،
ّ
واحللس،
ال أنصباء هلا ،أ ّما التي هلا أنصباء:
ّ
واملعل ،والرقيب.
واملسبل،
وأ ّما التي ال أنصباء هلا :فالسفح ،واملنيح ،والوغد ،وكانوا جييلون
السهام بني عرشة ،فمن خرج باسمه سهم من التي ال أنصباء هلا ُألزم
ثلث ثمن البعري ،فال يزالون كذلك حتّى تقع السهام التي ال أنصباء هلا
ثم ينحرونه ويأكل السبعة الذين مل ينقدوا
إىل ثالثة ،ف ُيلزم ثمن البعريّ ،
فلم جاء
يف ثمنه شيئ ًا ،ومل يطعموا منه الثالثة الذين و ّفروا ثمنه شيئ ًاّ ،
ِ
﴿و َأن
حرم ،وقال عز وجل َ :
حرم اهلل تعاىل ذكره ذلك فيام ّ
اإلسالم ّ
ت َْس َت ْق ِس ُمو ْا بِاألَ ْزالَ ِم َذلِك ُْم فِ ْس ٌق﴾ يعني حرام ًا.(((
اإلمام الجواد والدفاع عن الوحدانية الحقة:
ِ
مل
يكتف اإلمام حممد اجلواد يف دفاعه عن مبدأ اإلمامة ما مل
يكن مط ّع ًام بمبدأ التوحيد ،فالتشبيه والتجسيم صنمية الثقافة العباسية
املستوردة من خلف األسوار اإلسالمية ،تنتفض اليوم بعد أن دعاها
معاوية بن أيب سفيان برجاالهتا املن ِّظرين :كعب األحبار وأبو هريرة
وأمثاهلام ،إلجياد صيغ جاهزة حترف املسرية التوحيدية عن اجتاهها
((( هتذيب االحكام (الشيخ الطويس):ج ،9ص.84-.83
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املحمدي الذي أرسى قواعده إ ّبان دعوته ،وترتاجع هذه التنظريات
التجسيمية بعد تصدّ ي أهل البيت خصوص ًا ،وعرص اإلمامني
الباقر والصادق يسمحان للتحرك هبذا االجتاهّ ،إل ّ
أن عرص املزاوجة
الثقافية بني الغرب املسيحي والرشق اإلسالمي دعا املأمون أن يتسامح
يف إذكاء روح الثقافة التجسيمية من جديد ،ومل يكن بوسع أئمة أهل
عتوها املقتلع
البيتّ إل أن يتصدَّ وا ملثل هذه التيارات وإيقاف ِّ
لثوابت التوحيد.
وكان اإلمام عيل بن موسى الرضا قد متتّع بفرصة احلوار مع ُاولئك
املجسمة من املسلمني والديانات االُخرى :هيودية ونرصانية وجموسية
ِّ
وغريها ،فاغتنم فرصة املحاورات الرسمية التي عقدها املأمون إلظهار
فضل اإلمام الرضا ومقامه العلمي ،وتصويب رأيه يف اختياره املوفق
منصة احلوار ،ويلقي من
لإلمام ولي ًا للعهد ،واليوم خليفته اجلواد يعتيل ّ
املجسمة وأمثاهلم.
نظريات التوحيد ما تو ّقف معها انتهاكات ُاولئك
ِّ
ففي جوابه ملن سأله عن الرب تعاىل :أ َل ُه أسامء وصفات يف كتابه؟ وهل
أسامؤه وصفاته هي هو؟
فقال أبو جعفرّ :
«إن هلذا الكالم وجهني :إن كنت تقول( :هي
هو) أنّه ذو عدد وكثرة فتعاىل اهلل عن ذلك ،وإن كنت تقول( :هذه
األسامء والصفات مل تزل) ّ
فإن ممّا مل تزل حمتمل عىل معنيني.
فإن قلت :مل تزل عنده يف علمه وهو يستحقها فنعم ،وإن كنت تقول:
مل تزل صورها وهجاؤها وتقطيع حروفها فمعاذ اهلل أن يكون معه يشء
غريه ،بل كان اهلل تعاىل ذكره وال خلق ،ثم خلقها وسيلة بينه وبني
خلقه ،يترضعون هبا إليه ويعبدون ،وهي ذكره وكان اهلل سبحانه وال
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ذكر ،واملذكور بالذكر هو اهلل القديم الذي مل يزل ،واألسامء والصفات
واملعني هبا هو اهلل ،ال يليق به االختالف وال االئتالف ،وإنّام
خملوقات،
ّ
املتجزئ ،وال يقال له :قليل وال كثري ،ولكنّه القديم يف
خيتلف ويتأ ّلف
ّ
ذاته؛ ّ
متوهم
متجزئ وال
متجزئ ،واهلل واحد ال
ألن ما سوى الواحد
ّ
ِّ
ّ
متوهم بالقلة والكثرة فهو خملوق ّ
دال
متجز ٍئ أو
بالق ّلة والكثرة ،وكل
ّ
ّ
خبت أنه ال يعجزه يشء ،فنفيت
عىل خالق له ،فقولك( :إن اهلل قدير) ّ
بالكلمة العجز ،وجعلت العجز لسواه ،وكذلك قولك( :عامل) إنّام نفيت
بالكلمة اجلهل وجعلت اجلهل لسواه ،فإذا أفنى اهلل األشياء أفنى الصورة
واهلجاء والتقطيع فال يزال من مل يزل عامل ًا.
سمينا ر ّبنا سميع ًا؟
فقال الرجل :فكيف ّ
ِ
درك باألسامع ،ومل نَصفه بالسمع
فقال :ألنّه ال خيفى عليه ما ُي َ
درك
سميناه بصري ًا ألنّه ال خيفى عليه ما ُي َ
املعقول يف الرأس ،وكذلك ّ
باألبصار من لون أو شخص أو غري ذلك ،ومل نصفه ببرص طرفة العني،
سميناه لطيف ًا لعلمه باليشء اللطيف مثل البعوضة وما هو أخفى
وكذلك ّ
من ذلك ،وموضع امليش منها والشهود والسفاد ،واحلدب عىل أوالدها،
وإقامة بعضها عىل بعض ،ونقلها الطعام والرشاب إىل أوالدها يف اجلبال
واملغاور واألودية والقفار ،وعلمنا بذلك ّ
أن خالقها لطيف بال كيف ،إذ
الكيف للمخلوق املك َّيف.
سمينا ر ّبنا قوي ًا بال قوة البطش املعروف من اخللق ولو كانت
وكذلك ّ
قوته قوة البطش املعروف من اخللق لوقع التشبيه واحتمل الزيادة ،وما
احتمل الزيادة احتمل النقصان ،وما كان ناقص ًا كان غري قديم ،وما كان
غري قديم كان عاجز ًا ،فربنا تبارك وتعاىل ال شبه له ،وال ضدّ وال ندّ ،
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حمرم عىل القلوب أن حتمله ،وعىل
وال كيفية ،وال هناية ،وال تصاريفّ ،
تصورهّ ،
وعز عن أداة خلقه،
جل ّ
األوهام أن حتدّ ه ،وعىل الضامئر أن ّ
ً (((
وسامت بر ّيته ،تعاىل عن ذلك علو ًا كبريا. 
ويف رواية داود بن القاسم اجلعفري قال :قلت أليب جعفر الثاين:
﴿ ُق ْل ُه َو اهللُ َأ َحدٌ ﴾(((.
ما معنى األحد؟
ِ
َ
﴿و َلئن َسأ ْلت َُهم َّم ْن
قال :املجمع عليه بالوحدانية ،أما سمعته يقولَ :
َخ َل َق السمو ِ
(((
ات َو ْالَ ْر َض َو َس َّخ َر َّ
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر َل َي ُقو ُل َّن اهللُ﴾  .ثم
َّ َ َ
يقولون بعد ذلك :له رشيك وصاحبة.
فقلت :قولهَ :
﴿ل تُدْ ِر ُك ُه األَ ْب َص ُار﴾(((؟
قال :يا أبا هاشم ،أوهام القلوب ّ
أدق من إبصار العيون ،أنت قد
تدرك بومهك ِ
السند واهلند والبلدان التي مل تدخلها ،ومل تدرك ببرصك
ذلك ،فأوهام القلوب ال تدركه ،فكيف تدركه األبصار. (((
ويف حديث بن أيب نجران قال :سألت :أبا جعفر الثاين عن
التوحيد ،فقلت :أتوهم شيئ ًا؟
فقال :نعم ،غري معقول وال حمدود ،فام وقع ومهك من يشء فهو
خالفه ،اليشبهه يشء وال تدركه األوهام ،كيف تدركه األوهام وهو
((( االحتجاج (الطربيس) :ج ،2ص.467
((( اإلخالص.1 :

((( العنكبوت.61 :
((( األنعام.103 :

((( البحار ،4/39 :ح.17 :
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يتوهم يشء غري
خالف ما يعقل وخالف ما يتصور يف األوهام؟ إنّام ّ
معقول وال حمدود.(((
وسئل :أجيوز أن يقال هلل :إنّه يشء؟
(((
فقال :نعم ،خترجه من احلدّ ين :حدّ اإلبطال ،وحدّ التشبيه. 
فمثل هذا الواقع االسالمي الذي أغرقته نظريات املتفلسفني القادمة
ضمن محالت الرتمجة التي بدأها املأمون يف جلب الكثري من كتابات
وتوجهات اهلند القصصية ،ومساعي الفرس األدبية،
الروم الفلسفية،
ّ
فض ً
ال عن ثقافات أهل الصني ،وحماوالت الرتك ،ونزعات الرببر ،وفنون
اليونان ،وغريها من جتسيامت اليهود ،وتثليث النصارى ،واختالفات
أهل امل ّلة ،كل ذلك أربكت عقلية الفرد وأودت باجلامعة اإلسالمية
تقمصات هذه الثقافات اجلديدة غري الواعية يف معرفة صفات اهلل،
إىل ّ
فخلطت بني صفات الذات وصفات الفعل ،وأثبتت من صفات التنزيه
ما كان ينبغي أن ّ
جتل عنه الذات وتوصف به أفعاله تعاىل ،وانزلق املجتمع
اإلسالمي إىل مهاوي التشبيه وحماوالت اإلحلاد ،حتى كان لإلمام اجلواد
وقبله والده اإلمام الرضا عليهام السالم األثر يف صدّ عادية هذه التيارات
الفكرية املنحرفة ..وأنت ترى ما هلذه االُسس التوحيدية يف كالم اإلمام
اجلواد من أثر يف انتشال املدرسة اإلسالمية من خماطر االنحراف الفكري
القادم.

((( البحار ،266/3 :ح.22

((( التوحيد(الشيخ الصدوق) :ص ،104ح.7
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اإلمام الجواد قدوة وأسوة:
حياة العظامء مصدر إشعاع للفكر ،ومنهل عذب للخري ،وينبوع
فياض باحلكمة ،ورصيد ضخم يف الكامل واملعرفة ،وطاقة جبارة يف
العلم واألدب تستوحي األمة منها اإليامن الصادق ،والعقيدة احلقة،
والذود عن املبدأ ،واخللق الكريم ،وا ُملثل والكرامة ،فهي مدرسة كربى
لإلنسانية ،ومعامل وضاءة لتحقيق احلق والعدالة .وليس هناك يف األمة
من يساوي أئمة أهل البيت يف عظمتهم وفضلهم ،وال يبارهيم يف
رشفهم ونسبهم ،وال يرتفع إليهم يف مقامهم ومكانتهم ،فهم عيش العلم،
وموت اجلهل ،وأصول الكرم ،وقادة األمم ،والثقل الذي تركه الرسول
ونصبهم
األعظم بني ظهراين األمة ،وجعلهم نظراء للقرآن الكريمّ ،
خلفاء له عىل الناس ،وحكام ًا عىل اخللق ،وساس ًة للعباد ،وأمراء عىل
البالد .وجدير بنا بعد أن تقاذفتنا تيارات متعاكسة ،وأهواء خمتلفة وفتن
ميممني
هوجاء ،أن نرجع إىل أئمة أهل البيت عليهم الصالة والسالمّ ،
شطرهم ،آخذين بتعاليمهم ،متّبعني ألوامرهم ،لنستعيد ماضينا املجيد،
ونحقق ما نصبوا إليه من خري وسعادة.
زهده وتقواه:
أ ّما الزهد يف الدنيا فإنّه من أبرز الذاتيات يف ُخلق أئّمة أهل البيت
فقد أعرضوا عن زهرة هذه الدنيا ،وفعلوا ّ
كل ما يقرهبم إىل اهلل زلفى.
ولقد كان اإلمام عيل أمري املؤمنني رائد العدالة الكربى يف األرض
يف أيام خالفته يلبس أخشن الثياب ويأكل أجشب العيش ،ومل يتّخذ
من غنائمها وفر ًا ومل يضع لبنة عىل لبنة ،وعىل ضوء هذه السرية املرشقة
الواضحة سار األئمة الطاهرون فقد زهدوا مجيع ًا يف الدنيا وأعرضوا
36
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عن رغائبها.
لقد كان اإلمام اجلواد شاب ًا يف مقتبل العمر ،وكان املأمون يغدق
عليه األموال الوافرة البالغة مليون درهم .وكانت احلقوق الرشعية ترد
إليه من الطائفة الشيعية التي تذهب إىل إمامته باإلضافة إىل األوقاف التي
اخلاصة وإنّام كان
يف (قم) وغريها إالّ أنّه مل يكن ينفق شيئ ًا منها يف أموره
ّ
ينفقها عىل الفقراء واملعوزين واملحرومني ..وقد رآه احلسني املكاري يف
بغداد ،وكان حماط ًا هبالة من التعظيم والتكريم من ِقبل األوساط الرسمية
والشعبية فحدّ ثته نفسه أنّه ال يرجع إىل وطنه يثرب وسوف يقيم يف بغداد
راتع ًا يف النعم والرتف ،وعرف اإلمام قصده ،فانعطف عليه وقال له :يا
حسني ،خبز الشعري ،وملح اجلريش يف حرم جدّ ي رسول اهلل أحب
إ َّيل ممّا تراين فيه.(((..
وينقل بعض الرواة أنه :حججت أيام أيب جعفر وجئت إليه يف
املدينة فدخلت الدار فإذا أبو جعفر قائم عىل دكان مل يكن ُف ِرش له
ما يقعد عليه ،فجاء غالم بمصىل فألقاه له فجلس فلام نظرت إليه هتيبته
ودهشت فذهبت ألصعد الدكان من غري درجه فأشار إىل موضع الدرجة
فصعدت وسلمت فر ّد السالم ومد إ ّيل يده فأخذهتا وق ّبلتها ووضعتها
عىل وجهي وأقعدين بيده فأمسكت بيده مما دخلني من الدهشة فرتكها يف
يدي فلام سكنت خليتّها(((.
جاء بعض أصحاب أبيه ،وقد كان حديث ًا يف السن ،ومحل معه شيئ ًا مما
مس ّل ًام مل يأذن يل باجللوس،
يلعب به األطفال ،فيقول ملا جئته ووقفت أمامه َ
((( إثبات اهلداة :ج  6ص .185
((( إثبات اهلداة :ج ،50ص.41
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فرميت بام كان معي بني يديه فغضب عيل وقال :ما هلذا ُخلقنا(((.
ّ
إن االمام اجلواد مل يكن من عشاق تلك املظاهر الدنوية وإنّام كان
كآبائه الذين ط ّلقوا الدنياّ ،
واتهوا صوب اهلل تعاىل ال يبغون عنه بديالً.
الجواد الكريم:
كان إمامنا التاسع يلقب باجلواد ملا كان يشتهر به من اجلود الذي
فاض فغمر السهل واجلبل كام يغمر الضوء السهول.
دخل عليه بعض أصحابه الذي كان لإلمام عليه دين يقول له :جعلت
فداك اجعلني من عرشة آالف درهم يف حل فإين انفقتها ،فقال له أبو
جعفر :أنت يف حل(((.
املؤرخون ّ
أن أمحد بن حديد قد خرج مع مجاعة من أصحابه إىل
روى ّ
الرساق وهنبوا ما عندهم من أموال ومتاع،
ّ
احلج ،فهجم عليهم مجاعة من ّ
وملا انتهوا إىل يثرب انطلق أمحد إىل اإلمام حممد اجلواد وأخربه بام
جرى عليهم فأمر له بكسوة وأعطاء دنانري ليفرقها عىل مجاعته،
وكانت بقدر ما هنب منهم(((.
وقال بعضهم :جئت إىل أيب جعفر يوم عيد فشكوت إليه ضيق
املعاش ،فرفع املصىل وأخذ من الرتاب سبيكة من ذهب فأعطانيها
فخرجت هبا إىل السوق فكانت ستة عرش مثقاالً(((.
((( مناقب آل أيب طالب :ج  ،4ص .396
((( بحار األنوار :ج  ،50ص ..105
((( بحار األنوار :ج  12ص .109

((( بحار األنوار :ج  ،50ص.49
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مواساته للناس:
لقد شارك اإلمام اجلواد الناس وواساهم يف فجائعهم وحمنهم،
رب واإلحسان فقد
ومدَّ يد املعونة إىل فقرائهم ،وضعفائهم ،وهبذا ال ّ
ّ
احتل القلوب والعواطف وأخلص له الناس وأح ّبوه كأعظم ما يكون
واحلب.
اإلخالص
ّ
رسائهم ورضائهم ،ويقول
وواسى اإلمام اجلواد الناس يف ّ
ِ
املؤرخون :إنّه قد جرت عىل إبراهيم بن حممد اهلمداين مظلمة من قبل
ّ
ّ
الوايل ،فكتب إىل اإلمام اجلواد خيربه بام جرى عليه ،فتأل اإلمام
وأجابه هبذه الرسالة:
عجل اهلل نرصتك عىل من ظلمك ،وكفاك مؤنته ،وابرش بنرص اهلل
ّ
(((
عاج ً
ال إن شاء اهلل ،وباآلخرة أجالً ،وأكثر من محد اهلل. ...
ومن مواساته للناس تعازيه للمنكوبني واملفجوعني ،فقد بعث رسالة
إىل رجل قد فجع بفقد ولده ،وقد جاء فيها بعد البسملة:
أحب ولدك إليك،
بعيل ابنك ،وذكرت أنّه كان
ّ
ذكرت مصيبتك ّ
وكذلك اهلل عز وجل إنّام يأخذ من الولد وغريه أزكى ما عند أهله ،ليعظم
به أجر املصاب باملصيبة ،فأعظم اهلل أجرك ،وأحسن عزاك ،وربط عىل
وعجل اهلل عليك باخللف ،وأرجو أن يكون اهلل قد فعل
قلبك ،إنّه قديرّ ،
إن شاء اهلل.(((...
وأعربت هذه الرسالة الرقيقة عن مدى تعاطف اإلمام مع الناس،
((( بحار األنوار :ج  12ص .126
((( وسائل الشيعة :ج  2ص .874
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والرضاء.
ومواساته هلم يف البأساء
ّ
ومن مواساته للناس ّ
أن رج ً
ال من شيعته كتب إليه يشكو ما أمل َّ به من
احلزن واألسى لفقد ولده ،فأجابه اإلمام برسالة تعزية جاء فيها :أ َما
علمت ّ
أن اهلل عز وجل خيتار من مال املؤمن ،ومن ولده أنفسه ليؤجره
(((
عىل ذلك. ...
لقد كان اإلمام اجلواد من أروع صور الفضيلة والكامل يف
األرض ،فلم ير الناس يف عرصه من يضارعه يف علمه وتقواه وورعه،
حترجه يف الدين ،فقد كان نسخة ال ثاين هلا يف فضائله ومآثره التي
وشدّ ة ّ
الرس يف إمامته.
هي ّ
من أدعيته:
مت ّثل أدعية األئمة الطاهرين جوهر اإلخالص والطاعة واملعرفة هلل
عز وجل فقد اتّصلوا باهلل تعاىل ،وانطبع ح ّبه يف مشاعرهم وعواطفهم،
فهاموا بمناجاته والدعاء له.
لإلمام اجلواد أدع ّية كثرية مت ّثل مدى انقطاعه إىل اهلل تعاىل ،فمن
أدعيته هذا الدعاء :يا من ال شبيه له ،وال مثال ،أنت اهلل ال إله إالّ أنت،
عمن عصاك،
وال خالق إالّ أنت تُفني املخلوقني ،وتبقى أنت ،حلمت ّ
ويف املغفرة رضاك.(((..
وكتب إليه حممد بن الفضيل يسأله أن يعلمه دعا ًء فكتب إليه هذا
الدعاء الرشيف تقول :إذا أصبحت وأمسيت:
رب ،الرمحن الرحيم ،ال أرشك به شيئ ًا وإن زدت عىل ذلك
اهلل اهلل ّ
((( وسائل الشيعة :ج  2ص .893

((( أعيان الشيعة :ج  2و  4ص .245
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ثم تدعو بذلك يف حاجتك ،فهو ّ
لكل يشء بإذن اهلل تعاىل يفعل
فهو خريّ ،
اهلل ما يشاء(((.
المناجاة بكشف الظلم:
اللهم إن ظلم عبادك قد متكّن يف بالدك،
بسم اهلل الرمحن الرحيم.
ّ
احلق ،وأبطل الصدق ،وأخفى
حتّى أمات العدل ،وقطع السبل ،وحمق ّ
الرش ،وأمخد التقوى ،وأزال اهلدى ،وأزاح اخلري ،وأثبت
ال ّ
رب ،وأظهر ّ
وقوى العناد ،وبسط اجلور ،وعدى الطور.
الضري ،وأنمى الفسادّ ،
رب ال يكشف ذلك إالّ سلطانك ،وال جيري منه إالّ امتنانك
اللهم يا ّ
ّ
وأعز من
املنكر،
سوق
وامخد
الغشم،
حبال
وبت
الظلم،
فابت
رب
ُ
ّ
ّ
اللهم ّ
ّ
عنّه ينزجر ،واحصد شأفة اهل اجلور ،وألبسهم احلور بعد الكور.
اللهم إليهم البيات ،وأنزل عليهم ا ُملثالت ،وأمت حياة املنكر،
وعجل
ّ
ّ
ليؤ َمن املخوف ،ويسكن امللهوف ،ويشبع اجلائع ،وحيفظ الضائع،
ويأوى الطريد ،ويعود الرشيد ،ويغنى الفقري ،وجيار املستجري ،ويو ّقر
ّ
ويفرج املغموم،
ويعز املظلوم،
الكبري ،و ُيرحم الصغري،
ّ
ويذل الظاملّ ،
الغمء ،وتسكن الدمهاء ،ويموت االختالف ،وحييى االئتالف،
وتنفرج ّ
ويعلو العلم ،ويشمل السلم ،وجيمع الشتات ،ويقوى اإليامن ،و ُيتىل
القرآن ،إنك أنت الد ّيان ،املنعم املنّان.(((
المناجاة بالشكر هلل تعالى:
اللهم لك احلمد عىل مر ّد نوازل البالء،
بسم اهلل الرمحن الرحيم.
ّ
الرضاء ،وكشف نوائب ا ّلألواء.
وتوايل سبوغ النعامءّ ،
وملمت ّ
((( أصول الكايف :ج  2ص .534

((( مهج الدعوات ومنهج العبادات (السيد ابن طاوس) :صٍ.263
شذرات من حياة اإلمام اجلواد 

41

رب عىل هنيئ عطائك ،وحممود بالئك ،وجليل آالئك،
ولك احلمد ّ
ولك احلمد عىل إحسانك الكثري ،وجودك الغزير ،و تكليفك اليسري،
رب عىل تثمريك قليل الشكر ،وإعطائك
ودفعك العسري .ولك احلمد يا ّ
وافر األجر ،وح ّطك مثقل الوزر ،وقبولك ضيق العذر ،ووضعك باهض
اإلرص ،وتسهيلك موضع الوعر ،ومنعك مفظع األمر .ولك احلمد عىل
البالء املرصوف ،ووافر املعروف ،ودفع املخوف ،وإذالل العسوف.
ولك احلمد عىل ق ّلة التكليف ،وكثرة التخفيف ،وتقوية الضعيف،
وإغاثة اللهيف ،ولك احلمد رب عىل سعة إمهالك ،ودوام افضالك،
ورصف أحمالك ،ومحيد أفعالك ،وتوايل نوالك .ولك احلمد عىل تأخري
معاجلة العقاب ،وترك مغافصة العذاب ،وتسهيل طريق املآب ،وإنزال
غيث السحاب إنّك املنّان الوهاب.(((
وصايا اإلمام الجواد:
وليس الغرض من ذكر وصايا األئمة هو القراءة أو احلفظ ،بل
جيب أن تكون القراءة من أجل التطبيق ،واحلفظ من أجل العمل ،وبغري
هذا يكون املوضوع اشغاالً ال طائل منه ،وجهد ًا ضائع ًا ال فائدة فيه ،وال
نجد أنفسنا بحاجة إىل االستدالل بأن العمل بوصايا األئمة تفيدنا
السعادة يف الدنيا والنعيم يف اآلخرة ،فنحن متفقون عىل ذلك ،ومتساملون
عليه ،بقي علينا شئ واحد :هو أن نقرس أنفسنا عىل األخذ هبذه الوصايا،
والعمل بموجبها ،ومن اهلل نسال التوفيق.
ذكر بعض وصايا اإلمام أيب جعفر اجلواد:
عن احلسن بن عيل بن يقطني ،عن أيب جعفر قال :من أصغى إىل
((( مهج الدعوات ومنهج العبادات (السيد ابن طاوس) :ص.263
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ناطق فقد عبده فإن كان الناطق يؤدي عن اهلل عز وجل فقد عبد اهلل وإن
كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان(((.
قال له رجل اوصني:
قال :أو تقبل؟
قال :نعم.
فقال :توسد الصرب ،واعتنق الفقر ،وارفض الشهوات ،وخالف
اهلوى ،وعلم أنك لن ختلو من عني اهلل ،فانظر كيف تكون(((.
من وصية له:
إياك ومصاحبة الرشير ،فإنه كالسيف املسلول ،حيسن منظره ،ويقبح
أثره(((.
وقال :نعمة ال تشكر كسيئة ال تغفر(((.
وقال :الدين عز ،والعلم كنز ،والصمت نور ،وغاية الزهد الورع،
وال هدم للدين مثل البدع ،وال أفسد للرجال من الطمع ،وبالراعي
تصلح الرعية ،وبالدعاء ترصف البلية(((.
أقوال اإلمام الجواد في األخالق والمواعظ:
دعا اإلمام اجلواد إىل االتصاف بمكارم األخالق وحماسن
الصفات ،وكان ممَّا أوىص به يف:
((( الكايف :ج 6ص.432

((( أعيان الشيعة 4ق.243/3

((( بحار األنوار .214/17

((( بحار األنوار ج ،68ص.53

((( ميزان احلكمة :ج ،2ص.944
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ُحسن األخالق:
قال :حسب املرء من كامل املروءة تركه ممّا ال جيمل فيه ،ومن
حيائه أن ال يلقى أحد ًا بام يكره ،و َمن ُحسن ُخلق الرجل ك ّفه أذاه ،ومن
سخائه ّبره بمن جيب ح ّقه عليه ،ومن كرمه إيثاره عىل نفسه ،ومن صربه
احلق إذا
ق ّلة شكواه ،ومن عقله إنصافه من نفسه ،ومن إنصافه قبول ّ
عم ال يرضاه لنفسه ،ومن حفظه جلوارك تركه
بان له ،ومن نصحه هنيه ّ
توبيخك عند إساءتك مع علمه بعيوبك ،ومن رفقه تركه عذلك عند
غضبك بحرضة من تكره ،ومن ُحسن صحبته لك إسقاطه عنك مؤونة
التح ّفظ [أذاك] ،ومن عالمة صداقته لك كثرة موافقته وق ّلة خمالفته ،ومن
شكره معرفته إحسان من أحسن إليه ،ومن تواضعه معرفته بقدره ،ومن
سالمته ق ّلة حفظه لعيوب غريه وعنايته بصالح عيوبه(((.
يف قضاء حوائج الناس:
ِ
1ـ قالّ :
خيصهم بدوام الن َعم فال تزال فيهم ما بذلوها،
إن هلل عباد ًا ّ
وحوهلا إىل غريهم(((.
فإذا منعوها نزعها عنهم ّ
ٍ
ِ
ِ
َ
وائج
عم اهللِ عىل أحد إال َع ُظ َم ْت إليه َح َ
2ـ قالَ :ما َع ُظ َم ْت ن ُ
(((
عر َض تلك النعمة للزوال
النَّاس ،فمن مل حيتمل تلك ا ُملؤنَة َّ
يف آداب السلوك:
ِ
الث خ ٍ
1ـ قالَ :ث ُ
جتلب فيهــ َّن ا َمل َو َّدة :اإلنصاف يف املعارشة،
صال ُ
((( الفصول املهمة يف معرفة األئمة (ابن الصباغ) :ص.1054
((( الفصول املهمة يف معرفة األئمة (ابن الصباغ) :ص.1053
((( الفصول املهمة يف معرفة األئمة (ابن الصباغ) :ص.1053
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واملواساة يف ِ
الشدَّ ة ،واالنطِواء عىل ٍ
قلب سليم(((.
ِ
ورة ،والتوك ِ
ُّل
2ـ قال :ثالث ٌة َمن ُك َّن فيه مل يندم :ت َْرك ال َع َجلة ،وا َمل ُش َ
َع َل اهلل تعاىل عند الع ِزيمة ،ومن نَصح َ ِ
س ًا َف َقدْ َزا َن ُه ،ومن ن ََصح ُه
َ
َ
َ َ
أخاه ّ
َعالنِي ًة َف َقدْ َشا َن ُه(((.
وأما عن املواعظ فقد ُأثِ َرت عن اإلمام اجلواد بعضها ،ومنها ما ييل:
َسو ِ
ِ
ِ
اغتار ،و ُطول الت ِ
يف ِح َرية ،واالعتِالل
1ـ قال :تَأخ ُري التوبة َ
واإلرص ِار َعىل الذنب َأم ٌن َلِ ِ
ِ
عىل اهلل َه َل َك ٌة،
كر اهللِ
كر اهللَ ﴿ ،فال َي ْأ َم ُن َم َ
ِ
ِ
ِ
(((
ِ
اخلاس َ
نفس ُه آمن ًا من
إالَّ ال َقو ُم
يرص عىل الذنب َيعت َُب َ
ون﴾  .فإن من ُّ
ُ
(((
َم ِ
كر اهلل .
ِ
ِ
ِ
الش َه َواتَ ،
وارفض َّ
وخالف
الصرب ،واعتَن ِق ال َفقر،
َوسد َّ
2ـ قال :ت َّ
ِ
(((
ِ
َيف َتكُون .
اهلوى ،واع َلم َأن ََّك َلن َت ُلو من َعني اهلل ،فان ُظر ك َ
3ـ قالَ :أما ِ
هذه الدُّ نيا فإِنَّا فيها ُم َ ِ
عت ُفونَ ،ل ِكن َمن كَان َه َوا ُه َهوى
َّ
ص ِ
يث كَان ،واآلخر ُة ِ
ُ
َ
اح ُب ُهَ ،و َد َ
ي
ه
ح
ه
ع
م
هو
ف
ينه،
ان بِ ِد
دار ال َق َرار(((.
َ ُ َ
َ
َ ُ

((( الفصول املهمة يف معرفة األئمة (ابن الصباغ) :ص.1055
((( الوايف (للفيض الكاشاين):ج ،26ص.285
((( األعراف.99 :

((( حتف العقول :ص.456

((( حتف العقول :ص ،455س.2
((( حتف العقول :ص.456
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وحان الرحيل:
ّملا خرج ـ اإلمام اجلواد ـ (من املدينة يف املرة االَخرية ،قال :ما
أطيبك يا طيبة! فلست بعائد إليك)(((.
مقره ومثواه
وينتهي به املسري إىل بغداد عاصمة الدولة العباسيةّ ،
األخري األبدي ،ويدخلها لليلتني بقيتا من املحرم من سنة (220هـ) .وما
ّ
وحط فيها رحاله حتى أخذ املعتصم يد ّبر ويعمل احليلة
أن وصل إليها
رسي ،ولذلك فقد شكّل مثلث ًا لتدبري عملية
يف قتل اإلمام بشكل ّ
االغتيال ِّ
بكل هدوء.
ورسعان ما يلتحق اإلمام إىل بارئه فينال هناك كأسه األوىف،
وهو مل خيرس الدنيا ،ألنّه مل يكن يملك منها شيئ ًا ،وال رجا وأ ّمل يوم ًا
من حطامها شيئ ًا ،لك ّن األ ّمة خرسته ابن ًا من أبناء الرسالة ،وعل ًام من
النبوة ،وطود ًا شاخم ًا كان يفيض عىل هذا الوجود ّ
كل أسباب
أعالم ّ
حق قدره ،ألكلوا من فوق
العلم واملعرفة ،والتقى والصالح ،ولو قدروه ّ
رؤوسهم ومن حتت أرجلهم ،ولوجدوا به خري ًا كثري ًا
وأطفأوا نور اإلمام ،وحرموا أنفسهم واأل ّمة من بركاته ،وما أطفأوا
لسقوا ما ًء غدق ًا،
إالّ نور ًا من أنوار ّ
النبوة ،لو كانوا رعوه حق رعايته ُ
وألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم ،ولك ّن:
عجبت لقوم أض ّلوا السبيـل * ولـم يبتغـوا اتّبـاع اهلـدى
ُ
فام عرفوا احلق حني استنار * وال أبصـروا الفجـر ّملا بدا

((( الثاقب يف املناقب (ابن محزة الطويس).516 :
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كيفية الوفاة:
عىل الرغم من تعدد الروايات يف كيفية شهادة اإلمام أيب جعفر
فإن أغلبها جيمع عىل أن اإلمام اغتيل مسموم ًا ّ
اجلوادّ ،
وأن مثلث
االغتيال قد مت ّثل يف زوجته أم الفضل زينب بنت املأمون ،وهي املبارش
األول التي قدّ مت ِ
لالمام عنب ًا مسموم ًا ،ثم يف أخيها جعفر ،يد ّبرهم
ويساعدهم عىل هذا االَمر املعتصم بن هارون.
فقد ذكر ذلك غري واحد من املؤرخني ومنهم املؤرخ الشهري املسعودي
فقال( :فلام انرصف أبو جعفر إىل العراق مل يزل املعتصم وجعفر بن
املأمون يد ّبرون ويعملون احليلة يف قتله ،فقال جعفر الُخته أم الفضل
ـ وكانت أل ّمه وأبيه ـ يف ذلك ،ألنّه وقف عىل انحرافها عنه وغريهتا عليه
وألنا مل ترزق
لتفضيله ُأم أيب احلسن ابنه عليها ،مع شدّ ة حمبتها لهّ ،
منه ولد ،فأجابت أخاها جعفر ًا)(((.
وروي أن ابنه عيل اهلادي قام يف جهازه وغسله وحتنيطه وتكفينه
ّ
وصل عليه يف مجاعة
فغسله وحنّطه وأدرجه يف أكفانه
كام أمره وأوصاهّ ،
من شيعته ومواليه(((.
واحلمد هلل رب العاملني

((( إثبات الوصية .192 :وراجع :دالئل اإلمامة.395 :
((( جمموعة وفيات األئمة.342 :
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