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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
  

 كلمة الناشر

 – املسلمني –األمم و الشعوب تفخر برجاهلا و قادا ، و حنن 

)  اهللا عليه وآله صلى( نفخر بسيدنا حممد . . خري أمة أُخرجت للناس 

  ).عليهم السالم ( و باألئمة من آله الطاهرين 

سيدنا حممد . حيام مدرسة لنا ، نتعلم فيها األدب و اخللق الكرمي  

قال . كان املثل األعلى يف الصفات اإلنسانية ) صلى اهللا عليه وآله ( 

   .}و إنك لعلى خلق عظيم { : سبحانه 

وفاطمة الزهراء ) . صلى اهللا عليه وآله (  النيب و سيدنا علي نشأ يف ظالل 

، ) صلى اهللا عليه وآله ( كانت مثاالً للمرأة فتاة و أماً ، وهي بنت سيدنا حممد 

  ) .عليهما السالم ( أجنبت احلسن و احلسني 



إنما يريد { : و هؤالء هم أهل البيت الذين قال اهللا سبحانه فيهم  

  .}ل البيت ويطهركم تطهرياً اهللا ليذهب عنكم الرجس أه

عليهم ( و ما أمجل بفتيان اإلسالم اليوم أن يقرأوا سرية أهل البيت  

  .فيقتدوا بأخالقهم و أدم وحبهم للخري والناس ) السالم 

 قبس من حياة أهل البيت – أعزائي الفتيان –وهذه السلسلة  

تضحيات و كيف عاشوا ، وما قاموا به من أعمال و) عليهم السالم (

  .دين اهللا احلنيف . . يف سبيل اإلسالم 

أن تقدم هذه السلسلة هدية للفىت " أنصاريان " ويسعد مؤسسة  

   .املسلم يف كل مكان ، وهي تأمل أن تنال رضاه

  

  
  إيران ، قم ، شارع الشهداء : مؤسسة أنصاريان 

  ٧٤١٧٤٤:  ، اهلاتف ١٨٧: قم / ايران : صندوق الربيد 

   
  



  امليالد 
  . هجرية ولد اإلمام حممد اجلواد ١٩٥ رجب سنة ١٠يف 

  ) .عليه السالم ( أبوه اإلمام علي بن موسى الرضا 
صلى اهللا عليه ( زوجة النيب " مارية القبطية"من أسرة " اخليزران: "وأمه 

  ) .وآله
  " .اجلواد " و " النقي : " دعاه الناس بألقاب عديدة ؛ اشهرها 

يف السادسة من عمره ، عندما ) عليه السالم ( كان اإلمام اجلواد 
  .إىل مرو ) عليه السالم ( استدعى املأمونُ والده الرضا 

كان الصيب يراقب والده ، وهو يطوف حول الكعبة مودعاً ، وهو يصلّي 
  .يف مقام إبراهيم 

فشعر . وداعاً ال عودة بعده . وأدرك أن والده يودع ربوع الوحي 
  .باحلزن 

اإلمام الرضا أصحابه بالرجوع إىل ابنه اجلواد عند وفاته ؛ وقد و أوصى 
  .عن اإلمام ، فأشار إىل ابنه ) عليه السالم ( سأل صفوان بن حيىي الرضا 

  !جعلت فداك هذا عمره ثالث سنني ؟ : فقال صفوان 
وما يضره من ذلك ، وقد قام عيسى باحلجة وهو : فقال اإلمام الرضا 

  . سنني ابن أقل من ثالث



  



علي "  سنوات ، وكان عمه ٩ض اإلمام اجلواد باإلمامة وله من العمر 
  .يكن لإلمام بالغَ االحترام بالرغم من التقدم يف السن " بن جعفر

 ، دخل اإلمام اجلواد املسجد فنهض عمه من مكانه وقبل يده ، ذات يوم
  .كيف تريدين أن أجلس وأنت قائم : ودعاه اإلمام إىل اجللوس ، فرفض قائالً 

لقد قلّده اهللا : وتعرض علي بن جعفر للوم الالئمني ، فكان جييبهم 
  .اإلمامة فوجبت طاعته علينا 

  

  أخالق اإلمام 
اإلمام ، فقد كانت له شخصية قوية تدفع بالرغم من صغر سن 

  .املقابل إىل اإلحترام واإلجالل 
 ه إىل الصيد ، فمرموكب املأمون ، وكان قد توج ذات يوم مر

  .بصبيان يلعبون ومعهم حممد اجلواد 
  .فر الصبيان ، فيما ظلّ حممد اجلواد واقفاً يف مكانه 

  :توقف املأمون ، ونظر إليه بإعجاب وسأله 
  .ملاذا مل تفر مع الصبيان ؟ 



  



يا أمري املؤمنني مل يكن بالطريق ) : عليه السالم ( فقال اجلواد 
ي بك ضيق ألوسعه عليك ، ومل يكن يل جرمية فأخشى العقاب ، وظن

  .حسن ، وأنك ال تعاقب من ال ذنب له ، فوقفت 
  ما امسك ؟: فازداد املأمون إعجاباً ، وقال له 

  .حممد ابن علي الرضا : فقال 
  .فترحم املأمون على أبيه ، واستأنف رحلته إىل الصيد 

  

  إىل اجلواد) عليه السالم ( رسالة اإلمام الرضا 
  ) عليه السالم  ( 

فعن . عامل ابنه باحترام وإجالل ، ويهتم بتربيته كان اإلمام الرضا ي
 أنّ اإلمام –) عليه السالم (  وكان من أصحاب الرضا –" البزنطي " 

  :بعث برسالة إىل ابنه جاء فيها 



  



أبا جعفر بلغين أن املوايل إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغري ، يا 
وإمنا ذلك من خبل هلم لئالّ ينال منك أحد خرياً ، فأسألك حبقي عليك ال 
يكن مدخلك وخمرجك إالّ من الباب الكبري ، وإذا ركبت فليكن معك 

ومن سألك من عمومتك . ذهب وفضة ، مث ال يسألك أحد إالّ أعطيته 
ومن سألك من .  فال تعطه أقلّ من مخسني ديناراً ، والكثري إليك أن تربه

عماتك فال تعطها أقلّ من مخسة وعشرين ديناراً ، والكثري إليك ، إين 
  .أريد أن يرفعك اهللا فانفق وال ختش من ذي العرش إقتاراً 

  

  مسائل 
أثار صغر سن اإلمام اجلواد الكثري من الشكوك ، فراح البعض 

مهات املسائل ، وكان اإلمام جييب عنها بكل ثقة ، فيما تظهر ميتحنه بأ
  .عالمات اإلعجاب واالنبهار على وجوه السائلني 

كان حيىي بن أكثم شخصية علمية كبرية ، وكان قاضياً للقضاة ، 
وهو منصب رفيع ، فأراد العباسيون امتحان اإلمام وكان صبياً ، فرتبوا 

  .لقاًء بينهما 



  



أصلحك اهللا يا أبا جعفر ، ما : سأل حيىي بن أكثم اإلمام قائالً 
  تقول يف حمِرم قتل صيداً ؟
قتله يف حلّ أو حرم ؟ عاملا أم جاهالً ؟ قتله : فانربى اإلمام قائالً 

عمداً أو خطأً ؟ حراً كان أم عبداً ؟ صغرياً أو كبرياً ؟ مبتدئاً بالقتل أم 
معيداً ؟ من ذوات الطري كان الصيد أم من غريها ؟ من صغار الصيد أم 

 أو نادماً ؟ يف الليل كان قتله للصيد يف من كباره ؟ مصراً على ما فعل
  أوكارها أم اراً وعياناً ؟ حمرماً كان للعمرة أو للحج ؟

. ارتبك ابن أكثم وهو يصغي إىل كل هذه التفاصيل ومل حير جواباً 
واندهش احلاضرون وهم يستمعون إىل األجوبة التفصيلية لإلمام ، فيما 

طمحون إىل إحراج اإلمام اسودت وجوه العباسيني الذين كانوا ي
  .واالنتقاص من مرتلته 

  

  زواج اإلمام 
عليه ( حامت الشبهات حول املأمون عندما تويف اإلمام الرضا 

؛ وقد حاول املأمون دفع الشبهات عنه ، فتظاهر باحلزن ، ) السالم 
  .وشارك يف تشييع اإلمام حافياً 



  



" أم الفضل " ولكي ينفي الشبهة عنه متاماً ، فكّر يف تزويج ابنته 
  .من اإلمام حممد اجلواد 

  .مجع املأمون بين العباس وأعلن قراره يف ذلك 
. استاء العباسيون ورأوا يف ذلك خطراً يهدد حكومتهم يف املستقبل 

حاول العباسيون صرف املأمون عن قراره ، ولكن املأمون أصر على 
  .انه ما يزال صبياً يف الدين بعد ، فأمهله حىت يتعلم : موقفه ، فقالوا 

وحيكم أن أعرف ذا الفىت منكم ، وإنه ألفقه : فقال املأمون 
  .وأعلم منكم مجيعاً ، فإن شئتم فامتحنوه 
عاً ضم كثرياً من العلماء ؛ يف وهكذا رتب العباسيون اجتما

  .قاضي القضاة " ابن أكثم " طليعتهم 
بعد أن جتلّت ) عليه السالم ( وأسفر االمتحان عن فوز اإلمام 

  .قابلياته العلمية 
ومتّ .وأعلن املأمون قرار الزواج وض اإلمام فخطب خطبة الزواج 

االحتفاالت على ، فأقيمت ) عليها السالم (املهر على مثل مهر الزهراء 
  .أى ما يكون 

  



  أهداف الزواج 
  :أراد املأمون من وراء هذا الزواج حتقيق أهداف سياسية منها 

، والتقرب إىل ) عليه السالم ( دفع شبهة اغتياله لإلمام الرضا    .١
  .الناس يف ذلك 

  .مراقبة دقيقة جداً ) عليه السالم ( إن ابنته سوف تراقب اإلمام    .٢
  .اء اإلمام بالبقاء يف بغداد حيث حياة القصور واللهو والترف إغر   .٣
  

  عودة اإلمام إىل املدينة املنورة 
عزم اإلمام على العودة إىل املدينة ، فأعلن رغبته يف حج بيت اهللا 

  .احلرام 
فخرج الناس يودعونه إىل الطريق املؤدية إىل الكوفة ، وهناك نزل 

أن حان وقت الصالة ، فتوضأ يف ساحة بعد ) عليه السالم ( اإلمام 
. . املسجد عند شجرة نبق ، وقد بارك اهللا فيها ، وأمثرت مثراً حلواً 

  .ظل أهل بغداد يذكرون بركة اإلمام يف ذلك 



  



  ئل ومسائل رسا
: رافق رجل من بين حنيفة اإلمام يف احلج ، فقال الرجل على املائدة 
 كم ،وله عليعلت فداك ، إن والينا رجل يتوالّكم أهلَ البيت وحيبج "

  يف ديوانه ، فإن رأيت أن تكتب إليه كتاباً باإلحسان إيلّ ؟" خراج 
  .إني ال اعرفه : فقال اإلمام 
  . وكتابك ينفعين – أهل البيت –حمبيكم إنه من : فقال الرجل 

أما بعد ؛ . بسم اهللا الرمحن الرحيم : فأخذ اإلمام القرطاس وكتب 
فإنّ حامل كتايب هذا ذكر عنك مذهباً مجيالً ، وان ما لك من عملك 

  .إالّ ما أحسنت فيه ، فأحسن إىل إخوانك 
وضعه ، فقبله و ) النيسابوري ( سلّم الرجلُ الكتاب إىل الوايل 

خراج علي يف : ما حاجتك ؟ فقال الرجل : على عينيه ، مث قال له 
  .ديوانك 

  .ال تؤدي خراجاً ما دمت موجوداً : فأمر بإلغائه ، وقال له 
فكتب إليه . وكتب له رجل رسالة يستشريه فيها عن تزويج بناته 

فهمت ما ذكرت من أمر بناتك ، وأنك ال جتد أحداً مثلك ، : اإلمام 
) صلى اهللا عليه وآله (  تنظر يف ذلك رمحك اهللا ، فإنّ رسول اهللا فال



إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إالّ تفعلوا تكن فتنة : قال 
  .يف األرض وفساد كبري 

  

   هناية املأمون
ثار أهل مصر ، فقاد املأمون جيشاً كبرياً وأمخد الثورة ، ومن هناك 

  .صلت معارك كان النصر فيها للمسلمني انطلق حنو أرض الروم ، وح
، وكانت فيها " الرقّة " وعند عودته أمل به املرض ، فتوقّف يف 

عيون جارية ، ومناخها طيب ، فضربت اخليام ، ومل يلبث أن تويف 
  .هناك ودفن 

. فتوىل اخلالفة من بعد أخوه املعتصم ، وكان رجالً شديد القسوة 
ى اإلمام اجلواد من املدينة إىل بغداد ، وكان أول عمل قام به أن استدع

" وراح يدبر املؤامرات بالتعاون مع جعفر بن املأمون الذي أغرى أخته 
، فوضعت " أم الفضل"بدس السم إىل اإلمام ، واستجابت " أم الفضل 

السم يف العنب ، وكأا تعلّمت ذلك من أبيها املأمون الذي اغتال 
  .بنفس الطريقة  ) عليه السالم( اإلمام الرضا 



  



 هجرية ، وله ٢٢٠ ذي احلجة سنة ٦وهكذا استشهد اإلمام يف 
  . عاماً فقط ٢٥من العمر 

ليدفن ) ياً الكاظمية حال( و حمل جثمان اإلمام إىل مقابر قريش 
حث مرقده اآلن ) عليه السالم ( إىل جانب جده اإلمام موسى الكاظم 
  .مزاراً حيج له املسلمون من بقاع العامل 

  

  من كلماته املضيئة 
  .عز املؤمن غناه عن الناس       ·
توفيق من اهللا و واعظ من : املؤمن حيتاج إىل ثالث خصال       ·

  .نفسه وقبول ممن ينصحه 
  .يوم العدل على الظامل اشد من يوم اجلور على املظلوم       ·
  .حسب املرء من كمال املروءة تركه ما ال جيمل به       ·
  .لن يستكمل العبد حقيقة اإلميان حىت يؤثر دينة على شهوته       ·
موت اإلنسان بالذنوب أكثر من موته باألجل ، وحياته بالرب       ·

   .أكثر من حياته العمر



  



  هوية اإلمام 
  .حممد : االسم 
  .اجلواد : اللقب 
  .أبو جعفر : الكنية 

  ) .عليه السالم ( اإلمام الرضا : اسم األب 
  . هجري ١٩٥: تاريخ الوالدة 

  . هجري ٢٢٠: شهادة تاريخ ال
  . العراق –الكاظمية : حمل الدفن 

  أسئلة 
  ؟) عليه السالم ( ملاذا زوج املأمون ابنته من اإلمام اجلواد   .١
  عندما مر موكب املأمون ؟) عليه السالم ( ملاذا مل يفر اجلواد   .٢
  مباذا استدلّ اإلمام الرضا على إمامة اجلواد بسبب صغر سنه   .٣
  

  


