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عليه السالم

تبل ��ورت �س�ي�رة أالئم ��ة الرا�شدي ��ن(ع) يف
ا�ستمراره ��م عل ��ى نه ��ج الر�س ��ول العظيم(� ��ص)
وانفت ��اح أالم ��ة عليه ��م والتفاع ��ل معه ��م ك أ�ع�ل�ام
للهداية وم�صابي ��ح إلنارة الدرب لل�سالكني امل ؤ�منني
بقيادته ��م ،وق ��د حفل ��ت حياته ��م ب أ�ن ��واع اجله ��اد
وال�ص�ب�ر على طاعة اهلل وحتم ��ل جفاء اهل اجلفاء
حتى �ضربوا أ�على أ�مثلة ال�صمود لتنفيذ أ�حكام اهلل
تعاىل ،ثم اختاروا ال�شهادة مع الع ّز على احلياة مع
الذل.
ورغ ��م ما قيل فيه ��م وما كتب عنه ��م �سالم اهلل
عليهم �إال أ�ن امل ؤ�رخني ال ي�ستطيعون أ�ن يل ّموا بجميع
زوايا �سريتهم العطرة وي ّدعوا درا�ستها ب�شكل كامل
ومن هنا ف�إن حماولتنا هذه �إمنا هي �إعطاء قب�سات
من �سريتهم و�سلوكهم ومواقفهم.
ا إل�ص ��دار الراب ��ع ل�سل�سل ��ة ا آلل يخت� ��ص ب�إلقاء
نظرة موجزة على حياة االمام حممد اجلواد(�ص)
نوجه ال�شك ��ر اىل ك ّل االخوة
وال ي�سعن ��ا هن ��ا �إال ان ّ
أ
والخوات الذين �شجعوا وبذلوا إلجناز هذا امل�شروع
واخراج ��ه اىل النور وكلنا أ�م ��ل يف املزيد املزيد من
الدعم بكل أ��شكاله لن�شر ثقافة ا آلل الكرام ومكنون
دررهم وفائ�ض علومهم.
ن�ش ��كر امل ��وىل عزوجل وندع ��وه إل�س ��باغ أ�لطافه
ورحمات ��ه على كل العاملني يف هذا الدرب بربكة
وجود ودعاء بقية اهلل يف أ�ر�ضه عجل اهلل له
الفرج و�س ّهل له املخرج.
كلمة أ��سرة التحرير



 -4ق��ال عن��ه كم��ال الدي��ن
ال�شافع��ي :وان كان �صغ�ي�ر ال�س ��ن فهو

كبري القدر رفيع الذكر .وقال أ�ي�ضا :مناقب
أ�ب ��ي جعفر حممد اجلواد ما ات�سعت حلبات
جمالها وال امتدت أ�وقاف �آجالها بل ق�ضت
عليه أالق ��دار ا إللهية بقلة بقائ ��ه يف الدنيا
بحكمه ��ا و�سجاله ��ا فق� � ّل يف الدني ��ا مقامه
وعج ��ل عليه فيه ��ا حمامه فلم تط ��ل لياليه
ّ
خ�صه مبنقبة
وال امت ��دت أ�يامه غري أ�ن اهلل ّ
أ�نوارها مت أ�لقة يف مطالع التعظيم و أ�خبارها
مرتفعة يف معارج التف�ضيل والتكرمي..

 -5ق��ال عل��ي ب��ن عي�س��ى
أ
الربلي ... :تت أ�رجح املكارم من أ�عطافه

الم��ام الر�ضا(ع)
 -1ق��ال في��ه وال��ده إ

»واهلل ال مت�ضي أاليام والليايل حتى يرزقني اهلل ولد ًا
ذكر ًا يف ّرق بني احلق والباطل»
 -2ق��ال ال�شيخ املفيد :وكان امل أ�مون قد �شغف
ب أ�بي جعفر(ع) ملا ر أ�ى من ف�ضله مع �صغر �سنة وبلوغه يف
العلم واحلكمة أ
والدب وكمال العقل ما مل ي�ساوه فيه أ�حد
من م�شايخ أ�هل الزم ��ان فز ّوجه ابنته أ�م الف�ضل وحملها
معه اىل املدينة وكان متوفرا على �إكرامه و�إجالل قدره.

ويقط ��ر املج ��د م ��ن أ�طرافه وت ��روى اخبار
ال�سم ��اح عن ��ه أ�بنائه و أ��سالف ��ه فطوبى ملن
�سع ��ى يف والئه والويل مل ��ن رغب يف خالفه،
اذا اقتـُ�سمت غنائم املجد واملعايل واملفاخر
كان ل ��ه �صفاياه ��ا واذا امتـُطي ��ت غ ��وارب
ال� ؤس�دد كان له أ�عالها ......

 -6وو�صف��ه حممود بن وهيب
البغ��دادي :ه ��و ال ��وراث ألبي ��ه علم ��ا

وف�ضال و أ�ج ّل �إخوته قدرا وكماال...

 -3قال عنه �سبط ابن اجلوزي احلنفي:

وحمم ��د االمام ابوجعفر الثاين على منهاج أ�بيه يف العلم
والتقى والزهد واجلود وكان يل ّقب باملرت�ضى والقانع...



 -1اتيانه احلكم �صبيا :تق ّلد إالمامة وهو مل يزل حديث ال�سن ،وقد أ�ثارت حداثة �سنه
ا�ستغراب بع�ض النا�س وت�شكيكهم فر ّد عليهم �سالم اهلل عليه يف كثري موا�ضع منها قوله»  ...ان اهلل
احت��ج يف االمام��ة مبثل ما احتج ب��ه يف النبوة فقال « آو�تيناه احلكم �صبيا» « ومل��ا بلغ أ��شده» « وبلغ
أ�ربع�ين �سنة» فقد يج��وز ان ي ؤ�تى احلكمة وهو �صبي ويجوز ان ي ؤ�تاه��ا وهو ابن أالربعني �سنة»...
أ�ي�ض��ا ج��اء يف معر�ض ر ّده على هذه ال�شبه��ة « وما ينكرون من ذلك قول اهلل عزوجل ،لقد قال اهلل
عزوج��ل لنبيه(���ص) « قل هذه �سبيلي ادعو اىل اهلل على ب�صرية أ�نا وم��ن اتبعني» فواهلل ما تبعه
�إال علي(ع) وله ت�سع �سنني أو�نا ابن ت�سع �سنني»
 -2علمه :خا�ض االمام اجلواد وهو يف �سنه املبكر يف خمتلف العلوم أ
و�س�له العلماء والفقهاء
ع��ن أ�عق��د امل�سائل ال�شرعي��ة والعلمية أف�جاب عنها بكل احاطة ودقة مم��ا أ�دى اىل انت�شار مذهب
أ�ه��ل البي��ت(ع) وتزايد إالقبال عليه يف ذلك الع�صر وذهب كثري م��ن العلماء اىل القول باالمامة.
القر�ن الك��رمي أ
وق��د أ�ث��ر عنه الكثري م��ن العل��وم يف التوحيد وتف�س�ير آ
وت�ويله واحلدي��ث والفقه
والتاريخ والطب وفل�سفة الت�شريع وعلل أالحكام وغريها.
 -3عبادته ون�سكه :كان االمام(ع) أ�عبد أ�هل زمانه أو��شدهم حبّا هلل عزوجل وخوفا منه
أو�خل�صه��م يف طاعت��ه وعبادت��ه مثله مثل آ�بائ��ه أالطهار(ع) ولق��د روي الكثري ع��ن نوافله وكرثة
حجه أو�ذكاره أو�دعيته ومناجاته.
 -4مكارم اخالقه االجتماعية:

كان االم��ام(ع) �شاب��ا يف مقتبل العمر وكان أ
امل�مون يغدق عليه االم��وال الوافرة وكانت احلقوق
بال�ضافة اىل أالوقاف التي كانت يف قم وغريها �إال انه
ال�شرعي��ة ت��رد اليه من الطائفة ال�شيعية إ
مل يك��ن ينف��ق �شيئا منه��ا يف أ�موره اخلا�صة و�إمن��ا كان ينفقها على الفق��راء واملعوزين واملحرومني.
وكان م��ن أ�ن��دى النا���س كف��ا واكرثه��م �سخاء وقد لق��ب باجلواد لك�ثرة كرمه ومعروف��ه كما عرف
باح�سانه اىل النا�س والرب بهم وموا�ساتهم يف أ
الب��ساء وال�ضراء.


لق��د توخ��ى أ�ئمة أ�هل البي��ت(ع) حتقيق عزة اال�س�لام وامل�سلمني من خالل املواق��ف والتحركات احلكيمة
الت��ي ت�ضم��ن الو�صول اىل اله��دف املطلوب ،وكان حترك االم��ام اجلواد(ع) ينطلق من ه��ذه الر ؤ�ية فكان ذلك
التح��رك وا�سع��ا وم ؤ�ث��را رغم كل الظورف املعرقل��ة التي أ�حاطت حترك��ه إلعداد االمة أ�ع��دادا ر�ساليا فمما
ا�ضطلع به :
 -1تعمي��ق البناء الفكري :اهتم االمام ببناء اجلانب العقائدي لدى االمة من خالل دعوته اىل
التوحي��د اخلال���ص الت��ي تبلورت يف ر ّده على كث�ير م�سائل تتعلق به��ذا اجلانب فمما ق��ال يف تف�سري «ال تدركه
االب�ص��ار .. « :أ�وه��ام القل��وب أ�دق م��ن أ�ب�صار العي��ون ،أ�نت قد ت��درك بوهمك ال�سند والهن��د والبلدان التي مل
تدخله��ا ومل ت��درك بب�صرك ذلك ،أف�وهام القلوب ال تدركه فكيف تدرك��ه االب�صار؟» وعندما �سئل :أ�يجوز ان
يق��ال هلل :أ�ن��ه �شيء؟ قال» نعم ،تخرجه من احل ّدين :ح ّد التعطيل وح ّد الت�شبيه» ومن أ�قواله يف هذا أ
ال�ش�ن»
 ...فربن��ا تب��ارك وتع��اىل ال �شب��ه له وال �ضد وال ند وال كي��ف وال نهاية وال تب�صار ب�ص��ر وحمرم على القلوب
ان متثل��ه وعل��ى االوهام ان حتده وعلى ال�ضمائر ان تكوّنه ،ج ّل وع ّز عن أ�داة خلقه و�سمات بريّته  .»..كما أ�ن
االمام(ع) كان حذرا من أ
ن�ش�ة بذور الغلو ،وتر�صّ د لبع�ض املمار�سات التي ظهرت يف ع�صره.
 -2تعمي��ق البن��اء العلمي� :سعى إالم��ام(ع) إلكمال �صرح البن��اء العلمي الذي أ��ش��اده أالئمة(ع)
أف�ج��اب عل��ى كث�ير ا�ستف�س��ارات علمية وفقهية كم��ا �سعى اىل بل��ورة املنهج العلم��ي بادوات��ه أو��صوله من عدم
ج��واز ا�ستنباط االحكام النظري��ة من ظواهر آ
القر�ن اال بعد معرفة تف�سريها م��ن االئمة(ع) ووجوب العمل
أب�حاديثهم املنقولة يف الكتب املعتمدة وجواز العمل بقول من أ�جازه االمام يف العمل أ
بر�يه وعدم جواز االفتاء
من دون علم.
 -3تعميق البناء الرتبوي :كان االمام(ع) ينقل لالمة احاديث اجداده مبا حتتويها من توجيهات
تربوي��ة عميق��ة وم ؤ�ثرة فمما قوله »:ارب��ع خ�صال تعني املرء على العمل :ال�صح��ة والغنى والعلم والتوفيق»
وقول��ه(ع) « العام��ل بالظلم واملعني له والرا�ضي به �ش��ركاء» وقوله» ما عظمت نعمة اهلل على عبد �إال عظمت
علي��ه م ؤ�ون��ة النا�س ،فمن مل يحتمل تل��ك امل ؤ�ونة فقد عرّ�ض النعمة للزوال» وقول��ه « يوم العدل على الظامل
ا�ش��د من ي��وم اجلور على املظلوم» وقوله» عليك��م بطلب العلم فان طلبه فري�ضة والبح��ث عنه نافلة وهو �صلة
بني االخوان ودليل على املروة وحتفة يف املجال�س و�صاحب يف ال�سفر أو�ن�س يف الغربة» وقوله»  ..ثالث يبلغن
بالعبد ر�ضوان اهلل :كرثة اال�ستغفار وخف�ض اجلانب وكرثة ال�صدقة»



«اظهار ال�شيء قبل أ�ن ي�ستحكم مف�سدة له»
«من طاوع هواه أ�عطى عدوّه مناه»
«راكب ال�شهوات ال ت�ستقال له عرثة»
«نعمة ال ت�شكر ك�سيئة ال تغفر»
«كيف ي�ضيع من اهلل كافله ،وكيف ينجو من
اهلل طالب��ه ،ومن انقطع اىل غري اهلل وكله اهلل
�إليه»
«ع ّز امل ؤ�من غناه عن النا�س»
«كفى باملرء خيانة أ�ن يكون أ�مينا للخونة»

«الق�ص��د اىل اهلل تع��اىل بالقل��وب أ�بل��غ من
أ�تعاب اجلوارح أ
بالعمال»

«ق��د عاداك من �سرت عن��ك الر�شد ً
اتباعا ملا
تهواه»
«ال تك��ن ول ّي��ا هلل يف العالني��ة ،ع��دو ًا له يف
ال�سرّ»



ق�ضي��ة االم��ام امله��دي عج��ل اهلل فرجه
م��ن الق�ضايا اال�سا�سية يف امل�سرية اال�سالمية
واملتتب��ع آلث��ار الر�سول(���ص) أ
والئم��ة(ع)
ال يج��د أ�ح��دا منه��م غفل عن الدع��وة اليها
أ�و جتاهله��ا .وعل��ى ه��ذا املنه��ج �س��ار االم��ام
اجل��واد(ع) فطرح ق�ضي��ة املهدي(عج) على
أالمة قا�ص��دا من ذلك تركيز هذا املفهوم يف
أ�ذهانها من جه��ة و�إعدادها ال�ستقبال يومها
م��ن جهة اخ��رى فمما قال��ه في��ه(ع) « »:ما
من��ا اال قائ��م أب�م��ر اهلل وه��اد اىل دين اهلل
ولك��ن القائم الذي يطه��ر اهلل به االر�ض من
اه��ل الكفر واجلحود أ
وميله��ا ق�سطا وعدال
هو ال��ذي يخفى على النا���س والدته ويغيب
عنهم �شخ�صه ».....
وقول��ه في��ه»  ..يق��وم بع��د م��وت ذك��ره
وارتداد اكرث القائلني ب�إمامته .....له غيبة
يكرث أ�يامها ويط��ول امدها فينتظر خروجه
املخل�صون وينكره املرتابون وي�ستهزئ بذكره
اجلاحدون ويكذب بها الوقاتون ويهلك فيها
امل�ستعجلون وينجو فيها امل�سلمون»

بقلم :أ�م مقداد

عفـّ� َ
�رت جبهة الع � ّز للمعبود أالوح��د ..مذ حللت
أ�ر�ضه..عرفت��ك ن�سائمه��ا وليدا مب� ً
�اركا .....ترقب
أ
وط�ك خافتا مكلوما..عزيزك هناك  ..ي�سطر هدى
أالم��ة التائهة ..وحيدا ُمغ��اال ..فانطوت �صفحاتها
لت�شه��د رف��ات �شهيدك الغري��ب ..تهدي��ك ل�شقيقتها
النائية ..أ�ر�ض الفاجعة طو�س ..فهناك أ�حبا ؤ�ك..
بحّ ��ت حناجره��م ب���آالء أ�بي��ك ومكرمات��ه ..واريت
اجل�سدالذابل�شاكيا..بثثتهدمعكاحلارق..يحتب�س
يف �صدرك لوعة أو��سى ..لغريب طو�س الزاكي....
ترتق��ي بك امل��كارم أ
والجماد ..يتباه��ى اجلود و
الر�ش��د والتق��ى  ..تبته��ل �إلي��ك املع��ايل أ
والذكار..
تنفث فيها من رياحينك زاكيات ..تهديها أ�مة جدك
اليتيمة ..ح�ين تراه يف وجهك ال�صب��وح ..وينتع�ش
جواها بنفائ�س حكمك و أ�ورادك ...
وم��ن وراء ال�س�تر ..عي��ون الباغي��ات تر�ص��د
به��اءك ..ع�صية احلق��د ..ناف��ذة الزعاف...تن�سج
خي��وط اخلطيئ��ة الكربى ..ت��رى فن��اءك خال�صها
 ..فبورك��ت ولي��دا متخ�شع��ا ..غالما زاكي��ا ..و�شابا
�شاهدا �شهيدا...
امل�صادر:

 -1اعالم الهداية (االمام حممد بن علي اجلواد (ع)) من �إعداد املجمع العاملي ألهل البيت (ع) بت�صرف



من أ�دعيته عليه ال�سالم يف حال القنوت:
« الله��م أ�ن��ت أالول ب�لا أ�ولي��ة مع��دودة ،آ
والخ��ر بال آ�خري��ة حمدودة،
أ� أ
ن�ش�تن��ا ال لعل��ة اقت�س��ارا ،واخرتعتن��ا ال حلاج��ة اقت��دار ًا ،وابتدعتن��ا
بحكمت��ك اختي��ار ًا ،وبلوتن��ا أب�م��رك ونهي��ك اختب��ار ًا ،أو�يدتنا ب� آ
�الالت،
ومنحتن��ا ب� أ
�الدوات ،وك ّلفتنا الطاقة ،وج�شمتنا الطاع��ة ،أف�مرت تخيريا،
ونهيت حتذيرا ،وخوّلت كثريا ،أ
و�س�لت ي�سري ًا ،فع�صي أ�مرك فحلمت ،وجهل
قدرك فتك ّرمت»..

نهدي ثواب هذا العمل �إىل:
املرحوم ابراهيم علي امل�شيمع.
املرحوم ها�شمية �سيد احمد املو�سوي.
أ
ولرواح امل ؤ�منني وامل ؤ�منات

ت�صميم  :أ�بوعمار املقابي

مازال املجال مفتوح ًا

للم�شاركة يف املنا�سبات الدينية القادمة..
للحجز36664614 - 39777640 - 17592793 :

