ّا�س يف املَهد
..و ُيك ِّل ُم الن َ

قانون الإ�صطفاء الإلهي
ال�س ّيد عدنان احل�سيني

ظاهرة �إ�صطفاء اهلل تعاىل للإمام اجلواد × � مّإنا هي يف دائرة قانون الإ�صطفاء الذي َمنح به اهلل
تعاىل النب ّوة لعي�سى بن مرمي يف ال�سابعة من عمره ،بعد �أن تك َّلم بها يف مهده ،بعد والدته بقليل
﴿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ مريم.30:
ما يلي ،مقتطف من كتاب (الإمام اجلواد ×� :سرية وتاريخ) لل�س ّيد احل�سيني ،ي�س ّلط ال�ضوء على
جانب من جوانب قانون الإ�صطفاء الإلهي.
ستحث العقول ،أال وهي ِ
اإلمامة املُبكرة .إنهّ ا
بحقَ ،تستوقف ال َّنظر و َت
ّ
مع اإلمام اجلواد × نعيش ظاهرة مثرية ّ
لأِ
مرة يف تاريخ أهل البيت ت ،فابن الثامنة من العمر ىّ
بكل
يتول هنا إمامة املسلمني ّ
ال ّظاهرة اليت نُصادفها ّول ّ
ِ
الصعب بل امل ِّ
ُتعذر أن
مسؤوليات
ما يتع ّلق هبا من
ّ
ومهام ،وما تتط ّلبه من علم كامل بالشرّ يعة وأحكامها ،ومن َّ
ّ
ِ
املهمة،
إهلية
كل هذا ل َمن هو يف هذه
ُي َّدعى ّ
ّ
خاصة وقد اصطنعه اهلل تعاىل هلذه ّ
ّ
السن ،اّإل أن يكون ُمحاط ًا بعناية ّ
التام من قبل.
وأُ ّ
عد هلا اإلعداد ّ
وعية يف
وهذا ما ينقلنا عىل الفور إىل استدعاء ُ
البعد املميزَّ لشأن املص َط َفني ودور اإلصطفاء يف إحداث ال ّنقلة ال ّن ّ
ّ
حت أصحاب
اإلنسانية ،األمر الذي جيعل مقارنة
الذات
املختص هبذا اإلصطفاء مع غريه من سائر ال ّناس ،ىّ
ّ
ّ
طبيعي ًا ،يف دائرة
مربرة بحال ،وهذا ما جيعل ظاهرة كهذه أمر ًا
املواهب
ّ
اخلاصة ،مقارنة فاقدة ملوضوعها ،غري َّ
ّ
اإلمكان ،وبال غرابة.

مرة أخرى ،إىل ال ّنماذج األسبق يف هذه الدائرة ،والذي يكشف بجالء أ ّن ظاهرة اصطفاء اهلل تعاىل
ينقلنا ذلك ّ
النبوة لعيىس بن مريم يف السابعة
لإلمام اجلواد × ،إنّما هي يف دائرة قانون اإلصطفاء الذي منح به اهلل تعاىل ّ
من عمره ،بعد أن تك ّلم هبا يف مهده ،بعد والدته بقليل ﴿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ مريم.30:
ثم سبقت بكل مهماتها ولوازمها لصيب ما يزال يف بواكري ِ
صباه ،ذلك حيىي بن زكريا ’ ..﴿ :ﭖ ﭗ
ّ ّ
ّ
ّ
متعددة لواقع حمقَّق ،وضمن الدائرة
ﭘ﴾ مريم ،12:فلسنا إذ ًا مع أمر ُممكن الوقوع فحسب ،بل مع ظواهر ِّ
ذاتها ،دائرة اإلصطفاء.

**
ِ
صحة
الصعب إذ ًا ال َّتحقّق من ّ
ثم إ ّن املتق ّلد هلذه ّ
املهمة سوف يعيش بني ال ّناس عالمهم وجاهلهم ،فليس من ّ
ّ
هذا اإلصطفاء والتميزي ،والتقدم.
ِ
ِ
عقده املأمون وشحنه بأهل العلم
هذا ما وقع مبكر ًا مع االمام اجلواد × من ق َبل َمن استنكر شأنه ،ويف جملس ٍ َ
إمام ُمع َّلم،
الرضا ’ ،إ ْن هو اَّإل ٌ
ممّن هم حوله ،أذعن قايض قضاته حيىي بن أكثم بأ ّن ابن الثامنة ،اجلواد بن ِّ
لهم وحسب.
وليس هو بفىت ُم َ
العدد الثامن عشر
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عاش ِ
االمام اجلواد × جتربته
امتدت
تلك جتربة �أ ّمة مع الإمام اجلواد × ّ
ك ّلها ومِن حوله ُعلماء ُفحول ،من
به �سبع ع�شرة �سنة ،فكيف �إذا كانت جتربةً
أصحاب القرآن واحلديث والكالم،
يف ع�صر ع�صيب ،و َمن حوله يرت ّب�صون به
يف عرص ازدهرت فيه العلوم و ُق ّعدت
وب�أ�صحابه؟!
قواعدها ،وأُ ِّسست أصوهلا ،فلم َير
منه أصحابه أو خصومه دون ما كانوا يرون من آبائه العظام من ِعلم وحلم وحكمة.
ٍ
امتدت به سبع عرشة سنة ،حىت شهادته × ،وليس هناك يف
تلك جتربة ُأ ّمة مع اإلمام اجلواد ×ّ ،
أمة ،فكيف إذا كانت جترب ًة يف عرص عصيب ،يطارد احلكّ ام أصحابهَا،
قضية هي أثبت من جتربة ّ
ال ّتاريخ ّ
ِ
ِ
يرتبصون به
قبل قتلوا ّ
ومن ُ
ثم هم من حوله ّ
الرضا ×ّ ،
جده الكاظم × سجين ًاّ ،
ثم اغتالوا أباه ِّ
وبأصحابه؟!
ِ
ياسيون
أهم ما يثبت عظمة تلك ال ّتجربة ،وعظمة رائدها ،الذي لو َوجد فيه خصومه ِّ
إ ّن هذا َلمن ّ
الس ّ
والدينيون وهم متوافرون ،من م ٍ
غمز َلما توانوا يف نرشه ،بل َلطربوا له و َلنسجوا من
َ
وهم احلاكمونّ ّ ،
حوله احلكايات واألساطري.
حي ًا.
سالم اهلل عليه يوم ُولد ،ويوم اس ُتشهد ،ويوم ُيبعث ّ

إبن ثالث سنني
عن صفوان بن حييى قال:
«قلت للرضا × :قد كنّا نسألك قبل أن يهب اهلل لك أبا جعفر × ،فكنت

تقول :يَهب اهلل يل غالم ًا ،فقد وهبه اهلل لك ،فأقرَّ عيوننا ،فال أرانا اهلل يومك،

فإن كان كوْنٌ فإىل مَن؟ فأشار بيده إىل أبي جعفر × وهو قائمٌ بني
يديه ،فقلت :جُعلت فداك ،هذا ابن ثالث سنني؟!

فقال :وما يضرّه من ذلك ،فقد قام عيسى × باحلجّة وهو ابنُ ثالث
سنين».

(الكايف ،الشيخ الكليين)

العدد الثامن عشر
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