
��ل�ي��ف 
��ي��أ

�ور
�ل  �ُع�����ف

� �ه��ي�م �آ �فر� �ف �أ �ح�م�د  �ف
أ
�ف  � �ف  �م�ح�م��د  �ف ف �ف

ف �ح��س��ي�
�
�ي� ��ل��س�ش �

��ف��ي ���ل�ف�حر� ف���ي �
ر ر� �����د �



هوية الكتاب 
ِد بِن علّي اجلواِد �. اسم اإلصدار: ِضراُم احُلْزِن الوّقاُد يف وفاِة سيِدنا وموالنا حممَّ

التأليف: الشيخ حسني بن حممد بن أمحد بن إبراهيم آل ُعصفور الدرازي البحراني.
حتقيق وتعليق: شعبة الشؤون الفكرية - وحدة البحوث والدراسات والرتمجة.

الناشر: األمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدسة – قسم الشؤون الفكرية واإلعالم.
الكمية: 1000.

املطبعة: دار الكفيل. 
التاريخ: 1440 هـ / 2018 م.

 fikriya@ aljawadain.org :للمراسلة www.aljawadain.org  :موقع العتبة املقدسة

رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ) 3553 ( لسنة 2018 م



3

ر 
���ش ��ل�ف�� ���ك��ل�م��ي �

احلمـــد هلل رب العاملـــني والصـــالة والســـالم علـــى حممـــد خامت 
النبيني وآله الطاهرين.

لإلمـــام التاســـع من أئمة أهل البيـــت � وضع خاص انفرد به 
عن ســـائر األئمـــة املعصومني �، فهـــو صاحب اإلمامـــة املبكرة 
واإلمامـــة الـــي قضـــت وهي مل تزل بعُد شـــابة. لكـــن على الرغم 
من ذلك، فقد كانت مدة إمامته الشـــريفة حافلة بعطائها، ثرية 
يف مضمونهـــا، أخـــذ أتبـــاع أهل البيت � منها نصيبـــًا وافرًا من 

العلم، وقسطًا سخّيًا من احلكمة والتوجيه.  
بـــني يديك أخي القارئ ِســـْفٌر يشـــتمل على صفحـــات ُكتبت يف 
اإلمـــام اجلواد � لشـــيخ حبراني جليل أال وهو الشـــيخ حســـني 
آل عصفـــور  مـــن أعالم القرن الثاني عشـــر اهلجـــري. والكتاب –
على اقتضابه- يلقي ضوءًا على جممل الســـرة الشريفة لإلمام 

اجلواد � ويعرض ألهم األحداث الي مّر  بها. 
سبق أن خرج الكتاب من طور املخطوطة إىل طور الطباعة دون 
أن تناله يد التحقيق. فقد توّلت نشره مكتبة األلفني يف الكويت، 
سنة 1409هـ، حتى دون تعريف بالكتاب أو مبؤلفه. وقد رأت العتبة 
الكاظميـــة املقدســـة أنهـــا أوىل مـــن غرها بتولي حتقيـــق العمل 
وطباعته ونشـــره، فبادرنا -شـــعبة الشـــؤون الفكريـــة- إىل العمل 
عليه، إال أننا – مع األسف- مل نصل إىل املخطوطة فعملنا على 
مطابقـــة ما ذكـــره املؤلف � مـــع املصادر الي نقـــل عنها، ولذا 
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جيـــد املطالع هلـــذا الكتاب خترجيـــات كثرة لعـــدم التطابق بني 
املنقول يف هذا الكتاب واملصدر املنقول عنه. والسبب إما أن يكون 
لعـــدم قراءة نـــص املخطوطة بصورة دقيقة، وإثبـــات ما تبادر إىل 
فهـــم ناقـــل النص بدون مراجعـــة ملصـــادره؛ أو أن املؤلف � ذكر 
النصـــوص بـــال مراجعة ما بني يديـــه من املصادر، حيـــث أنه كان 
كثرًا ما يعتمد على حافظته. وهذه احلقيقة اســـتخلصناها من 
عدة وقائع ذكرت عنه جيدها مطالع هذا الكتاب يف ترمجته الي 

سُنوردها خمتصرة.
وكان لنـــا تعليقات على بعض مـــا أورده املؤلف � من رأي له، 

أو فهم مل يدعمه بدليل.
واستدركنا على بعض أقواله الي ال نتفق معه فيها -بنظرنا-، 
مـــع دعم االســـتدراك بإشـــارة تارخيية أو غرهـــا، ومل يصدر ذلك 

ختطئة منا له �، بل إثباتًا للحقيقة الي نعتقدها.
نســـأل اهلل تعـــاىل أن يتغمـــد املؤلـــف بالرمحة ووافـــر اجلزاء ملا 
قّدمه من إحياء سرة اإلمام اجلواد �، وأن يكون العمل موفقًا 
ولوجهه الكريم، وأن يكون قد أضاف شيئًا إىل املكتبة اإلسالمية، 

وخصوصًا مكتبة أهل البيت �، إنه مسيع جميب.
ومن اهلل التوفيق.

	     شعبة الشؤون الفكرية 	 	 	

	       وحدة البحوث والدراسات والرتمجة   	 	



5

ترجمة المؤلف:
الشـــيخ ُحســـني بن حمّمد بـــن أمحد بن إبراهيـــم بن أمحد بن 

صاحل بن أمحد آل عصفور الدرازي الشاخوري البحراني.

والدته وأسرته:

ُولد الشـــيخ ُحســـني ســـنة )1147هـ( بالبحرين يف عائلة علمية 
مرموقـــة، أجنبت كثرًا من العلمـــاء والفضالء كان وما يزال هلم 
آثارهـــم يف ميـــدان العلوم الدينية، منهم جّده الذي تنتســـب إليه 
العائلة الكرمية الشـــيخ عصفور بن أمحد بن احلسني البحراني، 
ثم جّده الشـــيخ أمحد بن صاحل كانت له رئاســـة ومرجعية قرية 
دراز يف وقته، وجّده الشيخ أمحد بن إبراهيم من فقهاء الطائفة 
لـــه تآليـــف يف الفقه وغـــره، وأبوه الشـــيخ حممد بـــن أمحد من 
تآليفـــه مـــرآة األخبـــار يف أحكام األســـفار، وعّمه الشـــيخ يوســـف 
صاحـــب كتـــاب احلدائق الناضـــرة، وعّمه اآلخر الشـــيخ عبد علي 
بن أمحد من شـــيوخ إجازة املرتجم له، وأّمه بنت العاّلمة الشـــيخ 
سليمان بن عبد اهلل املاحوزي، وللشيخ إخوة وأبناء من أهل العلم 

والفضيلة، مل نذكرهم خمافة اإلطالة)1(.

)1) ُينظ���ر مث���ًا: أنوار البدرين لعلي البحران���ي ص 209- 211، املفّصل                                             
يف تراجم الرجال للسيد أمحد احلسيين )208-203/1).

��ل��ف ���م�وأ �م��ي � �ير�حف
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دراسته:
ابتـــدأ بتحصيـــل العلـــوم يف وقـــت مبكر وعكـــف علـــى املطالعة 
والبحـــث، وأشـــهر أســـاتذته والـــده الشـــيخ حممد وعّماه الشـــيخ 
يوســـف والشـــيخ عبد علـــي، وقد هاجـــر إىل العتبات املقدســـة يف 
العراق مبعية ابن عّمه الشـــيخ عبد علي، والزم درس عّمه الشـــيخ 
يوســـف الـــذي أجـــازه وابن عّمه الشـــيخ خلـــف باإلجازة املســـّماة 

)لؤلؤة البحرين لقّرتي العني(.

منزلته العلمية:
قال عنه الســـيد حســـن الصدر: كان شـــيخ األخبارية يف عصره 
وعاّلمتهـــم يف وقته، متبحرًا يف الفقه واحلديث، حســـن التحرير 
والتصنيف، طويل الباع، كثر االّطالع، كثر التأليف والتصنيف، 

معروفًا باحلافظة...)1(.

وقـــال العالمة البّحاثة الشـــيخ آغـــا بزرك الطهرانـــي: من كبار 
علماء عصره ومشاهرهم. كان زعيم الفرقة األخبارية يف عصره 
وشـــيخها املقـــّدم وعاّلمتها اجلليل، وكان مـــن املصّنفني املكثرين 
املتبّحرين يف الفقه واألصول واحلديث وغرها، وهو أحد شـــيوخ 

اإلجازة جلمع من املتأخرين)2(.

)1) تكملة أمل اآلمل للسيد حسن الصدر )2/ 502).
)2) طبقات أعام الشيعة/ الكرام الربرة آلغا بزرك الطهراني)427/10).
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وقال الشـــيخ علي البحراني: العاّلمة الفاضل الفّهامة الكامل 
ثني وبقّية العلماء الراســـخني األخباريني  خامتة احلّفاظ واحملدِّ
العـــامل األجمـــد الشـــيخ  ابـــن  الفقيـــه النبيـــه الشـــيخ حســـني 

حممد...)1(.

ويف موســـوعة طبقات الفقهاء: أحد مشـــاهر علماء اإلمامية، 
كان شيخ األخبارية يف عصره، متبّحراً يف الفقه واحلديث، طويل 

الباع، كثر االّطالع، ُيضرب بقوة حافظته املثل)2(.

وقـــال عمر رضا كحالة: ُحســـني بـــن عصفور البحرانـــي. فقيه، 
حمّدث، متكّلم، مفّسر، مشارك يف بعض العلوم)3(.

درسه وقوة حافظته: 

كان يتمّيز بقوة احلافظة حتى ُروي أنه حيفظ اثين عشرة ألف 
حديـــث معنعنًا، ويذكر تلميذه الشـــيخ حممد الشـــويكي اخلّطي 
أنه أملى عليه )النفحات القدســـية يف الصالة اليومية( يف ثالثة 

أيام يذكر فيها األقوال واألدلة إمجااًل عن ظهر قلب.

)1) ُينظر أنوار البدرين لعلي البحراني ص207.
)2) موسوعة طبقات الفقهاء )13/ 226).

)3) معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة )4/ 44).

��ل��ف ���م�وأ �م��ي � �ير�حف
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تالميذه:

تتلمـــذ عليه مجـــع غفر نذكر منهم، ابنه حســـن، وأخوه أمحد 
ـــي وابنه مرزوق  بـــن حممد، وحممد بن عبد اهلل الشـــويكي اخلطَّ
الشـــويكي، وأمحد بن احلســـن بن حممد الدمســـتاني البحراني، 
وعبـــد اهلل بـــن علـــي بـــن حييى اجلـــد حفصـــي البحرانـــي، وعبد 
احملســـن اّللوميي األحســـائي، وأمحد بن زين الدين األحســـائي، 

والسيد عبد القاهر بن حسن التوبلي، وغرهم.

مؤلفاته: 

 أّلـــف كثـــرًا ويف خمتلـــف املواضيـــع، نذكـــر منهـــا: الرواشـــح 
الســـبحانية يف شـــرح الكفاية اخلراســـانية، احلقائـــق الفاخرة يف 
تتميـــم احلدائـــق الناضـــرة، مفاتيـــح الغيـــب، التبيان يف تفســـر 
القـــرآن، ويف وفيـــات النيب� والزهراء � واألئمة � لكّل أفرد 
كتابًا إال اإلمام احلســـني � كتب له ثالثة كتب، وله ديوان شـــعر 

يف اإلمام احلسني �)1(، وغرها كثر.  

)1) ُينظر أنوار البدرين لعلي البحراني ص209-211، املفّصل يف تراجم 
الرجال للسيد ألمحد احلسيين )208-203/1). 
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وفاته ومدفنه:

 كانت وفاته ليلة األحد إحدى وعشـــرين من شـــهر شـــوال ســـنة 
)1216ه ( يف قرية الشـــاخورة بالبحرين مشال املنامة، وقربه بها. 
وقيل: إنه ُقتل يف واقعة وقعت تلك السنة بني املسلمني واخلوارج 
يف البحرين، وقيل: إن خارجيًا ضربه حبربة مســـمومة على ظهر 

قدمه فمات منها شهيدًا �.

��ل��ف ���م�وأ �م��ي � �ير�حف
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احلمـــد هلل الـــذي كـــره هذه الـــدار ألجـــواد عباده وجعلهـــم فيها 
ممتحنني، وأخرجهم منها على الشـــهادة بســـيوفها القاطعة من 
أهل فساده، فصربوا على مكارهها وما قّدر  فيها من بالئه ونكاده، 

والصالة والسالم على حممد املبتلى يف نفسه وأطائب أوالده.

وبعـــد؛ فيقول فقـــر اهلل الكريم الراجي لعفو ربـــه، وإنقاذه من 
ذنوبـــه وعظائم إجرامه، اجلاني حســـني بـــن حممد بن أمحد بن 
إبراهيـــم بن عصفـــور الـــدرازي البحراني -رمحـــه اهلل تعاىل- قد 
عزمـــت على تأليف كتاب خمتصر يف وفـــاة جواد األجواد، وحمل 
الرشـــاد، ومفتاح السداد، باب املراد، اإلمام اهلمام حممد بن علي 
اجلـــواد، لتجتمـــع عليه الشـــيعة األجمـــاد، وتقوم بالعزاء ونشـــر 
أخبـــار  مصائبهـــم، وما جـــرى عليهم من أهل اإلحلـــاد، فقد لقوا 
شـــدائد تنـــدك هلا اجلبال األطواد، وتتفطر هلا الســـبع الشـــداد، 
ونسأل اهلل تعاىل أن يوّفقنا لذلك لنسلم به من أهوال يوم التناد، 
ونصـــل بـــه إىل جوارهم يف مســـتقر  رمحتـــه الي وســـعت العباد، 
ومّسيتـــه بضرام احلزن الوقاد يف وفاة ســـيدنا وموالنا حممد بن 
علي اجلواد، ولنذكر أمام املقصود بعض ما وقع له من املعاجز يف 
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حال امليالد، إىل يوم وفاته � وانتقاله إىل جوار اآلباء واألجداد. 
وكان مولده � يف شـــهر رمضان ســـنة مخس وتسعون ومائة من 
اهلجرة)1(، وأمه أم ولد، ورمبا ُيقال هلا سبيكة النوبية)2(، واألصح 
أن امسها خيزران. وُروي أنها كانت من أهل بيت مارية أم إبراهيم 
ابـــن رســـول اهلل �. وقـــد نـــّص عليه أبـــوه � باإلمامـــة وله من 
العمر ثالث ســـنني. ولقد وقعت عليه الشـــيعة يف أمر عظيم عند 
وفـــاة والـــده ألن أبـــاه كان خبراســـان، وهو طفل صغـــر يف املدينة 

املنورة، على مشّرفها السالم.

ويف خـــرب أبي حييى الصنعانـــي)3(، كما يف الكايف قال: كنت عند 
أبي احلسن الرضا �، وجيء)4( بابنه أبي جعفر � وهو صغر، 

)1) تاري���خ موالي���د األئم���ة )اجملموعة) البن اخلّش���اب البغ���دادي ص39                      
ذكر الشيخ الطوسي �: إنه كان يوم العاشر من رجب  مول������������د  

أبي جعفر الثاني �. مصباح املتهجد للشيخ الطوس���������ي ص805.
)2) النوب���ة: ب���اد واس���عة عريض���ة يف جنوب���ي مص���ر وهم نص���ارى أهل            
ش���دة  يف العيش، أول بادهم بعد أسوان جيلبون إىل مصر فيباعون  
به���ا، وكان عثم���ان بن عفان ص���احل النوبة عل���ى أربعمائة رأس يف 

السنة. معجم البلدان لياقوت احلموي )309/5).
)3) أب���و حييى الصنعاني روى عن اإلمام الصادق� واإلمام الرضا �. 

ُينظر معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي )94/23).
)4) يف املصدر: )فجيء).
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فقال: هذا املولود الذي مل يولد مولود أعظم بركة على شـــيعتنا 
منه)1(.

ويف روايـــة احلســـن بـــن اجلهـــم)2(، قـــال: كنـــت عند أبي احلســـن 
الرضا	� وهو جالس، فدعا بابنه وهو صغر، فأقعده يف حجره، 
وقـــال)3( لي: جـــّرده وانزع قميصه، فنزعته، وقـــال)4( لي: انظر بني 
كتفيه، قال)5(: فنظرت فإذا يف إحدى)6( كتفيه شبه اخلامت)7( داخل 

يف اللحم)8(.

)1) الكايف للشيخ الكليين )321/1).
)2) احلس���ن ب���ن اجلهم بن بكري ب���ن أعني، أبو حممد الش���يباني،ثقة،             
روى ع���ن أبي احلس���ن موس���ى والرض���ا �. معجم رج���ال احلديث    

للسيد اخلوئي )282/5).
)3) يف املصدر: )حجري، فقال).

)4) يف املصدر: ) فقال).
)5) )قال): ليست يف املصدر 

)6) يف املصدر: )أحد).
)7) يف املصدر: )شبيه باخلامت).

)8) الكايف للشيخ الكليين )321/1).
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ويف روايـــة صفـــوان بن حييـــى)1(، قال: قلت للرضـــا �: قد كّنا 
نريد أن نسألك قبل أن يهب اهلل لك أبا جعفر �، فكنت تقول: 
يهـــب اهلل لـــي غالمًا، وقد)2( وهبه اهلل لك، فأقـــرّ  عيوننا، فال أرانا 
اهلل عّز  وجّل يومك، فإن كان كون فإىل من؟ فأشـــار بيده إىل أبي 
جعفـــر � وهـــو قائم بـــني يديه. فقلـــت: ُجعلت فـــداك هذا ابن 
ثالث سنني. فقال �: وما يضّره من ذلك، وقد)3( قام عيسى بن 

مريم � باحلجة وهو ابن ثالث سنني)4(.

ويف روايـــة زكريـــا بـــن حييـــى الصـــريف)5(، قال: مسعـــت علّي بن 
جعفر)6( حيّدث احلســـن بن احلســـني بن علي بن احلســـني، ]فقال 

)1) صف���وان ب���ن حيي���ى أبو حممد البجل���ي بياع الس���ابري كويف، ثقة، 
ع���ني، روى عن الرضا�، وكانت له عنده منزلة ش���ريفة، ذكره 
الكش���ي يف رجال أبي احلسن موسى �، وقد توّكل للرضا وأبي 
جعفر � تويف س���نة 210ه���� )أي يف حياة اإلمام اجلواد �). معجم 

رجال احلديث للسيد اخلوئي )135/10).
)2) يف املصدر: )فقد).
)3) يف املصدر: )فقد).

)4) الكايف للشيخ الكليين )321/1).
)5) زكري���ا بن حيي���ى بن النعماني الصرييف،روى عنه الش���يخ الكليين 
يف باب النص واإلش���ارة على أبي جعفر الثاني. معجم رجال احلديث 

للسيد اخلوئي )299/8).
)6) لقب���ه العريض���ي وُيكّن���ى أب���ا احلس���ن وه���و أصغ���ر ول���د أبي���ه،=                
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يف حديثه[)1(: لقد)2( نصر اهلل أبا احلســـن الرضا � ]ملا بغى إليه 
إخوته وعمومته[)3( فقال له احلســـن: إي واهلل ُجعلت فداك! لقد 
بغـــى عليـــه إخوته، فقـــال علّي بن جعفـــر: إي واهلل وحنن بغينا)4( 
عليـــه. فقال له احلســـن �: كيف)5( صنعتـــم فإني مل أحضركم. 
قال: قال له إخوته وحنن أيضًا: ما كان فينا إمامًا)6( حائل اللون. 
فقـــال هلم الرضـــا �: هو ابين. قالوا: فـــإن)7( قد قضى بالقافة، 
فبيننا وبينك القافة. قال: ابعثوا ]إليهم أنتم. وأما[)8( أنا فال! وال 
تعلموهـــم ملا دعومتوهم ولتكونوا يف بيوتكم، فلما جاءوا أقعدونا 

= م���ات أب���وه وهو طفل، وكان عاملًا كبريًا، روى عن أخيه موس���ى 
الكاظم �، وعن ابن عم أبيه احلسني ذي الدمعة بن زيد الشهيد، 
وعاش إىل أن أدرك اهلادي علّي بن حممد بن علّي بن الكاظم �، 
ومات يف زمانه. ُينظر معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي )317/12).

)1) ليست يف املصدر.
)2) يف املصدر: ) واهلل لقد...).

)3) ليست يف املصدر.
)4) يف املصدر: )وحنن عمومته بغينا...).
)5) يف املصدر: )ُجعلت فداك كيف...).

)6) يف املصدر: )إمام قط...).
)7) يف املصدر: )فإن رسول اهلل � قد...).

)8) يف املصدر: )أنتم إليهم. فأما...).
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يف البســـتان، ]واصطفـــت عمومته وإخوتـــه[)1(، وأخذوا الرضا � 
وألبسوه جبة صوف وقلنسوة منها، ووضعوا على كتفه)2( مسحاة، 
وقالوا: ادخل البستان كأنك تعمل فيه. ثم جاءوا بأبي جعفر � 
]وقالـــوا هلم[)3(: أحلقوا لنا هـــذا)4( بأبيه. فقالوا: ]ليس ها هنا أب 
لـــه[)5(، ولكـــن هذا عّم أبيه)6(، وهذا عّمه، وهـــذه عّمته؛ وإن يكن له 
أب ها هنا فهو صاحب البستان، ]فإن قدميه واحدة[)7(، فلما رجع 

أبو احلسن � قالوا: هذا أبوه.

قال علّي بن جعفر: فمصصت ريق)8( أبي جعفر � ثم قلت له: 
أشـــهد أنـــك إمامي عند اهلل عّز  وجـــّل. فبكى الرضا �، ثم قال: 
يا عم أمل تسمع أبي � وهو يقول: قال رسول اهلل �: بأبي ابن 

)1) يف املصدر: )واصطف عمومته وأخوته وأخواته).
)2) يف املصدر: )عنقه).

)3) يف املصدر: )فقالوا).
)4) يف املصدر: )هذا الغام).

)5) يف املصدر: )ليس له ها هنا أب).
)6) يف املصدر: )ولكن هذا عم أبيه، وهذا عم أبيه).

)7) يف املصدر: ) فإن قدميه وقدميه واحدة).
)8) أي قّبلت فاه شفقة عليه حتى دخل يف فمي.
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خرة اإلماء ابن النوبية الطاهرة)1( الطّيبة الفم املنتجبة الرحم. 
ويلهم لعن اهلل األعبس)2( وذريته صاحب الفتنة، ويقتلهم ســـنني 
وشـــهورًا وأيامًا، يســـومهم خســـفًا ويســـقيهم كأســـًا مصرّبة، وهو 
الطريـــد الشـــريد املوتور  بأبيه وجـــّده صاحب الغيبـــة، فُيقال)3(: 
مات أو هلك، أي واد ســـلك؟ أ يكون)4( هذا يا عم إاّل مين؟ قال)5(: 

صدقت ُجعلت فداك)6(.

وروى احلســـن بـــن عمـــارة )7(قـــال: كنـــت عنـــد علـــّي ابـــن اإلمام 
جعفـــر	� باملدينـــة، وكنت أقمت عنده ســـنني)8( أكتـــب ]عنده ما 

)1) )الطاهرة) ليست يف املصدر.
)2) يف املصدر: )األعيبس).

)3) يف املصدر: )وُيقال).
)4) يف املصدر: )أ فيكون).

)5) يف املصدر: )فقلت).
)6) الكايف للشيخ الكليين )321/1).

)7) يف الكايف: حممد بن احلسن بن عمار: جمهول، روى رواية عن أبي 
جعفر الثاني � يف الكايف يف باب اإلش���ارة والنص على أبي جعفر 
الثاني. ُينظر املفيد من معجم رجال احلديث للشيخ حممد اجلواهري 

ص515.
)8) يف املصدر: )سنتني).
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أمسع من أخيه أبي احلسن �[)1( إذ دخل عليه أبو جعفر حممد 
بـــن علّي الرضا	� مســـجد)2( رســـول اهلل �، فوثب علـــّي)3( بال 
حـــذاء وال رداء، فقّبـــل يديـــه وعّظمـــه. فقـــال له أبـــو جعفر �: 
]اجلـــس يا عّم[)4(، رمحك اهلل. فقال: يا ســـيدي كيف أجلس أنا)5( 
وأنت قائم؟. فلما رجع علّي بن جعفر إىل جملسه جعل أصحابه 
يوخّبونه ويقولون: أنت عّم أبيه، وأنت تفعل به هذا الفعل؟ فقال: 
اسكتوا! إذا كان اهلل عّز  وجّل - وقبض على حليته- مل يؤّهل هذه 
الشـــيبة وأّهـــل هذا الفتـــى ووضعه حيث وضعه، أ أنكـــر)6( فضله؟ 

نعوذ باهلل مما تقولون، بل أنا له عبد)7(. 

وناهيك بها من نصوص قد أسفرت عن إمامته � وهو مولود 
وجـــواد األجـــواد، جعله اهلل لبحـــار علمه مداد، وآتـــاه اهلل احلكمة 

)1) يف املص���در: )أكت���ب عن���ه م���ا يس���مع من أخي���ه -يعين أبا احلس���ن 
الكاظم �-).

)2) يف املصدر: )املسجد -مسجد الرسول�-).
)3) يف املصدر: )علي بن جعفر...).
)4) يف املصدر: )يا عم اجلس...).

)5) )أنا) ليست يف املصدر.
)6) يف املصدر: )أنكر فضله؟!).

)7) الكايف للشيخ الكليين )322/1).
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وفصل اخلطاب وهو صيب يف املهاد. اهلل أعلم حيث جيعل رسالته 
علـــى رؤوس األشـــهاد. ولقد تطاولـــت عليهم أهل الزيـــغ والعناد، 
ومحلهم عليهم الغّل واحلسد الكامن يف الفؤاد، فأنكروا مأمنهم 
ومل يقـــّروا بإمامـــة اجلـــواد، وأقـــّروا بإمامـــة الرضـــا �، ووقفوا 
عليهـــم، وكذا على أبيه � من قبله، وولغوا يف دمائهم وقّيدوهم 

بالقيود واألصفاد.

وهلل َدرُّ من قال حيث أجاد:

هلل درُّك مــــن جـــواٍد فـــاق َمـــْن         قد حلَّ مرتبة السهى والفرقِد

جنل الرضا َمْن عنده فصُل القضا          باُب الرضا، كهُف احلجى والسؤدِد

حــســـدوُه إْذ واّله مــوالُه الــذي         قــد نالــه عيسى زمــان املولــِد

ِه         أثـر النجابة فيه خر مســّدِد يف املهد ينطق من سعادة جدِّ

جربيل خيدُمُه جهارًا يف الورى         وله الـمالئُك واملال طوع اليِد

يا ويلهْم كيف اجلحوُد لشأِنِه         والنـصُّ فيِه قائـٌم فـي املشهِد

مهاًل بين العباس ُقـّبح فعُلكْم         لبين الرسالة معتٍد من معتِد

قـّطعُتـــُم أرحـاَمكـــْم ونــصرُتــُم         أعــداَءكْم من كلِّ رجٍس أوغِد

فعليكُم لعـُن الـمهيمــِن دائمــًا         ال يـنقضـي أبــدًا ليـوِم املوعـِد
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ويف عيـــون املعجـــزات لعلم اهلـــدى)1( قال: ملا ُقبـــض الرضا � 
كان ســـن أبي جعفر � ســـبع ســـنني)2(، فاختلف)3(الناس ببغداد 
ويف األمصـــار، واجتمـــع الرّيان بـــن الصلت، وصفـــوان بن حييى، 
وحممـــد بن حكيم، وعبـــد الرمحن بن احلّجـــاج، ويونس بن عبد 
الرمحن، ومجاعة من وجوه الشيعة وثقاتهم يف دار عبد الرمحن 
بـــن احلّجاج يف بركة زلول يبكون ويتوّجعـــون من هذه)4( املصيبة. 
فقـــال هلم يونس بن عبـــد الرمحن: دعوا البكاء! َمن هلذا األمر؟ 

)1) الصحي���ح أن عيون املعجزات هو للمحّدث اجلليل الش���يخ حس���ني بن 
عبد الوهاب من علماء القرن اخلامس، وقد أّلفه س���نة )448ه�)،إال 
أن بعض احملّدثني نسبوه إىل السيد املرتضى، وقد جزم املريزا حسني 
النوري الطربس���ي بنس���بة الكتاب إىل الشيخ حسني بن عبد الوهاب 
الش���عراني، قال: ومما ينبغي التنبيه عليه أن كتاب عيون املعجزات 
الدائر بني احملّدثني، ونس���به إىل الس���يد ]أي الس���يد املرتضى[ جزمًا 
الس���يد هاش���م البحريين، وينقل عن���ه يف كتبه، واحتمااًل ش���يخنا 
اجمللس���ي يف البحار، هو من مؤلفات الش���يخ اجلليل حس���ني بن عبد 
الوهاب املعاصر للس���يدين، وقد ص���ّرح يف مواضع من هذا الكتاب 
بأنه مؤلفه، وقد بس���ط القول يف ذلك يف الرياض يف ترمجة مؤلفه، 
م���ع أن كثريا من األخب���ار املودعة فيه ال يائم مذاق الس���يد �، 

فاحظ. خامتة املستدرك )219/3).
)2) يف املصدر: )حنو سبع...).

)3) يف املصدر: )فاختلفت الكلمة بني الناس...).
)4) )هذه) ليست يف املصدر.
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وإىل َمن نقصد باملســـائل إىل أن يكرب هذا؟ يعين أبا جعفر �. 
فقام إليه الرّيان بن الصلت ووضع يده يف حلقه ومل يزل يلطمه 
ويقـــول: أنت ُتظهـــر اإلميان لنا وتبطن الشـــرك. إن كان أمره من 
اهلل )ومـــن رســـوله �()1( فلو أنه كان ابن يـــوم واحد لكان مبنزلة 
الشيخ العامل وفوقه، وإن مل يكن من عند اهلل فلو ُعّمر ألف سنة، 

فهو واحد من الناس. هذا مما ال ينبغي أن ُيفكَّر فيه. 

فأقبلـــت العصابـــة عليـــه تعذلـــه وتوخّبـــه، وكان وقـــت املوســـم 
فاجتمـــع مـــن فقهاء بغـــداد واألمصـــار وعلمائهم مثانـــون رجاًل، 
فخرجـــوا إىل احلـــج وقصـــدوا املدينة ليشـــاهدوا أبـــا جعفر �. 
فلما وافوا أتوا دار جعفر الصادق � ألنها كانت فارغة ودخلوها 
وجلســـوا على بســـاط كبر. وخرج إليهم عبد اهلل بن موســـى � 
فجلس يف صدر اجمللس، وقام مناٍد وقال: هذا ابن رســـول اهلل � 
فمن أراد الســـؤال فليســـأل)2(. فُسئل عن أشـــياء أجاب ]فيها بغر 
اجلواب[)3(، فورد على الشـــيعة ما ]أحزنهم وأغّمهم[)4( واضطربت 
الفقهـــاء، وقاموا وهّمـــوا باالنصراف، وقالوا يف أنفســـهم: لو كان 

)1) )ومن رسوله�) ليست يف املصدر.
)2) يف املصدر: )فليسأله).

)3) يف املصدر: )عنها بغري الواجب).
)4) يف املصدر: )حرّيهم وغّمهم...).
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أبـــو جعفر � يكمل جواب املســـائل ملا كان عنـــد عبد اهلل ما كان 
مـــن اجلواب بغر الصواب)1(. فُفِتح عليهم باب من صدر اجمللس 
ودخل موفق)2( وقال: هذا أبو جعفر � فقاموا إليه)3( واستقبلوه 
وســـّلموا عليه ]فرّد عليهم السالم[)4(. فدخل � وعليه قميصان 
وعمامـــة بذؤابتـــني، ويف رجليـــه نعـــالن. فجلـــس وأمســـك الناس 
كّلهم فقام صاحب املســـألة فســـأله عن مسألة أجاب عنها باحلق، 
ففرحـــوا ودعوا له وأثنوا عليـــه وقالوا له: إن عّمك عبد اهلل أفتى 
بكيـــت وكيـــت، فقال �: ال إله إال اهلل، يـــا عّم إنه عظيم عند اهلل 
أن تقـــف غـــدا بني يديه فيقول لـــك: مَل تفي عبادي مبا مل تعلم 

ويف األمة من هو أعلم منك؟ )5(.

ومل يـــزل - صلـــوات اهلل عليه- يف كّل يـــوم تظهر له � معاجز  
وبراهـــني ال حُتصى، وكرامات ال ُتســـتقصى، حتـــى حتّدث الناس 
بفضلـــه يف مجيـــع األمصـــار، واعتقـــدوا فضلـــه علـــى مـــن ســـواه 

باإلمجاع .

)1) يف املصدر: )الواجب).
)2) خ���ادم اإلم���ام الرض���ا �. املفيد من معجم رج���ال احلديث، حممد        

اجلواهري ص631. 
)3) يف املصدر: )إليه بأمجعهم...).

)4) ليست يف املصدر.
)5) عيون املعجزات حلسني بن عبد الوهاب ص110.
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فمـــن معجزاته � البارعة ما وقع لـــه عند وفاة أبيه �، وقد 
ذكرناها مفّصلة هناك)1(، وما رواه حممد بن ميمون)2(، قال: كنت 
مـــع الرضـــا � مبّكـــة قبل خروجه إىل خراســـان، فقلـــت له: إني 
أريـــد أن أتقـــّدم إىل املدينة، فاكتب معي كتابًا إىل أبي جعفر	�، 
فتبّســـم وكتـــب كتابـــًا وســـرت إىل املدينـــة، وكان قد ذهـــب بصري، 
فأخـــرج اخلادم أبـــا جعفر حيمله من املهد فناولتـــه الكتاب فقال 
ُه وانشْره بني يديه ففضضته ونشرته بني يديه فنظر  موفق: ُفضَّ
فيـــه ثـــم قال لي: يا حممد ما حال بصرك؟ فقلت: يا ابن رســـول 
اهلل اعتليـــت فذهب بصري كما ترى. فمّد يده ومســـح على عييّن 
فعاد إلّي بصري كأصّح مما كان. ثم قّبلت يديه ورجليه وانصرفت 

من عنده وأنا بصر)3(.

وُروي عن حكيمة بنت الرضا � قالت: ملا تويف أخي اجلواد	� 
صرت يومًا إىل امرأته أّم الفضل بسبب احتجت إليها فيه، قالت: 

)1) قد يكون أحد مؤلفاته اخلاصة باإلمام الرضا �.
)2) حمم���د ب���ن ميم���ون: م���ن أصح���اب الرض���ا � وحام���ل كتابه إىل 
اجلواد �. مس���تدركات علم رجال احلديث للش���يخ علي النمازي 

.(347/7(
)3) كشف الغمة يف معرفة األئمة لعلي بن أبي الفتح اإلربلي )157/3).
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فبينمـــا حنـــن نتذاكـــر فضائـــل)1( اجلـــواد وكرمه ]ومـــا أعطاه اهلل 
تعـــاىل[)2( إذ قالـــت امرأتـــه أم الفضل: أال أخربك عـــن أبي جعفر 
بعجيبة مل ُيسمع مبثلها قط؟ قلت: وما ذلك؟ قالت: إنه أغارني 
مـــّرة جبارية ومـــّرة بتزويج، فكنت أشـــكوه إىل املأمون، فيقول لي: 
يـــا بنّية احتمليه)3(! فإنه ابن رســـول اهلل �. فبينما أنا ذات ليلة 
جالسة إذ أتت إلّي)4( امرأة ]كأّنها غصن بان أو قضيب خيزران[)5(، 
فقلـــت هلـــا)6(: من أنِت؟ فقالت: أنا زوجة أبـــي جعفر)7(، وأنا امرأة 
مـــن ُولد عمار بن ياســـر �، قالت: فدخـــل علّي من الغرة ما مل 
أملـــك على نفســـي، ]فنهضت من وقـــي وســـاعي[)8( إىل املأمون، 
وكان مثـــاًل مـــن الشـــراب، وقـــد مضـــى من الليـــل أربع)9( ســـاعات، 

)1) يف املصدر: )فضل...).
)2) يف املصدر: )وما أعطاه اهلل  من العلم واحلكمة...). 

)3) يف املصدر: )احتملي...). 
)4) )إلّي) ليست يف املصدر.

)5) يف املصدر: )وكأنها قضيب باب وغصن خيزران).
)6) )هلا) ليست يف املصدر.

)7) يف املصدر: )أبي جعفر ابن الرضا).
)8) يف املصدر: )فنهضت من ساعيت فدخلت...).

)9) )أربع) ليست يف املصدر.
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فأخربته حبالي، فقلت: إّنه ]يشتمين ويشتمك[)1( ويشتم العباس 
وولـــده، وقلـــت فيه)2( ما مل يكن أبدًا)3( فغاظه ذلك، ]وأخذ ســـيفه 
وتبعتـــه، ومعـــه خيزران اخلادم. فجـــاء[)4( إىل أبي جعفر �، وهو 
نائـــم فضربه بالســـيف حتـــى قّطعه إربًا إربًا)5( وعـــاد. فلما أصبح 
َعّرْفنـــاه مـــا كان منـــه فأنفذ اخلـــادم، فوجد أبا جعفـــر � قائمًا 
يصّلـــي)6(، ]فرجع إليه[)7( وأخربه أنه ســـامل. ففرح وأعطى اخلادم 
ألـــف دينار، ومحـــل ]إىل حممد اجلواد	�[)8( عشـــرة آالف دينار، 
]واجتمع معه[)9( واعتذر إليه بالُسكر. فأشار برتك الشراب، فقبل 

منه احلديث)10(.

)1) يف املصدر: )يشتمك ويشتمين...).
)2) )فيه) ليست يف املصدر.
)3) )أبدًا) ليست يف املصدر.

)4) يف املصدر: ) فقام وتبعته ومعه خادم. وجاء...)
)5) يف املصدر: )إربًا إربًا وذحبه...).

)6) يف املصدر: ) يصّلي وال أثر فيه).
)7) )فرجع إليه...) ليست يف املصدر.

)8) يف املصدر: )إليه...).
)9) يف املصدر: )واجتمعا...).

)10) وق���د عّلق االربلي على هذه القصة قائًا: )وهذه القصة عندي فيها 
نظر وأظنها موضوعة فإن أبا جعفر � إمنا كان               =
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وهلل دّر من قال: 

فوا هلفي البن الرضا)1( وما جرى         عليــه مـــن الـمأمون شر جـزاِء 

لقد أضمر الغلَّ الكمني بقلِبِه         ولــم يكفــِه ما قــد جرى بإبـــاِء 

أ يسعى إىل قتل اجلواد ومل يكْن         لـــه حنـــوه ذحـــٌل وشـــّر قضـــاِء؟ 

لقد سّم موالنا الرضا بعد ما جرى         لـــه بيـــن خلـــق اهلل عهــــُد والِء 

وثّنى مبوالنا اجلواد وقد غدا         يهـــّد بـــه ركـــن اهلـــدى وعــــالِء 

فيهلك من قام الوجود جبوِدِه         ويــخمد ديــن اهلل بعــــد سنــــاِء 

فمهاًل بين العباس إن إماَمَكْم         لـمن يأخذ الثارات من خلفاِء 

=     يتزوج ويتسّرى حيث كان باملدينة ومل يكن املأمون باملدينة فتشكو 
إليه ابنته،)فإن قلت): إنه جاء حاّجًا. قلت: مل يكن ليش���رب يف تلك 
احلال، وأبو جعفر � مات ببغداد وزوجته معه فأخته أين رأتها بعد 
موت���ه؟ وكيف اجتمعتا وتل���ك باملدينة وهذه ببغداد؟ وتلك املرأة اليت 
من ولد عمار بن ياسر � يف املدينة تزوجها فكيف رأتها أم الفضل 
فقام���ت من فورها وش���كت إىل أبيها؟ كل ه���ذا جيب أن ُينظر فيه 

واهلل أعلم. ُينظر كشف الغمة يف معرفة األئمة لإلربلي )158/3).
)1) ك���ذا وردت وال���وزن ال يس���تقيم – رمبا الكلم���ة )الرضاء) بإضافة 

اهلمزة.
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جتّرت على ظلم النـيب حممـــــٍد           وعـاثْت فسادًا مْع عــنًا وشقــاِء 

فال زاَل لعُن اهلل يهمي عليهـــُم             دوامـــًا ليـوم احلشر يوم جـــزاِء 

ومعاجـــزه الي تبهـــر العقول ما ثبـــت يف املنقـــول)1(، عن مؤّدب 
كان ألبـــي جعفـــر �، قـــال: إنـــه ]كان يومًا[)2( يقـــرأ يف اللوح ]كما 
جـــرت بـــه العـــادة مـــع الصبيـــان[)3(، إذ رمـــى اللـــوح من يـــده وقام 
فزعـــًا مرعوبـــًا)4( وهو يقول: إنا هلل وإنا إليـــه راجعون، مضى واهلل 
أبي	�، فقلت: من أين علمت هذا)5(؟ فقال: دخلين من جالل)6( 
اهلل وعظمتـــه شـــيء مل أعهده ]وقد مضى. فقلـــت: دع عنك هذا. 
فقـــال: ائذن[)7(لـــي أن أدخـــل البيت وأخـــرج إليك، ]واســـتعرضين 

)1) نق���ل اخل���رب عل���ي ابن بابوي���ه القم���ي يف اإلمامة والتبص���رة ص85، 
وابن محزة الطوس���ي يف الثاقب يف املناقب ص509، والس���يد هاشم 

البحراني يف مدينة املعاجز )327/7). 
)2) يف املصدر: )كان بني يدّي يومًا...).

)3) ليست يف املصدر.
)4) )مرعوبًا) ليست يف املصدر.

)5) )هذا) مل يذكرها صاحب اإلمامة والتبصرة.
)6) يف املصدر )إجال).

)7) يف املصدر: )فقلت: وقد مضى؟! فقال: دع عنك ذا،...).
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القرآن أفّســـره لـــك لتحفظه عين[)1(. فقـــام)2(	� فدخل البيت. 
فقمـــت ودخلـــت البيت يف طلبه إشـــفاقًا مين عليه، فســـألت عنه، 
فقيـــل: دخل هـــذا البيت ورّد الباب دونه وقـــال: ]ال تأذنوا ألحد[)3( 
حتى أخرج إليكم. فخرج � ]مغر اللون[)4( وهو يقول: ]ال حول 
وال قـــوة إال بـــاهلل، و[)5( إنا هلل وإنا إليه راجعـــون. قضى)6( واهلل أبي 
فقلـــت: ُجعلت فـــداك قد مضـــى �؟ فقال: نعم، ]وقـــد وليت[)7( 
غســـله وتكفينه، ]فما كان يلي ذلـــك[)8( منه غري. ثم قال لي: دع 
عنك هذا، ]واستعرضين القرآن فأفّسره لك وحتفظه[)9(. ]فقلت: 

)1) يف املصدر: )واستعرضين أي القرآن شئت أِف لك حبفظه).
)2) )فقام) ليست يف املصدر.

)3) يف املصدر: )ال تأذنوا علّي أحدًا...).
)4) يف بعضها: )متغريًا)، ويف ُأخر: )مغربًا).

)5) ليست يف املصدر.
)6) يف املصدر: )مضى...).

)7) يف بعضها: )ووليت). ويف آخر: )وتوليت).
)8) يف املصدر: )وما كان ذلك ِلَيلَي...).

)9) يف املصدر: )استعرضين أي القرآن شئت، أِف لك حبفظه).
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ال أعرف[)1(، ]فقال �: أعوذ باهلل من الشـــيطان الرجيم[)2( بســـم 
َبـــَل َفْوَقُهْم َكَأنَُّه ُظلٌَّة َوَظنُّوا  اهلل الرمحـــن الرحيم �َوِإْذ َنَتْقَنا اجْلَ
َأنَّـــُه َواِقٌع ِبِهْم�. فقلت: املص. فقال �: ]هذا أم أول[)3( الســـورة، 
وهذا ناسخ وهذا منسوخ، وهذا حمكم وهذا متشابه، وهذا خاص 

وهذا عام، وهذا ما ]شبه على[)4( الناس)5(. 

)1) يف املصدر: )فقلت: األعراف). أي سورة األعراف املباركة.
)2) يف املصدر: )فاستعاذ باهلل من الشيطان الرجيم، ثم قرأ:...).

)3) يف املصدر: )هذا أول...).
)4) يف بعضها: )اشتبه على). ويف آخر: )اشتبه عليه). 

)5) روى عل���ي بن بابويه القمي )ت329) يف اإلمامة والتبصرة ص86-85 
اخل���رب عن حممد بن قتيبة، ورواه عنه أيضًا ابن محزة الطوس���ي يف 
الثاق���ب يف املناق���ب ص509-510، وعن الثاقب رواه الس���يد هاش���م 
البحران���ي يف مدين���ة املعاج���ز )7/ 327-328)،  ومل ُيذك���ر ه���ذا 
الرج���ل يف كتب الرجال ومل ُيرتجم له إاّل النمازي يف مس���تدركاته 

)296/7) اعتمادًا على اخلرب نفسه.

ث���م إن هذا اخلرب  ُروي يف اإلمام اهلادي �، قال الصفار يف بصائر   
الدرج���ات ص487: حّدثنا حممد بن عيس���ى عن ق���ارن عن رجل أنه 
كان رضي���ع أب���ي جعف���ر � قال: بين���ا أبو احلس���ن � جالس مع 
م���ؤّدب ل���ه ُيكّنى أبا زكري���ا. وأبو جعف���ر � عندنا أن���ه ببغداد، 
وأبو احلس���ن يقرأ من اللوح إىل مؤّدبه إذ بكى بكاًء ش���ديدًا. سأله 
املؤّدب: ما بكاؤك؟ فلم جيبه. فقال: ائذن لي بالدخول. فأذن له   =
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ثم إنه � قام مبا حتتاج إليه الناس بعد أبيه � ألنه احلجة 

=    فارتفع الصياح والبكاء من منزله، ثم خرج إلينا فسألنا عن البكاء. 
فقال: إن أبي قد ُتويف الس���اعة. فقلنا: مبا علمت؟ قال: فأدخلين من 
إجال اهلل ما مل أكن أعرفه قبل ذلك فعلمت أنه قد مضى. فتعّرفنا 

ذلك الوقت من اليوم والشهر، فإذا هو قد مضى يف ذلك الوقت.

وق���ال: حّدثن���ا حممد ب���ن أمحد عن بع���ض أصحابنا ع���ن معاوية بن   
حكيم عن أبي الفضل الشيباني عن هارون بن الفضل قال رأيت أبا 
احلسن � يف اليوم الذي تويف فيه أبو جعفر �. فقال: إنا هلل وإنا 
إلي���ه راجعون مض���ى أبو جعفر. فقيل له: وكي���ف عرفت ذلك؟ قال: 

تداخلين ذلة هلل مل أكن أعرفها.

وروى ه���ذا املعنى املس���عودي يف إثبات الوصي���ة ص243-244، قال:   
و)روى) احلمريي عن حممد بن عيس���ى عن احلس���ني ب���ن قارون عن 
رجل ذكر أنه كان رضيع أبي جعفر � قال بينا أبو احلسن جالسًا 
يف الُكّتاب، وكان مؤّدب�ه رج�ًا كرخيًا من أهل بغداد ُيكّنى أبا 
زكريا، وكان أبو جعفر يف ذلك الوقت ببغداد وأبو احلسن باملدينة 
يقرأ يف اللوح  على املؤّدب، إذ بكى بكاء ش���ديدًا. فس���أله املؤّدب 
ع���ن ش���أنه وبكائه، فل���م جيبه وقام فدخ���ل الدار باكي���ًا، وارتفع 
الصي���اح والب���كاء، ثم خرج بعد ذلك فس���ألناه ع���ن بكائه، فقال: 
إن أب���ي ُتويف .فقلنا له: مباذا علمت ذاك؟ قال: دخلين من إجال اهلل 
ج���ّل وعّز جاله ش���يء علمت معه أن أبي ق���د مضى صّلى اهلل عليه، 
فأّرخنا الوقت، فلما ورد اخلرب نظرنا فإذا هو قد مضى تلك الساعة. 
وعنه عن معاوية بن حكيم عن أبي الفضل الش���يباني عن هارون بن 
الفضل، قال: رأيت أبا احلسن � يف اليوم الذي مضى              =
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وال حيجـــزه عن ذلك صغر ســـّنه، ألنه � مســـتكمل الشـــرائط، 
وهم أنوار اهلل يف عامل املكنون وامللكوت. وإمنا هم صموت ما داموا 
مل ُيؤذن هلم. ثم إنه � تقّصدته الَظَلمة واحَلَســـدة، فُأشـــخص 

من املدينة إىل بغداد يف زمن املعتصم مرارًا)1(.

وُنقـــل عـــن إمساعيـــل بن مهـــران، قـــال: ملا خرج أبـــو جعفر � 
مـــن املدينة إىل بغداد يف املرة األوىل)2( جئته ]فقلت له[)3(: ُجعلت 
فـــداك! إني أخاف عليك من هـــذا الوجه، فإىل من األمر بعدك؟ 
فكـــّر بوجهه إلّي ضاحكًا، وقال: ليس الَغيبة كما)4( ظننت يف هذه 

 =    في���ه أب���و جعف���ر يق���ول: إن���ا هلل وإنا إلي���ه راجعون مض���ى أبو جعفر 
صّل���ى اهلل عليه.  فقي���ل له: فكيف عرفت ذلك؟ ق���ال: تداخلين ذل 
واس���تكانة مل أكن أعهدها، وعن احلس���ن بن حممد بن معلى عن 
احلس���ن ب���ن علي الوش���ا قال: حّدثت���ين أم حممد موالة أبي احلس���ن 
الرضا � قالت: جاء أبو احلسن � وقد ذعر حتى جلس يف حجر 
أم أبيها بنت موس���ى عمة أبيه، فقالت له: ما لك؟ فقال هلا: مات أبي 
واهلل الس���اعة، فقال���ت: ال تقل هذا، قال: ه���و واهلل كما أقول لك. 

فكتبنا الوقت واليوم فجاءت وفاته � وكان كما قال �. 
)1) مل يذكر أهل الِسي�َر غري إشخاص واحد وسيأتي يف هامش ص40-

 .41
)2) يف املصدر: )يف الدفعة األوىل من خرجيته...).

)3) يف املصدر: )قلت له عند خروجه:...).
)4) يف املصدر: )حيث ما...).
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الســـنة. ]فلمـــا وصل بغـــداد أقام هنـــاك ورجع. وملـــا ُأخرج � يف 
الثانيـــة إىل املعتصـــم صـــرت إليـــه فقلـــت:[)1( ُجعلت فـــداك! أنت 
خارج فإىل من األمر من بعدك؟ فبكى � حتى ]اخضّلت حليته 
بالدموع، ثم أشـــار [)2( إلّي فقال)3(: ]يف مثل هذه الســـنة[)4( خُياف 

  .)6 علّي، ]فاألمر من بعدي إىل ابين علّي �[)5(

ويف رواية علّي بن خالد، كما رواه حممد بن احلســـان، قال: كان 
علـــّي بـــن خالد زيديًا، فحكـــى إلّي، قال: كنت يف العســـكر فبلغين 
أن هناك رجاًل حمبوســـًا ُأتي به من ناحية الشـــام مكبواًل، وقالوا: 
إنـــه تنّبـــأ. فقال علّي بن خالـــد: ]فأتيت الـــدار[)7( وداريت البوابني 
واحَلَجبة حتى وصلت إليه، فإذا هو رجل ]ذو عقل و[)8( فهم. فقلت 
لـــه: يـــا هذا ما قصتك وما أمرك؟ فقال: إني رجل كنت يف الشـــام 
أعبـــد اهلل تعـــاىل يف املوضع الذي فيه رأس احلســـني �، فبينما 

)1) يف املصدر: )فلما استدعى به املعتصم صرت إليه وقلت له:...).
)2) يف املصدر: )حتى خضب حليته ثم التفت...).

)3) يف املصدر: )وقال...).
)4) يف املصدر: )عنده هذه...).

)5) يف املصدر: )األمر من بعدي إىل علّي ابين...).
)6) مناقب آل ابي طالب البن شهر آشوب )511/3).

)7) ليست يف املصدر.

)8) ليست يف املصدر.
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أنـــا يف عبادتـــي إذ أتاني شـــخص ]وقال لي: قم بنـــا، فقمت معه إذ 
أتى بي[)1( مســـجد الكوفة، فقال لي: تعرف هذا املســـجد؟ فقلت: 
نعم هذا مسجد الكوفة، قال: فصّلى وصّليت. ]معه فبينا أنا معه 
إذ أنا يف مســـجد الرســـول � باملدينة ، فسّلم على رسول اهلل � 
وســـّلمت وصّلى وصّليت معه وصّلى على رسول اهلل �[)2( فبينما 
أنا معه وإذا حنن مبكة. فلم أزل معه حتى قضى مناسكه وقضيت 
مناســـكي معـــه. فبينما أنا معه وإذا أنـــا يف املوضع الذي أعبد اهلل 
فيه بالشـــام ومضى الرجل. فلما كان ]العام القابل[)3( أتاني وفعل 

بي مثل ]ما فعل يف املرة األوىل[)4(. 

فلما فرغنا من مناســـكنا وردنا الشـــام وهّم مبفارقي. قلت له: 
]سألتك بالذي قّدرك على هذا الذي رأيت[)5( إاّل ما أخربتين من 
أنـــت؟ قـــال ]فأطرق طوياًل ثم نظـــر  إلّي فقـــال[)6(: أنا حممد بن 

علي ابن موسى بن جعفر �.

)1) يف املصدر: )فقال: قم بنا. قال: فقمت معه. قال: فبينا أنا معه يف...).
)2) ما بني املعقوفتني سقطت من النسخة.

)3) يف املصدر )عام قابل...).
)4) يف املصدر: )فعلته األوىل).

)5) يف املصدر: )سألتك حبق الذي أقدرك على ما رأيت...).
)6) ما بني املعقوفتني سقطت من النسخة.
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فرتّقـــْى)1( اخلـــرب إىل حممـــد بـــن عبـــد امللـــك)2(، ] فبعـــث إلـــّي 
وأخذني[)3( وكّبلين يف احلديد ومحلين إىل العراق ]وحبســـين كما 
تـــرى. قـــال[)4(، قلت له: ارفـــع قصتك)5( إىل حممد بـــن عبد امللك 
]ففعل وذكر ما كان وقع يف قصته. فقال له:[)6( قل للذي أخرجك 
]مـــن الشـــام يف ليلة إىل الكوفة[)7( ، ومـــن الكوفة إىل املدينة، ومن 
املدينـــة إىل ]مكـــة، ورّدك مـــن مكـــة إىل الشـــام[)8( أن خُيرجك من 

)1) يف املصدر: )فرتاقى).
)2) يف املص���در: )..املل���ك الزّيات). كان وزي���رًا للمعتصم والواثق وكان 
أديبًا عّذبه املتوكل إىل أن مات وذلك يف سنة 233ه�، ُينظر ترمجته 

يف تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )146-144/3). 
)3) يف املصدر: )قال: فبعث إلّي فأخذني...).

)4) ما بني املعقوفتني سقطت من النسخة.
)5) يف املصدر: )قصتكم...).

)6) يف املصدر: )فقال ومن لي يأتيه بالقصة؟ قال: فأتيته بقرطاس ودواة 
فكت���ب قصته إىل حممد بن عبد املل���ك فذكر يف قصته ما كان. 

قال: فوقع يف القصة...).
)7) يف املصدر: )يف ليلة من الشام إىل الكوفة).

)8) يف املصدر: )املكان).
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حبســـك هذا)1(. قـــال علّي ]بن خالد[)2(: فغّمـــين ]ذلك من[)3( أمره 
ورققـــت لـــه، وأمرته ]بالقرار والصرب[)4(. قـــال: ثم بّكرت ]عليه من 
الغد[)5(، فإذا اجلند وصاحب احلرس وصاحب السجن ]وخلق اهلل 
خلقـــًا[)6( وهم يف كالم ، ]فقلت مـــاذا[)7(؟ فقالوا: ]إن احملمول ُفقد 
الـــذي تنبـــأ البارحة، فما ندري أخســـفت بـــه األرض أم اختطفته 

الطر؟[)8( )9(.

 فيـــا هلـــا مـــن مناقـــب ال جيحدهـــا إاّل مـــن أعمـــى اهلل بصـــره 
وبصرته، ومحلته العداوة وُقبح ســـريرته، فما أعماهم عن احلق 
املبني وما أشـــّد نفاقهم يف إطفاء نور اهلل الظاهر املســـتبني. وكم 

)1) )هذا) ليست يف املصدر.
)2) )بن خالد) ليست يف املصدر.
)3) )ذلك من) ليست يف املصدر.

)4)  يف املصدر: )بالعزاء).
)5) يف املصدر: )عليه يومًا).

)6) يف املصدر: )وخلق يتفحصون حاله...).
)7) يف املصدر: )فقلت: ما هذا؟).

)8) يف املص���در: )احملم���ول من الش���ام الذي تنّبأ افتق���د البارحة ال ندري 
خسف به األرض أو اختطفه الطري يف اهلواء؟).

)9) بصائر الدرجات للصفار ص423-422.
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لـــه من معاجـــز أوجب له هذا الـــداء الدفني، فوا ضيعة اإلســـالم 
واملؤمنني، فقد أصبح كتاب اهلل مهجورًا، ورســـول اهلل � حمروبًا 

وموتورًا، فلعنة اهلل على القوم الظاملني .

وهلل دّر من قال:

سأنعى الُتقى واجلود إذ ُفقدا مبا          جرى من والة اجلور يف خرة الرضا 

على الدار من بعد اجلواد عفاتها         فوا ضيعة اإلسالم من بعد ما قضى 

حممْد جواُد األولياء ومن لــه         فضائل ال حُتصى يضيق بها الفضا

ستبكيه عني اجملد والشرف الذي         تساوى وعني العلم واحلق والرضا 

فوا عجبًا للخلق بعد افتقاِدِه         يقّربهم وجه الثرى بعد ما مضى 

سأبكيه ما دامت حياتي وبعدما         أكـون رميمًا لست عن ذاك ُمعرضا 

ُحكي عن شيخ من أصحابنا عن حممد بن الرضا)1(، قال: احتال 
املأمون على أبي جعفر � بكّل حيلة فلم ميكنه فيه شيء. فلما 

)1) يف املص���در: حمم���د ب���ن الرّيان، وهو حمم���د بن الرّي���ان بن الصلت 
األش���عري م���ن أصحاب اإلمام اهل���ادي �، ثقة. ُينظ���ر جامع الرواة 

لألردبيلي )113/2).



37

ِد � �و� ��ل��ف � ّ ِ �ع�����ي
�ف ��دِ �ف

ِّ
��ف�� �م�ح�م �ل�ا

�
��ف�� ��و�م�و �ِد ِ ��سسي

�ي ���ف��ي ��و���ف�� دُ  �ل�و���ّي��
� � ِ

��ل�ُحرْف�ف �مُ � ر� ِ
���ف

اعتـــّل وأراد أن يبين عليه أبنية)1(، دفع)2( مائي وصيفة من أمجل 
ما يكون، وأعطى)3( كّل ]واحدة جامًا فيه جوهرة[)4( يســـتقبلن أبا 
جعفر � إذا قعد يف ]موضع األجناد ففعلن[)5(، فلم يلتفت � 
إليهـــن. وكان هناك)6( رجل ُيقال له خمـــارق، صاحب صوت وعود 
وطرب)7(، طويل اللحية، فدعاه املأمون فقال: يا أمر املؤمنني إن 
كان فيـــه شـــيء من أمـــر الدنيا فأنا أكفيك أمـــره. فقعد بني يدي 
أبي جعفر	�، فشـــهق خمارق شـــهقة أمجع)8( عليـــه أهل الدار، 
وجعـــل يضـــرب بعوده ويغيّن فلما فعل ســـاعة، وإذا أبو جعفر � 
ال يلتفت إليه ميينًا)9( وال مشااًل، ثم رفع)10( رأســـه، وقال: اتق اهلل 

)1) يف املصدر: )ابنته).
)2) يف املصدر: )دفع إىل).

)3) يف املصدر: )إىل).
)4) يف املصدر: )واحدة منهن جامًا فيه جوهر...).

)5) يف املصدر: )موضع األخيار).
)6) )هناك) ليست يف املصدر.

)7) يف املصدر: )وضرب).
)8) يف املصدر: )اجتمع).

)9) يف املصدر: )ال ميينًا).
)10) يف املصدر: )رفع إليه).
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يـــا ذا العثنـــون)1(، فســـقط املضـــراب من يـــده والعود، فلـــم ينتفع 
بيده إىل أن مات. قال: فســـأله املأمون عن حاله، قال: ملا صاح بي 

أبو جعفر فزعت فزعة ال أفيق منها أبدًا)2(. 

وروى حممـــد بـــن علّي اهلامشي، قـــال: دخلت علـــى أبي جعفر 
صبيحة عرســـه ]حببيبة بنت املأمـــون[)3(. وكنت تناولت من الليل 
دواء، فـــأول مـــن دخل عليه يف صبيحته أنا وقد أصابين العطش. 
فكرهـــت)4( أن أدعـــو باملاء، فنظـــر أبو جعفـــر � يف وجهي وقال: 
أظنـــك عطشـــانًا)5(؟ فقلت: أجـــل! فقال: يـــا غالم)6( اســـقنا ماء، 
]فقلت: الســـاعة[)7( يأتونه مباء يســـّمونه فيه)8( فاغتممت لذلك. 

)1) العثن���ون: ش���عريات ط���وال حتت حنك البع���ري، ُيقال بع���ري ذو عثانني   
وقد ُتس���تعار لذي اللحية الطويلة. جممع البحرين للش���يخ فخر الدين 

الطرحيي )280/6).
)2) الكايف للشيخ الكليين )495-494/1).

)3) يف املصدر: )حيث بنى بابنة املأمون).
)4) يف املصدر: )وكرهت).

)5) يف املصدر: )عطشان) وهو الصحيح ألنه ممنوع من الصرف.
)6) يف املصدر: )يا غام أو يا جارية...).

)7) يف املصدر: )فقلت يف نفسي: الساعة...)
)8) يف املصدر: )به).



39

ِد � �و� ��ل��ف � ّ ِ �ع�����ي
�ف ��دِ �ف

ِّ
��ف�� �م�ح�م �ل�ا

�
��ف�� ��و�م�و �ِد ِ ��سسي

�ي ���ف��ي ��و���ف�� دُ  �ل�و���ّي��
� � ِ

��ل�ُحرْف�ف �مُ � ر� ِ
���ف

فأقبـــل الغـــالم ومعه املـــاء. فتبّســـم يف وجهي ثم ]قـــال: ناولين[)1( 
املاء فناوله)2( املاء فشـــرب، ثم ناولين فشـــربت. ثم عطشـــت أيضًا 
]وكرهـــت أن أدعو باملاء[)3( ففعل مثلما فعل يف األول)4(. فلما جاء 
الغالم ومعه القدح، قلت يف نفسي مثلما قلت يف األول)5(. فتناول 
القـــدح �، ]فشـــرب فناولين فشـــربت[)6(. قال حممـــد بن محزة: 

 .)8 فقال لي هذا اهلامشي ]أظنه كما تقولون[)7(

 فكم له مثل هذه املناقب الي متأل الكتب والطوامر)9(، وتزعزع 
يف قلوب أعدائه ثاقبات الســـعر، حتى جّردوا هلم ســـهام العداوة 
ومل يدعـــوا هلـــم قليـــل وال كثر، فمـــا منهم إال مســـجون مظلوم، 

)1) يف املصدر: )قال: يا غام ناولين...).
)2) يف املصدر: )فتناول...).

)3) ما بني املعقوفتني سقطت من النسخة.
)4) يف املصدر: )األوىل).
)5) يف املصدر: )األوىل).

)6) يف املصدر: )ثم شرب فناولين وتبّسم).
)7) يف املصدر: )وأنا أظنه كما يقولون).

)8) الكايف للشيخ الكليين )496/1).
)9) الطوام���ري: مج���ع طوم���ار وهو الصحيفة. لس���ان الع���رب البن منظور 

 .(503/4(
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وذبيح مســـموم، ســـيما من الرجيـــم املأمون امللعـــون، بعد ما فعل 
بأبيـــه من القتل وســـقي الســـموم، فحســـده بعد أن بـــّوأه مقامات 
الغـــدر ليســـقيه املنون، وأبـــى اهلل أن يكون ذلك علـــى يديه، فحال 
بينـــه وبـــني مراده ألن األقـــدار  قد أجرت قتلـــه � على يد غره 

من الُفّجار.

وقد ُروي أنه بعدما تزّوج بأم الفضل يف بغداد أقام وقتًا، ثم أنه 
- صلوات اهلل عليه- عزم على الرجوع إىل املدينة. فلما توّجه	� 
مـــن بغداد منصرفًا من عند املأمون ومعـــه أم الفضل قاصدًا إىل 
املدينة، صار إىل شارع باب الكوفة ومعه الناس يشّيعونه. فانتهى 
إىل دار املسّيب عند مغيب الشمس، فنزل ودخل املسجد، وكان يف 
صحن املســـجد نبقـــة صغرة مل حتمل بعد، فدعـــا بكوز فيه ماء 
فتوضـــأ يف أصل النبقـــة وقام � بالناس صـــالة املغرب، فقرأ يف 
األوىل الفاحتة وإذا جاء نصر اهلل والفتح، وقرأ يف الثانية احلمد 
وقـــل هـــو اهلل أحد. وقنت قبل ركوعه منها وتشـــّهد، وقـــام للثالثة 
وتشـــّهد وســـّلم، ثم جلس هنيئة وذكر اهلل عّز  وجّل وقام من غر 
تعقيب. وصّلى النوافل أربع ركعات وعّقب بعدها، وسجد سجدتي 
الشـــكر  ثـــم خرج �. فلما وصل النبقة هّزهـــا، فرآها الناس قد 
محلت محاًل َحَسنًا، فتعّجبوا من ذلك فأكلوا فوجدوه نبقًا حلوًا 
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ال َعَجـــم )1(لـــه. ووّدعـــوه ومضـــى � من ســـاعته إىل املدينة، فلم 
يزل بها حتى أشخصه املعتصم يف سنة مخسة وعشرين ومائتني 
إىل بغـــداد)2(. وهـــي املرة الثانيـــة)3( ألنه خرج قبلهـــا وقد ذكرناها 
يف املقدمـــة بروايـــة إمساعيل بـــن مهران، وهي الـــي بكى له عند 
خروجـــه وســـؤاله عنها من الـــذي يلي األمور بعـــده. فهناك وّدعه 

ورفاقه. 

)1) وتعين أنه بدون نوى.
)2) كذا رواهاالشيخ الطربسي يف إعام الورى بأعام اهلدى ص106، 
إال أن املشهور أن وفاة اإلمام اجلواد� سنة )220ه�). ُينظر اإلرشاد 

للشيخ املفيد )289/2) وغريه.
)3) ال ميكن االس���تدالل بها ألنها تنص على خروج اإلمام � من بغداد 
إىل املدين���ة املنورة، ورواية إمساعيل بن مهران تنص على خروجه من 
املدين���ة إىل بغداد، فا ميكن عّده خروجًا ثانيًا، بل رواية إمساعيل 
تذك���ر الذهاب إىل بغ���داد وهذه الرواية تذكر اإلياب من بغداد. ثم 
إن الرواية ذكرت سؤال إمساعيل عن خليفة اإلمام � وخوفه عليه 
وتطمني اإلمام �  إلمساعيل، وعدم تصريح اإلمام � خبليفته يف 
املرة األوىل، إال أنه يف خرجته الثانية صّرح بأن اإلمام � بعده ابنه 
عل���ي �، ومل تذكر الرواية وجود ش���خص آخ���ر معهما، فا نعلم 

وجهًا لذكر أصحابه ورفاقه.
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وســـار اإلمام � إىل أن وصل إىل بغداد ومعه أم الفضل، فأقام 
هناك)1( واملعتصم يبتغي له الغوائل وينصب له احلبائل، وهو	� 
عـــامل ]مبا[)2( يؤول األمر إليه وما جيري من مّسه وشـــهادته على 

يديه. 

وهلل دّره من شـــهيد قد شـــهد اهلل له باملرتبة العظمى، حيث تّبوأ 
مقـــام آبائـــه �، وقـــدم علـــى ما قدمـــوا عليه، ومل يتوّلـــد له من 

الذكور سوى أبي احلسن علّي اهلادي �.)3(

)1) ق���ال اب���ن الصباغ املالك���ي: )فقدم بغداد مع زوجت���ه أم الفضل بنت 
املأمون لليلتني بقيتا من احملرم سنة عشرين ومائتني، وتويف بها آخر 

ذي القعدة احلرام). الفصول املهمة يف معرفة األئمة )1057/2).
)2) يظهر سقوطها من النسخة، والسياق يقتضي ذلك.

)3) ذه���ب إىل هذا القول الش���يخ املفيد -على ما يف اإلرش���اد- وهو قول 
غريب خمالف للمش���هور، وخمالف مل���ا ذكره يف االختصاص، قال: 
حديث طويل يرويه حممد بن عيسى بن عبيد البغدادي عن موسى بن 
حممد بن علي بن موسى سأله ببغداد يف دار الفطن قال: قال موسى: 
كتب إلّي حييى بن أكثم يسألين عن عشر مسائل أو تسعة فدخلت 
على أخي فقلت له: ُجعلت فداك إن ابن أكثم كتب إلي يس���ألين، 
عن مس���ائل أفتيه فيها فضحك، ثم قال: فهل أفتيته؟ قلت: ال...، ثم 
إن النّسابني ذكروا السيد  موسى املربقع وذريتة الذين ينتسبون إليه 
وهم الرضويون. ُينظر -إلثبات السيد املربقع وأعقابه- عمدة الطالب 
البن عنبة ص201، وس���ر السلسلة العلوية ألبي نصر البخاري ص40 

وما بعدها وغريهم كثري.   
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وكان الســـبب يف شـــهادته � مـــا ُروي عـــن ابـــن أرومة قـــال: إن 
املعتصـــم ]مجـــع مجاعة مـــن خواصه ووزرائـــه[)1( فقال: ]اشـــهدوا 
علـــى حممد اجلـــواد شـــهادة[)2( واكتبـــوا كتابـــًا)3( ]أنه يريـــد[)4( أن 
خيـــرج علـــّي، ففعلوا ذلك. ثم دعاه، فقـــال له: إنك أردت أن خترج 
علـــّي. فقـــال �: واهلل ما فعلت شـــيئًا من ذلك. فقـــال: إّن فالنًا 
وفالنًا ]يشـــهدون بذلك عليك[)5(. ]ثم أحضرهـــم[)6( فقالوا: ]هذه 
الكتب[)7( أخذناها من يد)8( بعض غلمانك، قال: وكان جالســـًا يف 
بهـــو)9(، فرفع أبو جعفـــر � يده فقال: اللهم إن كانوا كذبوا علّي 
فخذهـــم. قال: فنظرنا إىل ذلك البهو ]كيف يرجف وكيف يذهب 

)1) يف املصدر:  )دعا مجاعة من وزرائه).
)2) يف املصدر: )اشهدوا لي على علّي بن موسى � زورًا).

)3) )كتابًا) ليست يف املصدر.
)4) يف املصدر: )إنه أراد...).

)5) يف املصدر: )شهدوا عليك).
)6) يف املصدر: )وُأحِضروا).

)7) يف املصدر: )نعم، هذه كتب...).
)8) )يد) ليست يف املصدر.

)9) البه���و: البي���ت املق���ّدم أمام البيوت. ُينظر لس���ان الع���رب البن منظور 
.(97/14(
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وكيـــف جييئ[)1(، وكّلمـــا قام واحد وقع لوجهـــه)2(. فقال املعتصم: 
يـــا ابـــن رســـول اهلل، ]أنا تائـــب مما قلـــت[)3(! فادع ربك أن يســـكنه. 
فقال �: اللهّم سّكنه، وإنك تعلم أنهم أعداؤك وأعدائي، فسكن 

]البهو من وقته[)4(.)5(

وهلل دّر من قال:

أ معتصم ال زلت مثوى عذابه        أتعمد يف قتل الوصيِّ جواِدها ؟

عمدت إىل ركن اهلداية والندى         وباب علــوم اهلل أصــل رشاِدهــا

كم ركِن العال وعماِدها  فـــأي ذحــول)6( أورثــْت لكــُم على          بنـــي عمِّ

لقد زدمُت يف اجلور آل يزيِدها          وجاوزمُت يف الظلم آَل زياِدها 

فما ظلُم فرعوٍن لـموسى وآلـِه          يزيُد على ظلٍم لكم بل وزادها)7( 

)1) يف املصدر: )كيف يزحف ويذهب وجييئ).
)2) )لوجهه) ليست يف املصدر.

)3) يف املصدر: )إني تائب مما فعلت).
)4) ليست يف املصدر.

)5) اخلرائج واجلرائح لقطب الدين الراوندي )671/2).
)6) الذحول: مجع مفردها ذحل أي الثأر.

)7) يف املصدر: وعاِدها.
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ويف تفســـر العياشـــي)1( بإســـناده عـــن زرقـــان، صاحـــب ابن أبي 

)1) يف الرواية خلل واضح، والرواية وردت يف تفس���ري العياشي كاآلتي: 
ع���ن زرقان صاحب ابن أبي داود وصديقه بش���ّدة ق���ال: رجع ابن أبي 
داود ذات ي���وم م���ن عند املعتصم وهو مغتم، فقلت له يف ذلك، فقال: 
وددت اليوم أني قد مّت منذ عش���رين س���نة، قال: قلت له: ومِلَ ذاك؟ 
ق���ال: مل���ا كان من هذا األس���ود أبا جعفر حممد بن علّي بن موس���ى 
الي���وم ب���ني يدي أمري املؤمن���ني املعتصم قال: قلت ل���ه: وكيف كان 

ذلك؟

قال: إن سارقًا أقّر على نفسه بالسرقة وسأل اخلليفة تطهريه بإقامة   
احل���د عليه، فجمع لذلك الفقهاء يف جملس���ه وقد أحضر حممد بن 
عل���ي�، فس���ألنا ع���ن القطع يف أي موض���ع جيب أن ُيقط���ع؟ قال: 
فقلت من الكرس���وع  قال: وما احلجة يف ذلك؟ قال: قلت: ألن اليد 
هي األصابع والكف إىل الكرسوع، لقول اهلل يف التيمم: )فامسحوا 
بوجوهك���م وأيديكم) واتفق معي على ذلك ق���وم. وقال آخرون: بل 
جيب القطع من املرفق، قال: وما الدليل على ذلك؟ قالوا: ألن اهلل ملا 
قال: )وأيديكم إىل املرافق) يف الغس���ل دّل ذلك على أن حد اليد هو 
املرفق. قال: فالتفت إىل حممد بن علي � فقال: ما تقول يف هذا يا 
أب���ا جعف���ر؟  فقال:  قد تكّلم القوم فيه يا أمري املؤمنني، قال: دعين 
مما تكّلموا به أي شئ عندك؟ قال: اعفين عن هذا يا أمري املؤمنني. 
ق���ال: أقس���مت عليك باهلل ملا أخ���ربت مبا عندك فيه. فق���ال: أما إذا 
أقسمت عليَّ باهلل،إني أقول إنهم أخطئوا فيه الُسنة فإن القطع جيب 
أن يكون من مفصل أصول األصابع فيرتك الكف. قال: وما احلجة 
يف ذلك؟ قال: قول رس���ول اهلل عليه وآله الس���ام السجود على سبعة 
=      أعضاء الوجه واليدين والركبتني والرجلني، 
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داوود قـــال: رجع ابن أبي داوود يومًا من عند املعتصم وهو مغتم، 
ُفقلت له يف ذلك فقال: وددت أني اليوم ُفقدت منذ عشـــرين ســـنة 
فقلـــت لـــه: ومِلَ ذلك؟ قال: ملا كان من هذا األســـود -يعين حممد 

 =   فإذا قطعت يده من الكرسوع أو املرفق مل يبق له يد يسجد عليها، 
وق���ال اهلل تبارك وتعاىل: )وإن املس���اجد هلل) يعنى ب���ه هذه األعضاء 
السبعة اليت يسجد عليها )فا تدعوا مع اهلل أحدا) وما كان هلل مل 
يقطع، قال: فأعجب املعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل 
األصاب���ع دون الكف. قال ابن أب���ي داود: قامت قياميت ومتّنيت أني 
مل أُك حيًا. قال زرقان: إن ابن أبي داود قال: صرت إىل املعتصم بعد 
ثالث���ة، فقل���ت: إن نصيحة أمري املؤمنني عليَّ واجب���ة وانا أكّلمه مبا 
أعلم أني أدخل به النار. قال: وما هو؟ قلت: إذا مجع أمري املؤمنني من 
جملسه فقهاء رعيته وعلماءهم ألمر واقع من أمور الدين، فسأهلم عن 
احُلك���م فيه فأخربوه مبا عندهم م���ن احُلكم يف ذلك، وقد حضر 
اجمللس أهل بيته وقّواده ووزرائه وكّتابه، وقد تس���امع الناس بذلك 
م���ن وراء باب���ه، ثم يرتك أقاويلهم كّلهم لقول رجل يقول ش���طر هذه 
عون أنه أوىل من���ه مبقامه، ثم حيكم حبكمه  األم���ة بإمامت���ه، ويدَّ
دون حك���م الفقهاء؟ قال: فتغرّي لونه وانتبه ملا نّبهته له وقال: جزاك 
اهلل ع���ن نصيحت���ك خ���ريًا، قال: فأمر ي���وم الرابع فان���ًا من كّتاب 
وزرائ���ه بأن يدعوه إىل منزله فدعاه فأبى أن جييبه، وقال: قد علمت 
إني ال أحضر جمالسكم، فقال: إني إمنا أدعوك إىل الطعام وأحّب 
أن تط���أ ثيابي وتدخل منزلي فأت���ربك بذلك وقد أحّب فان بن فان 
م���ن وزراء اخلليفة لقائك، فصار إليه، فلما أطعم منها أحّس الس���ّم 
فدعا بدابته فس���أله رّب املنزل أن يقيم، قال: خروجي من دارك خري 

لك، فلم يزل يومه ذلك وليله يف خلفه حتى ُقبض �. 
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بـــن علّي اجلـــواد �  بني يدي أمر املؤمنني، فقلت له: كيف كان 
ذلك؟ فقال: إن ســـارقًا أقّر على نفســـه بالســـرقة، وســـأل اخلليفة 
أن يطّهره بإقامة احلد عليه، فجمع لذلك الفقهاء يف جملســـه، 
وقـــد حضر حممـــد بن علّي اجلواد �، وســـأله عـــن القطع من 
أي موضـــع جيب أن ُيقطع فقال � مـــن أصول األصابع. فقلت 
أنا: من الكرســـوع، ألن اليد هي الكّف إىل الكرســـوع، لقوله تعاىل 
يف التيمم )فامســـحوا بوجوهكم وأيديكم( واتفق على ذلك قوم. 
وقال آخرون: بل جيب القطع من املرفق، وســـاق احلديث والقصة 
إىل أن قال: فاســـتصوب رأيه املعتصم، وأمر بقطع يد السارق من 

أصول األصابع دون الكف.

قـــال ابـــن أبـــي داوود: قامـــت قيامـــي ومتنيـــت أن مل أكن شـــيئًا 
مذكورًا. قال زرقان: فصرت إىل املعتصم بعد ثالثة أيام، فقلت له: 
إن نصيحـــة األمـــر علّي واجبة، وأنا أكّلمه مما أعلم أني أدخل به 
النار. فقال: وما هو؟ فقلت: إذا مجع ألمر املؤمنني يف جملســـه 
فقهـــاء رعيته وأخربوه مبا عندهم من احُلكم يف ذلك، وقد حضر 
جملســـه نوابه وقّواده ووزراؤه وكّتابه، وقد استمع الناس إىل ذلك 
من أربابه، ثم يرتك أقاويلهم كّلهم إىل رجل يقول شطر هذه األمة 
بإمامته، ويزعمون أنهم مقتدون به وبأمته، ثم حيكم حبكم دون 
حكم الفقهاء. قال: فتغّر لونه وانتبه ملا نّبهته، وقال: جزاك اهلل 
بنصيحتـــك خرًا. قـــال: فأمر يف اليوم الرابع األمـــراء من كّتابه 
ووزرائـــه أن يدعوهـــم إىل منزلـــه. فدعـــاه معهم فأبـــى	� عليه، 
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وقال: إني ال أحضر جمالســـكم. فقـــال املعتصم: إمنا أدعوك إىل 
الطعام وأحب أن تطّل ببابي وتدخل منزلي فأتربك بذلك. قال:  
فصـــار � إليه فلما طعم منها أحس بالســـم، فدعا بدابته	�، 
فســـأله أربـــاب املنـــزل أن يقيم فقال �: خروجـــي من دارك خر 
لك، فلم يزل � يومه ذلك يتلوى حتى ُقبض، صلوات اهلل عليه.

ويف رواية عن الرضا � أنه قال: ُيقتل ابين حممد � غصبًا، 
فتبكـــي عليـــه أهل الســـماء واألرض، ويغضب اهلل عـــّز  وجّل على 
عدوه وظامليه، ومل يلبث إال ســـنة حتى حيّل اهلل به عذابه األليم 

وعقابه الشديد اجلسيم)1(.

وروى أبو جعفر حممد بن جرير الطربي � قال: كان ســـبب 
وفاتـــه � أن زوجتـــه)2( أم الفضـــل بنـــت املأمـــون ]ملـــا رزق[)3( اهلل 
]حممـــد اجلواد ابنه علـــي اهلادي �[ )4(من غرها، احنســـرت)5( 
عنه ]ومّسته يف تســـعة عشـــر حبة عنب[)6(. وكان � حيب العنب 

)1) مل جن���د هذه الرواية عند أهل الس���ري واملؤرخني أو كتب الرجال أو 
يف الكتب احلديثية، ولعله نقلها باملعنى.

)2) )زوجته) ليست يف املصدر.
)3) يف املصدر: )ملا تسّرى ورزقه ...).

)4) ليست يف املصدر.
)5) يف رواية: احنرفت. ويف أخرى: اخنفرت.

)6) يف املصدر: )ومسته يف عنب، وكان تسعة عشر عنبة).
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فلما أكله بكت. فقال هلا: ِممَّ بكاؤك؟ واهلل ليضربنك اهلل بفقر ال 
ينجرب وبالء ال ينسرت، فُبليت بعده بعّلة يف أغمض املواضع ]من 
بدنها[)1(، وأنفقت عليها ُملكها حتى احتاجت إىل رفد الناس)2(. 

وُروي أنها ]مّسته يف قرص[)3( فلما أحّس بذلك قال هلا: بالك)4( 
اهلل ببـــالء ال دواء لـــه. فوقعت أكلـــة)5( يف فرجها، فكانت تنكشـــف 
]إىل الطبيب ينظر إليها ويشر عليها بالدواء، فلم ينفعها شيء 

 .)7 حتى ماتت من عّلتها[)6(

يا قاَتَل اهلُل من أحَيْت بفعلِتها         شعار من قد مّست أفضل الرسِل)8( 

)1) ليست يف املصدر.
)2) دالئل اإلمامة حملمد بن جرير الطربي ص395.

)3) يف املصدر: ) مّسته مبنديل ميسح به عند املامسة...). 
)4) يف املصدر: )أباك...).

)5) يف املصدر: )اآلكلة...).
)6) يف املص���در: )للطبيب ينظرون إليها، ويش���ريون عليه���ا بالدواء، فا  

ينفع ذلك شيئًا، حتى ماتت يف عّلتها).
)7) دالئل اإلمامة حملمد بن جرير الطربي ص396.

)8) عج���ز البيت: خمتل ال���وزن. وقد يكون ذلك خطأ من الناس���خ ولعل 
األصل )شعار من أمِس مّست أفضل الرسل).



50

ِد � �و� ��ل��ف � ّ ِ �ع�����ي
�ف ��دِ �ف

ِّ
��ف�� �م�ح�م �ل�ا

�
��ف�� ��و�م�و �ِد ِ ��سسي

�ي ���ف��ي ��و���ف�� دُ  �ل�و���ّي��
� � ِ

��ل�ُحرْف�ف �مُ � ر� ِ
���ف

بشراِك فيما فعلت باجلواد لظى       أبكيت فاطمة واملصطفى وعلـــــيّ 

وا هلفتــــاُه لــمسمـوٍم بسّمتــِه         تهّدَم الديُن والكرسيُّ يف َمَيـــِل 

وأصبح اجلوُد ملحـودًا حبفرِتِه        حيث اجلواد قضى باحلادث اجللــــِل 

فال الوجود وجوٌد بعـَدُه أبـــدًا         فـِعلَُّة الكون أضحْت َثمَّ يف عطـــِل 

وال السرور سروٌر بعــده ولقـْد         جـــّفْت حباُر علوم اهلل يف كمــِل 

وددُت أّن مجيع اخللق قد ُفقــدْت         فدًا له من صروف الدهر والنكـــِل 

صّلى عليه إلُه العرش ما طلَعـْت         مشُس النهار على اآلكــــام والَطَلــِل 

ويف عيـــون املعجزات لعلم اهلدى)1( قـــال: ُروي أن املعتصم جعل 
يعمـــل احِلَيل)2( يف قتل أبي جعفر �، فأشـــار علـــى ابنة املأمون، 
ه ]ألنها منحرفة، فاّطلـــع[)3( على احنرافها عن  زوجتـــه، بأن تســـمَّ
أبـــي جعفـــر � وشـــّدة غرتهـــا عليـــه لتفضيلـــه أم أبي احلســـن 

)1) سبقت اإلشارة أن الكتاب ملؤلف آخر.
)2) يف املصدر: )احليلة...).

)3) يف املصدر: )ألنه وقف...).
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اهلـــادي)1(	�، وألنـــه مل ُيـــرزق منها بولـــد)2(، فأجابتـــه إىل ذلك 
]وتعّمـــدت عليـــه[)3( وجعلـــت ]لـــه مّســـًا يف عنـــب[)4( ووضعتـــه بني 
يديـــه �، فلمـــا أكل منـــه ندمت وجعلـــت تبكي، ]فقـــال هلا: مما 

6(. فدعا عليها مبا تقّدم ذكره.  بكاؤك؟[)5(

قـــال الـــراوي: فلما ســـقته الســـّم بأمـــر املعتصم اللعـــني خافت 
على نفســـها، فدخلت يف قصر املعتصم مع حرمه، وأقامت معهّن 
ملـــا صدر منها، فضاعف اهلل عذابها وشـــّدد عليهـــا عقابها. ثّم أّن 
اإلمام بقي والســـمُّ جيري يف مفاصله، وكان العام الذي ُأشـــخص 
فيـــه أبو جعفر حممد بن علـــي اجلواد � من املدينة املنورة إىل 
بغداد، لليلتني بقيتا من احملرم سنة عشرين ومائتني، وكان ذلك 

بعد املأمون بثالثني شهرًا)7(.  

)1) )اهلادي) ليست يف املصدر.
)2) يف املصدر: )ولد).
)3) ليست يف املصدر.

)4) يف املصدر: )مسًا يف عنب رازقي...).
)5) يف املصدر: )فقال: ما بكاؤك؟).

)6) عيون املعجزات حلسني بن عبد الوهاب ص117.
)7) مل نعث���ر عليها يف عيون املعجزات، لكن روى هذا املعنى اإلربلي يف 
كش���ف الغمة )154/3)، وابن الصب���اغ املالكي يف الفصول املهمة 

)1057/2)، والقندوزي يف ينابيع املودة )127/3).
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قـــال الراوي على ما يف الكتاب)1(: فلمـــا حان حينه وقرب وقته، 
وعلم أنه � ســـائر إىل روح اهلل ورضوانه، دعا بابنه أبي احلســـن 
علي اهلادي � ونّص عليه مبحضر مجاعة من خواص شـــيعته 
ومواليـــه وثقاته، وســـّلم إليه مـــا كان عنده من مواريـــث األنبياء. 
ثـــم قال)2(: )إن اإلمـــام بعدي علّي �، أمره أمـــري، وقوله قولي، 

وطاعته طاعي ]وطاعة اهلل، ثم سكت[)3(.

]فقلـــت يا ابن رســـول اهلل فَمن اإلمام بعده؟ قال: احلســـن ابنه. 
قلت[)4(  فَمن اإلمام بعد احلسن �؟ فبكى � بكاءًا شديدًا، ثم 
قال: بعد)5( احلســـن ابنه املهـــدي)6( القائم باحلـــق املنتظر، فقلت 

)1) مل نعث���ر عليه���ا يف عيون املعج���زات، لكن روى ه���ذا اخلرب والنص 
عل���ى إمامة اإلمام اهلادي � مجلة من علمائنا املتقدمني كالش���يخ 
الص���دوق يف  كم���ال الدي���ن، ص378، واخلزاز القم���ي يف كفاية 

األثر، ص283 وغريهما.
)2) يف كم���ال الدي���ن: )... حّدثن���ا الصق���ر بن أبي دلف ق���ال: مسعت أبا 

جعفر حممد بن علي الرضا � يقول:...).
)3) ليست يف املصدر.

)4) يف املص���در: )واإلم���ام بعده ابنه احلس���ن أمره أمر أبي���ه، وقوله قول 
أبيه، وطاعته طاعة أبيه. ثم سكت فقلت له: يا بن رسول اهلل...). 

)5) يف املصدر: )إن بعد...).
)6) )املهدي) ليست يف املصدر.
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ي القائم؟ فقـــال: ]أال إنه[)1( يقوم  لـــه: يـــا ابن رســـول اهلل، ومِلَ مُسّ
باألمر بعد فوت ذكره وارتداد أكثر القائلني بإمامته. قلت)2(: ومِلَ 
ـــي املنتظر؟ فقال)3(: ألن له غيبة ]تكثر أّيامها وتطول مّدتها،  مُسّ
وينتظر[)4( خروجه املخلصون وينكره املرتابون، ويســـتهزئ بذكره 
اجلاحدون، ويكّذب ]به املنافقون[)5(، ]ويهلك املســـتعجلون وتهلك 

.)7 فيه املسلمون[)6(

)1) يف املصدر: )ألنه...).
)2) يف املصدر: )فقلت له).

)3) يف املصدر: )قال).
)4) يف املصدر: ) يكثر أيامها ويطول أمدها، فينتظر...).

)5) يف املصدر: )فيها الوّقاتون).
)6) يف املصدر: ) ويهلك فيها املستعجلون، وينجو فيها املسلمون).

)7) كمال الدين ومتام النعمة ص378.



وروى اخليزراني)1( عن أبيه)2( أنه كان يلزم باب أبي جعفر للخدمة 
الـــي كان ُوّكل بهـــا، وكان أمحـــد بـــن حممد بن عيســـى جييئ يف 
]ســـحر كّل[)3( ليلة ليعرف خرب عّلة أبي جعفر �. وكان الرسول 
الذي خيتلف بني أبي جعفر � وبني أبيه)4( إذا حضر قام أمحد 
]وخال به[)5(. فخرجت ذات ليلة وقام أمحد عن اجمللس وخال أبي 
بالرســـول، واســـتدار أمحد فوقف يســـمع)6( الكالم، فقال الرسول 

)1) يف الكايف: اخلرياني يف نس���خة والصفواني يف نس���خة أخرى، قال 
املوىل حممد صاحل املازندراني شارح أصول الكايف: اخلرياني وأبوه 
كان���ا م���ن األعاجم... وقوله ]أي الكليين[ يف نس���خة الصفواني أبي 
حمم���د بن جعفر الك���ويف. قيل: أبو حممد حُيتمل أن تكون كنيته 
وحُيتمل أن يكون )أبي) مضافًا إىل ياء املتكلم يعين أبي عن حممد 

بن جعفر. شرح أصول الكايف )216/6).  
)2) وق���د يكون اخلرياني االبن منتس���بًا إىل خريان اخلادم القراطيس���ي 
ال���ذي كان م���ن أصح���اب اجلواد والعس���كري � ال���ذي قال عنه 
الكش���ي أنه وكيل���ه �. اختيار معرفة الرجال )رجال الكش���ي) 

.(868/2(
)3) يف املصدر: )السحر يف كّل...).

)4) يف املصدر: )أبي...).
)5) يف املصدر: )وخا به أبي).

)6) يف املصدر: )حيث يسمع...).
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ألبـــي: إن موالك يقرؤك)1( الســـالم ويقول لـــك: إني ماٍض واألمر 
ســـائر)2( إىل ابـــين علّي �، ولـــه عليكم)3( ما كان لـــي عليكم بعد 
أبي. ثم مضى الرســـول ورجع أمحـــد إىل موضعه، وقال ألبي: ما 
الـــذي قال لك؟ قال: خـــرًا!. قد)4( مسعت ما قـــال، فال)5( تكتمه. 
وأعاد ما مسع، فقال له أبي: قد حّرم اهلل عليك ما فعلت ألن اهلل 
تبارك وتعاىل يقول )وال جتسسوا( فاحفظ الشهادة لعلنا حنتاج 
إليهـــا يومًا)6(، وإياك أن ُتظهرها إىل وقتها. فلما أصبح أبي، كتب 
نســـخة الشـــهادة)7( والرســـالة يف عشـــر رقاع، وختمها ودفعها إىل 
عشـــرة من وجوه الصحابـــة)8(، وقال: إن حدث بي حدث املوت قبل 
أن أطالبكـــم بهـــا فافتحوهـــا واعملوا مبـــا فيها. فلمـــا مضى أبو 
جعفـــر	� ذكر أبي أنه مل خيرج مـــن منزله حتى قطع على يده 

)1) يف املصدر: )يقرأ عليك...).
)2) يف املصدر: )صائر...).

)3) يف املصدر: )عليكم بعدي...).
)4) يف املصدر: )قال: قد...).

)5) يف املصدر: )فِلَم).
)6) يف املصدر: )يومًا ما).

)7) )الشهادة) ليست يف املصدر.
)8) يف املصدر: )العصابة).
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حنو أربعمائة إنسان. واجتمع رؤساء الصحابة)1( عند حممد بن 
الفـــرج يتفاوضون يف هـــذا األمر، فكتب حممد بن الفرج إىل أبي 
يعلمـــه باجتماعهم عنـــده وأنه لوال خمافة الشـــهرة لصار معهم 
إليـــه ]ويســـاعدهم عليـــه[)2(. فركب أبـــي وصار إليـــه، فوجد القوم 
جمتمعـــني عنـــده، فقالوا ألبي: ما تقول يف هذا األمر؟ فقال أبي 
ملـــن عنـــده ]الرقع: احضـــروا الرقـــع، فحّضورها، قـــال بعضهم[)3(: 
قـــد كّنا حنّب أن يكون معك يف هذا األمر شـــاهد آخر، فقال هلم: 
قـــد ]أتاكم به[)4(، هذا أبو جعفر ]األشـــرتي يشـــهد[)5( بســـماع هذه 
الرســـالة، وســـأله أن يشـــهد مبا عنده، فأنكر أمحد أن يكون مسع 
من هذا شيئًا، فدعاه أبي إىل املباهلة، فقال:  ملا حّقق عليه، قال: 
قـــد مسعـــت ذلك وهذه مكرمة أحب أن تكـــون لرجل من العرب ال 

لرجل من العجم فلم يربح القوم حتى قالوا باحلق مجيعا)6(.
قـــال الـــراوي يف قضيـــة وفاته �: وكان الســـم جيـــري يف بدنه، 

)1) يف املصدر: )العصابة...).
)2) يف املصدر: )ويسأله أن يأتيه).

)3) يف املصدر: )الرقاع: احضروا الرقاع، فأحضروها،فقال هلم هذا ما 
ُأمرت به، فقال بعضهم).

)4) يف املصدر: )أتاكم اهلل عّز وجّل به).
)5) يف املصدر: )األشعري يشهد لي...).

)6) الكايف للشيخ الكليين )325-324/1).
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فلم تطل لذلك مدة له حتى قضى به شهيدًا وُعرج به إىل ساحة 
الرضـــوان، وصـــار إىل عـــامل البقـــاء وجـــوار آبائـــه � يف ريـــاض 
اجلنـــان. وقامـــت الواعيـــة يف داره � وعـــال الضجيـــج والبـــكاء 
والعويـــل مـــن اهلامشيـــني والعلويـــني مـــن آل عدنـــان، فهـــم بـــني 
نـــادب ونادبة، وباٍك وباكية، بأصـــوات عالية، ونوح وعويل. وصارت 
الشـــيعة يف حزن شديد وهّم مبيد، وكّل منهم ينادي وا إماماه! وا 
ســـيداه! وا حممداه! وا كفيل اليتامى واملســـاكني! ومثال الباقني 
واملنقطعـــني، ومـــأوى الضائعـــات والضائعـــني)1(. ثـــم إن ابنـــه أبـــا 
احلسن علّي اهلادي	� قام يف جهازه وغسله وحتنيطه وتكفينه 
كما أمره وأوصاه، فغّســـله وحّنطه وأدرجه يف أكفانه، وصّلى عليه 
يف مجاعة من شيعته ومواليه)2(. وكان هارون بن إسحاق)3( حاضرًا 

)1) مل نعث���ر عل���ى م���ا ذك���ره املؤلف من ن���ّص يف أي من املص���ادر اليت 
نقل عنها أو غريها، ورمبا كان يقصد نفس���ه بعبارة )قال الراوي)، 
وهذا األسلوب املستخدم يف هذا املقطع من أساليب الرثاء والندب ال 

يستخدم عادة يف سرد األحداث التأرخيية.
)2) مل يذكر متقدمو علمائنا وال غريهم خرب تغس���يل اإلمام اهلادي � 
ألبيه � وتكفينه والصاة عليه ودفنه، إال أنه قد ورد يف الكايف 
وغريه أن اإلمام ال يغّس���له وال يدفن���ه إال اإلمام الذي بعده، -وقد مّر 
ذكر هذا املعنى يف ص27-، ولعل املؤلف استفاد من هذه األحاديث. 
)3) كذا يف كشف الغمة لإلربلي )137/3)، ويف تاريخ بغداد للخطيب 
البغ���دادي )267/3): وركب هارون بن أبي إس���حاق )أي الواثق ابن 
=      املعتصم)، وعليه ميكن أن يكون ما ذكر 
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هناك، فلما علم باحلال ركب ومضى إليه وصّلى عليه عند منزله 
يف ]رحبـــة ســـوار بـــن ميمون من ناحيـــة قنطارة الـــربدان[)1(. فلما 
فرغوا من الصالة عليه محلوه على سريره وساروا به وهم يبكون 
ويلطمـــون عليـــه اخلـــدود ويندبونـــه يف حـــزن وطيـــش إىل مقابر 
قريش متنغصًا عليهم النعيم والعيش. ثم إنهم وضعوه وأحلدوه 
يف مقابر قريش جبنب جّده موسى بن جعفر الكاظم �. فوقف 
ابنـــه علـــّي اهلادي � على قـــربه قائاًل: وا أبتـــاه! وا حممداه! آٍه 
وا وحدتـــاه! وا قلـــة ناصـــراه! وا نقطـــاع ظهـــراه! ليتـــين كنت لك 
الِفـــدى يـــا أبتاه من بعدك. وا وحشـــتاه! فراقك قـــد أعمى عيين 
وهّيج حزني وقّطع نياط قليب. يا أبتاه! اقرأ آباءك عين السالم، 
وأخربهم مبا حنن فيه من اهلوان. يا أبتاه! مضيت عّنا ومل يطل 
لـــك العمـــر، ومل تبلغ الكهولـــة يف احلياة. يا أبتـــاه! ثم انكفأ عنه 
ســـخني العني باكـــي الناظر، وهو يقول: ال حـــول وال قوة إال باهلل 

العلي العظيم، إنا هلل وإنا إليه راجعون.

 =   عن اإلربلي فيه تصحيف، وصّرح ابن خلكان يف وفيات األعيان أن 
الواث���ق ابن املعتصم صّلى عليه، وذك���ر هذا املعنى اليافعي يف مرآة 
اجلن���ان. ُينظر وفي���ات األعيان وأنباء أبناء الزم���ان )175/4)، ومرآة 

اجلنان وعربة اليقظان )61/2).  
)1) يف كش���ف الغم���ة: )أول رحبة أس���وار ب���ن ميمون م���ن ناحية قنطرة 

الربدان).
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وكان عمـــر اإلمـــام حممد اجلواد � حينئـــذ على ما جاءت به 
الروايات مخسًا وعشرين سنة وثالثة أشهر واثين عشر يومًا، أقام 
منها مع أبيه الرضا مخس سنني وشهرًا، وأقام بعده عشرين سنة 
وشـــهرين. وقيل عشـــرين ســـنة إال شـــهرًا)1(. وكانت إمامته � يف 
بقية أيام املأمون ثم هلك املأمون، وكان أيام املعتصم أخي املأمون 
مثان ســـنني وشهرًا، وقد استشهد موالنا اإلمام حممد اجلواد يف 

أيامه بسمٍّ له يف أشهر الروايات.
وإمنـــا اختلفـــت الروايـــات يف يـــوم وفاتـــه، ففي خـــرب حممد بن 
ســـنان، قال: )ُقبض حممـــد بن علّي اجلـــواد � يف يوم الثالثاء 
لست خلون من ذي احلجة سنة عشرين ومائتني، وهو ابن مخس 

وعشرين سنة وثالثة أشهر واثين عشر يومًا()2(، وبه أخذ. 
يف روايـــة املفيد، كما يف مســـار الشـــيعة، )أنه ُتـــويف يوم الثالثاء، 
وهـــو يوم احلادي عشـــر من ذي القعـــدة()3(. وينبغي لبس شـــعائر 
األحـــزان يف هذه األيام كّلها، ويف كّل آن ليحصل اجلزاء من الرب 

املنيل:

)1) يف الكايف للش���يخ الكليين )497/1): عاش بعد أبيه تس���عة عش���ر 
سنة إال مخسًا وعشرين يومًا . 

)2) الكايف للشيخ الكليين )497/1). 
)3) مل يذكره املفيد يف مس���ار الش���يعة يف خمتصر تواريخ الشريعة، بل 

ذكره الشهيد األول يف الدروس الشرعية )14/2).
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مضى اجلواد فوا هلفي على الدين	      خـــذوا ِحدادكـــُم يـــا آل ياسيـــــِن 

فإّن موىل الورى قد قام نادُبـُه         يقـول مـــــن ليتيـــــم أو ملسكيـــِن؟ 

فضّجْت الرْسُل واألمالُك تندُبـُه         وجـّررْت لـمُم التقوى على الطنِي 

واجلوُد أصبح منبوذًا حبفرِتـِه         والشـرع أصبح فيه فاقَد العــنِي 

يا عنُي سّحي عليه أدمعًا ودمـًا         بكـــل لؤلؤ أمسى فيك مكنـوِن 

قومي على جدٍث قد حّل فيه تقًى         وأهرقي كّل دمٍع فيـــه خمــزوِن 

وكيف يبخل من جّلْت مصيبُتُه         لديه بالدمع أو يهين)1( بتزييـــِن 

أحيْت مصيبُتُه يف الناس كّلهُم         مصيبَة الطّف يف إبن املياميـــِن 

أبكت عيوَن رسول اهلل من ُتليْت         عليه من عامل اإلجيـــاد والكــوِن 

قال الراوي، كما يف عيون املعجزات: إنه ملا ُقبض أبو جعفر دخلت 
حكيمة بنت ]احلســـن الورشـــي[)2(، وكانت من النســـاء الصاحلات، 

)1) املرّجح أنها يهنا.
)2) يف املص���در: ) أب���ي احلس���ن القرش���ي). ويف الرواية تأّم���ل من حيث 
الس���ند. جاء يف عيون املعجزات أن الرواي���ة جاءت عن طريق صفوان 
بن حييى )وهو من أصحاب الرضا �).  وقد مّرت ترمجته   =
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علـــى امرأتـــه أم الفضل، قالت: ملـــا دخلت عليها عّزيتهـــا فرأيتها 
شديدة احلزن واجلزع والبكاء واحلنني، حتى كادت أن تقتل نفسها 
بالبكاء والعويل، فخفُت عليها أن تنصدع مرارتها، فجريت معها 
يف احلديث يف كرمه وفضله، وما أعطاه اهلل عّز  وجّل من الفضل، 
فأخربتين عنه بشـــيء ال ُيلبســـه اهلل إال من ترّدى برداء العصمة، 
وأنزلـــه املقـــام الكريم، وجعل له الشـــأن العظيـــم )ذلك فضل اهلل 

يؤتيه من يشاء()1(.

للمؤلف:

هلل دّرَك من ضريٍح قد حــــــوى           جـسد النبـي من السالم سالُم 

قرب سنا أنواره جتلــو العـمــــــى            وقــرب)2( به ُدفعت بــه األسقــاُم 

=     يف ص 14 وأن���ه ت���ويف يف حي���اة اإلمام اجل���واد �. وكذلك جاء يف 
س���ند الرواية عن حكيمة بنت أبي احلس���ن القرش���ي ومل نعثر على 
ترمج���ة هل���ا. ويف رواية املناقب البن ش���هر آش���وب ذك���ر الرواية عن 
حكيم���ة بنت حمم���د بن علي بن موس���ى التق���ي �. واملفروض أن 
عمرها عند وفاة اإلمام اجلواد � ال يتجاوز الس���بع س���نوات وذلك 
ألن أكرب ولد اإلمام اجلواد � اإلمام اهلادي � وكان عمره يوم 
وفاة أبيه س���ت أو مثان س���نوات، فكيف تأتي إىل بغداد وتلتقي بأم 

الفضل يف قصر املعتصم يف بغداد؟. 
)1) ُنقلت الرواية باملعنى، ُينظر عيون املعجزات ص113.

)2) كذا ورد واليستقيم الوزن إال برفع الواو.



62

ِد � �و� ��ل��ف � ّ ِ �ع�����ي
�ف ��دِ �ف

ِّ
��ف�� �م�ح�م �ل�ا

�
��ف�� ��و�م�و �ِد ِ ��سسي

�ي ���ف��ي ��و���ف�� دُ  �ل�و���ّي��
� � ِ

��ل�ُحرْف�ف �مُ � ر� ِ
���ف

قـبــــر متثـّـــل للعيــــون مـحمد         ووصـّيـــــه والـمؤمنــــون قـــيـــاُم 

قـــرب إذا حـــّل الوجود بربعــــه         رحلــوا وحّطـــت منهــــم اآلثــاُم 

وتزودوا أمن العقــــاب وآمنــوا         مــن أن يــحـــّل عليهــم اإلعداُم 

اهلل عن ذنب هلــم متصــفحــًا         وبـــذاك عنهــم جّفــت األقـــالُم 

إن يغن عن سقي الغمـام فإّنه         لــواله مــــــا يسقـي البـــالد غمـاُم

قرٌب به جنل الرضا وبــه الرضـا         مثــاًل ويزهـــــو احلــــــّل واإلحـــراُم 

فرضوا إليه السعي كالبيـــت الـــذي         مـــــــن دونــــه حقـــًا لـــه اإلعظـــاُم 

مـــن زارُه فــــي اهلل عـــارَف حّقــِِه         فاملّس منه على اجلحـــيم حراُم 

ومقامــــــه ال شّك حُيمد يف غٍد         ولـــــــه بــــجنــّـــات اخللــــود مقــــاُم 

ولـــه بــذاك اهلل أوفــــى ضامـــٍن         قسمـــًا إليـــه تنتهـــــي األقســاُم 

صّلى اإلله على النيب حممـٍد         وعـلــــــى علـــيٍّ رمحــــٌة وســـــالُم 

هـــــــا عـــــــاّلُم  وكذا على الزهراء صّلى سرمدًا         رّب بواجـــــب حـــــقِّ

وعلى ابنها احلسن الزكي وجنلها الـ         ـــــسبط الشهيــــد ومن له اإلكراُم 

وعلى عليِّ ذي التقى وحممٍد         وعلـــّي واحلســــن الزكـي ســالُم 

وعلى خليفته الـذي لكُم بـــِه         تـــّم النظـــام فكـان فيه خـــتـــاُم 

فهو املؤّمُل أن يعود به اهلدى         وعلــى يديــــه تعـــّذُب األصنـــاُم 
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لـــوالكُم مـــا قــــام ديـــن حممٍد         بيــن األنــام وال عال اإلســــالُم 

أنتــــــم إىل اهلل الوسيلـــُة واأُللــى           علمــًا)1( اهلدى فُهُم له أعــــالُم 

أنتم والة الديـــن والدنـيـــا ومـــن           هلل فـــيهـــــْم حرمــــــــٌة وذمـــــــاُم 

ما الناس إال من أقّر بفضلكـــــْم           واجلاحدون بفضلكــم أنعـــاُم 

أنـــي ألرثيكــــم وأبكــــي رزءكــــْم           ما دامــت األوقــاُت واألعــــــواُم 

وأعــّدُه ذخــرًا وحصنًا فــي غـــٍد           كيمــــا يكــــون لنا بكم إعظـــاُم 

ولقد برئت من الذين تــــبــّرأوا           مــنكـم وزّلـــــْت منهــُم األقـــداُم 

وهم عدّي وحبرت شــــر الــــورى           وإمـامــهــم تيـــــم كــــــذاك دالُم 

ومن العبابسة الذيــــن متــّردوا            بغيًا وتاهوا يف الضالل وهاموا 

انتهى الكتاب وصّلى اهلل على حممد وآله الطاهرين

)1) لعلها )َعِلموا).
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