الإمام اجلواد معجزة �إله ّية خالدة

*

ال�سرية والإعجاز :مالمح عا ّمة
ِّ
�إعداد� :أ�سرة ال ّتحرير

ال�صادق بن حم ّمد
علي ال ِّر�ضا ’ ،وجدّه الكاظم مو�سى بن جعفر ّ
* هو الإمام حم ّمد بن ّ
ال�سبط ّ
علي بن �أبي طالب ت.
ال�سجاد زين العابدين بن احل�سني ِّ
علي ّ
ال�شهيد بن ّ
الباقر بن ّ
* تا�سع الأئ ّمة الإثني ع�شر الذين �س ّماهم ر�سول اهلل ث ،و�أ ّكد ارتباط بقاء الإ�سالم واحلياة
على وجه الأر�ض بهم ب�إذن اهلل تعاىل.
* والدتهُ :ولد × يف العارش من شهر رجب (وقيل ليلة اجلمعة يف النصف من شهر رمضان أو لسبع عرشة
ٍ
املنورة.
ليلة منه) من سنة خمس وتسعني ومائة ،وكانت والدته يف املدينة ّ
والسور بوليده املبارك ،وقال« :قد ُولد يل شبي ُه موىس بن
الرضا × موجات من الفرح رُّ
وغمرت اإلمام ِّ
مطهرة».
تقدست أُ ٌّم َ
عمران ،فالق البحار ،وشبيه عيىس بن مريمّ ،
ولدته ،قد ُخلقت طاهرة ّ

نوبية
أم املؤمنني مارية
وسماها اإلمام الرضا × خزيران.
* والدته × :هي من أهل بيت ّ
مريسيةّ ،
ّ
القبطيةّ ،
ّ
مطهرة وهي أُم ولد
الطيبة .وقال العسكري ×ُ « :خلقت طاهرة ّ
وصفها رسول اهلل ث بأنهّ ا خرية اإلماء ِّ
كن بأُ ّم اجلواد ،وأُم احلسن ،وكانت أفضل نساء زماهنا».
ُت ىّ
يدل عىل مكانتها ،وجاللة قدرها أيض ًا ،أ ّن اإلمام الكاظم موىس بن جعفر × طلب من يزيد بن سليط أن
ُّ
يب ّلغها منه السالم إن استطاع إىل ذلك سبيالً ،فقد ورد يف اخلرب أ ّن اإلمام الكاظم × التقاه يف طريق مكّ ة وهم
ِ
ُ
فعيل
عيل
عيل ّ
وعيلّ .
يريدون العمرة ،فقال له« :إنيّ أؤخذ يف هذه ّ
األول ّ
فأما ّ
ّ
السنة ،واألمر إىل ابين ّ
عيل َسم ّي ٍّ
مر ْرت باملوضع ولقي َته -وس َتلقاه -فبشرِّ ه أنّه
بن أيب طالب ×ّ ،
فعيل بن احلسني .يا يزيد ،فإذا َ
عيل اآلخر ّ
وأما ّ
وسيعلمك أنّك لقيتين ،فأخربه عند ذلك أ ّن اجلارية اليت يكون منها هذا
سيولد له
ٌ
غالم أمني مأمو ٌن مباركُ ،
ُ
السالم ،فافعل ذلك».
القبطية جارية رسول اهلل ث ،وإن
الغالم ،جارية من أهل مارية
َ
قدرت أن تب ّلغها منيّ ّ
ّ

* ويف خرب آخر أورده
املحدث الشيخ حسني بن عبد الوهاب يف (عيون املعجزات) عن كلثم بن عمران،
ِّ
للرضا × :أد ُع اهلل أن يرزقك ولد ًا ،فقال :إنّما أُرزق ولد ًا واحد ًا وهو ير ُثين».
قال« :قلت ِّ

الرضا × يدعوه اَّإل هبا ،وهي
* كنيته :كُ نيّ اإلمام اجلواد × ،بأيب جعفر من يوم مولده ،وما كان اإلمام ِّ
واملحدثون بـ«أيب جعفر الثاين» لتميزيه عن اإلمام أيب جعفر الباقر ×.
عرفه الرواة
ِّ
الكنية املشهور هباّ ،
ثم ّ
* ألقابه الرشيفة :متيزّ إمامنا اجلواد × بألقاب عديدة ،من
ثم بعد ذلك
ّ
قي» ّ
أخصها به قديم ًا لقب «ال ّت ّ
«اجلواد» ،قال ابن شهر آشوب:
ٍ
جواد ًا ُيلقّب بـالتاسع ِ
جعفر		
فديت إمامي أبا
ُ

تشهد ال ّشهادتني ،وحمد اهلل تعاىل وصلىّ عىل الرسول األكرم
* تكلُّمه يف املهد :عندما ُولد اإلمام اجلواد ×ّ ،
واألئمة الراشدين.
ث
ّ
العدد الثامن عشر

�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر 33
األول 2011
ذو القعدة  - 1432تشرين ّ

أمه ،قال :أشهد أن ال إله اّإل اهلل،
عن حكيمة بنت اإلمام موىس بن جعفر الكاظم ’ ..« :ملّا ولدته ّ
األئمة
حممد وعىل ّ
فلما كان اليوم الثالث ،عطس ،فقال :احلمد هلل ،وصلىّ اهلل عىل ّ
حممد ًا رسول اهللّ .
وأ ّن ّ
الراشدين».
ثم نظر يمينه
وروي عن السيدة حكيمة أيض ًا ..« :ملّا كان يف اليوم الثالث رفع برصه إىل السماءّ ،
فقمت ذعرة فزعة ،فأتيت أبا
حممد ًا رسول اهلل،
ُ
ثم قال :أشهد أن ال إله اّإل اهلل ،وأشهد أ ّن ّ
ويسارهّ ،
الصيب عجب ًا .فقال :وما ذاك؟ فأخربته اخلرب ،فقال :يا
سمعت من هذا
احلسن × ،فقلت له :لقد
ُ
ّ
حكيمة ،ما َترون من عجائبه أكرث».

عندما ولد الإمام اجلواد × ،ت�شهد

ّ
* أوالده × :ذكر الشيخ املفيد
ال�شهادتني ،وحمد اهلل تعاىل و�ص ّلى على
رحمه اهلل :أ َّن اجلواد × خ ّلف بعده
الر�سول الأكرم ث والأئ ّمة الرا�شدين.
ً
عليا ابنه اإلمام من بعده،
من الولد ّ
ُ
هن :حكيمة
الصدوق أ ّن بناته × َّ
وموىس ،وفاطمة وأمامة ابن َتيه .ونقل ابن شهراشوب عن الشيخ ّ
السيد ضامن بن شدقم يف (حتفة األزهار) :فاطمة.
وخدجية وأم كلثوم .وزاد
ّ
عليهن ّ
الطيبة)
حممد،
ّ
للمدرس الرضوي املشهدي أ ّن بنات اإلمام اجلواد × :زينب ،وأم ّ
ويف (الشجرة ِّ
وميمونة ،وخدجية ،وحكيمة ،وأم كلثوم.

* السيدة حكيمة بنت اإلمام اجلواد × :جليلة القدر ،رفيعة املقام ،عالية ال َّشأن .أوكَ َل إليها أخوها
الدين ،وأحكام الرشيعة.
السيدة نرجس كي تع ّلمها معامل ِّ
اإلمام اهلادي × ّ

السيدة «نرجس» من ولده اإلمام العسكري × فأنجبت له اإلمام املهدي
ّ
وزوج اإلمام اهلادي × ّ
مهم بعد استشهاد
بمهمة القابلة ألُ ّمه ليلة والدته .وكان
× وقامت حكيمة
ّ
للسيدة حكيمة دور ّ
ّ
السفارة بني ال ّشيعة وبني اإلمام املهدي × يف
اإلمام احلسن العسكري × ،حيث كانت تقوم بدور ّ
ثم تستلم منه توقيعاته
غيبته الصغرى ،فكانت تقوم باستالم الكُ تب واملسائل وتوصلها إىل اإلمام ×ّ ،
الشرّ يفة وتوصلها إىل ال ّناس.
سامراء،
السيدة اجلليلة يف مدينة
السيدة حكيمة حرز اإلمام اجلواد × .وقد تو ّفيت هذه ّ
وتروي ّ
ّ
العسكريني ’ ،وقربها مشهور معروف ،وقد ذكرها الشيخ املفيد يف
اإلمامني
قربي
َّ
َ
و ُدفنت بجوار َ
ِ
حممد ابن
(اإلرشاد) ،يف ثاين خرب له يف باب «ذكر َمن رأى اإلمام الثاين عرش ×» ،وأورد عن موىس بن ّ
عمة احلسن ×-
القاسم بن حمزة بن موىس بن جعفر ،قالَّ :
«حدثتين حكيمة بنت ّ
عيل -وهي َّ
حممد بن ّ
أنهّ ا رأت القائم × ليلة مولده ،وبعد ذلك».

الرضويني،
السادة
ِّ
* موىس املُرب َقع :إبن اإلمام اجلواد × ،موىس املعروف باملُربقع ،ينتهي إليه ن ََسب َّ
ثم هاجر إىل قم فوردها سنة 256
فقد عاش يف املدينة ،وبعد شهادة أبيه انتقل إىل الكوفة فسكنها مدةّ ،
والدراية.
حيل يف هذه املدينة ،وكان من أهل احلديث ّ
سيد رضوي ّ
ّ
هجرية قاصد ًا استيطاهنا ،فكان ّ
أول ّ
هجرية و ُدفن يف بيته.
تويف يف ربيع اآلخر سنة 296
ّ
*شهادته × :كانت شهادة اإلمام اجلواد × يف آخر شهر ذي القعدة من سنة عرشين بعد املائتني،
العدد الثامن عشر
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الكاظمية بالعراق قرب بغداد ،و ُتعرف بـ«الكاظمني» نسبة إليهما
جده اإلمام الكاظم × ،يف
وقد ُدفن مع ّ
ّ
’.

ّ
* إمامته × :قام اإلمام اجلواد × ،بأعباء اإلمامة
يب
ّ
العامة وهو يف السابعة من عمره الرشيف ،كما تقلد ال ّن ّ
النبوة وهو يف املهد.
عيىس بن مريم × ّ
اإلمامية يف اإلمامة بأنّه
صحة ما تذهب إليه ال ّشيعة
إهلي
* لقد ثبت من خالل هذه اإلمامة املبكرة ّ
ٌ
ّ
منصب ّ
كل عرص ،فقد أذعن له × -وهو ابن سبع سنني أو حواليها-
يهَ به اهلل ملَن يشاء ممّن جمع صفات الكمال يف ّ
الفلسفيةالعقائدية
ورووا عنه الكثري من املسائل
ّ
كبار العلماء والفقهاء والرواة وانتهلوا من نمري علمهَ ،
ّ
البرشية.
والتفسريية ،إىل جانب عطائه يف سائر جماالت املعرفة
والفقهية
والكالمية-
ّ
ّ
ّ
ّ

يدل استشهاد اإلمام اجلواد × ،وهو يف اخلامسة والعرشين من عمره الرشيف ،عىل مدى نجاحه يف
* ّ
واضطرهم الغتياله.
اإلسالمية احلكّ ام الطغاة
اإلجتماعية
الساحة
ّ
ّ
حركته وختطيطه ،حيث أربك حضوره يف َّ
ّ

مراحل حياة اإلمام اجلواد

×

هجرية -ويف حكم
· املرحلة األوىل :سبع سنوات وهي حياته يف عهد أبيه الرضا × حيث ولد سنة 195
ّ
هجرية.
الرضا × يف صفر من سنة 203
ّ
ّ
حممد األمني ّ
العبايس -واس ُتشهد اإلمام ِّ
هجرية إىل سنة 218
بقية حكم املأمون من سنة 203
هجرية.
ّ
ّ
· املرحلة الثّانية :خمس عرشة سنة وهي حياته ّ

· املرحلة الثّالثة :حياته بعد حكم املأمون وقد بلغت حوايل سنتني من ّأيام حكم املعتصم أي من سنة 218
هجرية.
إىل 220
ّ

للمهدوية
اإلمام اجلواد والتأسيس
ّ

أي من املعصومني ت هلا ،وذلك أ ّن وجود اإلمام
خيتلف تأسيس اإلمام اجلواد ×
ّ
للمهدوية عن تأسيس ّ
املهدي املنت َظر يف صغر س ّنه.
خاص جد ًا حلقيقة إمامة
حد ذاته تأسيس
اجلواد × نفسه بإمامته املبكرة ،هو يف ّ
ّ
ّ
النبيني عيىس وحيىي ’ ،اَّإل أ ّن تأسيس اإلمام اجلواد
صحيح أ ّن التأسيس هبذا املعىن متحقِّق من خالل ّ
نبوة َّ
اإلهلية .هذان
املهدوية
الكريمني لظاهرة
نبوة ال ّن َّبيني
للمهدوية يمتاز
ّ
ّ
َ
بعنرصين مل يكونا متو ِّف َرين يف تأسيس ّ
ّ
َ
العنرصان مها:
نبي ًا ،بل هو إمام كما أ ّن املهدي املنتظر إمام.
 -1أ ّن اإلمام اجلواد ليس ّ

 -2ال ّتقارب ال ّزمين بني اإلمام اجلواد وحفيده اإلمام املهدي ،وهو أمر جيعل ال ّتمهيد
عملي ًا جد ًا ،فقد بدأت
ّ
املاسة إليه.
-آنذاك -تقرتب مرحلة احلاجة ّ

وجود الإمام اجلواد × نف�سه ب�إمامته
خا�ص جد ًا
املبكرة ،هو يف ِّ
حد ذاته ت�أ�سي�س ّ
َ
املنتظر يف �صغر �سنّه.
املهدي
حلقيقة �إمامة
ّ

تقدم من هاتني املزي َتني
· باإلضافة إىل ما ّ
التأسيسيني ،فإ ّن اإلمام
العنرصين
وهذين
َ
َّ
اجلواد × قد اعتىن -كآبائه وأجداده عليهم
قضية املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف ،يف األُ ّمة إلعدادها الستقبال يومه،
الصالة والسالم -برتكزي ّ
الدعوة:
ونذكر فيما يأيت نماذج من هذه ّ
العدد الثامن عشر
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ٍ
 -1قال اسماعيل بن بزيع :سألته -يعين أبا جعفر الثاين × -عن يشء من أمر اإلمام ،فقلت :يكون
وأقل من خمس سنني».
أقل من سبع سنني؟ فقال« :نعمّ ،
ابن ّ
اإلمام َ
ُ
التنبه إىل إشارته × من خالل حتديد اخلمس سنني إىل إمامة اإلمام املهدي ’.
ينبغي ُّ

 -2عن عبدالعظيم بن عبداهلل احلسين ريض اهلل عنه قال :
عيل بن موىس ت :يا
ُ
«قلت ّ
ملحمد بن ّ
حممد الذي يمأل األرض قسط ًا وعدالً كما ُملئت
موالي ،إنيّ ألرجو أن تكون القائم من أهل بيت ّ
طهر اهلل به األرض
قائم بأمر اهلل ،وهاد ٍ إىل دين اهلل.
ّ
ولكن القائم الذي ُي ّ
ظلم ًا وجور ًا .فقال × :ما م ّنا اّإل ٌ
من أهل الكفر واجلحود ،ويمألها قسط ًا وعدالً ،هو الذي َيخفى عىل الناس والد ُته ،ويغيب عنهم
كل
وكنيه ،وهو الذي ُتطوى له األرض،
شخصه ،وحيرم عليهم تسمي ُته ،وهو
ُّ
ويذل له ّ
ُ
سمي رسول اهلل ُّ
ُّ
عدة أهل بدر :ثالثمائة وثالثة عرش رجالً من أقايص األرض ،وذلك
صعبَ ،يجتمع اليه من أصحابه ّ
وجل..﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ البقرة .148:فإذا
قول اهلل ع ّز
ّ
العدة من أهل اإلخالص ،أظهر اهلل أمره ،فاذا كمل له العقد وهو عرشة آالف رجل،
اجتمعت له هذه ّ
وجل».
خرج بإذن اهلل تعاىل ،فال يزال يقتل أعداء اهلل حىت يرىض اهلل ع ّز
ّ

عيل بن احلسن بن
 -3عن أيب تراب عبداهلل موىس الروياين ،قالَّ :
«حدثنا عبدالعظيم بن عبداهلل بن ّ
عيل بن موىس بن
عيل بن أيب طالب × احلسين ،قال:
ُ
سيدي ّ
دخلت عىل ِّ
حممد بن ّ
زيد بن احلسن بن ّ
عيل بن أيب طالب ت وأنا أريد أن أسأله عن القائم أهو املهدي
جعفر بن ّ
عيل بن احلسني بن ّ
حممد بن ّ
ويطا َع
أو غريه ،فابتدأين فقال يل :يا أبا القاسم ،إ ّن القائم م ّنا هو املهدي الذي جيب أن ُينتظر يف غيبتهُ ،
يبق من
بالنبوة
حممد ًا ث
وخصنا باإلمامة ،إنّه لو مل َ
يف ظهوره ،وهو الثّالث من ولدي ،والذي بعث ّ
ّ
ّ
حت خيرج فيه فيمأل األرض قسط ًا وعدالً كما ُملئت جور ًا
ّ
لطول اهلل ذلك اليوم ىّ
الدنيا اّإل ٌ
يوم واحدّ ،
ِ
أمره يف ليلة ،كما أصلح أمر كليمه موىس × ،إذ ذهب ل َيقتبس
وظلم ًا ،وإ ّن اهلل تبارك وتعاىل ليصلح له ُ
ثم قال × :أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج».
ألهله نار ًا فرجع وهو
ٌ
نيبّ ،
رسول ٌّ
بترصف وإضافة؛
* (أعالم اهلداية :اإلمام اجلواد ،إصدار املجمع العاملي ألهل البيت تّ ،

بترصف)
اإلمام حممّ د اجلواد × :سرية وتاريخ ،السيّد عدنان احلسيين ،مركز الرسالةّ ،

هل عاديْتَ يل عدوّ ًا..؟

أوحى اهلل إىل بعض األنبياء:

أمّا زهدك يف الدُّنيا فتعجّلك الراحة ،وأمّا انقطاعك إيلّ فيعززك بي.
ولكن هل عاديْتَ يل عدوّ ًا ،وواليْتَ يل وليّ ًا؟
العدد الثامن عشر

�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر 36
األول 2011
ذو القعدة  - 1432تشرين ّ

