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 ( سيرتو الذاتية ونشاطو السياسي والفكريمام محمد الجواد )اإل
 م. حمدية صالح دلي

 جامعة القادسية/ كمية التربية
 (: نسبو )عميو السالم

ىو محمد الجواد بف عمي الرضا بف موسى الكاظـ بف جعفر الصادؽ بف محمد الباقر بف عمي السجاد بف الحسيف 
أما مف ناحية االـ، فقد اختمؼ المؤرخوف في اسـ ، ىذا مف ناحية األب. (ٔ)(سالـالسبط بف عمي بف أبي طالب )عمييـ ال

أف اسميا درة  (ٗ)قائؿأو  (ٖ)سبيكة(، أو أف اسميا )سكينة (ٕ)حيث جاءت المصادر تحمؿ أسماء مختمفة، بيف قائؿ، والدتو
 . أو ريحانة
إلى اختالؼ الناسخيف في كتابة االسـ أو ه، مرديبدو االختالؼ بيف االسـ األوؿ والثاني كبيراً وربما يكوف  وال

األصؿ، مف أىؿ بيت *  وقد اتفقت ىذه المصادر تقريباً عمى القوؿ إنيا أـ ولد، نوبية، التصحيؼ في الكتب التاريخية
 . (٘)(ية القبطية أـ إبراىيـ زوجة رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو والور ما

وأـ  (ٚ)بعد زواجو منيا وكانت تكنى أـ الحسف (ٙ)ير اسميا إلى الخيزرافقد غ (وذكر أف اإلماـ الرضا )عميو السالـ
 . (ٜ) (طيرهمبأنيا )طاىرة ي** د وصفيا اإلماميف الرضا والحسف العسكر ػوق (ٛ)الجواد

 (: والدتو )عميو السالم
بيو األماـ عمي بف موسى في كنؼ أ (ولد األماـ الجواد في المدينة المنورة، مدينة جده رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو والو

ر ػف شيػالتاسع عشر م، (ٓٔ)وقد حدد المؤرخوف والدة األماـ باليوـ والشير والسنة، فقد كانت في ليمة الجمعة. الرضا
 . (ٕٔ)لسنة خمس وتسعيف ومائة، (ٔٔ)رمضاف

وقد رزؽ  (ٖٔ)ولزمتو سبعة أياـ( *** وقد حضرت والدتو حكيمة بنت أبي الحسف موسى بف جعفر )عميو السالـ
بو فقد ذكر بأنو )كاف طوؿ  غفولعؿ ذلؾ يفسر ش واإلماـ الرضا بمحمد الجواد بعد أف بمغ الخامسة واألربعيف مف العمر، 

 (. ٘ٔ)ويصفو بالبركة. (ٗٔ)(ليمتو يناغيو في ميده
 (: كناه وألقابو )عميو السالم

وقد بيف اإلماـ . العديد مف الكنى واأللقاب لو كاف بؿ، كنية أو لقب واحد فحسب (لـ يكف لإلماـ الجواد )عميو السالـ
 . (ٙٔ)(أف يمحؽ بيـ**** أوالدنا مخافة النبز نا لنكنيإ): حكمة ذلؾ حيف قاؿ (الباقر)عميو السالـ

ولمتمييز بينيما كاف اإلماـ الجواد يكنى بابي  (وىي كنية جده الباقر )عميو السالـ (ٚٔ)ومف كناه أبو جعفر الثاني
 . (ٛٔ)انيجعفر الث

. وبالرغـ مف تعدد تمؾ الكنى، (ٕٓ)وقد ورد في دالئؿ اإلمامة كنية أبو عمي الخاص (ٜٔ)ومف كناه األخرى أبو عمي
 . كانت األشير بيف بقية كناه األخرى (يبدو أف كنيتو األولى وىي )أبو جعفر الثاني

وابف الرضا، وذلؾ  (ٕٔ)ا التقيػدة منيػو بألقاب عديفقد كانت سيرتو الزكية السبب الرئيس في تمقيب، أما بالنسبة أللقابو
، (ٖٕ)، والمختار والمرتضى والمتوكؿ(ٕٕ)(عندما يروي بعض الرواة حديثو يقوؿ سمعت )ابف الرضا أو قاؿ ابف الرضا

لمناقب وقد جمع ابف شير أشوب في ا ،(ٕ٘)وأورد الطوسي مع ألقابو لقب المنتجب والجواد، (ٕٗ)وأضاؼ االربمي لقب القانع
 . (ٕٙ)ذه األلقاب وزاد الزكي والعالـ الربانيػكؿ ى
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 (: فضائمو )عميو السالم
 مف مميزات ىي:  الجواداالماـ  مف أىـ ما امتاز بو

 : زىــــده -1
وتقشفو وانقطاعو الى اهلل وشدة ورعو وعبادتو لمحد الذي كاف يناـ فيو عمى  بتواضعو( عرؼ االماـ )عميو السالـ

فضالً عما عرؼ بو مف تواضعو مع الناس وليف المعاممة وكثرة السالـ، عمماً اف ذلؾ لـ يكف بالشيء  (ٕٚ)رسجادة حصي
 الغريب فيو مف اىؿ بيت توارثوا تمؾ الصفات اماماً عف اماـ. 

 : المبكرة إمامتو -2
وىو ال يزيد عف  (ىػ ٖٕٓالرضا سنة )تولى اإلماـ زعامة الطائفة الشيعية روحياً ودينياً وعممياً وفكرياً بعد وفاة االماـ 

كاف يعّدُ شيعتو لتقبؿ ىذه الزعامة واف كانت في سف أصغر مف ذلؾ فقد  (ويبدو أف األماـ الرضا )عميو السالـ، سبع سنيف
قد كنا نسألؾ قبؿ أف ييب اهلل  ()قمت لمرضا )عميو السالـ: )قاؿ ***** روي في إثبات الوصية عف صفواف بف يحيى

؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر  فاف كاف كوف فإلى مف، قر عيوننا، فال أرانا يومؾأفقد وىب اهلل لؾ و …. . عفرلؾ أبا ج
جعمت فداؾ ىو ابف ثالث سنيف، قاؿ: وما يضره ذلؾ قد قاـ عيسى بالحجة وىو : فقمت، وىو نائـ بيف يديو ()عميو السالـ

، فمف كانت عصاه قد أورقت وأثمرت فيو الخميفة، ذا كاف مف الغدوأختـ عمييا بخواتيـ القوـ فإ. (ٕٛ)((ابف ثالث سنيف
 . (ٜٕ)(قد رضينا وسممنا: فقالوا (فاخبرىـ داود )عميو السالـ

أراد أف يبيف أف اإلمامة ىنا ىي عيد ونص ممف قبمو وليست اختيار وا نما يجب أف  دويتضح مف ىذا النص أف الجوا
 . يؤكد أف اإلمامة تجري مجرى النبوة تقابؿ بالتسميـ والرضا وىو في ىذا النص

ة التي خمؼ فييا اإلماميف قيقد أورد عدداً مف االفتراضات المنط (ٖٓ)ومف الجدير ذكره إف احد المفكريف المعاصريف
لمفكر اإلسالمي فييا جيالً مف التالمذة في الفقو والتفسير والكالـ والحديث واألخالؽ وكؿ جوانب  ةالباقر والصادؽ مدرس

وكميا عمى صمة مباشرة ، ـ اإلسالميالوقـ وحواضر الع، والمدينة، مدرسة يوجد بعض قطاعاتيا في الكوفة، معرفةال
، تصور فييا اغفاؿ حقيقة طفؿ ال يكوف إمامانمثؿ ىذه المدرسة ال يمكف أف ، إليو األمواؿتنقؿ تستفتيو وتسألو و  باإلماـ

بؿ كانت تعرؼ ما ىو اإلماـ وما قيمة ، بي ووراثي بالنسبة ليذه الطائفةفي وقتٍ كاف مفيوـ اإلمامة ليس مجرد تسمسؿ نس
الذي  (وقد كاف الجواد مؤىالً لمزعامة الدينية والعممية فقد كاف الوارث ألبيو الرضا )عميو الساـل. (ٖٔ) اإلماـ وشروطو

ى الجواد فقاؿ ػه يطيؿ االنقطاع إلرواه احد أصحاب الرضا الذي رآ حرص عمى تعميـ الجواد منذ نعومة أظفاره مف ذلؾ ما
وقد ، (ٕٖ)غراً(بالعمـ  أغرهإنما ، ويحؾ ليس ىذا عوذه: فقاؿ، فكؿ ىذا تعوذه، )جعمت فداؾ قد ولد لمناس أوالد قبؿ ىذا: لو

 . (ٖٖ)بيف اإلماـ الجواد عممو وفضمو فيما ورد عنو مف خطب في المسجد النبوي
ما : ومنو تفسيره لقولو تعالى، العو بصنوؼ العموـ ومنيا تفسير القرآفوفيما نقمتو المصادر التاريخية مف اضط

ننسخ مف آية أو ننسيا نأت بخير منيا
 أو ننسيابأف نرفع حكميا  (ٖ٘)  ما ننسخ مف آية (: فقاؿ )عميو السالـ(. ٖٗ)

فال تنسى إال ما شاء اهلل سنقرئؾ: كما قاؿ تعالى، وعف قمبؾ يا محمد، زيؿ عف القموب حفظيانباف نرفع رسميا و 
(ٖٙ) 

واجؿ لصالحكـ مف اآلية ، فيذه الثانية أعظـ لثوابكـ، يعني الحكـ نأت بخير منياإف ينسيؾ، فرفع ذكره عف قمبؾ، 
 . (ٖٚ)(أي إنا ال ننسخ وال نبدؿ إال وغرضنا في ذلؾ مصالحكـ، مثميا مف الصالح لكـ، أو األولى المنسوخة

 . (ٜٖ)فقد فاؽ أىؿ زمانو بما آثر عنو مف العموـ. (ٖٛ) سمة ىذا العمـ والمعرفة (الربانيوقد بيف لقبو )العالـ 
وجديرٌ بنا االشارة بنا اإلشارة إلى أف اإلماـ محمد الجواد قد اشتير بجممة مف الفضائؿ واألخالؽ، لعؿ اشيرىا ما 

ويحرص عمى  (ٔٗ)عاـ بأكثر مف ألؼ ألؼ درىـث في كؿ عفقد كاف مف الموصوفيف بالسخاء يب (ٓٗ)(نطؽ بو لقبو )الجواد
  .(ٗٗ)أو ضيؽ المعاش (ٖٗ)وال يرد مف يشكو إليو الحاجة. (ٕٗ) أنفاؽ ما يرد إليو مف أمواؿ في سبيؿ اهلل
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 الجانب السياسي لإلمام محمد الجواد )عميو السالم(
، فأبعد ذلؾ عنو بعض المحف، لمخميفةبأس بيا بدءاً بمصاىرتو  حصؿ اإلماـ الجواد في عيد المأموف عمى مكانة ال

، وفي كؿ ىذه األوقات عمؿ اإلماـ بسرية تامة، تو، ومضايقتو التي انتيت باستشيادهبعوفي خالفة المعتصـ بدأت متا
 . (٘ٗ)()إظيار الشيء قبؿ أف يستحكـ مفسدة لو: واإلماـ ىو القائؿو وال غر ، وأحاط نشاطو بالخفاء

انو أقاـ نظاماً لموكالة في  لنا يتبيف (عة الرسائؿ التي أثرت عف الجواد )عميو السالـف خالؿ االطالع عمى مجمو ػوم
 . وكالتيـ في الصغيرة والكبيرة، و وتسميميـ األمواؿ إليو، تابع فيو وكالئو، غاية التنظيـ والدقة

كالة بعد وفاتيـ كقولو فكاف الجواد يقؼ عمى سموؾ الوكالء في حياتيـ ويتابع الشخصيات التي تقوـ مقاميـ في الو 
ويوـ قبض ويوـ يبعث حياً ، رجؿ المتوفي رحمو اهلل يوـ ولدفي ال)ذكرت ما جرى مف قضاء اهلل : في رسالة ألحد وكالئو

 (قائماً بما يحب اهلل ورسولو ومضى )رحمة اهلل عميو، صابراً محتسباً لمحؽ، قائالً بو، وقد عاش أياـ حياتو عارفاً بالحؽ
 . (ٙٗ)(وذكرت الشخص الموصى إليو فمـ يَعْدُ فيو رأينا وعندنا مف المعرفة بو أكثر مما وصفت…. . مبدؿ غير ناكث وال
 (. ٚٗ)(وأفْ ال تدفعوا إليو شيئاً ، )إنو ليس في المكاف الذي أدعاه لنفسو: ف سأؿ عف بعض مواليو فقاؿػوأجاب م

و الذيف يرسميـ وكالئو بعد أف يتعرؼ عمى بعض منيـ وقد كاف اإلماـ يكتب لوكالئو بوصوؿ األمواؿ إليو مف موالي
)قد وصؿ : أو كقولو في رسالة ثانية (ٛٗ) ()قبضت والحمد هلل وقد عرفت الوجوه التي صارت إليؾ منيا: كقولو في رسالة

يو فييا وكاف ىؤالء الوكالء يستشيروف اإلماـ في كؿ األحواؿ ويقفوف عمى رأ، (ٜٗ)(الحساب وتقبؿ اهلل منؾ ورضي عنيـ
فمـ يكونوا يأخذوف اليدايا مف بعض الموالي حتى  ورجوعيـ إلى أمره وشدة طاعتيـ لو، مما يكشؼ ارتباطيـ الوثيؽ بو

 . (ٓ٘)يطمعونو عمى ذلؾ
الخادـ  *****إال بعد العودة إليو ومف ذلؾ ما رواه خيراف ولـ يجيزوا ألنفسيـ حرية التصرؼ. واف كاف ضرورياً 

جعمت فداؾ، انو ربما أتاني الرجؿ. . . يعرؼ موضع الحؽ لؾ، فيسألني : ي ثمانية دراىـ. . . وقاؿ)وجيت إلى سيد: قاؿ
 . (ٔ٘)(اعمؿ في ذلؾ رأيؾ فاف رأيؾ رأيي: قاؿ، فيكوف مذىبي أخذ ما يتبرع في سر، عما يعمؿ بو

جمع األمواؿ فقط، وكانوا  يضاً ولـ تكف ميمتيـ محصورة فيأومف ىذا النص يتبيف إف الوكالء كانوا دعاة لإلماـ 
وقد تكبد وكالء اإلماـ ، وما يمـز العمؿ بو، بمثابة مرجعيات صغيرة يعود إلييا الشيعة في مواطنيـ لمتعرؼ عمى واجباتيـ

 الكثير مف المشاؽ يتضح ذلؾ مف خالؿ رسالة اإلماـ ، ومواليو أو مف يمارس الدعوة لحقو وا مامتو، الجواد
)وقد فيمت ما ذكرت مف أمر القمييف خمصيـ اهلل وفرج عنيـ وسررتني بما ذكرت **: **** إلى عمي بف ميزيار

 . (ٕ٘)(مف ذلؾ
)قد فيمت ما ذكرت. . . وأنا أرجو مف الكافي أف يكفي كيد : ومف خالؿ اجتياد اإلماـ في الدعاء ألحد وكالئو بقولو

مما يبيف خطورة . (ٖ٘)(ومف خمفؾ وفي كؿ حاالتؾ كؿ كائد إف شاء اهلل تعالى ... وأسأؿ اهلل أف يحفظؾ مف بيف يديؾ
 . المواقؼ التي كانوا فييا والصعوبات التي كانت تواجييـ

)بالراعي تصمح الرعية، : كقولو، بعاداً سياسية ىامةأحوت ، مضاميف عالية (ٗ٘)وقد حممت بعض وصايا اإلماـ
 . (٘٘)(وبالدعاء تصرؼ البمية

ف يستكمؿ ػودعا إلى أف يؤثر العبد دينو عمى رغباتو فقاؿ: )ل. حكاميا دبب فساوبذلؾ فيو يشير أف فساد االمة بس
ميناً أيكوف  )كفى بالمرء خيانة أف: واعتبر العامؿ لمخونة خائناً فقاؿ. (ٙ٘)(ة األيماف حتى يؤثر دينو عمى شيوتوػالعبد حقيق
  . (ٚ٘)(لمخونة

قاومة الظمـ بأشكالو بدءً بأضعؼ الحاالت وىي الرضا بالظمـ وفي ىذه األحاديث تنبيياً إلى دور الفرد في الرفض وم
وفي ذلؾ تحفيز لممسمـ عمى تحمؿ أمانتو وال يكفي في ذلؾ إال يكوف خائناً بؿ . إلى أقواىا وىو العمؿ بو أو اإلعانة عميو

حيث تعكر جو الدولة  وقد طمأف شيعتو بزواؿ معاناتيـ التي يعيشونيا. ميناً أو عامالً لمخونة أيضاً أيجب إال يكوف 
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. وقولو: )ما انتصر اهلل مف ظالـ إال بظالـ وذلؾ قوؿ (ٛ٘)()البغي أخر مدة المموؾ: بمؤامرات األتراؾ وتدىور األمواؿ فقاؿ
(ٜ٘)وكذلؾ نولي بعض الظالميف بعضا اهلل عز وجؿ 


واف في أنصاؼ اهلل لممظموـ عزاءاً عف كؿ ما مر بو )يوـ  (ٓٙ)

 . (ٔٙ)(اشد مف يوـ الجور عمى المظموـ العدؿ عمى الظالـ
وسعى اإلماـ إلى تربية شيعتو عمى اعتبار إف الجياد األوؿ الذي ينبغي أف ينجح فيو اإلنساف ىو جياد النفس 

فانظر كيؼ ، واعمـ انؾ لف تخمو مف عيف اهلل، وخالؼ اليوى، )ارفض الشيوات: ف الوصايا كقولوػفخصيـ بمجموعة م
 . (ٖٙ)((ومف غاب عف أمر فرضية كاف كمف شيده، مراً فكرىو كاف كمف غاب عنوأ)مف شيد : )لوأو كقو . (ٕٙ)(تكوف

)أوحى اهلل إلى بعض : )وعّد بعض العبادات طريقاً موصالً إلى اهلل ولكف مف أشدىا مواالة أولياء اهلل ومعاداة أعدائـي
 . (ٗٙ)((عززؾ بي ولكف ىؿ عاديت لي عدواً وواليت لي ولياً األنبياء أما زىدؾ في الدنيا فتعجمؾ الراحة وأما انقطاعؾ إلي في

إذف ترؾ األئمة )عمييـ السالـ( العمؿ المسمح بصورة مباشرة ضد الحكاـ المنحرفيف، لـ يكف يعني تخمييـ عف 
ددىا الجانب السياسي مف قيادتيـ وانصرافيـ إلى العبادة، وا نما كاف يعبر عف اختالؼ صيغة العمؿ االجتماعي التي تح

 . (٘ٙ)الظروؼ الموضوعية، وعف إدراؾ معمؽ لطبيعة العمؿ التغييري وأسموب تحقيقو
 

 (: النشاط الفكري لإلمام الجواد )عميو السالم
األسئمة والشبيات التي ترد حوؿ ذلؾ  ىعني اإلماـ بإيضاح الكثير مف المفاىيـ اإلسالمية وكاف يتصدر لمرد عم

 (.  مف عمـ آؿ البيت )عمييـ السالـ ية الصحيحة وما رو مستقياً أجوبتو مف القرآف والسن
الفكرية األساسية الميمة التي عني اإلماـ بإزالة المبس عنيا في أجوبتو، مبدأ التوحيد فقد روي عف أبي  ئومف المباد
قؿ ىو اهلل احد( )قمت ألبي جعفر الثاني )عميو السالـ: ****** انو قاؿ*ىاشـ الجعفري

: قاؿ، األحد :ما معنى، (ٙٙ)
ولئف سألتيـ مف خمؽ السموات واألرض وسخر الشمس والقمر ليقولف أما سمعتو يقوؿ: ، المجمع عميو بالوحدانية

اهلل
(ٙٚ) ، 

ال تدركو األبصارقولو : فقمت
أنت قد تدرؾ ف))يا أبا ىاشـ أوىاـ القموب أدؽ مف أبصار العيوف : قاؿ، (ٛٙ) 

 . (ٜٙ)فكيؼ تدركو األبصار((،  تدركوأوىاـ القموب ال، ولكف ببصرؾ ذلؾ
يقصدىا ليكوف  اـ لـ يتعمؽ ويدقؽ في إجابتو ويرى لمسؤاؿ وجوه عديدة قصدىا السائؿ (وكاف اإلماـ )عميو السالـ

د أبي جعفر ػ))كنت عن: ري قاؿػف الجعفػحاطة اإلماـ وشمولية عممو فعإالنفع بيا عاماً لمسائؿ ولغيره وىذا األسموب يبرز 
؟ وأسماؤه وصفاتو ىي  اخبرني عف الرب تبارؾ وتعالى لو أسماء وصفات في كتابو: قاؿ، فسألو رجؿ (ني )عميو السالـالثا

. فتعالى اهلل عف ذلؾ، أي انو عدد وكثرة، إف ليذا الكالـ وجييف إف كنت تقوؿ ىي ىو(: ىو؟ فقاؿ أبو جعفر )عميو السالـ
فاف قمت لـ تزؿ عنده في عممو وىو : " محتمؿ معنييف لـ تزؿ فاف "، ىذه الصفات واألسماء لـ تزؿ: واف كنت تقوؿ

يستحقيا فنعـ واف كنت تقوؿ لـ يزؿ تصويرىا وىجاءىا وتقطيع حروفيا فمعاذ اهلل أف يكوف معو شيء غيره بؿ كاف اهلل وال 
ذكر والمذكور بالذكر وىو اهلل  خمؽ ثـ خمقيا وسيمة بينو وبيف خمقو يتضرعوف بيا إليو ويعبدونو وىي ذكره وكاف اهلل وال

 . (ٓٚ)(القديـ الذي لـ يزؿ(
عف معاني القرآف (األساسية التي كاف لإلماـ باع واسع فييا، فقد سأؿ  )عميو السالـالجوانب  مف (ٔٚ)وكاف التفسير
: ؾ ما الصمد؟ قاؿجعمت فدا ()قمت ألبي جعفر الثاني )عميو السالـ: ا رواه داود بف قاسـ الجعفري قاؿػفأجاب ومف ذلؾ م

 . (ٕٚ)السيد المصمود إليو في القميؿ والكثير
وال يعصينؾ في معروؼو تعالى ػوعف تفسير بعض اآليات القرآنية كقول

أف رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو : فقاؿ، (ٖٚ)
تنادي بالعويؿ وال  وال، "إذا أنا مت فال تخمشي عمي وجياً وال ترخي عمي شعراً  (قاؿ لفاطمة )عمييا السالـ (والو وسمـ

وال يعصينؾ في معروؼ ؿ في كتابوػذا المعروؼ الذي قاؿ اهلل عز وجػى: ـ قاؿػث، تقيمي عمي نائحة
(ٚٗ) . 
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فييا يفرؽ كؿ أمر حكيـ: )قاؿ اهلل عز وجؿ في ليمة القدر: قولو (ومما روي عف أبي جعفر )عميو السالـ
(ٚ٘) ،

فمف حكـ بما ليس فيو اختالؼ فحكمو مف ، إنما ىو شيء واحد، بشيئيفـ ليس . والمحكينزؿ فييا كؿ أمر حكيـ: ))يقوؿ
وفي مجاؿ السنة النبوية . (ٙٚ)((ومف حكـ بأمر فيو اختالؼ فرأى انو مصيب فقد حكـ بحكـ الطاغوت، حكـ اهلل عز وجؿ

وأشار  (ى اهلل عميو والو وسمـالتنبيو إلى عبث العابثيف بما صدر عف رسوؿ اهلل )صم (حاوؿ اإلماـ الجواد )عميو السالـ
 . (ٚٚ)(ي وضع بعضاً مف االحاديث عف رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو والو وسـمػصراحة إلى الغرض السياسي ف

رز الصحيح عف فوأعطى المقياس الصحيح ل، وحث عمى احتراـ دور العقؿ في فيـ ما يتمقاه الناس مف السنة
؟ فقاؿ أبو جعفر (عميو السالـ)ما تقوؿ في الخبر الذي روي انو نزوؿ جبريؿ ): الموضوع فييا فقاؿ رداً عمى رجؿ سألو

 . . . عمى صاحب ىذا الخبر أف يأخذ مثاؿ الخبر الذي قالو رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو والو(. (: )عميو السالـ
مف النار، فإذا أتاكـ مقعده  وأفمف كذب عمي متعمداً فميتب، وستكثر بعدي، قد كثرت عمي الكذابة)) في حجة الوداع

وما خالؼ كتاب اهلل وسنتي فال تأخذوا ، فخذوا بو، فما وافؽ كتاب اهلل وسنتي، الحديث فاعرضوه عمى كتاب اهلل وسنتي
ولقد خمقنا اإلنساف ونعمـ ما توسوس بو نفسو ونحف اقرب إليو مف : قاؿ اهلل تعالى، ( وليس يوافؽ ىذا الخبر كتاب اهلل(بو

حبؿ الوريد
؟ ىذا مستحيؿ في  ، فاهلل عز وجؿ خفي عميو رضا أبي بكر مف سخطو حتى يسأؿ عف مكنوف سره(ٛٚ)

 . (ٜٚ)(العقوؿ
، وبنفس المقياس غالطأمف التباسات و  (وسعى اإلماـ الى ازالة بعض ما يعتري سيرة النبي )صمى اهلل عميو والو 

 ********ؿ ذلؾ ما رواه جعفر بف محمد الصوفيالذي وضعو وىو الرجوع إلى كتاب اهلل والصحيح مف السنة ومثا
؟ ألنو لـ  يا ابف رسوؿ اهلل لـ سمي النبي األمي: قمت لو ()سألت أبا جعفر محمد بف عمي الرضا )عمييما السالـ: قاؿ
ييف ىو الذي بعث في األمؿ في محكـ كتابو و كذبوا لعنة اهلل عمييـ أنى يكوف ذلؾ واهلل تبارؾ وتعالى يق: ؟ فقاؿ يكتب

 كاف رسوؿ؟ واهلل لقد  فكيؼ كاف يعمميـ ماال يحسف( ٓٛ)  رسوالً منيـ يتموا عمييـ آياتو ويزكييـ ويعمميـ الكتاب والحكمة
وا نما سمي األمي ألنو كاف مف أىؿ مكة، ، اهلل )صمى اهلل عميو والو( يقرأ ويكتب باثنيف وسبعيف أو بثالثة وسبعيف لساناً 

لتنذر أـ القرى ومف حولياوؿ اهلل تعالى في كتابو ػذلؾ قو ، ف أميات القرىػة مػومك
(ٛٔ()ٕٛ) . 

وقد تعرض اإلماـ الختبارات عديدة في ، ودقة استنباطو، وسرعة بدييتو، عرؼ اإلماـ بعممو الغزير، وفي ميداف الفقو
وه متعددة ويترؾ سائميو ىذا المجاؿ في دار الخالفة بحضور الخميفة المأموف فكاف الجواد ييتدي إلى الفتوى وعمى وج

؟ فقاؿ أبو جعفر  )ما تقوؿ في محرـ قتؿ صيداً : كثـ أماـ المأموف قاصداً إحراجوأفمما سألو يحيى بف ، حيارى لدقة فيمو
، قتمو في حؿ أو  ()عميو السالـ ؟  ؟ مف ذوات الطير أو كباره داً ي؟ مبدءاً أو مع ؟ صغيراً أو كبيراً  عالماً كاف أو جاىالً حـر

؟ محرماً لمحج أو لمعمرة فسكت يحيى عف الجواب حتى بانت  نيارفي ال ؟ في الميؿ كاف قتمو لمصيد أـ أو نادماً  اً ر مص
 . (ٖٛ)(حالو عمف كاف في المجمس الحيرة في وجيو ولـ يخؼَ 

حاطتو، وتقصيو في الفتوى لتكوف عمى وجييا السميـ وذلؾ ال ا  أف كثرة ىذه االحتماالت تدلؿ عمى سعة عممو و 
 . يصدر إال عف عالـ امتمؾ القابمية عمى إدارة المسألة عمى وجوىيا بال سيو أو نسياف بؿ عمى عمـ وبياف

ومستنبطاً  (وقد خالؼ اإلماـ في فتواه بعض عمماء عصره مستنداً إلى ما روي عف رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو والو
تصـ جمع ذات يوـ عدداً مف الفقياء في مجمسو وسأليـ عف لمحكـ الشرعي مف كالـ اهلل تعالى، فقد ذكر أف الخميفة المع

 (قطع يد السارؽ مف أي موضع يجب أف يقطع؟ فأجابو الفقياء بأجوبة مختمفة فمما أتموا القوؿ أستفتى الجواد )عميو السالـ
ة في ذلؾ؟ ػحجا الػوم: قاؿ، فيترؾ الكؼ، فاف القطع يجب أف يكوف مف مفصؿ أصوؿ األصابع، اخطأوا فيو السنة: فقاؿ
"فإذا قطعت يده  الوجو واليديف والركبتيف والرجميف، السجود عمى سبعة أعضاء "(: قاؿ رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو والو: قاؿ

إف المساجد هلل: مف الكرسوع أو المرفؽ لـ يبؽ لو يد يسجد عمييا وقاؿ اهلل تبارؾ وتعالى
يعني بيا األعضاء ، (ٗٛ)

 . (٘ٛ)(عتصـ ذلؾالسبعة. . . فأعجب الم
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 مدرسة االمام الجواد )عمية السالم(
يذكر عمماء الرجاؿ والحديث عددا مف اصحاب االماـ الجواد ورواتو الذيف تمقوا عنو وتتممذوا عمى يديو وصنفوا في 

 مختمؼ مجاالت العموـ والمعارؼ اإلسالمية فاغنوا تمؾ المجاالت ومنيـ: 
 : الحسن بن سعيد االحوازي -1

روى عف الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي ، وكاف ثقة(، أصحاب اإلماميف الرضا والجواد )عمييما السالـ وىو مف
إلى االحواز ثـ تحوؿ إلى قـ فنزؿ عمى الحسف بف أباف  (الحسف الثالث واصمو كوفي وانتقؿ مع أخيو الحسف  )عميو السالـ

 . النكاح. . . وغيرىا مف الكتب، الحج، الزكاة، ةالصال، الوضوء: منيا (ٚٛ)ولو عدد مف الكتب، (ٙٛ)وتوفي بقـ
 عمي بن ميزيار:  -2

 (ٜٛ)، ألؼ مجموعة كبيرة مف الكتب(ٛٛ)وىو مف أصحاب اإلماـ )عميو السالـ(، وكاف ثقة في روايتو ال يطعف عميو
 إلى العديد مف الكتب. باإلضافة ، منيا: الوضوء، الصوـ، النذر، اإليماف، البشارات، الرد عمى الغالة، الخمس، الزىد

 . وكانت ىناؾ العديد مف الرسائؿ المتبادلة بينو وبيف اإلماـ الجواد، دلت عمى مكانتو السامية عند اإلماـ
 احمد بن أبي عبد اهلل البرقي:  -3

ىو أبو جعفر بف محمد بف خالد بف عبد الرحمف بف محمد بف عمي البرقي وكاف مف أصحاب اإلماميف الجواد 
وكاف ، كتاب المحاسف: وكاف مف عظماء عمماء الشيعة وثقاتيـ. ومف ابرز كتبو(. السالـ ا******** )عمييم* واليادي

 . (ٜٓ)مرجعاً لعمماء التاريخ والجغرافية والتراـج
 صفوان بن يحيى:  -4

رضا )عميو وروى عف اإلماـ ال (ىو أبو محمد البجمي، كاف مف الثقاة، روى أبوه عف أبي عبد اهلل )عميو السالـ
وصنؼ العديد مف الكتب منيا: ، (ٜٔ)وكانت لو عنده منزلة عظيمة وكاف مف الورع والعبادة عمى شأف كبير (السالـ

 . والبيع اءالشر ، الطالؽ، البشارات والنوادر، الوصايا، الوضوء، الصالة، الحج، الفرائض، الزكاة، النكاح
 لعممي. وبيذا يتضح لنا منزلة ىذه الشخصية عمى المجاؿ ا

 ولـ يتوقؼ االمر عمى ذلؾ فحسب بؿ كاف ىنالؾ العديد مف العمماء إال انو لـ يسع المجاؿ لذكرىـ. 
 

 الخاتمة 
 بعد اف اكممت بتوفيؽ مف اهلل انجاز ىذا البحث كانت ىناؾ جممة نتائج خرج بيا البحث منيا: 

 د)ع(. اختمؼ المؤرخوف فيما بينيـ حوؿ تسمية محددة لوالدة االماـ الجوا ٔ-
 اتصؼ االماـ بالعديد مف الصفات االيجابية التي اىمتو الى اف يتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع.  ٕ-
 تمكف مف نشر ثقافة اىؿ البيت عمى الرغـ مف عمره القصير الذي لـ يتجاوز الخامسة والعشريف.  ٖ-
 جو ابنتو اـ الفضؿ. حاوؿ الجانب العباسي احتواء االماـ وشيعتو وذلؾ مف خالؿ قياـ المأموف بتزوي ٗ-
 امتاز عصر االماـ بالتالقح الفكري مما اىمو الى تأسيس مدرسة فكرية كبيرة تحمؿ افكار اىؿ البيت)عمييـ السالـ(.  ٘-

 قائمة اليوامش: 
؛ الخصيبي، ٖٔىػ، صٖٛٙٔىػ(، تاريخ األئمة، ط. قـ، ٕٖ٘( ينظر: ابف أبي الثمج البغدادي، محمد بف أحمد )ت ٔ)

؛ الشافعي، محمد بف ٜٕ٘ىػ، صٔٔٗٔىػ(، اليداية الكبرى، ط. بيروت، ٖٖٗالحسيف بف حمداف )ت أبي عبد اهلل
 . ٘ٛىػ، صٕٚٛٔىػ(، مطالب السؤاؿ في مناقب آؿ الرسوؿ )صمى اهلل عميو والو(، ط. النجؼ، ٕ٘ٙطمحة )ت
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احمد الحسيني، التتمة في تواريخ اج الديف بف ت، العاممي؛ ٔٙ٘ٔ/، الكافي، الكميني؛ ٙٔالبغدادي، تاريخ األئمة، ص( ٕ)
 . ٜٛبيروت، )بال. ت(، صط. األئمة، تحقيؽ: باسـ الياشمي، 

إثبات الوصية لإلماـ عمي بف أبي طالب )عميو ىػ(، ٖٙٗأبو الحسف عمي بف الحسيف بف عمي )تالمسعودي، ( ٖ)
؛ المجمسي، محمد ٕٕٓ؛ المفيد، اإلرشاد، صٕٛٔالنجؼ، )بال. ت(، صط.  -منسوب لممسعودي  -السالـ( 
 . ٔ/ٓ٘، ٕٔ، ـٜٖ٘ٔ، طيراف، ٕىػ(، بحار األنوار، طٔٔٔٔباقر)ت

 . ٗٓٔىػ، صٖٔٙٔالنجؼ، ط. صار في أحواؿ األئمة التسعة األبرار، بالحائري، محمد ميدي المازندراني، نور األ( ٗ)
 . ٙٚٚٔ/* النوبة بالد واسعة في السوداف. ابف منظور، لساف العرب، 

 ٗٓٔ. الحائري، نور اإلبصار، صٜٛ. العاممي، التتمة، صٙٔتاريخ األئمة، ص  البغدادي، (٘)
أبي طالب،  آؿىػ(، مناقب ٛٛ٘أبي جعفر محمد بف عمي )ت، وبأشابف شير . ٗٓٔالحائري، نور األبصار، ص (ٙ)

 . ٜٖٗٗ/ىػ، ٕٔٗٔط، قـ، تحقيؽ وفيرسة: يوسؼ البقاعي، 
 . ٗٓٔ( الحائري، نور االبصار، ص ٚ)

 . ٖٕ٘ىػ، صٕٔٗٔىػ(، االنوار البيية في تواريخ الحجج االلييية، ط. نقـ،  ٜٖ٘ٔلقمي، عباس )ت( اٛ)

 . ٘ٔ/ٓ٘( المجمسي، البحار ، ٜ)
 . ٕٚ٘ٛ/( االربمي، كشؼ الغمة، ٓٔ)
، الفصوؿ الميمة في معرفة األئمة، تحقيؽ: سامي ىػ( ٘٘ٛت)ابف الصباغ المالكي، عمي بف محمد بف احمد  (ٔٔ)

تحاؼ بحب ، االىػ(ٕٚٔٔتبراوي )؛ الشافعي، عبد الديف محمد بف عامر الشٖٕٚٔ/ىػ، ٕٕٗٔ، نجؼ، الغريري
. وقد أورد بعض المؤرخيف أف والدتو في شير رمضاف ٕٖٛ، صٕٕٓٓبيروت، اإلشراؼ، تحقيؽ: سامي الغريري، 

ذلؾ مثؿ ابف شير أشوب . أوشؾ في ٕٕٓ. المفيد، اإلرشاد، صٙ٘ٔ/دوف تحديد التاريخ مثؿ الكميني، الكافي، 
الء ؤ . وشذ عف ىٔٔٗٗ/الذي ذكر أف والدتو في التاسع عشر مف شير رمضاف وقيؿ لمنصؼ منو. المناقب، 
مفاتيح ىػ(، ٜٖ٘ٔ، عباس )تالمؤرخيف ابف عياش فذكر أف والدتو كانت في شير رجب مستنداً إلى ما رواه القمي

 . ٖٜٔىػ، صٕٗٗٔ، قـ، ٕطالجناف، 
 . ٕٚ٘ٛ/كشؼ الغمة، االربمي،  (ٕٔ)

** سيدة عالمة تقية فاضمة، قبرىا ظاىر في سامراء عند رجمي اإلماميف العسكرييف. أبو سعيدة، حسيف، تاريخ المشاىد 
 . ٙٔٔٔ/، ٜٜٛٔالمشرفة، بغداد، 

 . ٜٖٗٗ/ابف شير أشوب، المناقب،  ؛ٕٛٔالمسعودي، إثبات الوصية، ص (ٖٔ)
 . ٘ٔ/ٓ٘المجمسي، البحار،  (ٗٔ)
 . ٖٚٗ، ص؛ الطبرسي، أعالـ الورىٕٖٔٔ/الكميني، أصوؿ الكافي،  (٘ٔ)

النبز بفتحتيف المقب، والجمع )االنباز(. و)نبزه( أي لقبو وبابو ضرب. و)تنابزوا( باأللقاب: لقب بعضيـ بعضاً. *** 
 . ٖٗٙىػ، صٖٓٗٔ، الكويتط. ، مختار الصحاح، (ىػٙٙٙت) رازي، محمد بف أبي بكر بف عبد القادرال

 . ٔٙ/الكميني، الكافي،  (ٙٔ)
 . ٜٕ٘الخصيبي، اليداية الكبرى، ص (ٚٔ)
ف الرسوؿ واألئمة األطيار صموات اهلل عميو عالكنى واأللقاب التي يعبر بيا في اإلخبار ، المامقاني، محمد الرضا (ٛٔ)

 . ٛٙٔىػ، صٕٔٗٔط. قـ، وعمييـ أجمعيف، 
 . ٜٕٓالخصيبي، اليداية الكبرى، ص (ٜٔ)
 . ٙٔٔىػ، صٖٔٗٔدالئؿ اإلمامة، تحقيؽ ونشر مؤسسة البعثة، قـ، ىػ(، ٖٓٔت)بري، محمد بف جرير الط (ٕٓ)
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تحقيؽ: عمي أكبر الغفاري، قـ، ، معاني األخبار، ىػ(ٖٔٛ، محمد بف عمي بف الحسيف بف بابويو القمي )تالصدوؽ (ٕٔ) 
٘ٙشمس الديف أبو المظفر يوسؼ البغدادي )ت؛ ابف الجوزي، ٘ٙصىػ، ٖٔٙٔ األمة بذكر  تذكرة خواصىػ(، ٗ

 . ٕٕٓصىػ، ٛٔٗٔط. قـ، ، خصائص األئمة
 . ٕٗىػ، صٕٗٗٔالمدرسي، حسف، اإلرشاد إلى معرفة اإلماـ الجواد )عميو السالـ(، طيراف،  (ٕٕ)
 . ٜٕ٘الخصيبي، اليداية الكبرى، ص (ٖٕ)
 . ٖٖٕٗ/كشؼ الغمة،  (ٕٗ)
(، رجاؿ الطوسي، تحقيؽ وتعميؽ وتقديـ: محمد صادؽ آؿ بحر ىػٓٙٗأبو جعفر محمد بف الحسف )تالطوسي،  (ٕ٘)

 . ٖ٘ٗ، صٜٔٙٔالعموـ، نجؼ، 
(ٕٙ )/ٖٜٗٚ . 
 . ٜٖٗٗ/. ابف شير أشوب، المناقب، ٕٛٔ( المسعودي، إثبات الوصية، صٕٚ)

ارات **** أبو محمد، مف رجاؿ الحديث عند اإلمامية مف أىؿ الكوفة لو كتب منيا الفرائض والوصايا واآلداب وبش
 . ٖٛالمؤمف؛ الطوسي، رجاؿ الطوسي، ص

؛ ولمزيد مف التفاصيؿ ينظر: فضؿ اهلل ، محمد حسيف، في رحاب اىؿ البيت )عمييـ السالـ(، ٖٛٔ( المسعودي، صٕٛ)
 . ٖٜٖ، صٕٔٓٓاعداد وتنسيؽ: سميـ حسيف، وشفيؽ محمد الموسوي، ط. بيروت، 

 . ٕٕٓ، صٜ٘ٛٔة االثني عشر دراسة تحميمية، ط. بيروت، ينظر: األديب، عادؿ، األئم. ٖٗٔٔ/الكميني،  (ٜٕ)
؛ وينظر: العاممي، محسف األميف، ٗٛ-ٓٛـ، ص صٖٕٓٓ، بيروت، ٘الصدر، محمد باقر، بحث حوؿ الوالية، ط (ٖٓ)

بحاني، جعفر، نظاـ الحكـ في س؛ الٜٓٔ، صٕٔٓٓنقض الوشيعة أو الشيعة بيف الحقائؽ واألوىاـ، بيروت، 
 . ٘ٔ -ٖٔىػ، ص صٕٗٗٔاإلسالـ، قـ، 

ىػ(، األحكاـ السمطانية والواليات ٓ٘ٗ( ينظر: الماوردي، أبي الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصري البغدادي )تٖٔ)
، قـ، ٙ؛ ولزيادة في التفاصيؿ ينظر: الحيدري، كماؿ، مدخؿ إلى اإلمامة، طٙ، صٖٜٚٔ، مصر، ٖالدينية، ط
؛ المطيري، ٜٖٔ، صٖٕٓٓ، بيروت، ٚلعقائد اإلسالمية، ط؛ الشيرازي، محمد الحسيني، اٙٙىػ، صٕٗٗٔ

؛ األميني، كماؿ السيد، دراسة عامة في ٜٜىػ، صٕٕٗٔ، بيروت، ٕمرتضى، اإلمامة، ترجمة: جواد عمي كسار، ط
 . ٖٔٔ، صٜٜٙٔاإلمامة، ط. قـ، 

 . ٕٔ٘ – ٕٓ٘/ٕ٘( ينظر: المجمسي، بحار األنوار، ٕٖ)
ٕٔ( المسعودي، إثبات الوصية، صٖٖ) ٓ . 
 (. ٙٓٔ( سورة البقرة، آية )ٖٗ)
 (. ٙٓٔ( سورة البقرة، آية )ٖ٘)
 (. ٙٚ-( سورة األعمى، آية )ٖٙ)
 . ٖٗٔٗ/ابف شير أشوب، المناقب،  (ٖٚ)
 . . وينظر: المبحث الخاص بدور اإلماـ الفكريٜٖٚٗ/المصدر نفسو،  (ٖٛ)
 . ٘ٓٔٗ/، ٕٜٙٔيات، ط. بيروت، ىػ(، الوافي بالوفٗٙٚ( الصفدي، صالح الديف خميؿ بف ايبؾ )تٜٖ)
اني، حالعاممي، محمد حسيف، حقوؽ آؿ البيت )عمييـ السالـ( في الكتاب والسنة باتفاؽ األمة، تقديـ جعفر السب (ٓٗ)

 . ٕٜىػ، ص٘ٔٗٔ، اصفياف
 . ٜٗ/ٓ٘( المجمسي، البحار، ٔٗ)
 . ٜٗ/ٓ٘، ( المصدر نفسوٕٗ)
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 . ٜٕٛ( ينظر: األربمي، كشؼ الغمة، صٖٗ)
 . ٜٗ/ٓ٘ينظر: المجمسي، البحار، ( ٗٗ)
. ويبدو أف اإلماـ قد أكد عمى الكتماف والسرية في العمؿ باإلضافة إلى ما حث ٖٖٙص، الحراني، تحؼ العقوؿ( ٘ٗ)

اهلل عز وجؿ. ينظر: الكعبي، مف حكـ وأحكاـ أىؿ  في كنؼعميو مف التوبة النصوح والرجوع إلى سبيؿ االستقامة 
 . ٘٘ٔصالبيت، 

، ص ٖٜٜٔىػ(، االختصاص، تحقيؽ: حسيف األعممي، ط. بيروت، ٖٔٗمفيد، محمد بف محمد بف النعماف )ت( الٙٗ)
 . ٛٛ -ٚٛص

ىػ(، اختيار معرفة الرجاؿ )رجاؿ الكشي(، تحقيؽ: حسف مصطفوي، ط. ٖٓٗ( الكشي، أبو عمر محمد بف عمر )تٚٗ)
 ،ٜٙ٘ايراف، )بال. ت(، ص

 . ٗٓٔ/ٓ٘( المجمسي، البحار، ٛٗ)
 . ٜٓٔ/ٓ٘لمصدر نفسو، ا (ٜٗ)
 . ٓٔٙ( الكشي، رجاؿ الكشي، صٓ٘)

***** ىو خيراف القراطيسي وكاف ثقة مف أصحاب اإلماـ اليادي )ع( وكذلؾ روى العديد مف المسائؿ عف اإلماـ. 
 . ٖٛٔٚ/ىػ، ٙٓٗٔ، بيروت، ٖينظر: الخوئي، أبو القاسـ بف عمي، معجـ رجاؿ الحديث، ط

 . ٛٓٔ/ٓ٘( المجمسي، البحار، ٔ٘)
 . ٓ٘٘( الكشي، رجاؿ الكشي، صٕ٘)
 . ٓ٘٘( المصدر نفسو، صٖ٘)
 . ٓٙٔىػ، صٕٓٗٔ( ينظر: سعد، طعمة، الوصية، قـ، ٗ٘)
 . ٖ٘ٓٔ( ابف الصباغ المالكي، الفصوؿ الميمة، ص٘٘)
 . ٕٔٙٛ/األربمي، كشؼ الغمة،  (ٙ٘)
تطبيؽ النصوص الواردة فييا عمى بحار  ىػ(، سفينة البحار ومدينة الحكـ واآلثار معٜٖ٘ٔ( القمي، عباس )تٚ٘)

 . ٖٗٙ٘/ىػ، ٕٕٗٔ، طيراف، ٕاألنوار، ط
 . ٖٕ٘٘/( القمي، منتيى اآلماؿ، ٛ٘)
 (. ٜٕٔ( سورة األنعاـ، آية )ٜ٘)
 . ٜٖٚٚ/ىػ، ٖٖٙٔ( الطباطبائي، محمد حسيف، الميزاف في تفسير القرآف، ط. طيراف، ٓٙ)
 . ٘٘ٓٔ( ابف الصباغ، الفصوؿ الميمة، صٔٙ)
. ينظر: اآلصفي، محمد ميدي، اليوى في حديث أىؿ البيت )عمييـ السالـ(، ٖٖ٘( الحراني، تحؼ العقوؿ، صٕٙ)

 . ٘ٛىػ، صٜٔٗٔ، تبريز، ٖط
 . ٖٖ٘( الحراني، تحؼ العقوؿ، صٖٙ)
 . ٖٖ٘، صو( المصدر نفسٗٙ)
 . ٜٚ-ٜٙ، ص صٖٜٜٔطيراف، (الصدر، محمد باقر، نشأة التشيع والشيعة، تحقيؽ وتعميؽ: عبد الجبار شرارة، ٘ٙ) 

****** داوود بف القاسـ الجعفري، مف أصحاب األئمة الجواد واليادي والعسكري )عمييـ السالـ(، يكنى أبا ىاشـ مف 
. ولزيادة االطالع ٔٓٗولد جعفر بف أبي طالب )عميو السالـ(، ثقة جميؿ القدر. الطوسي، رجاؿ الطوسي، ص

 . ٙ٘ٔ، صٜٜٗٔـ الجعفري، مجمة أىؿ البيت )عمييـ السالـ(، العدد الثاني، ينظر: فوزي، محمد، داوود بف القاس
 (. ٔ( سورة اإلخالص، آية )ٙٙ)
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 (. ٔٙ( سورة العنكبوت، آية )ٚٙ)
 (. ٖٓٔ( سورة األنعاـ، آية )ٛٙ)
 . ٗٔٔٔ/( الكميني، الكافي، ٜٙ)
 . ٗٔٔٔ/( المصدر نفسو، ٓٚ)
 . ٓٔٔالتميدي في كتابو األنوار الباىرة، ط. بيروت، )بال. ت(، ص ( ينظر: العسكري، مرتضى، مع أبي الفتوحٔٚ)
 . ٖٕٔٔ/( الكميني، الكافي، ٕٚ)
 . ٜٖٓالصدوؽ، معاني األخبار، ص (ٖٚ)
 (. ٕٔ( سورة الممتحنة، آية )ٗٚ)
 (. ٗ( سورة الدخاف، آية )٘ٚ)
 . ٕٛٗٔ/( الكميني، الكافي، ٙٚ)
 . ٕٛٚٗ/( الطبرسي، االحتجاج، ٚٚ)
 (. ٙٔة ؽ، آية )( سور ٛٚ)
 . ٕٚٚٗ/( الطبرسي، االحتجاج، ٜٚ)

******* ىو جعفر بف محمد بف يونس مف أصحاب اإلماـ الجواد )عميو السالـ( وكاف مف الثقاة. الطوسي، رجاؿ 
 . ٜٜٖالطوسي، ص

 (. ٕ( سورة الجمعة، آية )ٓٛ)
 (. ٚ( سورة الشورى، آية )ٔٛ)
ىػ(، عمؿ الشرائع، تقديـ: محمد صادؽ ٖٔٛحسيف بف بابويو القمي )ت( الصدوؽ، أبي جعفر محمد بف عمي بف الٕٛ)

 . ٛٔٔٔ/، ٕٗٓٓبحر العموـ، ط. بغداد، 
؛ الحائري، نور ٖٔٗٗ/؛ ابف شير أشوب، المناقب، ٕٗٚٗ/؛ الطبرسي، االحتجاج، ٖٕٕ( المفيد، اإلرشاد، صٖٛ)

 . ٕٔٔاألبصار، ص
 (. ٛٔ( سورة الجف، آية )ٗٛ)
 . ٙٔٔ؛ الحائري، نور األبصار، صٕٛٙ -ٕٙٚالبيية، ص ص( القمي، النوار ٘ٛ)
 . ٕ٘٘( ينظر: الكشي، رجاؿ الكشي، صٙٛ)
 . ٛ٘، صٜٔٙٔىػ(، الفيرست، ط. نجؼ، ٓٙٗ( ينظر: الطوسي، محمد بف الحسف بف عمي بف الحسيف )تٚٛ)
 . ٚٔٗ( الطوسي، رجاؿ الطوسي، صٛٛ)
ىػ(، رجاؿ النجاشي، ط. بومباي، ٓ٘ٗحمد بف العباس )ت( ينظر: النجاشي، أبي العباس أحمد بف عمي بف أٜٛ)

 . ٖٕ٘ىػ، صٖٚٔٔ
 . ٖ٘، صٜ٘ٛٔ( بحر العموـ، محمد بف محمد تقي بف الرضا، مقدمة كتاب المحاسف، ط. بيروت، ٜٓ)
 . ٕٙٔ( ينظر: الطوسي، الغيبة، صٜٔ)

 قائمة المصادر والمراجع: 
 *القرآن الكريم 

 ىػ. ٜٔٗٔ، تبريز، ٖث أىؿ البيت )عمييـ السالـ(، طاآلصفي، محمد ميدي، اليوى في حدي ٔ-
 . ٜٜٙٔاألميني، كماؿ السيد، دراسة عامة في اإلمامة، ط. قـ،  ٕ-
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 . ٜ٘ٛٔبحر العموـ، محمد بف محمد تقي بف الرضا، مقدمة كتاب المحاسف، ط. بيروت،  ٖ-
 ىػ. ٖٛٙٔىػ(، تاريخ األئمة، ط. قـ، ٕٖ٘ابف أبي الثمج البغدادي ، محمد بف أحمد )ت  ٗ-
ط. ، األمة بذكر خصائص األئمة تذكرة خواصىػ(، ٗ٘ٙشمس الديف أبو المظفر يوسؼ البغدادي )تابف الجوزي،  ٘-

 ىػ. ٛٔٗٔقـ، 
 ىػ. ٖٔٙٔالنجؼ، ط. صار في أحواؿ األئمة التسعة األبرار، بالحائري، محمد ميدي المازندراني، نور األ ٙ-
اليجري(، تحؼ العقوؿ عف اؿ الرسوؿ )عمييـ السالـ(، تحقيؽ  الحراني، ابو محمد بف عمي )مف اعالـ القرف الرابع ٚ-

 . ٜٜٙٔوتعميؽ: حسيف االعممي، ط. قـ، 
 ىػ. ٕٗٗٔ، قـ، ٙالحيدري، كماؿ، مدخؿ إلى اإلمامة، ط ٛ-
 ىػ. ٔٔٗٔىػ(، اليداية الكبرى، ط. بيروت، ٖٖٗالخصيبي، أبي عبد اهلل الحسيف بف حمداف )ت ٜ-
 ىػ. ٙٓٗٔ، بيروت، ٖرجاؿ الحديث، ط الخوئي، أبو القاسـ بف عمي، معجـ -ٓٔ
 ىػ. ٖٓٗٔ، الكويتط. مختار الصحاح، (، ىػٙٙٙت) رازي، محمد بف أبي بكر بف عبد القادرال -ٔٔ
 ىػ. ٕٗٗٔ، قـ، ٔبحاني، جعفر، نظاـ الحكـ في اإلسالـ، طسال -ٕٔ
 ىػ. ٕٓٗٔسعد، طعمة، الوصية، قـ،  -ٖٔ
  .ٜٜٛٔأبو سعيدة، حسيف، تاريخ المشاىد المشرفة، بغداد،  -ٗٔ
اإلشراؼ، تحقيؽ: سامي الغريري، تحاؼ بحب االىػ(، ٕٚٔٔتبراوي )الشافعي، عبد الديف محمد بف عامر الش -٘ٔ

 . ٕٕٓٓبيروت، 
ىػ(، مطالب السؤاؿ في مناقب آؿ الرسوؿ )صمى اهلل عميو والو(، ط. النجؼ، ٕ٘ٙالشافعي، محمد بف طمحة )ت -ٙٔ

 ىػ. ٕٚٛٔ
ط، أبي طالب، تحقيؽ وفيرسة: يوسؼ البقاعي،  آؿػ(، مناقب ىٛٛ٘أبي جعفر محمد بف عمي )ت، وبأشابف شير  -ٚٔ

 ىػ. ٕٔٗٔقـ، 
 . ٖٕٓٓ، بيروت، ٚالشيرازي، محمد الحسيني، العقائد اإلسالمية، ط -ٛٔ
لفصوؿ الميمة في معرفة األئمة، تحقيؽ: سامي ىػ(، ا ٘٘ٛت)ابف الصباغ المالكي، عمي بف محمد بف احمد  -ٜٔ

 ىػ. ٕٕٗٔ، نجؼالغريري، 
 . ٖٜٜٔباقر، نشأة التشيع والشيعة، تحقيؽ وتعميؽ: عبد الجبار شرارة، طيراف،  الصدر، محمد -ٕٓ
 . ٖٕٓٓ، بيروت، ٘بحث حوؿ الوالية، ط الصدر، محمد باقر،  -ٕٔ
 . ٕٜٙٔىػ(، الوافي بالوفيات، ط. بيروت، ٗٙٚالصفدي، صالح الديف خميؿ بف ايبؾ )ت -ٕٕ
تحقيؽ: عمي أكبر الغفاري، قـ، معاني األخبار، ػ(، ىٖٔٛ، محمد بف عمي بف الحسيف بف بابويو القمي )تالصدوؽ -ٖٕ

 ىػ. ٖٔٙٔ
ىػ(، عمؿ الشرائع، تقديـ: محمد صادؽ بحر العموـ، ٖٔٛ، محمد بف عمي بف الحسيف بف بابويو القمي )تالصدوؽ -ٕٗ

 . ٕٗٓٓط. بغداد، 
 ىػ. ٖٖٙٔالطباطبائي، محمد حسيف، الميزاف في تفسير القرآف، ط. طيراف،  -ٕ٘
 ىػ. ٖٔٗٔدالئؿ اإلمامة، تحقيؽ ونشر مؤسسة البعثة، قـ، ىػ(، ٖٓٔت)رير الطبري، محمد بف ج -ٕٙ
 ىػ. ٜٜٖٔىػ(، أعالـ الورى باعالـ اليدى، ط. بيروت، ٛٗ٘الطبرسي، ابو عمي الفضؿ بف الحسف)ت:  -ٕٚ
ىػ(، رجاؿ الطوسي، تحقيؽ وتعميؽ وتقديـ: محمد صادؽ آؿ بحر ٓٙٗأبو جعفر محمد بف الحسف )تالطوسي،  -ٕٛ

 . ٜٔٙٔجؼ، العموـ، ن
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 . ٜٔٙٔىػ(، الفيرست، ط. نجؼ، ٓٙٗأبو جعفر محمد بف الحسف )تالطوسي،  -ٜٕ
 بيروت، )بال. ت(. ط. اج الديف بف احمد الحسيني، التتمة في تواريخ األئمة، تحقيؽ: باسـ الياشمي، ت، العاممي -ٖٓ
 . ٕٔٓٓالعاممي، محسف األميف، نقض الوشيعة أو الشيعة بيف الحقائؽ واألوىاـ، بيروت،  -ٖٔ
اني، حالعاممي، محمد حسيف، حقوؽ آؿ البيت )عمييـ السالـ( في الكتاب والسنة باتفاؽ األمة، تقديـ جعفر السب -ٕٖ

 ىػ. ٘ٔٗٔ، اصفياف
 العسكري، مرتضى، مع أبي الفتوح التميدي في كتابو األنوار الباىرة، ط. بيروت، )بال. ت(.  -ٖٖ
اآلثار مع تطبيؽ النصوص الواردة فييا عمى بحار األنوار، ىػ(، سفينة البحار ومدينة الحكـ و ٜٖ٘ٔالقمي، عباس )ت -ٖٗ

 ىػ. ٕٕٗٔ، طيراف، ٕط
فضؿ اهلل، محمد حسيف، في رحاب اىؿ البيت )عمييـ السالـ(، اعداد وتنسيؽ: سميـ حسيف، وشفيؽ محمد الموسوي،  -ٖ٘

 . ٕٔٓٓط. بيروت، 
 . ٜٜٗٔ(، العدد الثاني، فوزي، محمد، داوود بف القاسـ الجعفري، مجمة أىؿ البيت )عمييـ السالـ -ٖٙ
ىػ(، اختيار معرفة الرجاؿ )رجاؿ الكشي(، تحقيؽ: حسف مصطفوي، ط. ٖٓٗالكشي، أبو عمر محمد بف عمر )ت -ٖٚ

 ايراف، )بال. ت(. 
 . ٜٛٙٔلكعبي، محمد حسيف الشيخ عمي، مف حكـ وأحكاـ أىؿ البيت )عمييـ السالـ(، ط. كربالء، ا -ٖٛ
 ىػ. ٖٚٔٔىػ(، رجاؿ النجاشي، ط. بومباي، ٓ٘ٗأحمد بف العباس )ت النجاشي، أبي العباس أحمد بف عمي بف -ٜٖ
ىػ(، األحكاـ السمطانية والواليات الدينية، ٓ٘ٗالماوردي، أبي الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصري البغدادي )ت -ٓٗ

 . ٖٜٚٔ، مصر، ٖط
ئمة األطيار صموات اهلل عميو ف الرسوؿ واألعالمامقاني، محمد الرضا، الكنى واأللقاب التي يعبر بيا في اإلخبار  -ٔٗ

 ىػ. ٕٔٗٔط. قـ، وعمييـ أجمعيف، 
 . ٜٖ٘ٔ، طيراف، ٕىػ(، بحار األنوار، طٔٔٔٔالمجمسي، محمد باقر)ت -ٕٗ
 ىػ. ٕٗٗٔالمدرسي، حسف، اإلرشاد إلى معرفة اإلماـ الجواد )عميو السالـ(، طيراف،  -ٖٗ
ٗٔ، بيروت، ٕالمطيري، مرتضى، اإلمامة، ترجمة: جواد عمي كسار، ط -ٗٗ  . ىػٕٕ
 . ٖٜٜٔالمطيري، مرتضى، االختصاص، تحقيؽ: حسيف األعممي، ط. بيروت،  -٘ٗ
إثبات الوصية لإلماـ عمي بف أبي طالب )عميو ىػ(، ٖٙٗأبو الحسف عمي بف الحسيف بف عمي )تالمسعودي،  -ٙٗ

 النجؼ، )بال. ت(. ط.  -منسوب لممسعودي  -السالـ( 
 العرب، ط. بيروت، د. ت.  ىػ(، لسافٔٔٚابف منظور، جماؿ الديف محمد )ت:  -ٚٗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 


