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ِحيمِ  ْحمـَِن الره ِ الره  بِْسِم ّللاه

ِ َربه اْلعَالَِمينَ   اْلَحْمُد ّلله

ِحيمِ  ْحمـَِن الره  الره

َ مَ   ِلِك يَْوِم الدهينِ ا

 إِيهاَك نَْعبُُد وإِيهاَك نَْستَِعينُ 

َراَط اْلُمْستَِقيمَ اْهِدنَ  ا الصه

 ِصَراَط الهِذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيِهْم 

 َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهم 

آلهينَ   َوالَ الضه

 

 صدق هللا العلي العظيم

 
 
 

 

 

 



  5من حياة اإلمام الباقر  

 

 

 المقدمة

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين.

صللوا  اهلل علليه     (من حياة املعصومني)من سلسلة  بعالساء أما بعد، فهذا هو اجلز

 .)عليه السالم( حممد الباقر، ويتضمن جوانب من حياة اإلمام أمجعني

 إنه مسيع جميب. ،أسأل اهلل تعاىل التوفيق والقبول
 

 قم املقدسة                                                              
 هـ1410حممد الشريازي /                                                               
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  7من حياة اإلمام الباقر  
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 النسب الشريف

 

 :اسمه المبارك 

هو اإلمام: حممد بن علي بن احلسني الشهيد بن أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

 .)عليه  السالم(

ر به  رسلول  ين بشَّالذ )عليه  السالم(ثين عشر وهو اخلامس من أئمة أهل البيت اال

ونل  عللليه  وجعلله  بلأمرىل تعلاىل أئمللة  ووليلاء وأوصلياء مللن        )صللى اهلل عليله وآلله(   اهلل 

 .(1)بعدىل

 

  كنيته : 

 أبو جعير األول. :أبو جعير، ويقال له

 
                                                        

 )علليه  السلالم(  الباب ما ن  اهلل عز وجل ورسوله عللى األئملة    ،كتاب احلجة، 292ل   286ص 1ج :الكايف (1)

 .فواحدا  واحدا 
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  ألقابه : 

 ألقابه عديدة، منها: باقر العل ، والشاكر، واهلادي، وأشهرها الباقر.

 لبقرىل العل  وهو تيجرىل وتوسعه. :بذلك )عليه السالم(ب قِّوُل

 .(1)وهو توّسعه فيه ،لتبّقرىل يف العل  ؛يف كشف الغمة: مّسي بالباقر

وقللال اليريوبآبللادي: َبق للَرىل كمنعلله: شللّقه ووّسللعه، والبللاقر حممللد بللن علللي بللن   

 .(2)لتبحرىل يف العل  )عليه السالم(احلسني 

قلال:   ،ندىل عن عملرو بلن  لر   بس :يف )علل الشرائع( )رمحله اهلل( روى الصدوق 

قال: ألنه بقر العلل  بقلرا ، أي    ؟.سألت جابر اجلعيي فقلت له: مل مسي الباقر باقرا 

 .(3)وأظهرىل إظهارا  ،شقه شقا 

 .(4)ويف رواية قال جابر: يا باقر أنت الباقر حّقا ، أنت الذي تبقر العل  بقرا 

 .(5)ويف الصحاح: التبقر التوسع يف العل 

واسلتنب    ،ألنه بقر العلل  وعلرأ أصلله    ؛به )عليه السالم(العرب: لقب  ويف لسان

 .(6)وتوسع فيه، والتبقر التوسع ،فرعه

أي شقها وأثار  ،بذلك من بقر األرض )عليه السالم(ويف صواعق ابن حجر: مسي 

                                                        

ذكر اإلمام اخلامس أبلي جعيلر حمملد بلن عللي بلن احلسلني بلن          ،117ص 2ج :كشف الغمة يف معرفة األئمة (1)

 ، وأما امسه.سالم()عليه العلي بن أبي طالب 

 .بقر، فصل الباء، باب الراء ،105ص 6ج :اتج العروس من جواهر القاموس (2)
 .1ح ،168باب  ،233ص 1ج :علل الشرائع (3)

 .1ح ،168باب  ،234ص 1ج :علل الشرائع (4)

 .بقر، فصل الباء، باب الراء ،594ص 3ج: تاج اللغة وصحاح العربية (5)

 .بقر ،فصل الباء املوحدة ،الراءأ حر ،74ص 4ج :لسان العرب (6)



  9من حياة اإلمام الباقر  

ا  كنلوب املعلارأ وحقلائق األحكلام     ئل اتها ومكامنها، فكلذلك هلو أظهلر ملن خمب    ئخمب

أو فاسلللد الطويلللة  ،ملللا ال  يلللى إاّل عللللى ملللنطمس البصلللرية  ،ئفواحِلك للل  واللطلللا

 .(1)وشاهر علمه ،والسريرة، ومن ث  قيل فيه: هو باقر العل  وجامعه

ويف تذكرة اخلواص: إمنا مسي الباقر ملن كرلرة سلجودىل بقلر السلجود جبهتله أي       

 .(2)فتحها ووسعها، وقيل: لغزارة علمه، ث  نقل كالم الصحاح

 

  والده: 

 .)عليه السالم(اإلمام بين العابدين علي بن احلسني ىل املكرم: والد

 

 والدته: 

 ،)عليله الصلالة والسلالم(   السليدة فاطملة بنلت اإلملام احلسلن ا تبلى       والدته املكرمة: 

 وكانت تكنى بل )أم عبد اهلل(، وقيل: )أم احلسن(.

بللني علللويني، ها يللا  بللني هللا يني، وعلويللا    )عليلله السللالم(وكللان اإلمللام البللاقر  

فهلو أول ملن اجتمعلت لله      .)عليهملا السلالم(  وفاطميا  بني فاطميني، وكلان ابنلا  للحسلنني    

 .)صلوا  اهلل عليهما(والدة احلسن واحلسني 

كانت أمي قاعدة  عند جلدار فتصلّدا اجللدار،    قال:  ،)عليه السالم(عن أبي جعير 

أذن اهلل للك يف السلقو ،    فقالت بيدها: ال وحلق املصلطيى ملا    .ومسعنا هّدة  شديدة 

                                                        

 .3، أ11، الباب 201: صالصواعق احملرقة (1)

 .سبب تلقيبه بالباقر، أبو جعير حممد الباقر، 650ص 1أعيان الشيعة: ج( 2)
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 .(1)فتصدق أبي عنها مبائة دينار .فبقي معلقا  يف اجلو حتى جابته

كانللت صللديقة مل تللدر  يف آل  عللن جدتلله أم أبيلله:  )عليلله السللالم(وقللال الصللادق 

 .(2)مرأة مرلهاااحلسن 

 

 ابن خير البرية

يقلول:   قلال: مسعلت جلابر بلن عبلد اهلل      ،)عليله السلالم(  عن أبي جعير  ،عن ليث

            أنللت ابللن وللري الجيللة، وجللد  سلليد شللباب أهللل اجلنللة، وجللدتك سلليدة نسللاء

 .(3)العاملني

 

 :نقش خاتمه 

 )عليله السلالم(  كان يتخت  خبلا  اإلملام احلسلني     )عليه السالم(يف رواية: أن اإلمام الباقر 

 .(4)ونقشه: )إن اهلل بالغ أمرىل(

: إن اهلل بلالغ  )عليله السلالم(  احلسلني   كان نقش وا قال:  ،)عليه السالم(وعن الرضا 

وكلان   ،)عليله السلالم(  يتخلت  خبلا  أبيله احلسلني      )عليه السلالم( أمرىل، وكان علي بن احلسني 

                                                        

، )عليله السلالم(  بلاب موللد أبلي جعيلر حمملد بلن عللي         ، كتاب احلجة، أبواب التلاري،، 469ص 1ج :الكايف (1)

 .1ح

ملن   11البلاب  ،)عليله السلالم(   وحمملد بلن عللي    كتاب تلاري، عللي بلن احلسلني     ،366ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .7...، ضمن حأبواب تاري، أبي جعير حممد بن علي

ذكر اإلمام اخلامس أبلي جعيلر حمملد بلن عللي بلن احلسلني بلن          ،120ص 2ج :كشف الغمة يف معرفة األئمة (3)

 ، وأما عمرىل.)عليه السالم(علي بن أبي طالب 

 .8، حباب نقش اخلواتي ، كتاب الزي والتجمل واملروءة، 474ص 6ج :الكايف (4)



  11من حياة اإلمام الباقر  

 .(1))عليه السالم(يتخت  خبا  احلسني  )عليه السالم(حممد بن علي 

 .(2): )رب ال تذرني فردا ()عليه السالم(وقيل: كان نقش وا  اإلمام الباقر 

كلان  قلال:   ،)علليه  السلالم(  يف رواية عن الرضا، عن أبيه، عن جعير بلن حمملد   و

 :)عليه السالم(على وا  حممد بن علي 

 ظنييييييييييييييي بييييييييييييييا  حسيييييييييييييين
 

  وبييييييييييييييييييييييييالنبي المييييييييييييييييييييييييؤتمن 
 

 وبالوصيييييييييييييييي ذي المييييييييييييييينن
 

  (3)وبالحسييييييييييييييييين والحسيييييييييييييييين 

 
 .(4)العزة هلل مجيعا أو  العزة هلل: )عليه السالم(ويف رواية كان نقش وامته 

 .(5)القوة هلل مجيعا ويف رواية: 

كلان  قلال:   )عليه السلالم( ويف مكارم األوالق: من كتاب اللباس عن أبي عبد اهلل 

 .(6): العزة هلل)عليه السالم(نقش وا  أبي جعير 

كللان نقللش وللا  أبللي: العللزة قللال:  )عليلله السللالم(ويف الكللايف: عللن أبللي عبللد اهلل 

 .(7)هلل

وكان وري  ل  كان يف وا  أبي حممد بن عليقال:  ،)عليه السلالم(  وعن أبي عبد اهلل
                                                        

 .5، ح70ا لس ،458ص: للصدوق األمالي (1)

، بللاب يف أحللوال أبللي جعيللر حممللد بللن علللي     ، 116ص 2ج :ريللاض األبللرار يف مناقللب األئمللة األطهللار     (2)

 .حال عبد اهلل بن املبار  ،2اليصل

 .168، حمنت الصحيية ،79ص :ه السالم()عليصحيية اإلمام الرضا  (3)

 نقوش اخلواتي .يف  ،5، اليصل5، الباب91ص :مكارم األوالق (4)

ذكر اإلمام اخلامس أبلي جعيلر حمملد بلن عللي بلن احلسلني بلن          ،117ص 2ج :كشف الغمة يف معرفة األئمة (5)

 .وعدده  وأمسائه  لسالم()عليه اباب ذكر ولد أبي جعير حممد بن علي ، )عليه السالم(علي بن أبي طالب 

 نقوش اخلواتي .يف  ،5، اليصل5، الباب89ص :مكارم األوالق (6)

 .1، حباب نقش اخلواتي ، كتاب الزي والتجمل واملروءة، 473ص 6ج :الكايف (7)
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 .(1): العزة هللل حممدي رأيته بعيين

 .(2)كان نقش وا  أبي العزة هلل مجيعا قال:  ،)عليه السالم(وعن أبي عبد اهلل 

 والظاهر أنها كانت عدة وواتي  على كل منها نقش.

                                                        

أبلواب  ملن   2الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،223ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .10...، حأبي جعير حممد بن عليتاري، 

 .22، ح3بابكتاب الطهارة، ال ،32ص 1ج :تهذيب األحكام (2)



  13من حياة اإلمام الباقر  

 

 

 

2 

 الوالدة المباركة
 

يف يوم اجلمعلة، األول ملن شلهر رجلب، سلنة       )عليه السالم(حممد الباقر  ُولد اإلمام

 سنة ست ومخسني. :سبع ومخسني هجرية، يف املدينة املنورة، وقيل

يوم اجلمعة غرة رجب سنة سلبع   )عليه السالم(لد الباقر قال: ُو ،روى جابر اجلعيي

 .(1)ومخسني

أربلع سلنوا ، فكلان يف     اهلل عليه()صلوا  مع جدىل اإلمام احلسني  )عليه السالم(وعاش 

مع أبيه بعلد جلدىل مخسلا  وثالثلني      )عليه السالم(الرابعة من عمرىل يوم عاشوراء، وعاش 

سنة، فكان عملرىل عنلد وفلاة واللدىل تسلعا  وثالثلني سلنة، وكلان معينلا  وسلندا  لواللدىل            

 والل هذىل السنوا  الصعاب على كررة مشاكلها وابتالءاتها وسلطة الطغاة فيها.

عليله  )وعاش بعد أبيه مثاني عشرة سنة على قول، ويف رواية الكايف علن الصلادق   

 ، وهي مدة إمامته.(2): تسع عشرة سنة وشهران(السالم

                                                        

أول  ، شلهر رجلب،  فصل يف ذكر سياقة عبادا  السلنة ملن أوهللا إىل آورهلا    ،801ص 2ج :مصباح املتهجد (1)

 .يوم من رجب

، )عليله السلالم(  بلن عللي    بلاب موللد أبلي جعيلر حمملد      ، كتاب احلجة، أبواب التلاري،، 472ص 1ج :الكايف (2)

 .6ح
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 ؟.)صللوا  اهلل عليله(  : أدركت احلسني )عليه السالم(قال: قلت ألبي جعير  ،عن برارة

 .(1)، اخلجنع قال: 

وهلو   )عليله السلالم(  ُقبض حممد بلن عللي البلاقر    قال:  )عليه السالم(وعن أبي عبد الّله 

)عليله  ابن سبع ومخسني سنة  يف عام أربعة عشلر ومائلة، علاش بعلد عللي بلن احلسلني        

 .(2)تسع عشرة سنة  وشهرين السالم(

 

 بشر بوالدتهيالنبي 

وذكللر  ،)عليلله السللالم(ر بللوالدة اإلمللام البللاقر بشَّلل )صلللى اهلل عليلله وآللله(كللرم الرسللول األ

 وأشار إىل علمه، كما أقرأىل السالم. ،هأوصاف

يوشلك أن تبقلى   : )صللى اهلل عليله وآلله(   قال: قال رسول اهلل  ،عن جابر بن عبد اهلل

يقال له: حممد، يبقر عل  الدين بقرا ، فلذذا   )عليه السلالم( حتى تلقى ولدا  لي من احلسني 

 .(3)لقيته فأقرئه مين السالم

يقلول:   )صللى اهلل عليله وآلله(   : إنه مسلع رسلول اهلل   وقال جابر بن عبد اهلل األنصاري

إنك ستبقى حتى تلقى ولدي حممد بن عللي بلن احلسلني بلن عللي بلن أبلي         ،يا جابر

فلقيه جابر بلن عبلد    .طالب، املعروأ يف التوراة بباقر، فذذا لقيته فأقرئه مين السالم

 أنللا قلال:   ؟.ملن أنلت   ،فقلال لله: يلا غلالم     .اهلل األنصلاري يف بعلض سلكك املدينلة    

                                                        

 .2308، حباب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل احلرم، كتاب احلج ،243ص 2ج :من ال حيضرىل اليقيه (1)

، )عليله السلالم(  بلاب موللد أبلي جعيلر حمملد بلن عللي         ، كتاب احلجة، أبواب التلاري،، 472ص 1ج :الكايف (2)

 .6ح

 )عليه السلالم( الباقر علي حممد بن باب تاري، اإلمام  ،137ص 2ج :اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد (3)

 .تهوفاو )عليه السالم( باقرفصل يف تاري، والدة اإلمام ال ،وفضله



  15من حياة اإلمام الباقر  

 .أقبلل  ،قلال لله جلابر: يلا بلين      .حممد بن علي بلن احلسلني بلن عللي بلن أبلي طاللب       

ورب  )صللى اهلل عليله وآلله(   فلأدبر، فقلال:  ائلل رسلول اهلل      .فأقبلل، ثل  قلال لله: أدبلر     

: )عليه السلالم( فقال  .يقرئك السالم )صلى اهلل عليه وآله(رسول اهلل  ،يا بين ل  ث  قال ل  الكعبة

ى رسول اهلل السالم ملا داملت السلماوا  واألرض، وعليلك يلا جلابر مبلا بلغلت         عل

أنت البلاقر حقلا ، أنلت اللذي تبقلر       ،يا باقر ،يا باقر ،فقال له جابر: يا باقر .السالم

ث ث  كان جابر يأتيه فيجلس بني يديه فيعّلمه، فرمبا غل  جلابر فيملا حيلد     .العل  بقرا 

ويرجلع إىل   ،فيقبلل ذللك منله    ،رىلفريد عليه ويذكِّ ،عليه وآلله( )صلى اهلل به عن رسول اهلل 

أشلهد بلاهلل أنلك قلد أوتيلت احلكل         ،يلا بلاقر   ،يلا بلاقر   ،وكلان يقلول: يلا بلاقر     .قوله

 .(1)صبيا 

)صللى اهلل  إن رسلول اهلل  قال:  ،)عليه السلالم( ويف رواية عن الصادق جعير بن حممد 

إنك سلتبقى حتلى تلقلى     ، األنصاري: يا جابرقال ذا  يوم جلابر بن عبد اهلل عليه وآله(

 ،املعلروأ يف التلوراة بالبلاقر    ،ولدي حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب

فوجلد   ،)عليله السلالم(  فلدول جلابر إىل عللي بلن احلسلني       .فذذا لقيته فأقرئه مين السلالم 

ثل  قلال لله:     .فأقبل أقبل، ،فقال له: يا غالم .عندىل غالما  )عليه السلالم( حممد بن علي 

ثل  أقبلل    .ورب الكعبلة  )صللى اهلل عليله وآلله(   فقال جابر:  ائل رسلول اهلل   .أدبر، فأدبر

قال: هذا ابين وصاحب األمر بعدي حممد  ؟.على علي بن احلسني فقال له: من هذا

للهما ويقللول: نيسلي لنيسلك اليللداء يلا ابللن     فقلام جللابر فوقلع عللى قدميلله يقب     .البلاقر 

قال:  .يقرأ عليك السالم )صلى اهلل عليه وآله(إن رسول اهلل  .أبيك  قبل سالمأ، رسول اهلل

على أبي رسول اهلل السالم ملا   ،قال: يا جابر ث  ،)عليه السالم(فدمعت عينا أبي جعير 
                                                        

 .9، ح56ا لس ،353ص: للصدوق األمالي (1)



   /7سلسلة من حياة املعصومني  16 

 .(1)غت السالموعليك يا جابر مبا بلَّ ،دامت السماوا  واألرض

 ،ه قال: كنا عند جابر بلن عبلد اهلل  أن ،ونقل عن ابن الزبري حممد بن مسل  املكي

ل قب ل فقال علي البنه:  .ومعه ابنه حممد وهو صيب ،)عليه السلالم( فأتاىل علي بن احلسني 

  .رأس عمك

وكان قد كلف   ؟!.فقال جابر: من هذا ،ل رأسهفدنا حممد بن علي من جابر فقبَّ

  .هذا ابين حممد: )عليه السالم(فقال له علي  .بصرىل

  .إليه وقال: يا حممد، حممد رسول اهلل يقرأ عليك السالم فضمه جابر

)صللى اهلل عليله   فقال: كنت مع رسلول اهلل   !.فقالوا جلابر: كيف ذلك يا أبا عبد اهلل

يولد البين احلسني ابلن يقلال    ،يا جابرفقال:  .واحلسني يف حجرىل وهو يالعبه ،وآله(

فيقللوم علللي بللن  .سلليد العابللدين للليق  :إذا كللان يللوم القيامللة نللادى منللاد   .علللي :للله

 ،إن رأيتله فلاقرأىل ملين السلالم     ،يلا جلابر   .حمملد  :احلسني، ويولد لعلي ابلن يقلال لله   

 .(2)فل  يعش جابر بعد ذلك إال قليال  وما  .واعل  أن بقاء  بعد رؤيته يسري

دولت عللى جلابر بلن عبلد     قال:  ،)عليهما السلالم( عن أبيه  ،وعن جعير بن حممد

 .وذلك بعد ملا كلف بصلرىل    ؟.قال لي: من أنت .السالم فرد عليَّ ،عليه اهلل فسلمت

  .حممد بن علي بن احلسني :فقلت

 ،للها ل يلدي ثل  أهلوى إىل رجللي يقب     فقبَّل  ،فدنو  منله  .ادن مين ،يا بين :قال

                                                        

ملن   3الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،224ل   223ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .1...، حأبواب تاري، أبي جعير حممد بن علي

ذكر اإلمام اخلامس أبي جعير حممد بن علي بن احلسلني   ،137ل   136ص 2ج :كشف الغمة يف معرفة األئمة (2)

وعللدده   )عليلله السللالم(بللاب ذكللر ولللد أبللي جعيللر حممللد بللن علللي   ، )عليلله السللالم(بللن علللي بللن أبللي طالللب  

 .وأمسائه 



  17من حياة اإلمام الباقر  

 .ث  قال لي: رسول اهلل يقرئك السالم ،فتنحيت عنه

 فكيلللف ذا  يلللا   ،هفقللللت: وعللللى رسلللول اهلل السلللالم ورمحلللة اهلل وبركاتللل     

  ؟.جابر

ملن   لعلك تبقى حتى تلقى رجال  ،يا جابر :فقال لي .فقال: كنت معه ذا  يوم

فأقرئله ملين    ،يهب اهلل لله النلور واحلكملة    ،حممد بن علي بن احلسني :يقال له ولدي

 .(1)السالم

 

                                                        

 .4، اليصل4الركن الرالث، الباب ،506ص 1ج :اهلدى إعالم الورى بأعالم (1)
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 النص على اإلمامة

 

متواترة، منها ما ورد  الم()عليه السالنصوص على إمامة اإلمام حممد بن علي الباقر 

وسلائر األئملة الطلاهرين     )صللى اهلل عليله وآلله(   يف حديث اللوح، وملا ورد علن رسلول اهلل    

 ، مضافا  إىل علومه ومعاجزىل الكررية اليت هي من عالئ  اإلمامة.)عليه  السالم(

 

 صاحب األمر بعدي

قلال ذا     عليله وآلله(  )صللى اهلل إن رسلول اهلل  قلال:   ،)عليه السلالم( عن اإلمام الصادق 

إنك سلتبقى حتلى تلقلى وللدي حمملد بلن        ،يوم جلابر بن عبد اهلل األنصاري: يا جابر

فوجلد حمملد بلن     ،)عليله السلالم(  علي بن احلسني ...، فدول جابر إىل علي بن احلسلني  

قال: هلذا ابلين وصلاحب األملر      ؟.عندىل غالما  ... فقال له: من هذا )عليه السالم(علي 

 .(1)الباقر بعدي حممد

                                                        

أبلواب  ملن   3الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،223ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .1...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي



  19من حياة اإلمام الباقر  

 

 من اإلمام بعدك

: مللن اإلمللام  )عليلله السللالم(قللال: قلللت لعلللي بللن احلسللني    ،روي عللن أبللي والللد 

 .(1)يبقر العل  بقرا  ،حممد ابينقال:  ؟.بعد 

 

 الوالي محمد بن علي

قلال: مسعتله يقلول:     ،)عليله السلالم(  عن أبي عبلد اهلل   ،عن احلسني بن أبي العالء

  كتللب إىل ابللن حللزم أن يرسللل إليلله بصللدقة علللي وعمللر      إن عمللر بللن عبللد العزيللز

فقال  .فسأله الصدقة ل وكان أكجه ل وعرمان، وإن ابن حزم بعث إىل بيد بن احلسن 

بيد: إن الوالي كان بعد علي احلسن، وبعد احلسن احلسني، وبعد احلسلني عللي بلن    

 .(2)احلسني، وبعد علي بن احلسني حممد بن علي، فابعث إليه

 

 إليهاألمر 

قال: مرض علي بن احلسني بن علي  ،عن أبيه ،عن عرمان بن عرمان بن والد

يف مرضه الذي تويف فيه، فجمع أوالدىل حممدا  واحلسن وعبد  )عليه السالم(بن أبي طالب 

وجعلل   ،البلاقر   اىلوكنَّل  ،اهلل وعمر وبيدا  واحلسلني، وأوصلى إىل ابنله حمملد بلن عللي      

إن العقلل رائلد اللروح،     ،يلا بلين   أن قال: ،وصيته أمره  إليه، وكان فيما وعظه يف

                                                        

 .12، ح5الباب ،268ص 1ج :اخلرائج واجلرائح (1)

 .3، ح)عليه السالم(باب اإلشارة والن  على أبي جعير  ، كتاب احلجة،305ص 1ج :الكايف (2)
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واعلل  أن العلل  أبقلى، واللسلان أكرلر       .والعل  رائد العقل، والعقل ترمجلان العلل   

أن صالح الدنيا حبلذافريها يف كلملتني: إصلالح شلأن املعلايش       ل  يا بينل واعل    .هذرا 

ال علن شليء قلد عرفله     ألن اإلنسان ال يتغافل إ ؛ثلراىل فطنة وثلره تغافل ،ء مكيال مل

 .واعل  أن الساعا  تذهب عمر ، وأنك ال تنلال نعملة إال بيلراق أولرى     .فيطن له

ال يبلغه، وجامع مال ال يأكله، ومانع ما  فك  من مؤمل أمال  !فذيا  واألمل الطويل

ثه، احتملل  سوأ يرتكه، ولعله من باطل مجعه، ومن حق منعه، أصابه حراما  وورَّ

 .(1)ذلك هو اخلسران املبنيإصرىل وباء بوبرىل، 
 

 جعلتك الخليفة من بعدي

ابنله حمملد    )عليله السلالم(  قال: أوصى علي بن احلسلني   ،عن مالك بن أعني اجلهين

إنلي جعلتلك ولليييت ملن بعلدي، ال يلدعي فيملا         ،بلين فقال:  .)عليه السالم(بن علي 

د اهلل علللى ذلللك فامحلل ،يللوم القيامللة طوقللا  مللن نللار   دىل اهللبلليين وبينللك أحللد إال قلَّلل 

فذنه ال تزول نعمة  ؛وأنع  على من شكر  ،اشكر ملن أنع  عليك ،يا بين .واشكرىل

إذا شكر ، وال بقاء هلا إذا كير ، والشاكر بشكرىل أسعد منله بالنعملة الليت وجلب     

لَئِنش] ل  )عليله السلالم(  وتال علي بن احلسني  ل  عليه بها الشكر ََ ش َئََُّمْر   َين ََ ش مْ   ََئَرت  ش  ْ شلَئِن مْ   شَكفَئت   ْ

ََّ ش شَعذَابنيشلََشَّن [إننم
(2)(3). 

                                                        

)عليله  بلاب ملا جلاء علن عللي بلن احلسلني         ،240-239ص :كياية األثر يف الن  على األئمة اإلثين عشلر  (1)

 .)عليه السالم(ما يوافق هذىل األوبار ونصه على ابنه حممد الباقر  السالم(

 .7 إبراهي :سورة  (2)

ملن   4الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،232ل   231ص 46ج :حبار األنوار (3)

 .8...، حأبواب تاري، أبي جعير حممد بن علي



  21من حياة اإلمام الباقر  

 

 بني هذااإلى 
 

يف املرض الذي تويف  )عليه السالم(قال: دولت على علي بن احلسني  ،عن الزهري

قللت: قلد أكللت يلا ابلن       .كلله فقال للي:   .م إليه طبق فيه وبز واهلندباءفيه، إذ قد 

ما ملن ورقلة ملن    قال:  ؟.ل اهلندباءقلت: وما فض .إنه اهلندباءقال:  .رسول اهلل

 .فيه شياء من كل داء ،اهلندباء إال وعليها قطرة من ماء اجلنة

 .هلن يلا بلا عبلد اهلل    ادَّ: )عليله السلالم(  تلي باللدهن، فقلال    قال: ث  رفع الطعام وُأ

قللت: وملا فضلل البنيسلج عللى سلائر        .إنله هلو البنيسلج   قال:  .هنتقلت: قد ادَّ

 .كيضل اإلسالم على سائر األديانقال:  ؟.األدهان

ثلله طللويال بالسللر، فسللمعته يقللول فيمللا يقللول:  ثلل  دوللل عليلله حممللد ابنلله، فحدَّ

عليك حبسن اخللق. ل  إن كان من أمر اهلل ملا البلد لنلا منله     ،قلت: يا ابن رسول اهلل 

يلا بلا عبلد اهلل إىل    قلال:   ؟.فذىل ملن  تللف بعلد     ل  ووقع يف نيسي أنه قد نعى نيسه

إنه وصيي ووارثي وعيبة علمي، معدن العلل  وبلاقر    ل  وأشار إىل حممد ابنه ل  ابين هذا

سلوأ  تللف إليله    قلال:   ؟.ملا معنلى بلاقر العلل      ،قلت: يا ابن رسول اهلل .العل 

 .ويبقر العل  عليه  بقرا  ،والص شيعيت

ا ابلن  قال: ث  أرسل حممدا  ابنه يف حاجة له إىل السوق، فلما جاء حممد قللت: يل  

ليسللت اإلمامللة  ،يلا أبللا عبلد اهلل  قللال:  .هللال أوصليت إىل أكللج أوالد   ،رسلول اهلل 

، وهكلذا وجلدناىل مكتوبلا     )صلى اهلل عليه وآلله( بالصغر والكج، هكذا عهد إلينا رسول اهلل 

نبليك  أن يكلون     فكل  عهلد إلليك     ،قللت: يلا ابلن رسلول اهلل     .يف اللوح والصحيية
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وجلدنا يف الصلحيية والللوح اثلين عشلر أسلامي مكتوبلة         ل: قا ؟.األوصياء من بعدىل

 لرج ملن صللب حمملد ابلين سلبعة ملن         ل  ث  قال ل  بذمامته  وأسامي آبائه  وأمهاته 

 .(1)(صلوا  اهلل عليه )فيه  املهدي  ،األوصياء

 

                                                        

ملن   4الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،233ل   232ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .9...، حأبواب تاري، أبي جعير حممد بن علي
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4 

 خصائص اإلمامة

 

 قال: التيلت  ،عن عيسى بن عبد اهلل، عن أبيه، عن جدىل :يف بصائر الدرجا 

وه  جمتمعون عندىل، ث  التيلت  ل وهو يف املو    ل  إىل ولدىل )عليه السلالم( علي بن احلسني 

هلذا الصلندوق فاذهلب بله إىل      ،يلا حمملد  فقلال:   .ابنله  )عليله السلالم(  إىل حممد بن عللي  

 .(1)ولكنه كان مملوءا  علما  ،أما إنه مل يكن فيه دينار وال دره  ل ث  قال ل بيتك

 

 هسالح الرسول وكتب

)عليله  مللا حضلر عللي بلن احلسلني      قلال:   ،)عليله السلالم(  عن اإلمام جعير بلن حمملد   

امحلل   ،فقلال: يلا حمملد    .قبل ذلك أولرج السلي  أو الصلندوق عنلدىل     ،املو  السالم(

قللال: فحمللل بللني أربعللة رجلال، فلمللا تللويف جللاء إووتلله يللدعون يف    .هلذا الصللندوق 

وللو   ،قال: واهلل ما لكل  فيله شليء   ف .فقالوا: أعطنا نصيبنا من الصندوق .الصندوق

 )صلى اهلل عليله وآلله(  ، وكان يف الصندوق سالح رسول اهلل كان لك  فيه شيء ما دفعه إليَّ

 .(2)وكتبه

                                                        

 .13، ح1الباب ،165ص 1ج :)صلى اهلل عليه (بصائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (1)

أبلواب  ملن   4الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،229ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .3...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي
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 )عليه السالم(كتاب علي 

عنلدنا   ،يلا فضليل  : )عليله السلالم(  عن اليضيل بن يسار، قال: قال لي أبلو جعيلر   

ما على األرض شيء ُيحتلاج إليله إال وهلو فيله      سبعون ذراعا ، )عليه السالم(كتاب علي 

 .(1)، ث  وطه بيدىل على إبهامهحتى أرش اخلدش

 

 عظيم حق اإلمام
 

 )عليله السلالم(  دولل النلاس عللى أبلي     قال:  ،)عليه السالم(عن احلليب، عن الصادق 

: حللدىل عظللي ، إذا دولللت  عليلله فللوقروىل   )عليلله السللالم( قللال . مللا حللد اإلمللام؟  :قللالوا

وآمنوا مبا جاء به من شليء، وعليله أن يهلديك ، وفيله وصللة إذا دوللت         وعظموىل،

 )صللى اهلل عليله وآلله(   ألن رسلول اهلل   ؛وهيبلة   عليه مل يقدر أحد أن ميل  عينله منله إجلالال     

 .)عليه السالم(كذلك كان، وكذلك يكون اإلمام 

 ؟.قلالوا: فلنحن للك شليعة     .سلاعة يلراه    ،قلال: نعل    ؟.: فيعرأ شليعته واقال

قللال: أوللجك  بأمسللائك  وأمسللاء  .قللالوا: أوجنللا بعالمللة ذلللك .قللال: نعلل  كلكلل 

وأولجك  عملا    :قلال  .فلأوجه ، قلالوا: صلدقت    .قلالوا: أوجنلا   .آبائك  وقبائلك 

ْعَتئئئ شينئئئيش]ي قولللله تعلللاىل: هللل أرد  أن تسلللألوا عنللله يَت  ََ ش  َ ئئئبَْت شََ بنئئئ شهَا  َْ َتَطشَ بَنٍَئئئ ََ َكَشئئئ

[السمَم ءنش
ش] :حنلن الشلجرة الليت قلال اهلل تعلاىل      :قلال  .دقتقالوا: صل  .(2)  َ ئبَْت شََ بنئ هَا 

                                                        

 .1، ح13الباب ،147ص 1ج :)صلى اهلل عليه (بصائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (1)

 .24 إبراهي :سورة  (2)



  25من حياة اإلمام الباقر  

ْعَت شينيشالسمئَم ءنش يَت  ََ]
 .يقلنعك   ل  ثل  قلال   ل  حنن نعطي شليعتنا ملن نشلاء ملن علمنلا      ،(1)

 .(2)قنعمدون هذا ما  :قالوا

 

 الجدران ال تحجب أبصارنا

)عليلله يللر قللال: صللر  يومللا  إىل بللاب أبللي جع  ،اح الكنللانيروي عللن أبللي الصللبَّ 

 .وصيية ناهد، فضربت بيدي على رأس ثديها فخرجت إليَّ ،فقرعت الباب ،السالم(

ادولل ال أم   :ملن آولر اللدار    )عليه السالم(فصاح  .فقلت هلا: قولي ملوال  إني بالباب

فقلال:   .وال قصلد  إال بيلادة  يف يقليين    ،ما أرد  ريبة  : واهلِل فدولت وقلت .لك

 إذا  ال  ،ذىل اجللدران ججلب أبصلارنا كملا ججلب أبصلارك       صدقت لئن ظننت  أن هل

 .(3)فرق بيننا وبينك ، فذيا  أن تعاود ملرلها

 ،)عليه السالم(قال: أقمت على باب أبي جعير  ،طياا الز ويف رواية: عن ميسر بيَّ

وقللت هللا: قلولي     ،فوضعت يدي على يلدها  ،جارية مخاسية فطرقته فخرجت إليَّ

ثل    ل  ادولل ال أبلا للك   من أقصى الدار:  )عليه السالم(فناداني  .بالبابملوال  هذا ميسر 

لو كانت هذىل اجللدر ججلب أبصلارنا كملا ججلب علنك        ل يا ميسر  ل أما واهلل   ل  قال لي

ما أرد  إال ألبداد بلذلك   واهلِل ،فقلت: جعلت فدا  .لكنا وأنت  سواًء ،أبصارك 

                                                        

 .24 إبراهي :سورة  (1)

فصل يف أعالم اإلمام حممد بن علي بن احلسلني البلاقر    ،14، الباب597-596ص 2ج :اخلرائج واجلرائح (2)

 .8، ح)عليه السالم(

عللي بلن    ذكلر اإلملام اخللامس أبلي جعيلر حمملد بلن        ،142-141ص 2ج :كشف الغملة يف معرفلة األئملة    (3)

وعلدده    )عليله السلالم(  باب ذكر ولد أبي جعيلر حمملد بلن عللي     ، )عليه السالم(احلسني بن علي بن أبي طالب 

 .وأمسائه 
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 .(1)إميانا 

 

 بيوت اإلمامة

: ملا كانت السنة اليت حج فيهلا أبلو جعيلر حمملد     ل  يف وجل ة الرمالي  قال أبو محز

فقلال   .أقبلل النلاس ينرلالون عليله     ،ولقيله هشلام بلن عبلد املللك      ،)عليه السلالم( بن علي 

ارتعلد    ،بنله، فلملا مرلل بلني يديله     عليه سيماء بهرة العلل  ألجر   !عكرمة: من هذا

لقد جلسلت   ،وقال: يا ابن رسول اهلل ،()عليه السالموأسق  يف يد أبي جعير  ،فرائصه

فقلال لله أبلو     .فما أدركلين ملا أدركلين آنيلا      ،جمالس كررية بني يدي ابن عباس وغريىل

ش]إنلك بلني يلدي     ،ويلك يلا عبيلد أهلل الشلام    : )عليه السلالم( جعير  َنشُْشهَن  ِن شهَ ٍَ بْبْئت

ْمهْش َْذ َكَتشينبَت شاس  ََ يََعش [مْت 
(2)(3).  

 

 وهذا جبرائيلهذا ملك الموت 

اليجلر ذا    )عليله السلالم(  إني صلليت ملع أبلي    قال:  ،)عليه السلالم( عن أبي عبد اهلل 

إذ أقبلل شلي، طلوال أبليض اللرأس       ،يوم، فجلس أبي يسلبح اهلل، فبينملا هلو يسلبح    

 ،  على أبيفجاء إىل الشي، وسلَّ ،  على أبي، وإذا شاب مقبل يف أثرىلواللحية فسلَّ

                                                        

فصلل يف  ، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،182ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (1)

 .)عليه السالم(ه آيات

 .36 :سورة النور (2)

أبلواب  ملن   5الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،258ص 46ج :حبار األنوار (3)

 .59...، ضمن حتاري، أبي جعير حممد بن علي



  27من حياة اإلمام الباقر  

قللت: يلا    .فلملا ذهبلا ملن عنلد أبلي      ،: ق  فذنك مل تؤمر بهذاوأوذ بيد الشي، وقال

وهلذا ججئيلل    ،فقلال: هلذا واهلل مللك امللو      ؟!.من هذا الشي، وهذا الشلاب  ،أبي

 .(1))عليه السالم(

 

 االسم األعظم

أن يعلمللين االسلل   )عليلله السللالم(عللن عمللر بللن حنظلللة، قللال: سللألت أبللا جعيللر    

 ،بيلدىل عللى األرض   )عليله السلالم(  أبلو جعيلر    فوضلع  .ادولل البيلت  فقلال:   .األعظ 

فرفلع يلدىل    .قلت: ال .؟مكأعلِّ ،ما تقولفقال:  .فأظل  البيت وارتعد  فرائصي

 .(2)فرجع البيت كما كان

 

 الصحيفة الصفراء

 ،)عليه السلالم( قاال: كان لنا موعد على أبي جعير  ،علي بن أبي محزة وأبو بصري

فأتلت باملصلباح، ثل      .هلمي املصلباح  ،يا سكينةال: فق .فدولنا عليه أنا وأبو ليلى

قللال: فأتتلله بسللي  هنللدي أو   .هلمللي بالسللي  الللذي يف موضللع كللذا وكللذا  قللال: 

فقلال عللي: فأولذ يلدرجها ملن       .سندي، فيض وامته ث  أورج منه صحيية  صليراء 

فارتعللد   نظللر إللليَّ ،حتللى إذا بلللغ ثلرهللا أو ربعهللا ،وينشللرها مللن أسلليلها ،أعالهللا

وضلع يلدىل عللى     ،يف تللك احللال   حتى ويت عللى نيسلي، فلملا نظلر إلليَّ      ،ائصيفر

                                                        

 .3، ح8الباب ،234ص 1ج :)صلى اهلل عليه (بصائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (1)

فصلل يف  ، )عليله السلالم(  ب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر     بلا  ،188ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (2)

 .)عليه السالم(ه آيات
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 ل  ليس عليك بأسقال:  .قلت: نع  جعلت فدا  .؟برأ  أنت أفقال:  .صدري

قللت: امسلي واسل  أبلي وأمسلاء       .؟ملا تلرى  فدنو ، فقلال للي:    .ادنه ل  ث  قال

 ،أن لك عندي ما ليس لغري لوال  ،يا علي: )عليه السلالم( فقال  .أوالد لي ال أعرفه 

قلال عللي بلن أبلي      .أما إنهل  سليزدادون عللى علدد ملا هاهنلا       .ما اطلعتك على هذا

ث  ولد لي األوالد بعدد ما رأيت بعيين  ،محزة: فمكرت واهلل بعد ذلك عشرين سنة 

 .(1)يف تلك الصحيية، اخلج

                                                        

 5البلاب  ،)عليله السلالم(   وحممد بلن عللي   كتاب تاري، علي بن احلسني ،267-266ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .65...، ضمن حأبواب تاري، أبي جعير حممد بن عليمن 



  29من حياة اإلمام الباقر  

 

 

5 

 وأدعية عبادات 

 

التضلرا  و ،والصالة والصليام والدعاء، لعبادة كرري ا )عليه السالم(كان اإلمام الباقر 

 .أعبد أهل بمانه وأتقاه  وأورعه  وأبهده  )عليه السالم(، فهو لذكراو

كلرري اللذكر، لقلد كنلت      )عليله السلالم(  كلان أبلي   : )عليله السلالم(  قلال اإلملام الصلادق    

ث القلوم  أمشي معه وإنه ليذكر اهلل، وآكل معه الطعام وإنه ليذكر اهلل، ولقد كان حيد 

وما يشغله ذلك عن ذكر اهلل، وكنت أرى لسلانه البقلا  حبنكله يقلول: ال إلله إال اهلل،      

جيمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشلمس، ويلأمر بلالقراءة ملن كلان يقلرأ منلا،          وكان

 .(1)ومن كان ال يقرأ منا أمرىل بالذكر

 

 البكاء من خوف هللا

)عليله  قلال: ورجلت ملع حمملد بلن عللي        ل  )عليله السلالم(  موىل أبي جعيلر  ل عن أفلح  

فقلت: بأبي  .نظر إىل البيت فبكى حتى عال صوته ،حاجا ، فلما دول املسجد السالم(

يلا  ل وحيك  فقال لي:  .فلو رفعت بصوتك قليال  ،أنت وأمي إن الناس ينظرون إليك

 .عنلدىل غلدا   فلأفوب بهلا    ،منه برمحة لعل اهلل تعاىل أن ينظر إليَّ ؛ال أبكي َ وِل ل  أفلح

                                                        

 .1، ح عز وجل كرريا باب ذكر اهلل، كتاب الدعاء، 499ص 2ج :الكايف (1)
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فلذذا   ،فرفلع رأسله ملن سلجودىل     ،قال: ث  طاأ بالبيت ث  جاء حتى ركع عند املقلام 

 .(1)موضع سجودىل مبتل من كررة دموا عينيه

 

 مناجاةتضرع و 

يقول يف جلوأ الليلل    )عليه السلالم( كان أبي قال:  ،)عليه السالم(قال اإلمام الصادق 

 ، َوَنَهْيَتِني ف ل ْ  أ ْنَزِجْر، ف َها أ َنلا َذا َعْبلُد   َبلْيَن َيلَدْيك  َوال     يف تضرعه: أ َمْرَتِني ف ل ْ  أ ْئَتِمْر

 .(2)أ ْعَتِذُر

 

 الجامعالحمد 

فقلال: للئن    .بغللة  لله   )عليه السالم(فقد أبي : )عليه السالم(قال اإلمام جعير بن حممد 

رجها وجلامهلا،  تلي بهلا بسل   فملا لبلث أن أُ   .ألمحدنه مبحامد يرضلاها  ،ردها اهلل تعاىل

فلل    .رفلع رأسله إىل السلماء فقلال: احلملد هلل      ،وض  إليله ثيابله   ،فلما استوى عليها

يزد، ث  قال: ما تركت وال بقيت شيئا ، جعلت كل أنواا احملامد هلل عز وجلل، فملا   

 .(3)من محد إال هو داول فيما قلت

                                                        

ذكر اإلمام اخلامس أبلي جعيلر حمملد بلن عللي بلن احلسلني بلن          ،117ص 2ج :كشف الغمة يف معرفة األئمة (1)

 .وأما مناقبه احلميدة وصياته اجلميلة، )عليه السالم(علي بن أبي طالب 

أبلواب  ملن   6الباب ،م()عليه السال وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،290ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .14...، ضمن حتاري، أبي جعير حممد بن علي

ذكر اإلمام اخلامس أبلي جعيلر حمملد بلن عللي بلن احلسلني بلن          ،118ص 2ج :كشف الغمة يف معرفة األئمة (3)

 .وأما مناقبه احلميدة وصياته اجلميلة، )عليه السالم(علي بن أبي طالب 



  31من حياة اإلمام الباقر  

 

 دعاء الركوب

قل  فأسلرج دابلتني    : ه السلالم( )عليل قال: قال لي أبو جعير  ،عن عبد اهلل بن عطاء

 .ورأيت أنه أحبهما إليه ،مت إليه البغلفقدَّ ،فأسرجت محارا  وبغال  .محارا  وبغال 

وأمرتلك أن  قلال:   .قلت: اورتتله للك   .؟هذا البغل م إليَّمن أمر  أن تقد فقال: 

 ،مللارمت إليلله احلفقللال: فقللدَّ .احلمللر إن أحللب املطايللا إللليَّ  ل   ثلل  قللال ل   ختتللار لللي

إلسلالم،  لاحلملد هلل اللذي هلدانا    فقلال:   .)عليه السالم(وأمسكت له بالركاب، فركب 

ََئذَاش]واحلمد هلل  .)صلى اهلل عليه وآله(علينا مبحمد  وعلمنا القرآن، ومنَّ َتشلَاَئ ش المئذن شَسئرم

َْش ُنب َم شْكام شلَهْشْمق تن م شإنلَىشَربَناَ شلَش*  ََ إُن [ْما قَبنٍْتنَشـََ
 .(2)حلمد هلل رب العاملنيوا ،(1)

 

 الستجابة الدعاء 

مجلع   ،إذا أحزنله أملر   )عليله السلالم(  كلان أبلي   قلال:   ،)عليه السالم(عن أبي عبد اهلل 

 .(3)نواث  دعا وأمَّ ،النساء والصبيان
 

 لعن المرجئة

اللله   : )عليله السلالم(  علن اإلملام البلاقر     ل  يف حلديث ل قلال   ،عن عبد اهلل بن عطاء

                                                        

 .14-13سورة الزورأ:  (1)

 .41، ح10البابسير، كتاب ال ،352ص 2ج :احملاسن (2)

أبلواب  ملن   6الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،297ص 46ج :حبار األنوار (3)

 .28...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي
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ر  جعللت فلدا    فقللت لله: ملا ذكَّل     .فذنه  أعداؤنا يف الدنيا واآلورة ؛رجئةالعن امل

 .(1)وطروا على باليفقال:  ؟!.املرجئة

 عن مقامه. )عليه السالم(واملرجئة: ه  من أوروا أمري املؤمنني 
 

 كيف أصبحت؟

قال: قيل حملمد بلن عللي البلاقر     ،عن شقيق البلخي، عمن أوجىل من أهل العل 

أصبحنا غرقى يف النعمة، موفلورين باللذنوب،   قال:  ؟.: كيف أصبحتلسلالم( )عليه ا

 .(2)يتحبب إلينا إهلنا بالنع ، ونتمقت إليه باملعاصي، وحنن نيتقر إليه وهو غين عنا

 

 سجدة آخر الليل

إنلي كنلت أمهلد    : )عليله السلالم(  قال: قال لي أبو عبلد اهلل   ،عن إسحاق بن عمار

قملت إىل   ،فلأنتظرىل حتلى يلأتي، فلذذا أوى إىل فراشله ونلام       ،اشله فر )عليله السلالم(  ألبي 

فأتيت املسجد يف طلبه، وذلك بعد ما هدأ الناس،  .ذا  ليلة فراشي، وإنه أبطأ عليَّ

وهلو   ،وليس يف املسجد غريىل، فسلمعت حنينله   ،يف املسجد ساجد )عليه السالم(فذذا هو 

اللله  إن   .يا رب تعبدا  ورقا سبحانك الله  أنت ربي حقا  حقا ، سجد  لك  يقول:

إنلك   عملي ضعيف فضاعيه لي، الله  قين عذابك يلوم تبعلث عبلاد ، وتلب علليَّ     

 .(3)أنت التواب الرحي 

                                                        

 .41، ح10البابسير، كتاب ال ،353ص 2ج :احملاسن (1)

 .1331، ح32ا لس ،641ص: األمالي للطوسي (2)

 .9...، حباب السجود والتسبيح والدعاء فيه، كتاب الصالة، 323ص 3ج :الكايف (3)



  33من حياة اإلمام الباقر  

 

 

6 

 علم اإلمام

 

أعل  أهلل بمانله، عامللا  عميلع العللوم، بلاقرا  هللا،         )عليه السلالم( كان اإلمام الباقر 

كر العلل  سلاعة ولري ملن قيلام      اتلذ : سلالم( )عليله ال قلال   .وكان يؤكد على العل  ونشلرىل 

 .(1)ليلة

بنشر علوم القرآن والعرتة الطاهرة، وربلى آالفلا  ملن العلملاء      )عليه السلالم( وقد قام 

 واليقهلللاء واليضلللالء ورواة احللللديث، ودرس عليللله كلللرري ملللن التالملللذة يف خمتللللف  

 العلوم.

قال: ملا   ،ل عن حممد بن مس .وقد سأله بعض أصحابه عن ثالثني ألف حديث

حتلى سلألته علن ثالثلني      ،)عليه السلالم( ء ق  إال سألت عنه أبا جعير  ي شيرأيشجر يف 

 .(2)عن ستة عشر ألف حديث )عليه السالم(ألف حديث، وسألت أبا عبد اهلل 

وقال الراوي: ما سألت جابر اجلعيي قل  مسلألة  إال أتلاني فيهلا حبلديث، وكلان       

                                                        

يف بيلان مجللة ملن احلكل       ،يف أبلواب متنوعلة   )عليه  السلالم( طائية من أوبار األئمة ،245ص :وتصاصاال (1)

 .)عليه  السالم(واملواعظ والوصايا عنه  

أبلواب  ملن   6الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي ن احلسنيكتاب تاري، علي ب ،292ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .17...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي
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 ،ثين وصلي األوصلياء  قلال: حلدَّ   ،)عليه السالم(الباقر جابر اجلعيي إذا روى عن اإلمام 

)عليه  السالم(حممد بن علي بن احلسني  ،ووارث عل  األنبياء
(1). 

مل يظهلر علن أحلد ملن وللد احلسلن واحلسلني        )ويف املناقب البلن شلهر آشلوب:    

 ،موالكلال  ،ملن التيسلري   )عليه السلالم( ما ظهر من اإلمام الباقر  ،من العلوم )عليهما السالم(

 .(2)(واحلرام ،واحلالل ،واألحكام،واليتيا

من  )عليهما السالم(: مل يظهر عن أحد من ولد احلسن واحلسني )رمحه اهلل(وقال املييد 

ملا ظهلر عنله     ،وفنلون اآلداب  ،والسلرية  ،وعلل  القلرآن   ،عل  الدين واآلثار والسنة

)عليه السالم(
(3). 

فقهلللاء وبة ووجللوىل التللابعني   بعللض الصللحا   )عليلله السللالم(  وقللد روى عللن اإلمللام    

 املسلمني.

 فمن الصحابة: جابر بن عبد اهلل األنصاري.

 ومن التابعني: جابر بن يزيد اجلعيي، وكيسان السختياني.

ث مل أحد  ،سبعني ألف حديث )عليه السالم(حدثين أبو جعير )قال جابر اجلعيي: 

ن األحاديث اليت كان جيوب لله  . والظاهر أ(4)(أبدا  وال أحد ث بها أحدا  ،بها أحدا  ق 
                                                        

فصلل يف  ، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،180ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (1)

 املقدما .

فصلل يف  ، )عليله السلالم(  أبلي جعيلر البلاقر     بلاب يف إماملة   ،195ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (2)

 .)عليه السالم(ه علم

 )عليه السلالم( الباقر علي حممد بن باب تاري، اإلمام  ،157ص 2ج :اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد (3)

 .تهوفاو )عليه السالم( باقرفصل يف تاري، والدة اإلمام ال ،وفضله

برارة بلن أعلني    ،ومجللة ملن أصلحابه     )علليه  السلالم(  ل البيلت  يف ذكلر حلواري أهل   ، 66ص :وتصاصاال (4)

 .وجابر بن يزيد اجلعيي
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 روايتها كانت أكرر من ذلك.

بللو حنييللة، ومالللك،  أومللن اليقهللاء: ابللن مبللار ، والزهللري، واألوباعللي، و  

 والشافعي، وبياد بن املنذر.

 ومن املصنيني: الطجي، والبالذري، والسالمي، واخلطيب، وغريه .

من نشر علومه  يه السالم()علوعلى رغ  كررة الضغو  األموية، متكن اإلمام الباقر 

 يف خمتلف العلوم. )صلوا  اهلل عليه(بني الناس، وآالأ الكتب جتوي على رواياته 

وآبائهملا وأوالدهملا    )عليهملا السلالم(  فذن اليقه الشيعي مأووذ من روايا  البلاقرين  

الطاهرين، بلل وقسل  ملن اليقله السلين أيضلا  ملبين عللى روايلا  اإلملامني البلاقرين            

 .اهلل عليهما( )صلوا 

فقد نقل علماؤه  يف كتبه  وتصنيياته  كرريا  عن اإلملام حمملد بلن عللي البلاقر      

وشلرأ   ،املوطلأ  :كملا تلرى يف   ،)صللوا  اهلل علليه (  وسائر العرتة الطلاهرة   ،)عليه السالم(

ومسللند أبللي  ،واأللكللاني ،وسللنن أبللي داود ،وحليللة األوليللاء ،واإلبانللة ،املصللطيى

وبي، وترغيب األصبهاني، وبسي  الواحدي، وتيسري النقلاش،  ومسند املر ،حنيية

 ، ومعرفة أصول احلديث، ورسالة السمعاني، وغريها.يوتيسري الزخمشر

ي بللذلك مللن بقللر أبللو جعيللر حممللد البللاقر: مس لليقلول ابللن حجللر يف صللواعقه: ) 

  كنللوب ئللافلللذلك هللو أظهللر مللن خمب  .تهللا ومكامنهللائاأي شللقها وأثللار خمب ،األرض

ملا ال  يلى إال عللى ملنطمس      ،واللطلائف  ،واحلكل   ،وحقلائق األحكلام   ،املعلارأ 

قيلل فيلله: هلو بلاقر العلل  وجامعلله،      وملن َثل َّ   .أو فاسلد الطويلة والسللريرة   ،البصلرية 

يف مقاملا  العلارفني ملا     خوعمر  أوقاته بطاعلة اهلل، ولله ملن الرسلو     .وشاهر علمه

و  واملعلارأ ال جتمللها هلذىل    تكل عنه ألسنة الواصليني، ولله كلملا  كلررية يف السلل     
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 العجالة.

أنه قال له وهو صلغري: رسلول اهلل    ،وكياىل شرفا : أن ابن املديين روى عن جابر

 ،قللال: كنللُت جالسللا  عنللدىل .فقيللل للله: وكيللف ذا ؟ .  عليللكيسلللِّ )صللى اهلل عليلله وآللله( 

كان  إذا ،يولد له مولود امسه علي ،يا جابرفقال:  .واحلسني يف حجرىل وهو يداعبه

فيقلوم وللدىل، ثل  يوللد لله وللد امسلله        .: لليق  سليد العابلدين   يلوم القياملة نلادى منلاد     

علن   ومائلة  . تلويف سلنة سلبع عشلرة    فأقرئه مين السلالم  ل  يا جابرل فذن أدركته   ،حممد

 مثان ومخسني سنة مسموما  كأبيه.

وهو علوي من جهلة أبيله وأمله، ودفلن أيضلا  يف قبلة احلسلن والعبلاس بلالبقيع،          

انتهلى كلالم    ،(1)()عليله السلالم(  ف ستة أوالد أفضلله  وأكملله : جعيلر الصلادق     ولَّو

 الصواعق.

: ملا كانت السنة اليت حج فيها أبو جعير حمملد  ل  يف وجل وعن أبي محزة الرمالي  

فقلال   .أقبلل النلاس ينرلالون عليله     ،عبلد املللك  ولقيه هشام بن  ،)عليهما السلالم( بن علي 

ارتعلد    ،فلملا مرلل بلني يديله     .بنهسيماء بهرة العل ، ألجر  عليه !عكرمة: من هذا

لقللد  ،وقللال: يللا ابللن رسللول اهلل  .)عليلله السللالم(أبللي جعيللر   فرائصلله، وأسللق  يف يللدي

فقلال   .جلست جمالس كررية بني يدي ابن عباس وغريىل، فما أدركين ملا أدركلين آنيلا    

َنشُْش] يلدي   بلني   إّنلك ويلك يا عبيد أهل الشلام،  : )عليه السالم(له أبو جعير  ِن شهَ ٍَ بْبْئت

ْمهْش َْذ َكَتشينبَت شاس  ََ يََعش شمْت  [هَن 
(2)(3). 

                                                        

 .3، أ11، الباب 201: صالصواعق احملرقة (1)

 .36 :سورة النور (2)

 .59...، ضمن حأبواب تاري، أبي جعير حممد بن عليمن  5الباب ،258ص 46ج :حبار األنوار (3)
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ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علما  ملنه  عنلد أبلي    )وقال عبد اهلل بن عطاء: 

 .(1)(، ولقد رأيت احلك  عندىل كأنه متعل )عليه السالم(جعير 

َْششإننمش]يف قولله تعلاىل:   ل وعن احلك  بن عيينلة    ب ئمن ب ْمَََتَسن شلن ٍَ َََئ  ََ ئَ ش [ينئيشَِلن
 ــ (2)

 .(3)(كان واهلل حممد بن علي منه )قال: 

 .(4)(لعمري إن أبا جعير ملن أكج العلماء)وقال أبو برعة: 

أبو جعير حممد بن علي بن احلسني بن علي )وقال احلافظ عبد العزيز اجلنابذي: 

 .(5)(.. وكان كرري العل بن أبي طالب بن عبد املطلب بن هاش  الباقر .

 .فل  يدر ملا جييبله   ،أنه سأل رجل ابن عمر عن مسألة ،وعن أبي نعي  يف احللية

)عليلله وأعلمللين مبللا جييبللك، وأشللار إىل البللاقر  ،فقللال: اذهللب إىل ذلللك الغللالم فسللله

 .(6)إنه  أهل بيت ُميهمون :فقال .فأوج ابن عمر ،فسأله فأجابه .السالم(

أبلو   ،اخلاشلع الصلابر   ،احلاضلر اللذاكر   )عليه السالم(إنه )حللية: وعن أبي نعي  يف ا

 .(7)(جعير حممد بن علي الباقر

                                                        

ذكر اإلمام اخلامس أبي جعير حممد بن علي بلن احلسلني    ،118ل 117ص 2ج :كشف الغمة يف معرفة األئمة (1)

 .وأما مناقبه احلميدة وصياته اجلميلة، )عليه السالم(بن علي بن أبي طالب 

 .75سورة احلجر:  (2)

 .445، ح75سورة احلجر: آية  ،419ص 1ج :شواهد التنزيل لقواعد التيضيل (3)

)عليله  جملس يف ذكر إمامة أبي جعيلر حمملد بلن عللي البلاقر       ،203ص 1ج :روضة الواعظني وبصرية املتعظني (4)

 .ومناقبه السالم(

 .20...، ضمن حأبواب تاري، أبي جعير حممد بن عليمن  1الباب ،218ص 46ج :حبار األنوار (5)

 .12...، ضمن حأبواب تاري، أبي جعير حممد بن عليمن  6الباب ،289ص 46ج :حبار األنوار (6)

فصلل يف  ، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،180ص 4ج :)عليه  السالم(أبي طالب  مناقب آل (7)

 املقدما .
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وقالوا: السيد بن السيد بن السيد بن السيد حمملد بلن عللي بلن احلسلني بلن عللي        

)عليه  السالم(
(1). 

ملا رأيلت العلملاء عنلد     )قلال:   ،ويف إرشاد املييد: عن عبد اهلل بلن عطلاء املكلي   

ولقد رأيت احلك  بلن   ،أصغر منه  عند أبي جعير حممد بن علي بن احلسنيأحد ق  

 .(2)(كأنه صيب بني يدي معلمه ،عتيبة مع جاللته يف القوم بني يديه

ما رأيت العلماء عند أحد أصلغر علملا  ملنه     )قال عطاء:  ،ويف تذكرة اخلواص

علين بلاحلك :   عند أبي جعير، لقد رأيت احل ك   عنلدىل كأنله عصليور مغللوب. قلال ي     

 .(3)(يف بمانه جليال  نبيال  احلك  بن عتيبة وكان عاملا 

 

 يا باقر العلم

)صلى اهلل عليله  روي أن جابر بن عبد اهلل األنصاري كان جيلس يف مسجد رسول اهلل 

يا باقر العل . فكلان يقلول بعلض أهلل املدينلة: إن جلابر        ،وينادي: يا باقر العل  وآلله( 

حيث مسع رسلول   ،جابر كان حيلف باهلل أنه مل يقل إال احلق ولكن .يتكل  باهلذيان

 ،سلتدر  رجلال  ملن أهلل بلييت امسله امسلي        ،يلا جلابر  يقلول:   )صلى اهلل عليله وآلله(  اهلل 

 .(4)يبقر العل  بقرا  ،و ائله  ائلي

                                                        

 .12...، ضمن حأبواب تاري، أبي جعير حممد بن عليمن  6الباب ،289ص 46ج :حبار األنوار (1)

 )عليله السلالم(  البلاقر  للي  عحممد بلن  باب تاري، اإلمام  ،160ص 2ج:اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد (2)

 .)عليه السالم(فصل يف ذكر فضائل اإلمام الباقر  ،وفضله

 .مناقبه وفضائله، أبو جعير حممد الباقر، 651ص 1جأعيان الشيعة:  (3)

)عليله  جملس يف ذكر إمامة أبي جعيلر حمملد بلن عللي البلاقر       ،206ص 1ج :روضة الواعظني وبصرية املتعظني (4)

 .ومناقبه السالم(
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 أروي عن أبي ... عن هللا

 ؟.وال تسلندىل أنله ُسلئل علن احللديث ترسلله       ،)عليله السلالم(  روي عن اإلمام البلاقر  

ثت احلديث فل  أسندىل فسندي فيه: أبي، عن جدي، عن أبيله، علن   إذا حدَّفقال: 

 .(1)عن ججئيل، عن اهلل عز وجل ،)صلى اهلل عليه وآله(جدىل رسول اهلل 

 

 ورثة علوم األنبياء

 ؟.: أنت  ذريلة رسلول اهلل  )عليه السالم(قال: قلت يوما  للباقر  ،روي عن أبي بصري

ورث مجيلع   ،نعل  قلال:   ؟.قلت: ورسلول اهلل وارث األنبيلاء كلله     .نع قال: 

قللال:  ؟.)صلللى اهلل عليلله وآللله( قلللت: وأنللت  ورثللت  مجيللع عللل  رسللول اهلل     .علللومه 

 نع(2). 

 

 العلم الشامل

علمنلا  أنه قال:  ،)عليه الصالة والسالم(عن حممد بن مسل ، عن أبي جعير الباقر 

 .(3)شيءمنطق الطري وأوتينا من كل 

 

                                                        

أبلواب  ملن   6الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،288ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .11...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي

 .5، ح6الباب ،274ص 1ج :اخلرائج واجلرائح (2)

 .6، ح14الباب ،342ص 1ج :)صلى اهلل عليه (بصائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (3)
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 من أين ورثتم العلم؟
 

)عليله  يف رواية رمي الغرض، قال هشام بن عبد امللك لإلمام حممد بن علي الباقر 

 ،حنن كذلك: )عليه السالم(فقال  ؟.: ألسنا بنو عبد مناأ، نسبنا ونسبك  واحدالسالم(

مبلا مل  ل  أحلدا  بله      ،ولكن اهلل جل ثناؤىل اوتصنا من مكنون سلرىل وولال  علمله   

 .غرينا

ملن شلجرة عبلد     )صللى اهلل عليله وآلله(   ليس اهلل جل ثنلاؤىل بعلث حمملدا      فقال هشام: أ

مناأ إىل الناس كافة ، أبيضها وأسودها وأمحرها، من أيلن ورثلت  ملا لليس لغريكل       

مبعوث إىل الناس كافة ، وذللك قلول اهلل تبلار  وتعلاىل:      )صلى اهلل عليه وآله(ورسول اهلل 

بَتاْثش] هللنشمن شََ ضن اََر  ََ ش ٍن ا ََ [السمَم 
 ،إىل آور اآلية، فمن أين ورثلت  هلذا العلل     (1)

 .وال أنت  أنبياء؟ ،وليس بعد حممد نيب

ش]: )صللى اهلل عليله وآلله(   من قوله تبار  وتعلاىل لنبيله   : )عليه السالم(فقال  شبنئهن  ْ ََلشمَْحئَتن

َلشبنهنش ََ ََع  [لنَس ََُ شلن
أمرىل اهلل أن  صلنا بله ملن دون    ، الذي مل حير  به لسانه لغرينا (2)

ملن دون أصلحابه، فلأنزل اهلل بلذلك      )عليله السلالم(  غرينا، فلذلك كان ناجى أواىل عليلا   

بَْ ش]قرآنا  يف قوله:  اعن ََ ش بََت شهِْْن  مَعن ََ]
ألصحابه:  )صلى اهلل عليه وآله(فقال رسول اهلل  ،(3)

 )صللوا  اهلل عليله(  طاللب   فللذلك قلال عللي بلن أبلي      .سألت اهلل أن جيعلها أذنك يلا عللي  

فيتح كل باب أللف   ،ألف باب من العل  )صلى اهلل عليه وآله(مين رسول اهلل بالكوفة: علَّ

من مكنون سلرىل مبلا  ل  أملري امللؤمنني أكلرم        )صلى اهلل عليه وآله(باب، وصه رسول اهلل 

                                                        

 .10، سورة احلديد: 180 آل عمران:رة سو (1)

 .16 القيامة:سورة  (2)

 .12 احلاقة:سورة  (3)
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أولاىل   عليله وآلله(  )صللى اهلل  ول  نبيله    ،)صللى اهلل عليله وآلله(   اخللق عليه، فكما ول  اهلل نبيله   

 ،ملن مكنلون سلرىل مبلا مل  لل  بله أحلدا  ملن قومله حتلى صلار إلينللا           )عليله السلالم(  عليلا   

 .فتوارثنا من دون أهلنا

واهلل مل يطللع عللى    ،عي عل  الغيلب فقال هشام بن عبد امللك: إن عليا  كان يدَّ

 .عى ذلك؟غيبه أحدا  فمن أين ادَّ

ن فيله  كتابلا  بليَّ   )صلى اهلل عليه وآلله( ىل أنزل على نبيه إن اهلل جل ذكر: )عليه السالم(فقال 

ش]يف قوله تعاىل:  ،ما كان وما يكون إىل يوم القيامة ْرئَلن ٍ بَ ًُ شلن ََ َبشمن ل اَ شَعبَب َ شالرن َُزم ََ

َْش ب بنمن ب ْمس  بْش َتىشلن ََ َمًْش َرح  ََ ًََّْىش ََ َءش [ََي 
َصب اَ هْش]، ويف قوله: (1) َءشهح  ََي  ش ْكلم ََ

َْشينيشإنش [َم َمشْمٍنب
ءَش]ويف قوله:  ،(2) ََي  ش  ْ ََ بنشمن اَ شينيشالرن [َم شيَتم  

، وأوحلى اهلل  (3)

أن ال يبقلى يف غيبله وسلرىل ومكنلون علمله شليئا  إال ينلاجي بله          )صلى اهلل عليه وآله(إىل نبيه 

  من بعدىل، ويتوىل غسلله وتكيينله وجنيطله    (4)ف القرآنفأمرىل أن يؤلِّ ،)عليه السالم(عليا  

ملللن دون قومللله، وقلللال ألصلللحابه: حلللرام عللللى أصلللحابي وأهللللي أن ينظلللروا إىل  

، وهلو قاضلي   غري أوي علي، فذنه مين وأنا منه، له ما لي وعليه ملا علليَّ   (5)عورتي

ألصلحابه: عللي بلن أبلي طاللب يقاتلل        )صلى اهلل عليه وآله(ديين ومنجز وعدي، ث  قال 

 يكن عند أحلد تأويلل القلرآن بكمالله     على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، ومل

                                                        

 .89 النحل:سورة  (1)

 .12 يس:سورة  (2)

 .38 األنعام:سورة  (3)

 أي إىل القرآن مع تيسريىل وتأويله. (4)

 أي إىل جسدي حني الغسل، وهذىل كناية عن أنه ال يغسل املعصوم إال املعصوم. (5)
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ألصلحابه:   )صللى اهلل عليله وآلله(   وللذلك قلال رسلول اهلل     ،)عليه السلالم( ومتامه إال عند علي 

أقضاك  علي، أي هو قاضيك ، وقال عملر بلن اخلطلاب: للوال عللي هلللك عملر،        

 .يشهد له عمر وجيحدىل غريىل

يت عيلالي  ولَّ :فقال .فقال: سل حاجتك ،ث  رفع رأسه فأطرق هشام طويال 

وال  ،فقلال: قلد آنلس اهلل وحشلته  برجوعلك إلليه        .وأهلي مستوحشني خلروجي

وفعللت   ،فاعتنقه أبلي ودعلا لله    :)عليه السالم(قال اإلمام الصادق  .تق  سر من يومك

 .(1)أنا كيعل أبي

 

 مع كبير القساوسة

بعد  السالم( )عليهمام الباقر عن أبيه اإل ييرو السالم( )عليهيف رواية عن اإلمام الصادق 

ث  نهض ونهضت معله وورجنلا إىل بابله،    وروجهما من عند هشام بن عبد امللك: 

فقلال   ؟.قال أبي: ملن هلؤالء   .ويف آور امليدان أناس قعود عدد كرري ،إذا ميدان ببابه

وهذا عامل هل  يقعد إلليه  يف كلل سلنة يوملا       ،احلجاب: هؤالء القسيسون والرهبان

 يستيتونه فييتيه . ،واحدا 

فلف أبي عند ذلك رأسه بياضل ردائه، وفعلت أنا مرل فعل أبي، فأقبل حنوه  

فأمر بعض غلمانه  .وقعد  وراء أبي، ورفع ذلك اخلج إىل هشام ،حتى قعد حنوه 

فينظر ما يصنع أبي، فأقبل وأقبل عداد من املسلمني فأحاطوا بنا،  ،أن حيضر املوضع

حتلى توسلطنا، فقلام إليله     ل وقلد شلد حاجبيله حبريلرة صليراء       لل   وأقبل عامل النصلارى 

                                                        

ملن   7الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،309ل   307ص 46ج :األنوار حبار (1)

 .1...، حأبواب تاري، أبي جعير حممد بن علي
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فقعللد فيلله  ،فجللاءوا بله إىل صللدر ا للس   .مني عليله مجيلع القسيسللني والرهبلان مسلللِّ  

ا أم ملن هلذىل   ِمنَّل  وأحا  به أصحابه، وأبي وأنا بيلنه ، فلأدار نظلرىل ثل  قلال ألبلي: أ      

 .األمة املرحومة؟

 فقال أبي: بل من هذىل األمة املرحومة.

 .من علمائها أم من جهاهلا؟ ،فقال: من أيه  أنت

 فقال له أبي: لست من جهاهلا.

 ث  قال له: أسألك. ،فاضطرب اضطرابا  شديدا 

 فقال له أبي: سل.

وال حيللدثون وال  ،عيللت  أن أهللل اجلنللة يطعمللون ويشللربون   فقللال: مللن أيللن ادَّ  

 .؟عونه من شاهد ال جيهليبولون، وما الدليل فيما تدَّ

عي من شاهد ال جيهل: اجلنني يف بطن أمله، يطعل  وال   ه أبي: دليل ما ندَّفقال ل

 حيدث.

ث  قال: هال بعمت أنك لست ملن   ،قال: فاضطرب النصراني اضطرابا  شديدا 

 !.علمائها؟

 فقال له أبي: وال من جهاهلا، وأصحاب هشام يسمعون ذلك.

 فقال ألبي: أسألك عن مسألة أورى.

 فقال له أبي: سل.

 ،موجلودة غلري معدوملة    ،عيت  أن فاكهة اجلنة أبدا  غضة طريلة من أين ادَّ فقال:

 .؟عند مجيع أهل اجلنة، وما الدليل عليه من شاهد ال جيهل

موجلودا  غلري    ،أن ترابنلا أبلدا  يكلون غضلا  طريلا       ،عيفقال له أبلي: دليلل ملا نلدَّ    
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 عند مجيع أهل الدنيا ال ينقطع. ،معدوم

 ثلللل  قللللال: هللللال بعمللللت أنللللك لسللللت مللللن   ،فاضللللطرب اضللللطرابا  شللللديدا 

 .؟!علمائها

 فقال له أبي: وال من جهاهلا.

 فقال له: أسألك عن مسألة.

 فقال: سل.

 ؟.فقال: أوجني عن ساعة ال من ساعا  الليل وال من ساعا  النهار

فقال له أبي: هي الساعة اليت بني طللوا اليجلر إىل طللوا الشلمس، يهلدأ فيهلا       

 ،ويييق املغمى عليه، جعلها اهلل يف الدنيا رغبلة  لللراغبني   ،هرويرقد فيه السا ،املبتلى

وحجللة  بالغللة  علللى اجلاحللدين املتكللجين   ،واضللحا  دللليال  ،ويف اآلوللرة للعللاملني هلللا

 التاركني هلا.

ألسألك عن  ث  قال: بقيت مسألة واحدة، واهلِل ،قال: فصاح النصراني صيحة 

 مسألة ال تهدى إىل اجلواب عنها أبدا .

 فذنك حانث يف ميينك. ،قال له أبي: سل

وماتللا يف يللوم واحللد، عمللر  ،فقلال: أوجنللي عللن مولللودين ولللدا يف يلوم واحللد  

 .؟وعمر اآلور مائة ومخسون سنة  يف دار الدنيا ،أحدهما مخسون سنة 

فلملا بلغلا مبللغ الرجلال      ،فقال له أبي: ذلك عزير وعزيرة، وللدا يف يلوم واحلد   

ََْ ش] ،عزير على محارىل راكبا  على قرية بأنطاكية مر ،مخسة  وعشرين عاما  َن َيشَخ  َن ََ

منَت  هنشُْشبَع ََّشَمت  ََذن بنيش َت شقَ َلشهَُمىشَْح  َن ، وقد كلان اصلطياىل وهلداىل، فلملا     [َعبَىشعْْتَ

َِئَْشَعئ مَش] ،قال ذلك القول غضب اهلل عليله  ش]سلخطا  عليله مبلا قلال،      [يَأََم مَئهْشُْشمن َْئ م
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[بَعَثَهْش
 ،وعزيرة أووىل ال يعرفه ،وعاد إىل دارىل ،على محارىل بعينه وطعامه وشرابه (1)

وعزيلر شلاب يف    ،فاستضافه فأضافه، وبعث إليه ولد عزيرة وولد ولدىل وقلد شلاووا  

وهل    ،ر أولاىل ووللدىل وقلد شلاووا    فلل  يلزل عزيلر يلذكَّ     ،سن مخلس وعشلرين سلنة    

عليله السلنون والشلهور،     ره  ويقولون: ما أعلملك بلأمر قلد مضلت    يذكرون ما يذكِّ

ما رأيلت شلابا  يف    ل:  وهو شي، كبري ابن مائة ومخس وعشرين سنة ل ويقول له عزيرة  

سن مخس وعشرين سنة  أعل  مبا كان بيين وبني أوي عزير أيام شلبابي منلك، فملن    

 أنا عزير، سخ  اهلل علليَّ  ،فقال: يا عزيرة ؟!.أهل السماء أنت أم من أهل األرض

لتلزدادوا بلذلك    ؛فأملاتين مائلة سلنة ثل  بعلرين      ،د أن اصطياني وهدانيبقول قلته بع

اللذي   ،ء قلدير، وهلا هلو هلذا محلاري وطعلامي وشلرابي        يقينا  إن اهلل على كلل شلي  

فعنلدها أيقنلوا، فأعاشله اهلل بيلنه       .أعادىل اهلل تعاىل كما كان ،ورجت به من عندك 

 حد.ث  قبضه اهلل وأواىل يف يوم وا ،مخسا  وعشرين سنة 

وقلاموا النصلارى عللى أرجلله ، فقلال       ،فنهض عامل النصارى عند ذلك قائملا  

حتللى هللتكين وفضللحين،  ،وأقعلدمتوىل معكلل   ،هلل  عللامله : جئتمللوني بللأعل  مللين 

ال واهلل ال  .وعنللدىل مللا للليس عنللدنا   ،وأعللل  املسلللمني بللأن هللل  مللن أحللا  بعلومنللا   

 سنة .وال قعد  لك  إن عشت  ،كلمتك  من رأسي كلمة  واحدة 

فتيرقوا وأبي قاعلد مكانله وأنلا معله، ورفلع ذللك اخللج إىل هشلام، فلملا تيلرق           

 ،نهض أبي وانصرأ إىل املنزل الذي كنا فيه، فوافانا رسلول هشلام باجللائزة    ،الناس

وواضلوا   ،ألن النلاس ملاجوا   ؛وأمرنا أن ننصرأ إىل املدينلة ملن سلاعتنا وال  للس    

                                                        

 .259 :سورة البقرة (1)
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 .(1)، فركبنا دوابنا منصرفنيفيما دار بني أبي وبني عامل النصارى

 

 مع إلياس النبي

بينلا أبلي   : )عليله السلالم(  قلال: قلال أبلو عبلد اهلل      ،)عليه السالم(عن أبي جعير الراني 

حتلى   ،فقطع عليه أسلبوعه  ،إذا رجل معتجر قد قيض له ،يطوأ بالكعبة )عليه السالم(

 .: مرحبا  يلا ابلن رسلول اهلل   فقال .فكّنا ثالثة  أدوله إىل دار جنب الصيا، فأرسل إليَّ

 ،يلا أبلا جعيلر    .ث  وضع يدىل على رأسي، وقال: بار  اهلل فيك يا أمني اهلل بعد آبائله 

إن شئت فأوجني وإن شلئت فأوجتلك، وإن شلئت سللين وإن شلئت سلألتك، وإن       

قلال: فذيلا  أن ينطلق     .قلال: كلل ذللك أشلاء     .شئت فاصلدقين وإن شلئت صلدقتك   

قلال: إمنلا ييعلل ذللك ملن يف قلبله علملان         .ضمر للي غلريىل  لسانك عند مسأليت بأمر ت

قلال:   .وإن اهلل عز وجل أبى أن يكون له عل  فيله اولتالأ   ، الف أحدهما صاحبه

هذىل مسأليت وقد فسر  طرفا  منها، أوجني عن هذا العل  اللذي لليس فيله اولتالأ     

 .من يعلمه؟

للعبللاد منلله فعنللد  قللال: أمللا مجلللة العللل  فعنللد اهلل جللل ذكللرىل، وأمللا مللا البللد      

 األوصياء.

وقال: هلذىل أرد    ،وتهّلل وجهه ،واستوى جالسا  ،قال: فيتح الرجل عجرته

فكيلف   ،وهللا أتيلت، بعملت أن علل  ملا ال اولتالأ فيله ملن العلل  عنلد األوصلياء           

 .؟يعلمونه
                                                        

 7البلاب  ،)عليله السلالم(   وحمملد بلن عللي    كتاب تاري، علي بلن احلسلني   ،311ل   309ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .1...، حاري، أبي جعير حممد بن عليأبواب تمن 
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يعلمه، إال أنه  ال يرون ما كان رسلول اهلل   )صلى اهلل عليه وآله(قال: كان رسول اهلل 

 ،ثون، وإنه كان ييد إىل اهلل جلل جاللله  ألنه كان نبيا  وه  حمدَّ  ؛يرى اهلل عليه وآله()صلى 

 فيسمع الوحي وه  ال يسمعون.

فقال: صدقت يا ابن رسول اهلل، سآتيك مبسألة صعبة، أوجني عن هلذا العلل    

 .)صلى اهلل عليه وآله(ما له ال يظهر كما كان يظهر مع رسول اهلل 

وقلال: أبلى اهلل أن يطللع عللى علمله إال ممتحنلا         ،ليله السلالم(  )عقال: فضحك أبلي  

وال  ،أن يصج عللى أذى قومله   )صلى اهلل عليه وآلله( لإلميان به، كما قضى على رسول اهلل 

َمْتش] :جياهده  إال بأمرىل، فك  من اكتتام قد اكتت  به حتلى قيلل لله     َ شبنَمئ شمْئ  ْ ئََّ يَ ا 

شال ش ْن شَع ض  هَع تن َْشـََ ب كن تن [ْمش 
ولكنه إمنا  ،وأي  اهلل أن لو صدا قبل ذلك لكان آمنا  .(1)

فلودد  أن عينيلك تكلون ملع مهلدي       .فللذلك كلف   ،نظر يف الطاعة وواأ اخللالأ 

واملالئكة بسيوأ آل داود بني السماء واألرض تعلذب أرواح الكيلرة ملن     ،هذىل األمة

ال: ها إن ث  ق ،وتلحق به  أرواح أشباهه  من األحياء، ث  أورج سييا  ،األموا 

 : إي والذي اصطيى حممدا  على البشر.)عليه السالم(فقال أبي  ل قال ل هذا منها

ملا سلألتك علن أملر  وللي بله        ،وقلال: أنلا إليلاس    ،قال: فرد الرجلل اعتجلارىل  

وساق احلديث بطوله  ل  غري أني أحببت أن يكون هذا احلديث قوة  ألصحابك ،جهالة

 .(2)  أرىلفل ،ث  قام الرجل وذهب ل إىل أن قال

 

                                                        

 .94 احلجر:سورة  (1)

 .1، حباب يف شأن إنا أنزلناىل يف ليلة القدر وتيسريها، كتاب احلجة، 247ل  442ص 1ج :الكايف (2)
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 إمام أهل العراق 

يف  )عليله السلالم(  قال: أقبلل أبلو جعيلر     ،عن أبيه ،عن أمحد بن إمساعيل الكاتب

فقيلل هلل : إملام أهلل      ؟.املسجد احلرام، فنظر إليه قوم من قلريش فقلالوا: ملن هلذا    

فأتلاىل شلاب ملنه  فقلال لله: يلا        .فقال بعضه : لو بعرت  إليه بعضك  فسلأله  .العراق

 .شرب اخلمرفقال:  ؟.كج الكبائرما أ ،ع 

أمل أقل للك يلا ابلن    فقال له:  .فأتاه  فأوجه ، فقالوا له: عد إليه، فعاد إليه

وقتل النيس اليت  ،والسرقة ،إن شرب اخلمر يدول صاحبه يف الزنا .أخ شرب اخلمر

 ،وأفاعيل اخلمر تعلو عللى كلل ذنلب    .ويف الشر  باهلل عز وجل ،حرم اهلل عز وجل

 .(1)تعلو شجرها على كل شجر كما

 

 هذا أعلم أهل األرض

: مللن هللذا الللذي  ل   )عليلله السللالم(مشللريا  إىل البللاقر ل قللال األبللرش الكللليب هلشللام     

وهو يلزع  أنله ابلن رسلول      ،قال: هذا نيب الكوفة ؟!.احتوشته أهل العراق يسألونه

ىل وقللال: يللا ابللن فأتللا .وميسللر القللرآن، فاسللأله مسللألة  ال يعرفهللا  ،وبللاقر العللل  ،اهلل

قلال: فلذني أسلألك     .نعل  قال:  ؟.قرأ  التوراة واإل يل والزبور واليرقان ،علي

فذن كنت مسرتشدا  فستنتيع مبا تسأل عنه، وإن كنت متعنتا   ،سلقال:  .عن مسائل

 .فتضل مبا تسأل عنه

 .؟)عليهما السالم(قال: ك  اليرتة اليت كانت بني حممد وعيسى 

                                                        

أبلواب  ملن   9الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،358ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .12...، ححممد بن عليتاري، أبي جعير 
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 .ولنا فسبعمائة سنة، وأما يف قولك فستمائة سنةأما يف ققال: 

ش]قال: فأوجني عن قوله تعاىل:  ضن ْضشَغب َتشاََر  َمشمٍََّْمْلشاََر  [ََت 
ما الذي  ،(1)

 .؟يأكل الناس ويشربون إىل أن ييصل بينه  يوم القيامة

فيها أنهار متيجرة يلأكلون ويشلربون    ،حيشر الناس على مرل قرصة النقيقال: 

 .يرغ من احلسابحتى ي

 .؟فقال هشام: قل له: ما أشغله  عن األكل والشرب يومئذ 

ش] :ومل يشتغلوا عن أن قالوا ،ه  يف النار أشغلقال:  َْ ئ شهَينبْضئتاشَعبَب اَئ شمن هَن 

مم شَرَيقَْرْ شُْشـال ش شمن  َ شهَ [َم ءن
(2). 

 قال: فنهض األبرش وهو يقول: أنت ابن بنت رسول اهلل حقا .

فذن هذا أعل  أهلل األرض   ل  يا بين أميةل قال: دعونا منك    ،إىل هشامث  صار 

)صلى اهلل عليه وآله(مبا يف السماء واألرض، فهذا ولد رسول اهلل 
(3). 

 

 

 

 مع عمرو البصري

 ؛)عليله السلالم(  روي أن عمرو بلن عبيلد البصلري وفلد عللى حمملد بلن عللي البلاقر          

                                                        

 .48 :سورة إبراهي  (1)

 .50 :سورة األعراأ (2)

فصلل يف  ، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،198ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (3)

 .)عليه السالم(ه علم
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لَئ]ملا معنلى قولله تعلاىل:      ،ا فقلال لله: جعللت فلد     .المتحانه بالسؤال عنه ََ شََئَتشـهَ   

ََْمئ  َضشَك َََُئ شَرم قًئ شيَفَََق اَ  اََر  ََ ش ٍن ا ََ شالسمئَم  شَكفَئْتَاشهَنم َْ َ [المئذن
ملا هلذا الرتلق     ،(1)

 .واليتق؟

كانت السماء رتقا  ال تنزل القطلر، وكانلت األرض   : )عليه السالم(فقال أبو جعير 

 .وفتق األرض بالنبا  ، السماء بالقطررتقا  ال خترج النبا ، فيتق اهلل

جعللت  ل فانطلق عمرو ومل جيد اعرتاضا  ومضلى، ثل  علاد إليله فقلال: أوجنلي        

َََتى]عن قوله تعاىل:  ل فدا  ش شَغَضٍنيشيَقََّ  شَعبَب هن بنل  شََح   ْ َم ََ]
 .ما غضب اهلل؟ ،(2)

ملن ظلن أن    ،يلا عملرو   .غضب اهلل تعلاىل عقابله  : )عليه السالم(فقال له أبو جعير 

 .(3)ء فقد كير اهلل يغريىل شي
 

 س اليمانيوأسئلة طاو

جالسا   )عليه السالم(عن أبي بصري، قال: كان موالنا أبو جعير حممد بن علي الباقر 

س اليمللاني يف مجاعللة مللن  وإذ أقبللل طللاو  ،وحوللله عصللابة مللن أوليائلله   ،يف احلللرم

أذنلا  : )عليله السلالم(  قلال   .لسلؤال : ائذن للي با )عليه السلالم( أصحابه، ث  قال ألبي جعير 

 .لك فسل

أرد  أن  ل   يلا شللي،  ل   وهملت قللال:  .قلال: أوجنللي متللى هلللك ثلللث النللاس؟ 

متى هلك ربع الناس، وذلك يوم قتل قابيُل هابيلَل كلانوا أربعلة ، آدم وحلواء      :تقول
                                                        

 .30 :سورة األنبياء (1)

 .81 :سورة طه (2)

ء  يف شلي  )عليله السلالم(  احتجاج أبي جعير حممد بن علي البلاقر   ،327-326ص 2ج :حتجاج للطجسياال (3)

 .مما يتعلق باألصول واليروا
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 .فهلك ربعه  ،وقابيل وهابيل

 .أو املقتول؟ فقال: أصبت ووهمت أنا، فأيهما كان أبا الناس القاتل

 .ال واحد منهما، بل أبوه  شيث بن آدمقال: 

 .ي آدم آدم؟مس  َ قال: فِل

 .ألنه رفعت طينته من أدي  األرض السيلىقال: 

 .يت حواء حواء؟مس  َ قال: فِل

)عليه السالم(يعين ضلع آدم  ،ألنها ولقت من ضلع حيقال: 
 (1). 

 .ي إبليس إبليس؟مس  َ قال: فِل

 .فال يرجوها ،ألنه أبلس من رمحة اهلل عز وجلقال: 

 .ي اجلن جنا ؟مس  َ قال: فِل

 .فل  يروا ،ألنه  استجنواقال: 

 .؟قال: فأوجني عن أول كذبة كذبت من صاحبها

َْش]إبليس حني قال: قال:  ب ش ن  ْ َخبَق ََهْشمن ََ شَُ َرش  ْ ا هْشَخبَق ََانيشمن شمن [هََُ شَخب ت 
(2). 

 .؟عن قوم شهدوا شهادة احلق وكانوا كاذبنيقال: فأوجني 

: ونشهد إنك لرسول اهلل، )صلى اهلل عليه وآله(املنافقون حني قالوا لرسول اهلل قال: 

شال ئ]فأنزل اهلل عز وجلل:   َْ ُْشـإنَِاشَجئ َء ََ مئَ شلََتْسئتْلشُنش ئَتَّْشإُن ْماَ ينقْتَنشقَئ لْتاشَُش 

ُْش ََ مَ شلََتْستلْهْش شال ششََع بَْ شإُن َتَّْشإننم بْتنَشـََش  ِن شلََر  َْ ب [ْماَ ينقن
(3). 

                                                        

 .أي من فاضل طينته (1)

 .76، سورة ص: 12 :سورة األعراأ (2)

 .1 :سورة املنافقون (3)
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ذكرىل اهلل عز وجل يف  ،قال: فأوجني عن طري طار مرة  ومل يطر قبلها وال بعدها

 .ما هو؟ ،القرآن

أطارىل اهلل عز وجل عللى بلين إسلرائيل حلني أظلله  عنلاح        ،طور سيناءفقال: 

ِ شَََُق اَئ شال ئ]لله علز وجلل:    وذللك قو  ،منه فيه ألوان العذاب حتى قبل التوراة إن ٍََلشـََ ََ

شبنتن  ش اقنع  ََ َظاُّتاشهَُمهْش ََ شَكأَُمهْشْظبْم ش قَْت   [يَت 
 .اآلية ،(1)

وال  ،وال ملن اإلنلس   ،قال: فأوجني من رسول بعره اهلل تعلاىل لليس ملن اجللن    

 .ذكرىل اهلل عز وجل يف كتابه؟ ،من املالئكة

للريي قابيلل كيلف يلواري سلوأة أويله        ؛جلل الغراب حني بعره اهلل علز و فقال: 

ََئهْش]قال اهلل علز وجلل:    .هابيل حني قتله شلنبْتن ضن شينئيشاََر  َْ ٍ َحئ شُْشْغَتابًئ شََ ََ يٍََعَئ

بهنش هَطَشهَخن [َكب َفشََْتارن شَست 
(2). 

وال مللن  ،وال مللن اإلنللس ،للليس مللن اجلللن ،قللال: فللأوجني عمللن أنللذر قوملله 

 .؟كتابه ذكرىل اهلل عز وجل يف ،املالئكة

ش]النملللة حللني قالللت:   :قللال َمئئامْر   شََلشََح  ن اَْر   ْخبْئئتاشَمَسئئ كن ئئْلشاو  ََئئ شهَََُّتئئ شالامم 

عْْتَنَش شََلشََش    َْ ََ ْجاْتْوهْش ََ [ْسبَب َم ْنش
(3). 

وال مللن  ،وال مللن اإلنللس ،للليس مللن اجلللن  ،قللال: فللأوجني مللن ُكللذب عليلله 

 .؟ذكرىل اهلل عز وجل يف كتابه ،املالئكة

 .)عليه السالم(الذئب الذي كذب عليه إووة يوسف  قال:
                                                        

 .171 :سورة األعراأ (1)

 .31 :سورة املائدة (2)

 .18 :سورة النمل (3)



  53من حياة اإلمام الباقر  

ذكللرىل اهلل عللز وجللل يف  ،ء قليللله حللالل وكللرريىل حللرام  قللال: فللأوجني عللن شللي 

 .؟كتابه

هنش] :قال اهلل عز وجل ،نهر طالو قال:  يًَْشبنبََّن َََتَفشْغت  شاغ  ْن شَم [إنَلم
(1). 

حيجر علن   وعن صوم ال ،قال: فأوجني عن صالة ميروضة تصلى بغري وضوء

 ؟.أكل وشرب

 ،)عليله وعلليه  السلالم(   فالصالة على النيب وآلله   ،أما الصالة بغري وضوءقال: 

َمش]وأمللا الصللوم فقوللله عللز وجللل:    ئئَ شالبَئئت  شهَْكبَن  ْ ًم شيَبَئئ شَائئت  ْن َم ح  بئئتم شلن ٍْ َنئئيشَُئئذَر  إُن

بًّ  ُ سن [إن
(2). 

ء  وعن شي ،ء يزيد وال ينق  وعن شي ،ء يزيد وينق  قال: فأوجني عن شي

 .؟ينق  وال يزيد

أملا الشليء اللذي يزيلد ويلنق  فهلو القملر، والشليء         : )عليله السلالم(  فقلال البلاقر   

 .(3)الذي يزيد وال ينق  فهو البحر، والشيء الذي ينق  وال يزيد فهو العمر

 

 جابر الجعفي وأسرار علومهم

حلديرا  مل  بسلبعني   )عليله السلالم(  قلال: حلدثين حمملد بلن عللي       ،عن جابر بن يزيلد 

 )عليله السلالم(  فلما مضى حممد بن علي  ،وال أحدث بها أحدا  أبدا  ،أحدث بها أحدا  ق 

فقللت: جعللت    )عليه السلالم( فأتيت أبا عبد اهلل  .وضاق بها صدري ،ثقلت على عنقي

                                                        

 .249 :سورة البقرة (1)

 .26 :سورة مري  (2)

 .5...، حأبواب تاري، أبي جعير حممد بن عليمن  9الباب ،353ل  351ص 46ج :حبار األنوار (3)
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وال  لرج شليء منهلا     ،إن أبا  حدثين سبعني حديرا  مل  رج مين شيء منهلا  ،فدا 

فمللا  ،وضللاق بهللا صللدري  ،وقللد ثقلللت علللى عنقللي   ،هاوأمرنللي بسللرت  ،إىل أحللد

 ؟.تأمرني

فلاورج إىل اجلبانلة    ،إذا ضلاق بلك ملن ذللك شليء      ،يا جلابر : )عليه السالم(فقال 

ثل    ،حلدثين حمملد بلن عللي بكلذا وكلذا       :وقلل  ،ث  دل رأسك فيهلا  ،واحير حيرية 

فخلف علين ملا كنلت      ،قلال جلابر: فيعللت ذللك     .طمه، فذن األرض تسلرت عليلك  

 .(1)دىلأج

 وليس للتحديد. ،أقول: الظاهر أن عدد السبعني للكررة

سلبعني أللف    )عليله السلالم(  قال: حدثين أبلو جعيلر    ،ويف رواية: عن جابر اجلعيي

: جعللت  )عليله السلالم(  قال جابر: فقلت ألبي جعير  .مل أحدث بها أحدا  أبدا  ،حديث

 ،الذي ال أحدث به أحدا  ،إنك محلتين وقرا  عظيما  مبا حدثتين به من سرك  ،فدا 

  .ورمبا جاش يف صدري حتى يأوذني منه شبيه اجلنون

ودل رأسلك   ،فاحير حيرية  ،فاورج إىل اجلبان ،فذذا كان ذلك ،يا جابرقال: 

 .(2)حدثين حممد بن علي بكذا وكذا :ث  قل ،فيها

 

 العلم الصحيح عندنا

                                                        

، بالطللائف )صلللى اهلل عليلله وآللله( حللديث الللذي أضللاأ رسللول اهلل  روضللة، كتللاب ال، 157ص 8ج :الكللايف (1)

 .149ح

أبلواب  ملن   8الباب ،)عليه السالم( علي وحممد بن كتاب تاري، علي بن احلسني ،340ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .30...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي
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ة بلن كهيلل واحلكل  بلن     لسللم  )عليله السلالم(  قلال: قلال أبلو جعيلر      ،عن أبي ملري  

أهللل فللال اللدان علمللا  صللحيحا  إال شلليئا  وللرج مللن عنللدنا     ،شللرقا وغربللاعتيبللة: 

 .(1)البيت

ش]قال: قال لي: إن احلك  بن عتيبة ممن قال اهلل:  ،وعن أبي بصري ِن شالامئ  َْ من ََ

َْش انب من  َ شبنْمئئ َْئئ   َمئئ ش ََ ش ئئتن شاََخن من بنئئ لبَت  ََ شََقْئئتْلشنََمامئئ شبنئئ هللنش  ْ [َمئئ
فليشللرق احلكلل    ،(2)

)عليلله أمللا واهلل ال يصلليب العللل  إال مللن أهللل بيللت نللزل عللليه  ججئيللل         .وليغللرب

 .(3)السالم(
 

 أحوال يوم القيامة

فلدول   ،قال: حج هشام بن عبلد املللك   ،عن عبد الرمحن بن عبد اهلل الزهري

 سلالم( )علليه  ال املسجد احلرام متكئا  على يد سلامل ملوالىل، وحمملد بلن عللي بلن احلسلني        

فقلال لله    .هذا حمملد بلن عللي بلن احلسلني      ،فقال له سامل: يا أمري .جالس يف املسجد

قال: اذهب إليه وقل له: يقول لك األمري  .قال: نع  .هشام: امليتون به أهل العراق

 .؟ما الذي يأكل الناس ويشربون إىل أن ييصل بينه  يوم القيامة

فيهلا أنهلار    ،اس عللى مرلل قلرص النقلي    حيشر النل : )عليه السالم(قال له أبو جعير 

 .يأكلون ويشربون حتى ييرغ من احلساب ،ميجرة

اذهب إليه فقل له: يقول لك  .قال: فرأى هشام أنه قد ظير به، فقال: اهلل أكج

                                                        

باب أنه ليس شيء من احلق يف يد النلاس إال ملا ولرج ملن عنلد األئملة        ، كتاب احلجة،399ص 1ج :الكايف (1)

 .3، ح)عليه  السالم(

 .8 :سورة البقرة (2)

 .2، ح6الباب ،9ص 1ج :()صلى اهلل عليه بصائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (3)
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هل  يف النلار   : )عليله السلالم(  فقال له أبو جعير  ؟.ما أشغله  عن األكل والشرب يومئذ 

شال ئ] :اومل يشغلوا عن أن قالو ،أشغل َْ ئ شهَينبْضتاشَعبَب اَئ شمن ئ شَرَيقَْرئْ شـهَن  مم شمن  َ شهَ َم ءن

[ُْش
(1).  (2)فسكت هشام ال يرجع كالما. 

 

 ركود الشمس

أوجنلي   ،: جعلت فدا )عليه السلالم( قال: قلت ألبي جعير  ،عن حممد بن مسل 

  ثل  .وأعضلل مسلألتك   ،ما أصغر جرتلك  ل  يا حممدل وحيك  قال:  ؟.بركود الشمس

واحلديث  ،إنك ألهل للجوابث  قال لي يف اليوم الرابع:  ،سكت عين ثالثة أيام

 .(3)معروأ

 

 كيفية الخلق

فلذذا   ،إن اهلل عز وجل ولق والقلني : ل  يف حديث ل  )عليه السلالم( قال اإلمام الباقر 

ا َتئ شَخبَق اَئ] :فأولذوا ملن الرتبلة الليت قلال يف كتابله       ،أراد أن  لق ولقا  أملره   شمن  ْك  

ئَتى شمَئ َرطًشهْخ  ْجْر   ئتن ا َت شُْر  من ََ ش بَّْْك   ينبَت شُْعن ََ]
فعجلن النطيلة بتللك الرتبلة الليت        ،(4)

 ،يا رب : لق منها بعد أن أسكنها الرح  أربعني ليلة ، فذذا متت له أربعة أشهر قالوا

 أبيض أو أسود، فذذا ورجلت اللروح   ،فيأمره  مبا يريد من ذكر أو أنرى ؟.ختلق ماذا
                                                        

 .50 :سورة األعراأ (1)

)عليله  البلاقر  عللي  حممد بلن  باب تاري، اإلمام  ،164ل   163ص 2ج :اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد (2)

 .)عليه السالم(فصل يف ذكر فضائل اإلمام الباقر  ،وفضله السالم(

 .ما روي يف حممد بن مسل  ،سالم()عليه  الما روي يف أصحاب األئمة ، 201ص :وتصاصاال (3)

 .55 :سورة طه (4)
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ورجت هذىل النطية بعينهلا منله كائنلا  ملا كلان، صلغريا  أو كلبريا ، ذكلرا  أو          ،من البدن

 .(1)أنرى، فلذلك يغسل امليت غسل اجلنابة

 أي غسال  كغسل اجلنابة وهو غسل امليت.

 

 علم ما كان وما يكون

 إىل حمملد البلاقر   )صللى اهلل عليله وآلله(   غ سلالم رسلول اهلل   روي أن جابر األنصاري بلَّل 

فبكلى   .فذنلك راحلل إىل ربلك    ،أثبت وصليتك فقال له حممد بن علي:  .)عليه السالم(

)صللى اهلل  رسول اهلل  فهذا عهد عهدىل إليَّ !وما علمك بذلك ،جابر وقال له: يا سيدي

لقد أعطاني اهلل عل  ما كان وما هو كائن إىل يلوم   ل  يا جابرل  واهلِلفقال له:  .عليه وآلله( 

 .(2)وأدركته الوفاة ،جابر وصيته وأوصى .القيامة

 

 

 

 علم النبيين

يوشلك أن تبقلى    ،يلا جلابر  : )صللى اهلل عليله وآلله(   ويف رواية أورى: قال رسول اهلل 

حمملد، يبقلر علل  النبليني بقلرا ، فلذذا لقيتله         :حتى تلقى ولدا  لي ملن احلسلني يقلال لله    

                                                        

 .1، حباب العلة يف غسل امليت غسل اجلنابة، كتاب اجلنائز، 163-162ص 3ج :الكايف (1)

، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،197-196ص 4ج :)عليه  السلالم( مناقب آل أبي طالب  (2)

 .)عليه السالم(ه علمفصل يف 
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 .(1)فأقرئه مين السالم

 

 جابر يتعلم منه
 

 ،وحممد بن مسل  ،وأبان بن تغلب ،وسليمان األعمش ،بعن سعيد بن املسي

وأبي والد الكابلي: أن جابر بن عبد اهلل األنصلاري كلان يقعلد يف     ،وبرارة بن أعني

ينادي: يا بلاقر، يلا بلاقر العلل ، فكلان أهلل املدينلة         )صلى اهلل عليه وآله(مسجد رسول اهلل 

)صلى اهلل كين مسعت رسول اهلل ول ،وكان يقول: واهلل ما أهجر .يقولون: جابر يهجر

 ،و ائلله  لائلي   ،من أهل بييت امسله امسلي   إنك ستدر  رجال يقول:  عليه وآله(

 يبقر العل  بقرا ، فذا  الذي دعاني إىل ما أقول.

فقال: يا غالم أقبل، فأقبل، ث  قال  .)عليه السلالم( ابا  فيه الباقر قال: فلقي يوما  كتَّ

يلا غلالم ملا     .واللذي نيلس جلابر بيلدىل     ، ائلل رسلول اهلل   فقلال:  .له: أدبر، فأدبر

فقلال:   .ابن علي بن احلسنيقال:  ؟.قال: ابن من .امسي حممدقال:  ؟.امسك

 .للك رسلول اهلل  نعل ، فلأبلغين ملا محَّ   قال:  .فدتك نيسي فذذا  أنت الباقر ،يا بين

قلال:   .يقرئك السالم أبو  رسول اهلل ،ل رأسه وقال: بأبي أنت وأميفأقبل إليه يقب 

على رسول اهلل السالم ما قامت السماوا  واألرض، وعليلك السلالم يلا     ،يا جابر

 . غت السالمجابر مبا بلَّ

قلد فعللها    ،يا بينقال: فرجع الباقر إىل أبيه وهو ذعر، فأوجىل باخلج فقال له: 

                                                        

أبلواب  ملن   6الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،296ص 46ج :ر األنوارحبا (1)

 .25...، ضمن حتاري، أبي جعير حممد بن علي
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 ،ريف النهلار فكلان جلابر يأتيله طل     .اللزم بيتلك   ،يلا بلين  قلال:   .نعل  قال:  .جابر

لصلحبته ملن رسلول اهلل     ؛فكان الباقر يأتيه على وجله الكراملة   .وأهل املدينة يلومونه

، قال: فجلس حيدثه  عن أبيه عن رسول اهلل فل  يقبللوىل، فحلدثه    )صلى اهلل عليه وآلله( 

 .(1)عن جابر فصدقوىل، وكان جابر واهلل يأتيه ويتعل  منه
 

 فصل الخطاب

نَمَب اَئ هْش]أنه  ربقوا فصل اخلطاب، كما قلال تعلاىل:    م()عليه  السالومن ميزاته   ََ

َلشال شـال ش يَص  ََ َمَْش ر  َ  بنشـحن [رن
(2). 

)عليله  قد مجع حمملد بلن عللي بلن احلسلني      )قال اجلاحظ يف كتاب البيان والتبيني: 

صللالح حللال الللدنيا حبللذافريها يف كلمللتني، فقللال: صللالح مجيللع املعللايش          السللالم(

 .(3)(ثلران فطنة وثلث تغافل ء مكيال والتعاشر مل

 

 شمولية علمهم

يوملا    )عليله السلالم(  قال: ركلب أبلو جعيلر     ،عن أبيه ،عن إمساعيل بن أبي محزة

ومعنلا سلليمان بلن     ،إىل حائ  له ملن حيطلان املدينلة، فركبلت معله إىل ذللك احللائ        

 .يعل  اإلمام ما يف يومه؟ ،والد، فقال له سليمان بن والد: جعلت فدا 

                                                        

فصلل يف  ، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،196ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (1)

 .)عليه السالم(ه علم

 .20ص:  سورة (2)

فصلل يف  ، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،204ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (3)

 .)عليه السالم(ه علم
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والذي بعث حممدا  بالنبوة واصطياىل بالرسالة، إنه لليعل  ملا    ،يا سليمان فقال:

أما علمت أن روحلا  ينلزل عليله يف     ،يا سليمان ل  ث  قال ل  يف يومه ويف شهرىل ويف سنته

فيعل  ما يف تلك السنة إىل ما يف مرلها من قابل، وعل  ما حيدث يف الليلل   ،ليلة القدر

 .ن إليه قلبكوالنهار والساعة ترى ما يطمئ

السلاعة يسلتقبلك رجلالن قلد     وحنلو ذللك حتلى قلال:      قال: فو اهلل ما سرنا إال مليال  

فقلال أبلو    .حتلى اسلتقبلنا اللرجالن    فو اهلل ما سرنا إال ميال  ،سرقا سرقة  قد أضمرا عليها

 .سلرقتما فقلال:   .تلي بهملا  فأوذا حتى ُأ .عليك  بالسارقنيلغلمانه:  )عليه السلالم( جعير 

ألبعلرن إىل   ،للئن أنتملا مل خترجلا ملا سلرقتما      واهلِلفقلال:   .فحليا له باهلل أنهملا ملا سلرقا   

حتللى  ،املوضللع الللذي وضللعتما فيلله سللرقتكما، وألبعللرن إىل صللاحبكما الللذي سللرقتماىل    

 .يأوذكما ويرفعكما إىل والي املدينة، فرأيكما

لمانه أن يستوثقوا منهما، غ )عليه السالم(فأبيا أن يردا الذي سرقاىل، فأمر أبو جعير 

 ل  وأشلار بيلدىل إىل ناحيلة ملن الطريلق      ل فانطلق أنت يلا سلليمان إىل ذللك اجلبلل    قال: 

 ،فادولل أنلت فيله بنيسلك     ،فلذن يف قللة اجلبلل كهيلا      ،فاصعد أنت وهؤالء الغلملان 

وسلوأ   ومل يلأ ِ  ،تستخرج ما فيه وتدفعه إىل موىل هذا، فذن فيه سرقة  لرجلل آولر  

 .يأتي

فصعد  إىل  ،لقت ويف قليب أمر عظي  مما مسعت، حتى انتهيت إىل اجلبلفانط

حتلى أتيلت بهملا أبلا      ،فاستخرجت منه عيبتني وقلر رجللني   ،الكهف الذي وصيه لي

إن بقيلت إىل غلد رأيلت العجلب باملدينلة مملا        ،يلا سلليمان  فقلال:   .)عليله السلالم(  جعير 

 . يظل  كرري من الناس

فأدولنلا معله    ،بأيدينا )عليه السلالم( أصبحنا أوذ أبو جعير  فلما ،فرجعنا إىل املدينة
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وإذا  .هلؤالء سلرقوها   :فقلال  .وقد دول املسروق منه برجال بلراء  ،على والي املدينة

 ،ولليس هل  سلراقه    ،إن هلؤالء بلراء  : )عليله السلالم(  فقال أبو جعيلر   .الوالي يتيرسه 

عى ما ة فيها كذا وكذا، فادَّقال: عيب .؟ما ذهب لك ل  ث  قال لرجل ل  وسراقه عندي

فقلال: أنلت    .تكلذب  َ ِلل  :)عليله السلالم(  فقال أبو جعير  .وما مل يذهب منه ،ليس له

 أعل  مبا ذهب مين.

ائلتين  ث  قال للغلالم:   ،)عليه السالم(فه  الوالي أن يبطش به حتى كيه أبو جعير 

فهلو كلاذب مبطلل     ،هذاعى فوق إن ادَّث  قال للوالي:  .فأتى بها ،بعيبة كذا وكذا

وهو يأتيك إىل أيام، وهو رجل  ،عى، وعندي عيبة أورى لرجل آوريف مجيع ما ادَّ

 ،وأملا هلذان الّسلارقان    .فلذن عيبتله عنلدي    ،ملن أهلل بربلر، فلذذا أتلا  فأرشلدىل إلليَّ       

فكانا يريان أنه ال يقطعهملا   ،تي بالسارقنيفُأ .فلست ببارح من هاهنا حتى تقطعهما

 ؟!.تقطعنا ومل نقر على أنيسنا بشيء َ فقال أحدهما: ِل .)عليه السلالم( ر بقول أبي جعي

فلمللا  .قلال: ويلكمللا شلهد عليكمللا مللن للو شللهد عللى أهللل املدينللة ألجلز  شللهادته     

وملا سلرني أن اهلل جلل     ،لقد قطعلتين حبلق   ل  يا أبا جعير ل  قطعهما قال أحدهما: واهلِل

وإنلي ألعلل  أنلك ال     ،بتله املدينلة  وعال أجرى توبيت على يد غلري ، وأن للي ملا حا   

وأنللت  معللدن  ،وعللليك  نزلللت املالئكللة  ،ولكللنك  أهللل بيللت النبللوة  ،تعللل  الغيللب

 الرمحة.

ثل  التيلت إىل اللوالي     .أنت على ولري وقال له:  ،)عليه السلالم( فرق له أبو جعير 

 .لقد سبقته يدىل إىل اجلنة بعشرين سنة  واهلِلومجاعة الناس فقال: 

 .رأيت داللة  أعجلب ملن هلذا    ،ان بن والد ألبي محزة: يا أبا محزةفقال سليم

حتى جاء الجبلري  ثالثا  ما لبرنا إال  فو اهلِل .فقال أبو محزة: العجيبة يف العيبة األورى
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، فأتلاىل فقلال لله    )عليله السلالم(  إىل الوالي وأوجىل بقصتها، فأرشدىل الوالي إىل أبي جعيلر  

فقال الجبري: إن أنت أوجتين  .عيبتك قبل أن ختجنيأال أوج  مبا يف أبو جعير: 

 مبا فيها علمت أنك إمام فرض اهلل طاعتك.

ومن الرياب  ،وألف دينار لغري  ،ألف دينار لك: )عليه السالم(فقال له أبو جعير 

حمملد بلن عبلد    قلال:   ؟.فملا اسل  الرجلل اللذي لله األللف دينلار        :قلال  .كذا وكلذا 

 .ب ينتظر ، تراني أوج  إال باحلقوهو على البا ،الرمحن

وأشللهد  ،)عليله السلالم(  فقلال الجبلري: آمنلت بلاهلل وحلدىل ال شلريك لله، ومبحملد         

 الذين أذهب اهلل عنك  الرجس وطهرك  تطهريا . ،أنك  أهل بيت الرمحة

فخر يشكر، فقال سليمان بن والد:  .رمحك اهلل :)عليه السالم(فقال أبو جعير 

)عليله  وكنلت أرى األقطلع ملن أصلحاب أبلي جعيلر        ،ر سلنني حججت بعد ذللك عشل  

السالم(
(1). 

 .(2)فعاش الرجل عشرين سنة  ل: بعد قوله بعشرين سنة  ل ويف اخلرائج واجلرائح

                                                        

 .664، حما روي يف سليمان بن والد ،360ل  357ص: رجال الكشي (1)

 .8، ح6الباب ،277ص 1ج :اخلرائج واجلرائح (2)
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 يصلي على راحلته

وأنا أريد أن أسأله  ،)عليه السلالم( قال: دولت على أبي جعير  ،عن فيض بن مطر

 )صللى اهلل عليله وآلله(   كلان رسلول اهلل   تلدأني فقلال:   قلال: فاب  .عن صالة الليل يف احململل 

 .(1)يصلي على راحلته حيث توجهت به

 

 نحن الشجرة الطيبة

وسلألوا عالملة ،    )عليله السلالم(  يف حديث احلليب: أنه دول أناس عللى أبلي جعيلر    

أرد  أن تسألوا عن وقال:  .وأوجه  عما أرادوا يسألون عنه ،فأوجه  بأمسائه 

ْعَتئ شينئيشالسمئَم ءنش]ملن كتلاب اهلل:    هذىل اآلية يَت  ََ ش  َ ئبَْت شََ بنئ شهَا  َْ َئ َتَطشَ بٍَن ََ * شَكَشئ

شَربَنَت  ِ نن شبنإن َْ ب شحن منيشهْْكبََت شْكلم  َ [مْ
(2).     قالوا: صدقت هلذىل اآليلة أردنلا أن نسلألك. 

ْعَتئ شينئيشالسمئمَش] :حنن الشلجرة الليت قلال اهلل تعلاىل    قال:  يَت  ََ ش  َ ئبَْت شََ بنئ ، [ ءنشهَا 

 .(3)وحنن نعطي شيعتنا ما نشاء من أمر علمنا

                                                        

ذكر اإلمام اخلامس أبلي جعيلر حمملد بلن عللي بلن احلسلني بلن          ،138ص 2ج :مةكشف الغمة يف معرفة األئ (1)

 .وعدده  وأمسائه  )عليه السالم(باب ذكر ولد أبي جعير حممد بن علي ، )عليه السالم(علي بن أبي طالب 

 .25ل  24سورة إبراهي :  (2)

فصلل يف  ، )عليله السلالم(  البلاقر  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر      ،193ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (3)

 .)عليه السالم(ه آيات
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 حقائق الرجال

إنا لنعلرأ الرجلل   قال:  ،)عليه السالم(عن أبي جعير  ،عن جابر بن يزيد اجلعيي

ذكلر   )عليه السالم(قال: جرى عند أبي عبد اهلل  .إذا رأيناىل حبقيقة اإلميان وحبقيقة النياق

إنلي   ،ملا أرى لكل  علملا  بالنلاس    : عليله السلالم(  )فقلال   .عمر بن سجنة الكندي فزكوىل

قلال: وكلان عملر بعلد ملا يلدا        .إن ذا من أوبلث النلاس   .ألكتيي من الرجل بلحظة

 .(1)حمرما  هلل ال يركبه

 

 ألف مسألة 

 ل  أو بلني البلاب واحلجلر   ل يف امللتلزم    مبكة أصيال  قالت حبابة الوالبية: رأيت رجال 

والغزاللة ختلال    ،وسلطه عللى املئلزر بعماملة ولز     وقلد حلزم    ،على صعدة من األرض

كالعمائ  على قم  الرجال، وقد صلاعد كيله وطرفله حنلو السلماء       ،على قلل اجلبال

ويسللتيتحون أبللواب   ،فلمللا انرللال النللاس عليلله يسللتيتونه عللن املعضللال       .ويللدعو

ينلادي   ومنلاد   ،ث  نهض يريد رحلله  .املشكال ، فل  يرم حتى أفتاه  يف ألف مسألة

 ،واحلللق املللرج ،والنسللي  األرج ،  صللهل: أال إن هللذا النللور األبلللج املسللرج بصللو

والنلاطق علن    ،فقيل: حممد بن علي البلاقر علل  العلل     ؟.وآورون يقولون: من هذا

 .)عليه السالم(اليه ، حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب 

                                                        

أبلواب  ملن   5الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،263ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .63...، ضمن حتاري، أبي جعير حممد بن علي
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ني السبل، هذا ولري  ويف رواية أبي بصري: أال إن هذا باقر عل  الرسل، وهذا مب 

من رس، يف أصالب أصحاب السيينة، هذا ابن فاطمة الغراء العلذراء الزهلراء، هلذا    

بقية اهلل يف أرضه، هذا ناموس الدهر، هذا ابن حمملد وودجيلة وعللي وفاطملة، هلذا      

 .(1)منار الدين القائمة

 

 إنما هو ربع الناس

)صلى مسجد الرسول  م()عليه السالقال: دولت مع أبي جعير  ،عن حممد بن مسل 

 .س اليماني يقول: من كان نصف الناس؟وفذذا طاو ،اهلل عليه وآله(

إمنلا هلو ربلع النلاس، آدم وحلواء وهابيلل       فقال:  ،)عليه السلالم( فسمعه أبو جعير 

قال حممد بن مسل : فقللت يف نيسلي هلذىل     .قال: صدقت يا ابن رسول اهلل .وقابيل

وقلد للبس ثيابله وأسلرج لله،       ،)عليله السلالم(  ي جعيلر  واهلل مسألة، فغدو  إىل منزل أبل 

رجل عليله   ،باهلند ووراء اهلند مبسافة بعيدةفقال:  .فلما رآني ناداني قبل أن أسأله

 .يعلذب إىل أن تقلوم السلاعة    ،موكلل بله عشلرة رهل      ،مسوح يدىل مغلولة إىل عنقه

 .(2)قابيلقال:  ؟.قلت: ومن ذلك

  

                                                        

، )عليله السلالم(  جعيلر البلاقر    بلاب يف إماملة أبلي    ،183ل    182ص 4ج :)علليه  السلالم(  مناقب آل أبلي طاللب    (1)

 .)عليه السالم(ه آياتفصل يف 

 .99، ح15الباب ،776ص 2ج :اخلرائج واجلرائح (2)
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 إنا نراكم ونسمعكم

للئن ظننلت  أنلا ال نلراك      : )عليله السلالم(  قال: قال أبو جعير  ،د بن مسل عن حمم

وال نسلمع كالمكلل  لبللئس مللا ظننللت ، لللو كللان كمللا تظنللون أنللا ال نعللل  مللا أنللت  فيلله   

 .ما كان لنا على الناس فضل ،وعليه

حتلى   ،وقع بينك وبني بميللك بالربلذة  قال:  ؟.قلت: أرني بعض ما أستدل به

فرتاني قلت باطالا قال:  .لقد كان ذلك قلت: إي واهلِل .نا ومعرفتنار  بنا وحببعيَّ

 .ث مبا يكلون وحند  ،لكنها من عل  النبوة ،ما أنا بساحر وال كاهن وال مبجنون ،اهلل

ويلوقر يف   ،أحيانلا  ينكلت يف قلوبنلا   قلال:   ؟.ثك  مبلا حنلن عليله   قلت: من الذي حيلد  

وهل  لنلا أطلوا     ،وهل  لنلا شليعة    ،جللن ملؤمنني  آذاننا، ومع ذلك فذن لنا ولدما  ملن ا  

 جنلا عميلع ملا أنلت  فيله       ،نعل  قلال:   ؟.قلت: مع كل رجلل واحلد ملنه     .منك 

 .(1)وعليه

 

 العلم بما في البحار

  إنللي ألعللرأ ملن لللو قللام قلال:   ،)عليله السللالم( علن أبللي جعيللر   ،روى أبلو بصللري 

 .(2)وواالتهادواب البحر وأمهاتها وعماتها بعرأ ل ،بشاطئ البحر

 

                                                        

أبلواب  ملن   5الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،255ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .54...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي

 .15، ح6الباب ،283ص 1ج :اخلرائج واجلرائح (2)
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 خذوا حذركم

يف جملس له  )عليه السالم(كان أبي قال:  ،)عليه السالم(عن الصادق  ،روى أبو بصري

ثل  رفلع رأسله فقلال: يلا       ،فمكث فيها مكرلا   ،إذ أطرق رأسه إىل األرض ،ذا  يوم

حتلى   ،كيف أنت  إن جاءك  رجل يدول عليك  مدينتك  هلذىل يف أربعلة آالأ   ،قوم

وتلقلون منله بلالًء ال تقلدرون أن      ،فيقتلل مقلاتلتك    ،سيف ثالثة أيلام يستعرضك  بال

فخذوا حذرك ، واعلموا أن الذي قللت هلو كلائن البلد      ،تدفعوها، وذلك من قابل

 منه.

ومل يأوللذوا  ،وقللالوا: ال يكللون هللذا أبللدا  ،فللل  يلتيللت أهللل املدينللة إىل كالملله

واصلة ، وذللك أنهل  علملوا     فخرجوا من املدينة  ،إال نير يسري وبنو هاش  ،حذره 

 ،بعياله وبنو هاشل   )عليه السالم(ل أبو جعير فلما كان من قابل جمَّ .أن كالمه هو احلق

فقال أهل  .وفضح نساءه  ،فقتل مقاتله  ،وجاء نافع بن األبرق حتى كبس املدينة

أهل  فذنه  ؛بعدما مسعنا ورأينا ،املدينة: ال نرد على أبي جعير شيئا  نسمعه منه أبدا 

 .(1)وينطقون باحلق ،بيت النبوة
 

 العلم باللغات

، قللالوا: فلمللا صللرنا يف  )عليلله السللالم(روي أن مجاعللة  اسللتأذنوا علللى أبللي جعيللر  

وملا نيهل     ،يقرأ ويبكي حتى أبكى بعضنا ،إذا قراءة سريانية بصو  حسن ،الدهليز

دولنلا   ،و فلملا انقطلع الصل    .ما يقول، فظننا أن عندىل بعلض أهلل الكتلاب اسلتقرأىل    

                                                        

ذكر اإلمام اخلامس أبلي جعيلر حمملد بلن عللي بلن احلسلني بلن          ،146ص 2ج :كشف الغمة يف معرفة األئمة (1)

 .وعدده  وأمسائه  )عليه السالم(باب ذكر ولد أبي جعير حممد بن علي ، )عليه السالم(علي بن أبي طالب 
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قللال:  !.قلنللا: لقللد مسعنللا قللراءة  سللريانية  بصللو  حللزين .عليلله فللل  نللر عنللدىل أحللدا 

ذكر  مناجاة إليا النيب فأبكتين(1). 

 

 أي شيء قلت للمرأة؟
 

 .فمابحتهلا بشليء   ،قال: كنت ُأقرئ امرأة  القرآن بالكوفة ،روي عن أبي بصري

ملن ارتكلب اللذنب يف اخللالء     قال: عاتبين و )عليه السلالم( فلما دولت على أبي جعير 

فغطيت وجهي حياًء وتبت، فقلال أبلو جعيلر     .مل يعبأ اهلل به، أي شيء قلت للمرأة

 .(2)ال تعد: )عليه السالم(

 ل  قلال  ل  مهلا إيلاىل  قال أبو بصري: كنت أقرئ املرأة  القلرآن وأعلِّ   ،ويف رواية أورى

أي  ،يا أبا بصلري قال لي:  .الم()عليه السل فلما قدمت على أبي جعير  ،فمابحتها بشيء

ال تعلودن  فقلال:   ل.  يعلين غطيلت وجهلي    ل  فقللت بيلدي هكلذا    .شيء قلت للملرأة 

 .إليها

 ،أبلغهلا السلالم  قلال ألبلي بصلري:     )عليله السلالم(  ويف رواية حي  اللبخرتي: أنله   

قال: فأتيتها  .من أبي بصري جي نيسِكويقول: بو  ،السالم أبو جعير يقرئِك :فقل

جلت  فحليلت هللا فزوَّ   !.هذا )عليه السلالم( فقالت: اهلل لقد قال لك أبو جعير  .أوجتهاف

                                                        

أبلواب  ملن   5الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي حلسنيكتاب تاري، علي بن ا ،254ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .50...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي

)عليله  فصل يف أعلالم اإلملام حمملد بلن عللي بلن احلسلني البلاقر         ، 14الباب ،594ص 2ج :اخلرائج واجلرائح (2)

 .5، حالسالم(
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 .(1)نيسها مين

 

 ما حال راشد؟

لرجللل مللن أهللل   )عليلله السللالم(قللال: مسعللت يقللول أبللو جعيللر    ،عللن أبللي بصللري 

رمحله  قلال:   .يته حيا  صاحلا  يقرئلك السلالم  قال: ولَّ .؟راشد  ما حالاإلفريقية: 

قلال:   .بعد وروجك بيومنيقال:  ؟.قال: متى .نع قال:  !.ال: ما ؟ق .اهلل

قلت:  .وإمنا ميو  من ميو  من مرض وعلةقال:  .ما مرض وال كان به علة واهلِل

تلرون أن لليس لنلا معكل       أ ل  ثل  قلال   ل  ولنا حمب ،رجل لنا مواٍلقال:  ؟.من الرجل

 ،ال  يى علينا شيء ملن أعملالك    واهلِل .أعني ناظرة وأمساا سامعة، بئس ما رأيت 

وكونلوا ملن أهلله تعرفلوا، فلذني بهلذا آملر         ،دوا أنيسك  اخلريفاحضرونا مجيعا  وعو 

 .(2)ولدي وشيعيت

 

 وادي برهوت

قلال: جلاء أعرابلي حتلى قلام       ،)عليله السلالم(  علن أبلي جعيلر     ،عن حممد بن مسل 

وجرلى   ،فعقلل ناقتله ودولل    ،)عليله السلالم(  فتوس  فرأى أبلا جعيلر    ،على باب املسجد

قلال:   .؟ملن أيلن جئلت يلا أعرابلي     فقلال أبلو جعيلر:     .وعليله  للة   ،على ركبتيه

                                                        

فصلل يف  ، )عليله السلالم(  ي جعيلر البلاقر   بلاب يف إماملة أبل    ،182ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (1)

 .)عليه السالم(ه آيات

ملن   5الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،244ل   243ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .31...، حأبواب تاري، أبي جعير حممد بن علي
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فملن   ،البللدان أوسلع ملن ذا    : )عليله السلالم(  قال أبو جعيلر   .جئت من أقصى البلدان

فرأيلت مثلة سلدرة  إذا ملر      ،نعل  قلال:   .قال: جئلت ملن أحقلاأ علاد     .؟أين جئت

هو عنلدنا يف  قال:  !.قال: وما علمك جعلين اهلل فدا  .يئهاالتجار بها استظلوا بي

 .ء رأيت أيضا ؟ كتاب، وأي شي

: )عليله السلالم(  قلال   .ال يبصلر قعلرىل   ،فيله اهللام والبلوم    ،قال: رأيت واديلا  مظلملا   

؟وتدري ما ذا  الوادي.  :قالما أدري ال واهلِل.  :قال  ذا  برهو ، فيه نسلمة

 .كل كافر

بلغلت قوملا  جلوسلا  يف    فقال:  .قال: فقطع باألعرابي .؟أين بلغتث  قال: 

 .فهلي طعلامه  وشلرابه     ،ليس هل  طعام وال شراب إال ألبان أغنلامه   ،جمالسه 

 ؟.فقلال لله جلسلاؤىل: ملن هلو جعلنلا فلدا         .الله  العنله ث  نظر إىل السماء فقال: 

 .يعذب حبر الشمس وبمهرير الجد ،هو قابيلقال: 

فقال األعرابي: ومن  .؟رأيت جعيرا له:  )عليه السالم(فقال  .جاءىل رجل آور ث 

وما أعجلب هلذا الرجلل     !قال: سبحان اهلل .قالوا: ابنه !.جعير هذا الذي يسأل عنه

 .(1)وال يدري أين ابنه ، جنا عن وج السماء

له رمبلا كلان   كان يعرأ أين ابنه، ولكن سؤا )عليه السلالم( أقول: ال  يى أن اإلمام 

 من باب سؤال العارأ، أو عمال  بالظاهر، أو ما أشبه.

 

 

                                                        

 .9، ح18الباب ،508ص 1ج :)صلى اهلل عليه (بصائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (1)
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 حديث اليماني

ثه عن سدير حبديث، فأتيته فقللت:  أنه حدَّ ،عن ابن مسكان، عن ليث املرادي

 ،قلللت: جعلللت فللدا  .ومللا هللو؟فقللال:  .ثين عنللك حبللديثإن ليرللا  املللرادي حللدَّ

 ،فمر بنا رجل من أهل اليمن ،ه السالم()عليقال: كنت عند أبي جعير  .حديث اليماني

: )عليله السلالم(  فقال له أبلو جعيلر    .ثعن اليمن، فأقبل حيد  )عليه السلالم( فسأله أبو جعير 

؟هل تعرأ دار كذا وكذا. عليه السالم(قال: فقال له أبو جعير  .قال: نع  ورأيتها( :

؟هل تعرأ صخرة  عندها يف موضع كذا وكذا. فقلال الرجلل:    .تهاقال: نع  ورأي

يلا  : )عليه السالم(فلما قام الرجل قال لي أبو جعير  .أعرأ بالبالد منك ما رأيت رجال 

فلألقى األللواح، فملا ذهلب      )عليله السلالم(  تلك الصخرة اليت غضب موسى  ،أبا اليضل

 .(1)وهي عندنا ،أدته إليه  من التوراة التقمته الصخرة، فلما بعث اهلل رسوله
 

 م منهجابر يتعل

إن جابر بن عبلد اهلل كلان آولر ملن بقلي ملن       قال:  ،)عليه السالم(عن أبي عبد اهلل 

منقطعلا  إلينلا أهلل البيلت، فكلان       وكلان رجلال    ،)صللى اهلل عليله وآلله(   أصحاب رسول اهلل 

يلا   ،وكلان يقلول: يلا بلاقر     ،معتجلرا  بعماملة   )صللى اهلل عليله وآلله(   يقعد يف مسجد الرسول 

ولكلين   ،ال أهجلر  فكان يقول: ال واهلِل .ملدينة يقولون: جابر يهجرفكان أهل ا .باقر

 ،امسله امسلي   ،ملين  يقلول: إنلك سلتدر  رجلال      )صلى اهلل عليه وآله(مسعت رسول اهلل 

                                                        

أبلواب  ملن   5الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،234ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .3...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي
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 يبقر العل  بقرا ، فذلك الذي دعاني إىل ما أقول. ،و ائله  ائلي

)عليله  حممد بن علي إذ مر  ،قال: فبينما جابر ذا  يوم يرتدد يف بعض طرق املدينة

فأدبر، فقال:  ائلل   .فأقبل فقال: أدبر .أقبل ،فلما نظر إليه قال: يا غالم ،السالم(

 .والذي نيس جابر بيدىل، ما امسك يا غالم؟ )صلى اهلل عليه وآله(رسول اهلل 

ثل  قلال:    ،ل رأسله فقبَّل  .قال: حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أبلي طاللب  

 .فقلال: وعللى رسلول اهلل السلالم     .رسول اهلل يقرئك السالمبأبي أنت وأمي، أبو  

قلد فعللها    ،فقلال: يلا بلين    .إىل أبيه وهو ذعر، فلأوجىل بلاخلج   )عليه السلالم( فرجع حممد 

فكان أهلل   ،فكان جابر يأتيه طريف النهار .ألزم بيتك ،قال: يا بين .قال: نع  .جابر

وهلو آولر ملن بقلي ملن       ،م طريف النهاراملدينة يقولون: وا عجبا  جلابر يأتي هذا الغال

 ،)عليله السلالم(  فل  يلبث أن مضى علي بن احلسني  .)صلى اهلل عليه وآله(أصحاب رسول اهلل 

)صللى اهلل عليله   لصلحبته لرسلول اهلل    ؛يأتيله عللى الكراملة    )عليه السالم(فكان حممد بن علي 

ة: ملا رأينلا أحلدا  قل  أجلرأ      فقال أهل املدين .ثه  عن اهللقال: فجلس الباقر حيد  .وآله(

فقللال أهللل  .)صللى اهلل عليلله وآلله(  ثه  عللن رسللول اهلل فلمللا رأى مللا يقوللون، حللدَّ  .ملن ذا 

 ،فلما رأى ما يقوللون  .ث عمن مل يرىلحيد  ،أحدا  أكذب من هذا ما رأينا ق  :املدينة

 .(1)قوىل، وكان واهلل جابر يأتيه فيتعل  منهثه  عن جابر بن عبد اهلل فصدَّحدَّ

                                                        

)عليله  بلاب موللد أبلي جعيلر حمملد بلن عللي         ، كتلاب احلجلة، أبلواب التلاري،،    470ل   469ص 1ج :الكلايف  (1)

 .2، حالسالم(
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 فقهيات وآداب

 

 حكم العاج

فقلال:   ؟.علن العلاج   )عليه السالم(قال: سألت أبا جعير  ،عن عبد اهلل بن سليمان

 ال بأس به، وإن لي منه ملشطا(1). 

 

 العلك وذهب األسنان

يلا  فقلال:   .ميضلغ علكلا    )عليله السلالم(  قال: رأيت أبا جعيلر   ،عن حممد بن مسل 

قللال: وكانللت  .فمضللغت هللذا العللك ألشللدها  ،ينقضللت الومسللة أضراسل  ،حمملد 

 .(2)اسرتوت فشدها بالذهب

 

 الصدقة يوم الجمعة

 ،أقلل أهلل بيتله ملاال      )عليله السلالم(  كلان أبلي   قلال:   ،)عليله السلالم(  عن أبي عبلد اهلل  

                                                        

 .3اليصل ،4، الباب71ص :ارم األوالقمك (1)

 .3، حباب السواد والومسة، كتاب الزي والتجمل واملروءة، 483ل  482ص 6ج :الكايف (2)
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وكلان يقلول: الصلدقة يلوم      ،قال: وكان يتصدق كل مجعة بدينار .وأعظمه  مئونة 

 .(1)معة على غريىل من األيامليضل يوم اجل ؛اجلمعة تضاعف

وكلان أبلو    .الصلدقة يلوم اجلمعلة تضلاعف    قلال:   ،)عليه السلالم( وعن أبي جعير 

 .(2)يتصدق بدينار )عليه السالم(جعير 

 

 التحية والمصافحة

 ،وكنت أبلدأ بلالركوب   ،)عليه السالم(قال: كنت بميل أبي جعير  ،عن أبي عبيدة

 .ساءل مساءلة رجل ال عهد له بصاحبه وصلافح و ، فذذا استوينا سلَّ ،ث  يركب هو

وسلاءل   ، فذذا استويت أنلا وهلو عللى األرض سللَّ     ،نزل قبلي ،قال: وكان إذا نزل

إنك لتيعل شليئا  ملا ييعلله     ،فقلت: يا ابن رسول اهلل .مساءلة من ال عهد له بصاحبه

 ؟!.وإن فعل مرة  لكرري ،من قبلنا

 املصللافحة، إن املللؤمنني يلتقيللان فيصللافح مللا علمللت مللا يف أ: )عليلله السللالم(فقللال 

 ،فما تزال الذنوب تتحا  عنهملا كملا يتحلا  اللورق علن الشلجر       ،أحدهما صاحبه

 .(3)واهلل ينظر إليهما حتى ييرتقا

                                                        

 .ثواب الصدقة يوم اجلمعة ،185ص :ثواب األعمال وعقاب األعمال (1)

 .98، ح75الباب، كتاب ثواب األعمال ،59ص 1ج :احملاسن (2)

 .1املصافحة، حباب إلميان والكير، ، كتاب ا179ص 2ج :الكايف (3)
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 ادفنه معي

انقلع ضلرس   )عليه السالم(قال: إن أبا جعير  ،عن عبد احلميد بن أبي جعير اليراء

إذا أنت دفنتين  ،يا جعير ل  ث  قال ل  احلمد هللال: فوضعه يف كيه ث  ق ،من أضراسه

فوضلعه عللى كيله ثل  قلال:       ،ث  انقلع أيضا  آولر  ،ث  مكث بعد حني .فادفنه معي

إذا مت فادفنه معي ،يا جعير .احلمد هلل(1). 

 

 من آداب اللحية

ويلبطن   ،يأولذ عارضليه   )عليله السلالم(  رأيلت أبلا جعيلر     :قلال  ،عن سدير الصرييف

 .(2)حليته

 .(3)قد ويف حليته )عليه السالم(قال: رأيت أبا جعير  ،وعن احلسن الزيا 

 .واحلجام يأوذ من حليتله  )عليه السالم(قال: رأيت أبا جعير  ،وعن حممد بن مسل 

 .(4)دورهافقال: 

                                                        

أبلواب  ملن   1الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،215ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .11...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي

، ةأبلواب آداب احلملام والتنظيلف والزينل    ملن   63البلاب ، تتمة كتاب الطهلارة  ،111ص 2ج الشيعة: وسائل (2)

 .1643ح

 .4، حباب اللحية والشارب، كتاب الزي والتجمل واملروءة، 487ص 6ج :الكايف (3)

 .333ح ،تقلي  األظيار وأوذ الشارب واملش  ،130ص 1من ال حيضرىل اليقيه: ج (4)
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 خضاب الحناء والكتم

 .(1)خمضوبا  باحلناء )عليه السالم(قال: رأيت أبا جعير  ،عن معاوية بن عمار

 .(2)بالكت  )عليه السالم(وضب أبو جعير قال:  ،)عليه السالم(وعن أبي عبد اهلل 

 .عن وضاب الشعر )عليه السالم(قال: سألت أبا عبد اهلل  ،وعن أبي شيبة األسدي

 .(3)وضب احلسني وأبو جعير )صلوا  اهلل عليهما( باحلناء والكت فقال: 

 

 ما أحسن الخضاب

وأبلي   ،واحلارث بن املغلرية  ،ال: كنت مع أبي علقمةق ،عن أبي بكر احلضرمي

واحللارث خمتضلب    ،وعلقملة خمتضلب باحلنلاء    ،)عليله السلالم(  عند أبي عبد اهلل  ،حسان

فقلال كلل رجلل ملنه : ملا تلرى يف هلذا رمحلك          .وأبو حسان ال  تضب ،بالومسة

الوا: كلان أبلو   قل  .ملا أحسلنه  : )عليله السلالم(  فقلال أبلو عبلد اهلل     .وأشار إىل حليته ؟اهلل

أوذتله جواريهللا   ،ذلللك حلني تلزوج الرقييلة    ،نعل  قلال:   ؟.جعيلر خمتضلبا  بالومسلة   

 .(4)فخضبنه

                                                        

 .3اليصل ،5، الباب80ص :مكارم األوالق (1)

أبلواب  ملن   6الباب ،)عليه السالم( ن عليوحممد ب كتاب تاري، علي بن احلسني ،298ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .31...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي

 .9ضاب، حباب اخل، كتاب الزي والتجمل واملروءة، 481ص 6ج :الكايف (3)

أبللواب آداب احلمللام والتنظيللف  مللن  49البللاب، تتمللة كتللاب الطهللارة  ،93ل     92ص 2ج الشلليعة: وسللائل (4)

 .1579، حوالزينة
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 األظافير والحناء

 )عليله السلالم(  قلال: رأيلت أبلا جعيلر      ،عن معاوية بن ميسرة، عن احلك  بن عتيبة

لت: فق .؟ما تقول يف هذا ،يا حك فقال:  .وجعله على أظافريىل ،وقد أوذ احلناء

إن  ،يلا حكل   فقلال:   .ما عسيت أن أقول فيه وأنت تيعله، وإن عندنا ييعله الشلبان 

 .(1)فغريها باحلناء ،األظافري إذا أصابتها النورة غريتها حتى تشبه املوتى

 

 من آداب دخول الحرم

فيملا بلني مكلة واملدينلة، فلملا       )عليه السلالم( قال: باملت أبا جعير  ،عن أبي عبيدة

 .(2)ث  مشى يف احلرم ساعة  ،وأوذ نعليه بيديه ،احلرم اغتسلانتهى إىل 

 

 من آداب األضاحي

فقلال:   ؟.عن حللوم األضلاحي   )عليه السالم(قال: سألت أبا عبد اهلل  ،عن الكناني

 يتصدقان برلث على جريانهملا، وثللث    )عليهما السالم(كان علي بن احلسني وأبو جعير

 .(3)بيتعلى السؤال، وثلث ميسكانه ألهل ال

                                                        

أبلواب  ملن   6الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،299ص 46ج :ارحبار األنو (1)

 .38...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي

 .2، حباب دوول احلرمج، كتاب احل، 398ص 4ج :الكايف (2)

أبلواب  ملن   6بالبا ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،300ص 46ج :حبار األنوار (3)

 .40...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي
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 تشييع الجنازة

 ل  وأنلا معله  ل جنابة رجل من قريش   )عليه السالم(قال: حضر أبو جعير  ،عن برارة

قلال: فلل     .فقلال عطلاء: لتسلكنت أو لنلرجعن     ،فصروت صاروة .وكان فيها عطاء

 تسكت فرجع عطاء.

قللت:   .؟َ وِلل قلال:   .: إن عطاًء قلد رجلع  )عليه السالم(قال: فقلت ألبي جعير 

فقلال   .فلل  تسلكت فرجلع    ،لتسكنت أو لنلرجعن  :فقال هلا ،هذىل الصاروة صروت

مل  ،فلو أنا إذا رأينا شيئا  من الباطل مع احللق تركنلا لله احللق     ،امض بنا: )عليه السالم(

 .نقض حق مسل 

: ارجلع ملأجورا    )عليله السلالم(  قال وليها ألبي جعير  .اجلنابة  قال: فلما صلى على

فقللت لله:    ل  قلال  ل  أن يرجع )عليه السالم(فأبى  .تقوى على املشيفذنك ال  ؛رمحك اهلل

فلليس   ،املض فقلال:   .وللي حاجلة أريلد أن أسلألك عنهلا      ،قد أذن لك يف الرجلوا 

وال بذذنله نرجللع، إمنلا هللو فضلل وأجللر طلبنلاىل، فبقللدر ملا يتبللع اجلنللابة       ،بذذنله جئنللا 

 .(1)الرجل يؤجر على ذلك

 

 أكل الجبن

فقلال:   ؟.علن اجلل    )عليه السلالم( قال: سألت أبا جعير  ،انعن عبد اهلل بن سليم

لقد سألتين عن طعام يعجبين.  :ث  أعطى الغالم درهما  فقال ابتلع لنلا    ،يا غلالم

                                                        

 .3248، حأبواب الدفن وما يناسبهمن  3الباب، تتمة كتاب الطهارة ،147ص 3ج الشيعة: وسائل (1)
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 .(1)تي باجل  فأكل وأكلناوُأ ،ودعا بالغداء فتغدينا معه .جبنا 

 

 فلسفة تغسيل الميت

دولل عبلد   قلال:   ،بلد اهلل عن أبيه، عن أبلي ع  ،عن حممد بن سليمان الديلمي

أوجنلي علن امليلت مل يغسلل      :فقلال  .)عليله السلالم(  اهلل بن قيس املاصر على أبي جعيلر  

 ،فخلرج ملن عنلدىل    .ال أولج  : )عليله السلالم(  فقلال لله أبلو جعيلر      ؟.(2)غسل اجلنابلة 

تلوليت  هلذا الرجلل     ل  يلا معشلر الشليعة   ل فقلال لله: العجلب لكل        .فلقي بعض الشليعة 

فما كلان عنلدىل    ،وقد سألته عن مسألة ،فلو دعاك  إىل عبادته ألجبتموىل ،وأطعتموىل

 فيها شيء.

ال أولج   : )عليله السلالم(  فقلال   .دول عليه أيضا  فسأله عنهلا  ،فلما كان من قابل

 .بها

وأظهر  ،فقال عبد اهلل بن قيس لرجل من أصحابه: انطلق إىل الشيعة فاصحبه 

حتلى   ،فلذذا كلان وقلت احللج فلأتين      ،تجي ملين ولعنيت وال ،عنده  مواالتك إياه 

 ،واسأهل  أن يدولو  على حممد بلن عللي، فلذذا صلر  إليله      ،أدفع إليك ما جج به

 يغسل غسل اجلنابة. َ فاسأله عن امليت ِل

 ،فكان معه  إىل وقت املوس ، فنظر إىل دين القلوم  ،فانطلق الرجل إىل الشيعة

أتلاىل   ،فلما كان وقلت احللج   .فة أن حيرم احلجخما ؛وكت  ابن قيس أمرىل ،فقبله بقبوله

ْف يف املنلزل حتللى  قلال لله أصلحابه: ختلَّل     .فلملا صلار باملدينللة   ،فأعطلاىل حجلة  وولرج   

                                                        

 .596، ح77الباباملآكل، كتاب  ،495ص 2ج :احملاسن (1)

 أي بغسل يكون كغسل اجلنابة يف الكييية. (2)
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أيلن  قلال هلملا:    )عليه السالم(فلما صاروا إىل أبي جعير  .ونسأله ليأذن لك ،نذكر  له

 .ما أنصيتموىل !صاحبك 

ض من يأتيه به، فلما دول عللى أبلي   فأمر بع .قالوا: مل نعل  ما يوافق من ذلك

 .؟كيف رأيت ما أنت فيه اليوم مما كنت فيه قبل ،مرحبا قال له:  .)عليه السلالم( جعير 

 صلدقت أملا إن عبادتلك يومئلذ     فقلال:   .فقلال: يلا ابلن رسلول اهلل مل أكلن يف شليء      

والشليطان موكلل بشليعتنا،     ،ألن احللق ثقيلل   ؛كانت أوف عليك من عبادتك اليوم

إني سأوج  مبا قال لك ابلن قليس املاصلر قبلل أن      .ن سائر الناس قد كيوىل أنيسه أل

وإن شللئت مل  ،إن شلئت أوجتله   ،تسلألين عنله، وأصلري األمللر يف تعرييله إيلاىل إليللك     

فأوذوا ملن الرتبلة    ،فذذا أراد أن  لق ولقا  أمره  ،إن اهلل تعاىل ولق والقني .ختجىل

ا َتئ شَخبَش]اليت قال يف كتابه:  ئَتىمن شمَئ َرطًشهْخ  ْجرْ   ئتن ا َتئ شُْر  من ََ ش بئَّْكْ   ينبَتئ شُْعن ََ ش [ق اَئ كْ  
(1)،  

بعلد أن أسلكنها اللرح  أربعلني ليللة ، فلذذا        ،فعجن النطية بتلك الرتبة اليت  لق منها

فيأمره  مبا يريد من ذكلر أو أنرلى،    ؟.خنلق ماذا ،يا رب :قالوا .متت هلا أربعة أشهر

ورجت هذىل النطية بعينها منه، كائنلا    ،جت الروح من البدنفذذا ور .أبيض أو أسود

فقلال   .فللذلك يغسلل امليلت غسلل اجلنابلة      ؛ما كان، صغريا  أو كبريا ، ذكرا  أو أنرلى 

ذللك   :فقلال  .ما أوج ابن قيس املاصر بهذا أبلدا   ال واهلِل ،الرجل: يا ابن رسول اهلل

 .(2)إليك

 ،وهي أغسلال امليلت امليروضلة    ،نابةأي كغسل اجل ،أقول: يغسل غسل اجلنابة

 فذنها كغسل اجلنابة يف الكييية إمجاال . 

                                                        

 .55سورة طه:  (1)

 .1، حباب العلة يف غسل امليت غسل اجلنابة، كتاب اجلنائز، 163ل  161ص 3ج :الكايف (2)
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 المسح على الخفين

فقلال: أدركلت النلاس     .املسح  قال: سألت أبا إسحاق عن ،عن قيس بن الربيع

من بين هاش  مل أر مرله ق ، حممد بن علي بن احلسلني   حتى لقيت رجال  ،ميسحون

مل يكللن أمللري وقللال:  .ملسللح علللى اخليللني، فنهللاني عنلله فسللألته عللن ا ،)عليلله السللالم(

 .سبق الكتاب املسح على اخليني :ميسح عليها، وكان يقول )عليه السالم(املؤمنني علي 

قال قيس بن الربيع: وما مسلحت   .ذ نهاني عنهنقال أبو إسحاق: فما مسحت م

 .(1)ذ مسعت أبا إسحاقنأنا م

 من آداب الصالة

 ،وسلر   )عليه السالم(: سار اإلمام الباقر ل  يف حديثل قال   ،عن عبد اهلل بن عطاء

هذا وادي النملل  فقال:  .قلت له: الصالة جعلت فدا  ،حتى إذا بلغنا موضعا  آور

هلذىل األرض  فقلال:   .قلت له مرل ذللك  ،حتى إذا بلغنا موضعا  آور .ال يصلى فيه

صلليت أو  ال للي:  فقل  ،قلال: حتلى نلزل هلو ملن قبلل نيسله        .ماحلة ال يصللى فيهلا  

أما هؤالء فقال:  .قلت: هذىل صالة يسميها أهل العراق الزوال .(2)تصلي سبحتك

فصلى  .وهي صالة األوابني ،)عليه السالم(الذين يصلون ه  شيعة علي بن أبي طالب 

 .(3)وصليت، احلديث

                                                        

 )عليله السلالم(  البلاقر  عللي  حممد بن باب تاري، اإلمام  ،161ص 2ج :اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد (1)

 .)عليه السالم(فصل يف ذكر فضائل اإلمام الباقر  ،وفضله

 السبحة: النافلة. (2)

 .41، ح10البابسير، كتاب ال ،353ل  352ص 2ج :احملاسن (3)
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 عقائد

 

ومنه  اإلملام البلاقر    ،)عليه  السلالم( العقائد احلقة هي اليت بينها األئمة املعصومون 

 .)صلوا  اهلل عليه(

 

 توحيد هللا

فقال له: هل رأيلت اهلل   .)عليه السلالم( روي أنه أتى أعرابي أبا جعير حممد بن علي 

 .ما كنُت ألعبد شيئا  مل أرىل: )عليه السالم(قال  ؟.حني عبدته

، ولكلن  مل تلرىل األبصلار مشلاهدة العيلان    : )عليه السالم(قال  ؟.قال: فكيف رأيَته

رأتلله القلللوب حبقللائق اإلميللان، ال يللدر  بللاحلواس، وال يقللاس بالنللاس، معللروأ       

 .باآليا ، منعو  بالعالما ، ال جيور يف قضيته، هو اهلل الذي ال إله إال هو

 .(1)قال األعرابي: اهلل أعل  حيث جيعل رسالته

 

                                                        

 .66، حتتمة أبواب املواعظ واحلك من  23الباب ،تتمة كتاب الروضة ،207ص 75ج :حبار األنوار (1)
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 القرآن والعترة

 

ضلغ  شلديد ملن حكوملة بلين أميلة        وإن كلان جلت   ،)عليه السالم(إن اإلمام الباقر 

 ،العقائلد  :يف )علليه  السلالم(  وبين ملروان، لكنله متكلن ملن نشلر عللوم العلرتة الطلاهرة         

وذللك ألن حكوملة    ؛وغريها ،والتاري، ،واحلديث ،واألوالق ،واليقه ،والتيسري

)عليه بين أمية كانت يف سريها إىل الزوال، فأتيحت بعض اليرصة يف بعض أيام اإلمام 

 لنشر بعض العلوم. الم(الس

، وكانلت تتلاح   )علليه  السلالم(  وإذا مل تكن تلك الضغو  الظاملة عللى أهلل البيلت    

هللل  اليرصللة، مللئللوا الللدنيا بنللوره  علمللا  وفضلليلة  وتقللوًى، وأمنللا  وسللالما  وتقللدما    

 .ورفاها 

 

 األمر بقراءة القرآن

كللرري الللذكر... ويللأمر   ()عليلله السللالم كللان أبللي : )عليلله السللالم( قللال اإلمللام الصللادق  

 .(1)بالقراءة من كان يقرأ منا، ومن كان ال يقرأ منا أمرىل بالذكر

                                                        

 .1، حباب ذكر اهلل عز وجل كرريا ، كتاب الدعاء، 499ص 2ج :الكايف (1)
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 آداب القراءة

قللت:   .اقلرأ : )عليه السلالم( قال: قال لي أبو جعير  ،عن أبان بن ميمون القداح

فقلال:   .قلال: فجعللت ألتمسلها    .ملن السلورة التاسلعة   قلال:   ؟.من أي شيء أقلرأ 

يونس اقرأ من سورة.  : َساْتاشال ش]فقال قرأ شهَح  َْ َ بمذن ََْقشـلن ََلشََت  ََ ََ َوط ش ين ََ اَىش ْحس 

لْم ش ِن ََلش ََ ش شقَََت  ََْت   ْجت َْ]
: )صللى اهلل عليله وآلله(   قال: قال رسول اهلل  .حسبك :قال .(1)

إني ألعجب كيف ال أشيب إذا قرأ  القرآن(2). 

ورة يلونس هلي العاشلرة كملا يف     أقول: السورة التاسلعة هلي سلورة التوبلة، وسل     

أي بلدال    ،اقرأ ملن سلورة يلونس    :)عليه السلالم( املصحف الشريف، فرمبا يكون قوله 

 وليس تيسريا  هلا. ،من التاسعة

 

 كتاب هللا المحور
 

إذا حدثتك  بشليء فسللوني   : )عليه السالم(قال: قال أبو جعير  ،عن أبي اجلارود

وفسلاد   ،القيلل والقلال   :إن اهلل نهلى علن   ل  حديره ث  قال يف عز وجل ل  عن كتاب اهلل

 :فقلال  ؟.وأين هلذا ملن كتلاب اهلل    ،فقالوا: يا ابن رسول اهلل .وكررة السؤال ،املال

  :ش]إن اهلل عللز وجللل يقللول يف كتابلله  َْ ئئَتا  َ شَُ  ْ ئئ شهََمئئَتششََلشَخب ئئَتشينئئيشَكثنبئئَتشمن  ْ شَمئئ إنَلم

                                                        

 .26سورة يونس:  (1)

ملن   6الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي اري، علي بن احلسنيكتاب ت ،303ل   302ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .49...، حأبواب تاري، أبي جعير حممد بن علي
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ئئئَ  َشبَئئئ شإنا   َ شَمع ئئئْتََفشهَ  َ شهَ َْ شبنَصئئئََّقَ ِن شالامئئئ  َْ [ب 
مْئئئتاش]اآليلللة، وقلللال:   (1)  َ ََلشمْ ََ

شقنبَ ًم  نيشَجعََلشُْشلَْر   َتالَْرْ شالَم [السُّفََت َءشهَم 
ش]وقال:  ،(2) بَ َءشإنن   َ شهَ  ْ أَلْتاشَع ََلشمَس 

ْك  ش  َ شمَْس ٍ ََّشلَْر   [مْ
(3) (4).  

 

 تفسير النعيم

فلدعا بالغلداء،    يله السلالم(  )علقال: دولت على أبي جعير  ،عن أبي والد الكابلي

مللا أكلللت طعامللا  قلل  أنظللف منلله وال أطيللب، فلمللا فرغنللا مللن   ،فأكلللت معلله طعامللا 

قللت: جعللت    .؟طعامنلا  ل  أو قال ل كيف رأيت طعامك ،يا أبا والدقال:  .الطعام

ولكلين ذكلر  اآليلة يف كتلاب اهلل علز       ،ملا رأيلت أطيلب منله قل  وال أنظلف       ،فدا 

َش]وجل:  أ شلََْس  ب نشَْ م شالامعن ْن َمِنَذشَع شََت  ْم [لْ
إمنا تسألون : )عليه السالم(فقال أبو جعير  .(5)

 .(6)عما أنت  عليه من احلق

 

 إلينا دون غيرنا

 )عليله السلالم(  قال: جئت إىل باب أبي جعير  ،عن محزة بن الطيار، عن أبيه حممد

                                                        

 .114سورة النساء:  (1)

 .5سورة النساء:  (2)

 .101سورة املائدة:  (3)

 .30، ح21بابال ،كتاب التجارا  ،232ل  231ص 7ج :تهذيب األحكام (4)

 .8سورة التكاثر:  (5)

 .82، ح6الباباملآكل، كتاب  ،400ل  399ص 2ج :اسناحمل (6)
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مغموم، فطرحت فرجعت إىل منزلي وأنا  .فأذن لغريي ،فل  يأذن لي ،أستأذن عليه

ليس املرجئلة   فجعلت أفكر وأقول: أ ،وذهب عين النوم ،نيسي على سرير يف الدار

فنينلد   ،والزيديلة تقلول كلذا    ،واحلرورية تقلول كلذا   ،والقدرية تقول كذا ،تقول كذا

فقللت: ملن    .فلذذا البلاب يلدق    ،حتى نادى املنلادي  ،فأنا أفكر يف هذا .عليه  قوهل 

 : )عليلله السللالم(يقللول لللك أبللو جعيللر   ،)عليلله السللالم(عيللر رسللول ألبللي ج :فقللال ؟.هللذا

 أجب.

 ،يلا حمملد  قلال:   .فلما رآنلي  ،فدولت عليه ،ومضيت معه فأوذ  ثيابي عليَّ

إمنلا   .ولكن إلينا ،وال إىل الزيدية ،وال إىل احلرورية ،وال إىل القدرية ،ال إىل املرجئة

 .(1)فقبلت وقلت به .حجبتك لكذا وكذا

 

 بون بالقرآننحن المخاط

إن كنلت إمنلا   ل يلا قتلادة     ل وحيلك    لقتلادة:   )عليله السلالم(  يف حلديث قلال أبلو جعيلر     

وإن كنلت قلد أوذتله مللن     .فقلد هلكلت وأهلكللت   ،فسلر  القلرآن ملن تلقللاء نيسلك    

دعلوة إبلراهي  )صللى اهلل عليله( الليت       فقد هلكت وأهلكت... فلنحن واهللِ  ،الرجال

فذذا كان كذلك كان آمنلا  ملن علذاب     ،يا قتادة .قبلت حجته وإال فال ،من هوانا قلبه

 .(2)إمنا يعرأ القرآن من ووطب به ل يا قتادةل جهن  يوم القيامة... وحيك 

                                                        

أبلواب  ملن   5الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،271ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .74...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي

 .485، ححديث اليقهاء والعلماءروضة، كتاب ال، 312ل  311ص 8ج :الكايف (2)
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 والئيات 

 

 نحن حجج هللا

 فقلال ابتلداءً   .)عليله السلالم(  قال: كنت عند أبي جعير  ،روي عن األسود بن سعيد

ه اهلل، وحنلن علني اهلل يف ولقله، وحنلن     حنن حجة اهلل، وحنن وجمن غري أن أسأله: 

إن بيننا وبني كل أرض ترا  مرل تر البناء، فذذا أمرنا يف  ل ث  قال ل والة أمر اهلل يف عبادىل

 ،فأقبللت إلينلا األرض بكليتهلا وأسلواقها وكورهلا      ،أولذنا ذللك اللرت    ،األرض بأمر

 ،)عليله السلالم(  لسلليمان  إن الريح كما كانت مسلخرة    .حتى ننيذ فيها من أمر اهلل ما أمر

 .(1)فقد سخرها اهلل حملمد وآله

 

 لم يهتدوا بغيرنا

إن دعونلاه  مل   .بليلة النلاس علينلا عظيملة    يقلول:   )عليه السالم(كان اإلمام الباقر 

مللا يللنق  يقللول:  )عليلله السلالم( وكللان  .يسلتجيبوا لنللا، وإن تركنللاه  مل يهتللدوا بغرينلا  

وموضللع  ،ومعللدن احلكمللة ،وشللجرة النبللوة ،ةالنللاس منللا، حنللن أهللل بيللت الرمحلل 

                                                        

 .21، ح6الباب ،288ل  287ص 1ج :ائج واجلرائحاخلر (1)
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 .(1)ومهب  الوحي ،املالئكة

 

 شيعتنا معنا

إذا رجعلت إىل الكوفلة   : )عليله السلالم(  قال أبو بصري: قلال للي ملوالي أبلو جعيلر      

يولد لك ولد وتسلميه عيسلى، ويوللد للك وللد وتسلميه حمملدا ، وهملا ملن شليعتنا،           

 .قال: فقلت: وشيعتك  معك ؟ .القيامةوامسهما يف صحييتنا وما يولدون إىل يوم 

 .(2)وأطاعوىل إذا وافوا اهلل واتقوىل ،نع قال: 

 

 أشفع لك يا جابر

إن ألبلي مناقلب   : )عليله السلالم(  قلال: قلال للي أبلو عبلد اهلل       ،عن هشام بن سامل

قلال جللابر بلن عبلد اهلل: إنلك       )صللى اهلل عليله وآلله(   إن رسلول اهلل   .ليست ألحد من آبلائي 

فطلبله   )عليله السلالم(  فلأتى جلابر عللي بلن احلسلني       .حممدا  ابين فأقرئه مين السالم تدر 

فأتلاىل فلأقرأىل    .فقال جابر: أذهُب إليه .ابفقال: نرسل إليه فندعوىل لك من الكتَّ .منه

: وعللى  )عليله السلالم(  فقال  .ل رأسه والتزمهوقبَّ ،)صلى اهلل عليه وآله(السالم من رسول اهلل 

 .فسأله جلابر أن يضلمن لله الشلياعة يلوم القياملة       ل  قال ل عليك يا جابرجدي السالم و

 .(3)أفعُل ذلك يا جابر :فقال له

                                                        

)عليله  البلاقر  عللي  حممد بلن  باب تاري، اإلمام  ،168ل   167ص 2ج :اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد (1)

 .)عليه السالم(شذرا  من كلما  اإلمام الباقر  ،وفضله السالم(

 .7اليصل ،  عل  آل حممد للغيب  فصل، 141ص :م()عليه السالمشارق أنوار اليقني يف أسرار أمري املؤمنني  (2)

 .)عليه السالم(حديث جابر بن عبد اهلل األنصاري مع اإلمام الباقر  ،62ص :وتصاصاال (3)
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 الحق ثقيل

 ؛احللق ثقيلل والشليطان موكلل بشليعتنا     يف حديث:  )عليه السالم(الباقر مام اإلقال 

 .(1)ألن سائر الناس قد كيوىل أنيسه 

 

 زلتنا عند هللاـمن

إنا من اهلل تعاىل مبكلان   ل  يا جابرل وحيك  يف حديث:  ليه السالم()عقال اإلمام الباقر 

وال  ،وال جنة  وال نلارا   ،ومنزلة رفيعة، فلوال حنن مل  لق اهلل تعاىل مساًء وال أرضا 

 وال جنا  وال إنسا . ، سا  وال قمرا 

 ، بنا واهلل أنقذك  اهلل، وبنلا نعشلك   ،يا جابر .وحيك يا جابر، ال يقاس بنا أحد

دللنا لك  عللى ربكل ، فقيلوا عنلد أمرنلا ونهينلا، وال تلردوا         وحنن واهلِل .وبنا هداك 

علينا ما أوردنا عليك ، فذنا بنع  اهلل أجل وأعظ  من أن يرد علينا، ومجيلع ملا يلرد    

فما فهمتموىل فامحلدوا اهلل عليله، وملا جهلتملوىل فلردوىل إلينلا، وقوللوا:         ،عليك  منا

 .(2)أئمتنا أعل  مبا قالوا

                                                        

 .1، حباب العلة يف غسل امليت غسل اجلنابة، كتاب اجلنائز، 162ص 3ج :الكايف (1)

 5البلاب  ،)عليله السلالم(   وحممد بلن عللي   نيكتاب تاري، علي بن احلس ،278-277ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .80...، حأبواب تاري، أبي جعير حممد بن عليمن 
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 الحجيج والضجيج

بلل  فقلال:   !.: ما أكرر احلجيج وأعظ  الضجيج)عليه السالم(قال أبو بصري للباقر 

فمسلح   .جب أن تعل  صدق ما أقوله وتلراىل عيانلا    أ .ما أكرر الضجيج وأقل احلجيج

 .انظر يا أبا بصري إىل احلجيجودعا بدعوا  فعاد بصريا ، فقال:  ،يدىل على عينيه

فلذذا أكرلر النلاس قلردة وونلابير، وامللؤمن بيلنه  مرلل الكوكلب           ،ظر قال: فن

ملا أقلل احلجليج وأكرلر      ل   يلا ملوالي  ل فقلال أبلو بصلري: صلدقت        .الالملع يف الظلملاء  

 الضجيج.

)عليله  فقلال أبلو بصلري يف ذللك، فقلال       .بلدعوا  فعلاد ضلريرا     )عليله السلالم(  ث  دعا 

ان اهلل تعلاىل ملا ظلملك وإمنلا ولار للك،       ما خبلنا عليك يا أبا بصلري، وإن كل  : السلالم( 

ووشينا فتنة الناس بنلا، وأن جيهللوا فضلل اهلل علينلا، وجيعلونلا أربابلا  ملن دون اهلل،        

 .(1)وحنن له مسلمون ،وحنن له عبيد ال نستكج عن عبادته، وال نسأم من طاعته
 

 األمر أعظم من ذلك

فنظلر  إليله    ،يله السلالم(  )علقال: كنت قاعدا  عنلد أبلي جعيلر     ،عن مالك اجلهين

وجعلللك حجللة  علللى  ،مللكمللك اهلل وكرَّوجعلللت أفكللر يف نيسللي وأقللول: لقللد عظَّ 

 .(2)األمر أعظ  مما تذهب إليه ،يا مالكوقال:  فالتيت إليَّ .ولقه

                                                        

فصلل يف  ، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،184ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (1)

 .)عليه السالم(ه آيات

امس أبلي جعيلر حمملد بلن عللي بلن احلسلني بلن         ذكر اإلمام اخل ،140ص 2ج :كشف الغمة يف معرفة األئمة (2)

 .وعدده  وأمسائه  )عليه السالم(باب ذكر ولد أبي جعير حممد بن علي ، )عليه السالم(علي بن أبي طالب 
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 كالم يمنع النار

إذ  ،قلال: كنلا عنلدىل وعنلدىل محلران      ،)عليه السلالم( عن أبي بصري، عن أبي جعير 

وكلان يلرى رأي    .هذا عكرمة يف امللو   ،فقال له: جعلت فدا  .لهدول عليه مول ى 

 .)عليه السالم(وكان منقطعا  إىل أبي جعير  ،اخلوارج

فملا   .فقلنلا: نعل    .أنظروني حتى أرجلع إلليك   : )عليه السالم(فقال لنا أبو جعير 

لعلمتله   ،أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع اللنيس موقعهلا  لبث أن رجع فقال: 

فقلللت: جعلللت  .لمللا  ينتيللع بهللا، ولكللين أدركتلله وقللد وقعللت الللنيس موقعهللا  ك

ما أنت  عليه، فلقنوا موتلاك  عنلد امللو      هو واهلِلفقال:  ؟.وما ذلك الكالم ،فدا 

 .(1)شهادة أن ال إله إال اهلل والوالية

: إن عكرمة )عليه السلالم( قال: قيل ألبي جعير  ،ويف رواية عن أبي بكر احلضرمي

 ث  قال: ،فانتقل :قال ،ىل ابن عباس قد حضرته الوفاةمو

إن أدركته علمته كالما  مل يطعمه النار. قد هلك،  :فقال ،فدول عليه داول

 .(2)احلديث

 

                                                        

 .5، حباب تلقني امليت، كتاب اجلنائز، 123ص 3ج :الكايف (1)

أبلواب  ملن   8الباب ،عليه السالم() وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،328ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .7...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي
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 مع المالئكة

إنله ال   ،يلا أبلا اهللذيل   : )عليله السلالم(  قلال: قلال للي أبلو جعيلر       ،عن أبي اهلذيل

 .(1)يطييون بنا فيهاإن املالئكة  .ختيى علينا ليلة القدر

 

 وفي األظلة
 

 ،: باللذي أولذ ميراقلك عللى النبليني     )عليه السالم(قالت حبابة الوالبية لإلمام الباقر 

 ،)عليله السلالم(  للق اهلل آدم   نورا  قبلل أن   ،يا حبابةفقال:  ؟.ء كنت  يف األظلة أي شي

لق اهلل تعلاىل آدم  ومل تكن قبل ذلك، فلما و ،نسبح اهلل، فسبحت املالئكة بتسبيحنا

 .(2)أجرى ذلك النور فيه ،)عليه السالم(

 

 بصيرة أبي بصير
 

 ،: أنلا ملوال  وملن شليعتك    )عليله السلالم(  قال: قلت ألبلي جعيلر    ،عن أبي بصري

قللت: وملا    .و ال أعطيك عالملة األئملة   أقال:  .فاضمن لي اجلنة ،ضعيف ضرير

يلف ال أحلب، فملا باد أن    قللت: وك  .؟وجلب ذللك  قلال:   .عليك أن امعهلا للي  

                                                        

ذكر اإلمام اخلامس أبلي جعيلر حمملد بلن عللي بلن احلسلني بلن          ،140ص 2ج :كشف الغمة يف معرفة األئمة (1)

 .وعدده  وأمسائه  )عليه السالم(باب ذكر ولد أبي جعير حممد بن علي ، )عليه السالم(علي بن أبي طالب 

كراملة للبلاقر ملع حبابلة     ، وملن دالئلله و براهينله   ، )عليله السلالم(  مامة الباقر حممد إ ،77ص :عيون املعجزا  (2)

 .الوالبية
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 فأبصر  مجيع األئمة عندىل يف السقيية اليت كان فيها جالسا . ،مسح على بصري

قلال: فلو اهلل    .مد بصر  فانظر ماذا تلرى بعينلك   ،يا أبا حممد: )عليه السالم(قال 

هلذا  قال:  !.قلت: ما هذا اخللق املمسوخ .أو قردا  ،أو ونزيرا  ،ما أبصر  إال كلبا 

رى هو السواد األعظ ، ولو كشف للناس ما نظر الشليعة إىل ملن ولاليه  إال    الذي ت

 .يف هذىل الصورة

إن أحببللت تركتلك علللى حاللك هللذا، وإن    ،يلا أبللا حمملد  : )عليلله السلالم( ثل  قلال   

قلت: ال حاجلة للي    .ورددتك إىل حالك األول ،أحببت ضمنت لك على اهلل اجلنة

فمسلح   فما للجنة علوض.  ،ني ردني إىل حاليترد ،يف النظر إىل هذا اخللق املنكوس

 .(1)فرجعت كما كنت ،يدىل على عيين )عليه السالم(

 

 دفاعاً عن أمير المؤمنين

إىل  )عليله السلالم(  ملا أشخ  أبي، حمملد بلن عللي    قال:  ،)عليه السلالم( عن الصادق 

 ،قبلةفأسند ظهرىل إىل جدار ال ل  قال ل مسع الناس يقولون: هذا ابن أبي تراب .دمشق

  ث  قال: ،)صلى اهلل عليه وآله(وصلى على النيب  ،وأثنى عليه  ث  محد اهلل

وحشلو النلار وحصلب جهلن ، علن البلدر        ،اجتنبلوا أهلل الشلقاق وذريلة النيلاق     

والصلرا  املسلتقي ،    ،وشلهاب امللؤمنني   ،والشلهاب الراقلب   ،الزاهر والبحلر الزاولر  

[ ََ ًَ شيَاَْتوم ْجت َْ َسش من شَُ   شهَن  ٍ لن ََئ شقَ بَ رن [َعبَىشهَو 
أو يلعنلوا كملا لعلن أصلحاب      ،(2)

                                                        

فصللل يف أغللرب معجللزا  اإلمللام البللاقر والصللادق   ، 16البللاب ،822-821ص 2ج :اخلللرائج واجلللرائح (1)

 .35، ح)عليهما السالم(

 .47سورة النساء:  (2)
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ْتشُنشَمف عْتَلًش] ،السبت َك َنشهَم  ََ]
(1). 

بصنو رسول اهلل تستهزءون، أم بيعسوب الدين  أبعد كالم:  )عليه السلالم( ث  قال 

تلمزون، وأي سبيل بعدىل تسلكون، وأي حزن بعدىل تلدفعون، هيهلا  هيهلا  بلرب     

باخلصل، واستوى على الغاية، وأحلرب اخلطلار، فاحنسلر  عنله     واهلل بالسبق، وفاب 

ب ملن رام ملن نيسله    األبصار، ووضعت دونه الرقلاب، وفلرا اللذروة العليلا، فكلذَّ     

بََّشـهَُمىشلَش]ل ف ،وأعياىل الطلب ،السعي شَمَر َنشبَعن  ْ ْششمن َْ [ْتْ شالَماَ 
 ، وقال:(2)

 أقلييييييييوا عليييييييييهم ال أبييييييييا ألبيييييييييكم
 

 ن اليذي سيدهوامن الليوم أو سيدوا مكيا 
 

 أولئيييك قيييوم إن بنيييوا أحسييينوا البنييياء
 

 وإن عاهدوا أوفيوا وإن عقيدوا شيدوا 
 

فأنى يسد ثلمة أوي رسول اهلل إذ شيعوا، وشقيقه إذ نسبوا، ونديدىل إذ فشللوا،  

وذي قرنللي كنزهللا إذ فتحللوا، ومصلللي القبلللتني إذ جرفللوا، واملشللهود للله باإلميللان إذ   

شلركني إذ نكللوا، واخللييلة عللى املهلاد ليللة احلصلار إذ        كيروا، واملدعى لنبذ عهلد امل 

)عليه السالم(، إىل آور كالمه جزعوا، واملستودا ألسرار ساعة الوداا
(3). 

 

 إني أحبكم  

والبيلت غللاص   )عليله السلالم(  قلال: بينلا أنلا ملع أبلي جعيلر        ،علن احلكل  بلن عتيبلة    

فقال: السالم  .باب البيت حتى وقف على ،إذ أقبل شي، يتوكأ على عنزة له ،بأهله

                                                        

 .47سورة النساء:  (1)

 .52سورة سبأ:  (2)

، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،204-203ص 4ج :)عليه  السلالم( مناقب آل أبي طالب  (3)

 .)عليه السالم(ه علمفصل يف 
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 عليك يا ابن رسول اهلل ورمحة اهلل وبركاته، ث  سكت.

ثل  أقبللل   .وعليلك السللالم ورمحلة اهلل وبركاتلله  : )عليله السللالم( فقلال أبلو جعيللر   

ث  سكت، حتى أجابه القوم  .وقال: السالم عليك  ،الشي، بوجهه على أهل البيت

 مجيعا  وردوا عليه السالم.

أدنلين   ،ث  قلال: يلا ابلن رسلول اهلل     ،)عليه السلالم( ه على أبي جعير ث  أقبل بوجه

مللا أحللبك   وواهلِل .إنللي ألحللبك  وأحللب مللن حيللبك  فللو اهلِل .جعلللين اهلل فللدا   منللك

ملا أبغضله    وواهلِل .وأحب من حيبك  لطمع يف دنيا، وإني ألبغلض علدوك  وأبلرأ منله    

وأنتظلر   ،وأحلرم حلرامك    ،حاللكل  إني ألحلل   واهلِل .وأبرأ منه لوتر كان بيين وبينه

 أمرك ، فهل ترجو لي جعلين اهلل فدا .

أيهلا  ثل  قلال:    ،حتلى أقعلدىل إىل جنبله    .إلليَّ  إلليَّ : )عليه السالم(فقال أبو جعير 

فسأله عن مرل الذي سلألتين   ،أتاىل رجل )عليه السالم(إن أبي، علي بن احلسني  ،الشي،

وعللى   ،)صللى اهلل عليله وآلله(   متلت تلرد عللى رسلول اهلل     : إن )عليه السلالم( فقال له أبي  .عنه

ويجد  ،ويرلج قلبك ،)عليه  السالم(وعلى علي بن احلسني  ،واحلسني ،واحلسن ،علي

للو قلد بلغلت     ،وتستقبل بالروح والرحيلان ملع الكلرام الكلاتبني     ،وتقر عينك ،فؤاد 

وتكلون   ،بله عينلك  وإن تعش تلرى ملا يقلر اهلل     ل  وأهوى بيدىل إىل حلقه ل  نيسك هاهنا

 .معنا يف السنام األعلى

فقلال   .عليله الكلالم   )عليله السلالم(  فأعلاد   ؟!.كيف يا أبا جعيلر  :قال الشي،: قلت

وعللى   ،)صلى اهلل عليه وآلله( إن أنا مت أرد على رسول اهلل  !الشي،: اهلل أكج يا أبا جعير

ويللرلج  ،يينوتقللر علل ،)عللليه  السللالم(وعلللي بللن احلسللني  ،واحلسللني ،واحلسللن ،علللي

للو قلد بلغلت     ،وأستقبل بالروح والرحيلان ملع الكلرام الكلاتبني     ،ويجد فؤادي ،قليب
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ث   .فأكون معك  يف السنام األعلى ،وإن أعش أرى ما يقر اهلل به عيين .نيسي هاهنا

وأقبل أهلل البيلت ينتحبلون     ،أقبل الشي، ينتحب ينشج ها ها ها حتى لصق باألرض

ميسلح بذصللبعه   )عليله السللالم( وأقبلل أبللو جعيلر    .ل الشلي، مللا يللرون ملن حللا   ،وينشلجون 

)عليله  فقلال ألبلي جعيلر     ،رفلع الشلي، رأسله    ثل   .الدموا من محاليق عينيله وينيضلها  

ووضعها  ،فناوله يدىل فقبلها .ناولين يد  جعلين اهلل فدا  ،: يا ابن رسول اهللالسالم(

ثل    ،نله وصلدرىل  فوضع يلدىل عللى بط   ،ث  حسر عن بطنه وصدرىل ،على عينيه وودىل

 قام فقال: السالم عليك .

ث  أقبل بوجهله عللى القلوم     ،ينظر يف قياىل وهو مدبر )عليه السلالم( وأقبل أبو جعير 

فقال احلك  بلن   .فلينظر إىل هذا ،من أحب أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنةفقال: 

 .(1)يشبه ذلك ا لس عتيبة: مل أر مأمتا  ق 

                                                        

 .30، ح)عليه السالم(حديث الشي، مع الباقر روضة، كتاب ال، 77ل  76ص 8ج :الكايف (1)
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11 

 معاجز كرامات و

 

كلرريا  ملن الكراملا  واملعجلزا ، وقلد روى       )عليله السلالم(  در عن اإلمام البلاقر  ص

يف البحللار، وغللريىل يف غللريىل، وفيهللا مللا يللرتب    )رمحلله اهلل(عللددا  منهللا العالمللة ا لسللي  

بالتصرأ يف الكون، واإلوبلار علن املغيبلا ، واسلتجابة اللدعاء، وشلياء املرضلى،        

 وغريها، نشري إىل بعضها:

 

 مكفوفإبصار ال

: أنلت  ذريلة رسلول اهلل    )عليله السلالم(  قال: قللت يوملا  للبلاقر     ،روي عن أبي بصري

 ؟.قلت: ورسول اهلل وارث األنبياء كلله   .نع : )عليه السلالم( قال  ؟.)صلى اهلل عليه وآله(

)صللى  قلت: وأنت  ورثت  مجيع عل  رسلول اهلل   .ورث مجيع علومه  ،نع قال: 

 .نع ل: قا ؟.اهلل عليه وآله(

وتجءوا األكمه واألبرص، وختجوا الناس  ،أن جيوا املوتى  قلت: وأنت  تقدرون

 .بذذن اهلل ،نع : )عليه السالم(قال  ؟.مبا يأكلون وما يدورون يف بيوته 



   /7سلسلة من حياة املعصومني  98 

 )عليله السلالم(  فلدنو  منله، فمسلح     .(1)ادن مين يا أبلا بصلري  : )عليه السلالم( ث  قال 

ثل  مسلح يلدىل عللى      .سلهل واجلبلل والسلماء واألرض   يدىل على وجهلي، فأبصلر  ال  

إن : )عليله السلالم(  ثل  قلال للي البلاقر      ل  قلال  ل  فعد  كملا كنلت ال أبصلر شليئا      ،وجهي

أحببت أن تكون هكذا كما أبصر  وحسابك عللى اهلل، وإن أحببلت أن تكلون كملا     

 .(2)واجلنة أحب إليَّ ،كما كنتفقلت:  .كنت وثوابك اجلنة

 

 هذا الرمي ما رأيت مثل
 

وكلان قلد حلج يف     ،حج هشام بن عبد امللك بن مروان سنة  من السلنني روي أنه 

فقلال   .)عليله السلالم(  وابنله جعيلر بلن حمملد      ،)عليله السلالم(  تلك السنة حممد بن علي الباقر 

احلملد هلل اللذي بعلث حمملدا  بلاحلق نبيلا        يف بعض كالمله:   )عليه السلالم( جعير بن حممد 

ووريته من عبادىل ووليلاؤىل، فالسلعيد ملن     ،نحن صيوة اهلل على ولقهوأكرمنا به، ف

فلل    ،لمة أولاىل مبلا مسلع   يفلأوج مسل   ل  ثل  قلال   ل  اتبعنا، والشلقي ملن عادانلا ووالينلا    

وانصلرفنا إىل املدينلة، فأنيلذ بريلدا  إىل عاملل       ،حتى انصلرأ إىل دمشلق   ،يعرض لنا

ردنلا مدينلة دمشلق حجبنلا     فلملا و  ،فأشخصلنا  .املدينة بذشخاص أبي وإشخاصي معه

وجنلدىل   ،وإذا قلد قعلد عللى سلرير املللك      ،فلدولنا  .ث  أذن لنا يف اليوم الرابلع  ،ثالثا 

 ،وواصلته وقللوأ علللى أرجللله  مساطللان متسلللحان، وقللد نصللب الججللاس حللذاىل  

                                                        

 وكان أبو بصري مكيوفا . (1)
ذكلر اإلملام اخللامس أبلي جعيلر حمملد بلن عللي بلن           ،143-142ص 2ج :غملة يف معرفلة األئملة   كشف ال (2)

وعلدده    )عليله السلالم(  باب ذكر ولد أبي جعيلر حمملد بلن عللي     ، )عليه السالم(احلسني بن علي بن أبي طالب 

 .وأمسائه 
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 ،فنادى أبي وقال: يا حمملد  .فلما دولنا وأبي أمامي وأنا وليه .وأشياخ قومه يرمون

 الغرض.ارم مع أشياخ قومك 

 فهل رأيت أن تعييين. ،له: إني قد كج  عن الرمي )عليه السالم(فقال 

 ال أعييك. )صلى اهلل عليه وآله(فقال: وحق من أعزنا بدينه ونبيه حممد 

ث  أومأ إىل شي، من بلين أميلة أن أعطله قوسلك، فتنلاول أبلي عنلد ذللك قلوس          

تلزا ورملى وسل  الغلرض     ان  الشي،، ث  تناول منه سهما  فوضعه يف كبد القوس، ثل  

ث  تابع الرمي حتى شلق   .فشق فواق سهمه إىل نصله ،فنصبه فيه، ث  رمى فيه الرانية

فلل  يتماللك إال أن    ،تسعة أسه  بعضها يف جوأ بعض، وهشام يضطرب يف جملسه

وأنت أرمى العرب والعج ، هال بعمت أنك كج  عن  ل  يا أبا جعيرل قال: أجد   

 الرمي.

على ما قال، وكان هشام مل يكن كنى أحدا  قبلل أبلي وال بعلدىل     ث  أدركته ندامة

وأنلا وأبلي واقلف حلذاىل      ،يف والفته، فه  به وأطرق إىل األرض إطراقة  يرتوى فيهلا 

إذا غضلب   )عليه السالم(غضب أبي فه  به، وكان أبي  ،مواجهني له، فلما طال وقوفنا

فلما نظر هشام إىل ذللك   .هيرى الناظر الغضب يف وجه ،نظر إىل السماء نظر غضبان

 ،فصعد أبي إىل السرير وأنا أتبعه، فلما دنا من هشام .يا حممد قال له: إليَّ ،من أبي

ث  أقبل على  ،ث  اعتنقين وأقعدني عن ميني أبي ،وأقعدىل عن ميينه ،قام إليه واعتنقه

ه  ال تزال العرب والعجل  تسلودها قلريش ملا دام فلي      ،فقال له: يا حممد .أبي بوجهه

 .!ويف ك  تعلمته ،هلل در  َمن َعلَّمك هذا الرمي .مرلك

فتعاطيته أيام حلداثيت   ،: قد علمت أن أهل املدينة يتعاطونه)عليه السلالم( فقال أبي 

 ث  تركته، فلما أراد األمري مين ذلك عد  فيه.
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فقال له: ما رأيت مرل هذا الرمي ق  مذ عقلت، وما ظننت أن يف األرض أحدا  

فقلال: إنلا حنلن نتلوارث الكملال       ؟.يرمي جعيلر مرلل رميلك    هذا الرمي، أ يرمي مرل

ش]يف قولله:   )صللى اهلل عليله وآلله(   والتمام الللذين أنزهلملا اهلل عللى نبيله      شلَْرئ   َْ ئ َمب  َمشهَك  البَئت 

َاًئ  ئَ َمشون س  شلَْرئْ شاسن َْ ئب َرضن ََ شُنع َمَنيش شَعبَب ْر   َْ هَم َمم  ََ ش َاَْر   [ون
و واألرض ال ختلل  ،(1)

 .(2)، احلديثممن يكمل هذىل األمور اليت يقصر غرينا عنها
 

 على جبل مدين

إىل أبللواب  )عليهمللا السللالم(يف روايللة: ملللا ورد اإلمللام البللاقر ومعلله اإلمللام الصللادق   

 ،مدين، وكان عامل هشام بن عبد امللك قلد حلذر النلاس ملن التعاملل ملع اإلملامني       

وأولذوا   ،الناس أبواب املدينلة عليهملا   دَّفس .وقال: إنهما قد ورجا عن الدين وكيرا

 فل  يؤثر ذلك. ،)عليه السالم(بسبهما وشتمهما والعياذ باهلل، ونصحه  اإلمام الباقر 

رجلله علن سلرجه ثل  قلال للي:        )عليله السلالم(  ى أبلي  فرنَّ: )عليه السلالم( قال الصادق 

ل مللدين ثلل  صللعد اجلبلل املطللل علللى مدينلة مللدين، وأهلل   .مكانلك يللا جعيللر ال تلجح  

ثل  وضلع    ،ينظرون إليه ما يصنع، فلما صار يف أعالىل استقبل بوجهه املدينة وجسلدىل 

َْئعَب ًٍ ث  نادى بأعلى صوته:  ،إصبعيه يف أذنيه ش   َْ شهََخئ  َْ ََ إنلَىشَمَّ  ََ  إىل قولله: 

َْش انب من  َ شْم شْكا َْ   شإنن  شلَْر   ْشُنشَخب ت   .حنن واهلل بقية اهلل يف أرضه ،(3)بَقنبْم

فطرحتله يف أمسلاا    ،فهبت واحتمللت صلو  أبلي    ،فأمر اهلل رحيا  سوداء مظلمة

                                                        

 .3 املائدة:سورة  (1)

 .162، ح)عليه السالم( ذكر معجزاته ،يه السالم()علأبو جعير حممد الباقر ،235ل  233ص :دالئل اإلمامة (2)

 .86ل  84 :سورة هود (3)
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الرجال والصلبيان والنسلاء، فملا بقلي أحلد ملن الرجلال والنسلاء والصلبيان إال صلعد           

وصعد فيمن صعد شي، من أهل مدين كلبري السلن،    .وأبي مشرأ عليه  ،السطوح

فذنله قلد    ؛هلل يلا أهلل ملدين   فنظر إىل أبي عللى اجلبلل، فنلادى بلأعلى صلوته: اتقلوا ا      

أنلت  مل    حلني دعلا عللى قومله، فلذن      )عليله السلالم(  وقف املوقف الذي وقف فيه شلعيب  

وقلد   ،فلذني أولاأ علليك     ؛جلاءك  ملن اهلل العلذاب    ،تيتحوا له البلاب ومل تنزللوىل  

 أعذر من أنذر.

م وفتحوا الباب وأنزلونا. وكتب عميع ذلك إىل هشام، فارجلنا يف اليو ،فيزعوا

رمحللة اهلل عليلله  )فكتللب هشللام إىل عامللل مللدين يللأمرىل بللأن يأوللذ الشللي، فيقتللله      .الرللاني

، وكتب إىل عامل مدينلة الرسلول أن حيتلال يف سل  أبلي يف طعلام أو شلراب،        (وصلواته

 .(1)فمضى هشام ومل يتهيأ له يف أبي من ذلك شيء

 

 سؤاالن
 

إعجللاب األنبيللاء حللول  ،وال  يللى أن مللن هللذىل القصللة وشللبهها ينقللدح سللؤاالن 

 .)عليه  الصالة والسالم(واألئمة 

 .؟)صلوا  اهلل عليه (األول: كيف كانت اري املعاجز على أيديه  

الراني: ملاذا كانت هذىل املعاجز يف األمور اجلزئية والشخصية وغري املهملة علادة،   

نلاس  املعاجز يف األملور املهملة املصلريية، كهلال  الطغلاة، وتسلخري قللوب ال        ومل اِر

ويتصلرأ يف   ،يقتلل هشلاما  بلاملعجزة    )عليله السلالم(  فذذا كان اإلملام البلاقر    .على اهلداية

                                                        

 .162، ح)عليه السالم( ذكر معجزاته ،)عليه السالم(أبو جعير حممد الباقر ،241ص :دالئل اإلمامة (1)
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كلان أهل  ملن املعجلزة الليت حصللت يف أهلل         ،قلوب أهل الشام ليؤمنلوا بله ويتوللوىل   

 .كشياء مريض وما أشبه؟ ،مدين واملعاجز األورى يف األمور الشخصية

 ،إذا كان يتصرأ يف قللوب الكيلار ليؤمنلوا    ،)صلى اهلل عليه وآلله( وكذلك رسول اهلل 

 .كان أه  من معجزة شق القمر؟

 

 الجواب عن األول:

يقوم باملعاجز يف الكون دائما ، لكن لكررتهلا أصلبحت    (وجل وجلت آالؤىل عز)إن اهلل 

كالطبيعية وال توجب االنتباىل، فهل هذا اخلللق العجيلب ال يشلتمل عللى املاليلني ملن       

فرد من البشر هو ماليني من املعاجز، وكذلك إحياء األشجار  املعاجز، فذن ولق كل

بلل أكرلر ملن ذللك      ،يلارا  لليست املاليني بلل امل  أ ،واألبهار والنباتا  بهذىل الكييية

 من املعاجز.

 ،ومل يلأليوا ذللك   ،إعجاب األنبياء واألئمة مبا مل يكن طبيعيلا  عنلد النلاس    ،نع 

، وإحيلاء امللوتى عللي يلد اللنيب      ه السلالم( )عليل كانوا حيسون بله، كمعجلزة عصلا موسلى     

فكانلت توجلب    ،)صللى اهلل عليله وآلله(   ، أو شلق القملر بلأمر رسلول اهلل     )عليله السلالم(  عيسى 

بَ ش]االنتباىل حتى تكون سببا  هلداية الناس باوتياره :  ََح  ََ ش َْ شبَبَناَ  ْ ََبََ شَع ش  ْ بنَ شَم لنبَت 

َْش شبَبَناَ  ْ شَع شَحيم  ْ [َم
(1). 

 ز هي كررية يف هذا الكون، وتتكرر باستمرار من قبل اهلل تعاىل.إذن املعاج

 

                                                        

 .42 :سورة األنيال (1)
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 الجواب عن الثاني:

إن اإلعجاب لو كان يف كل ما يرتب  بهداية الناس وتبليغ الرسالة، وكلان األنبيلاء   

يف كل صغرية وكبرية يتعاملون معها باإلعجاب، خلرجلت  )عليه  الصالة والسالم( واألئمة 

امتحان، وعن كون البشلر خمتلارا ، فبمعجلزة واحلدة كلان ميكلن       الدنيا عن كونها دار 

 .التصرأ يف مجيع القلوب لتؤمن باهلل وبأنبيائه ورسله، فأين االمتحان واالوتبار؟

واوتيار البشر يف اختاذ السبيل دليل الرواب والعقلاب، واحلسلن والقلبح، واجلنلة     

َ اَ هْشالسمٍنبَلشإنش]والنار، قال تعاىل:  ََّ ََ م ش إنمم شَكفْتًراإُن ََ ًتاش ََ كن [مم ش
(1). 

كلاحلرب ملع    ،باإلعجاب يف األملور املهملة   )عليه  السالم(أما أنه ملاذا مل يق  األنبياء 

األعداء والقضاء على الكيار، واقتصروا على اإلعجاب يف بعض األمور األقل أهمية 

بله يتضلح مملا    وأنه  مبعوثون من قبل اهلل عزوجل، فجوا ،يف إثبا  دعواه  الرسالة

 سبق.

دليلل   )علليه  السلالم(  وجل، فمعجزة األنبيلاء   مضافا  إىل أن اإلعجاب هو من اهلل عز

ليعلرأ النلاس ملن كلان نبيلا  حقلا ، وملن ادعلى          ؛على أنه  مبعوثون ملن قبلله تعلاىل   

 النبوة كذبا .

كمللا أن املعللاجز ل نبيللاء توجللب أن يللؤمن بهلل  الطيبللون باوتيللاره ، و للاليه   

ون باوتياره  أيضا ، فيستحق املؤمن الرواب والكافر العقاب، كما فصلل هلذا   املعاند

 البحث يف كتب عل  الكالم.

                                                        

 .3 :سورة اإلنسان (1)
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 إني ميت يوم كذا وكذا

إن أبلي ملرض مرضلا     يقلول:   )عليله السلالم(  قال: مسعت أبا عبلد اهلل   ،عن سدير

شديدا  حتى وينا عليه، فبكى بعض أهلله عنلد رأسله، فنظلر إليله فقلال: إنلي لسلت         

 ل  قلال  ل إنه أتاني اثنان فأوجاني أني لست مبيت من وجعلي هلذا   .مبيت من وجعي هذا

إن  ،قلال: يلا بلين    .فجأ ومكث ما شاء اهلل أن ميكث، فبينا هو صحيح لليس بله بلأس   

فملا    ل  قالل   فأوجاني أني ميت يوم كذا وكذا ،اللذين أتياني من وجعي ذلك أتياني

 .(1)يف ذلك اليوم

 

 ت من هذا الوجعإني لست بمي

إن أبلي ملرض   يقلول:   )عليله السلالم(  قال: مسعت الصلادق   ،روي عن أبي بصري

فنظر إليه وقال: إني  ،مرضا  شديدا  حتى وينا عليه، فبكى عند رأسه بعض أصحابه

فلجأ ومكلث ملا شلاء اهلل ملن السلنني، فبينملا هلو          ل  قلال  ل  لسلت مبيلت يف وجعلي هلذا    

 .(2)فما  يف ذلك اليوم .إني ميت يوم كذا ،صحيح ليس به بأس فقال: يا بين

 الس  الذي دسه هشام بن عبد امللك. )عليه السالم(وكان سبب وفاته 

                                                        

أبلواب  ملن   1الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،213ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .3...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي

أبلواب  ملن   5الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،256ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .56...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي
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 الباقي من حياتي

إن أبلي قلال   يقلول:   )عليله السلالم(  قال: مسعلت أبلا عبلد اهلل     ،عن ابن أبي يعيور

 .(1)فحسبت فما باد وال نق  .إمنا بقي من أجلي مخس سنني :ذا  يوم

 

 منطق الطير

إنللا علمنللا منطللق الطللري، وأوتينللا مللن كللل   قللال:  ،)عليلله السللالم(عللن أبللي جعيللر 

 .(2)شيء

  

 رانيةعبال

)عليله  قلال: جئنلا إىل بلاب دار أبلي جعيلر       ،يف رواية عن موسى بن أكيل النمريي

نستأذن عليه، فسمعنا صلوتا  حزينلا  يقلرأ بالعجانيلة، فلدولنا عليله وسلألنا علن          السالم(

 .(3)فبكيت من ذلك ،ذكر  مناجاة إيليارئه، فقال: قا

                                                        

 .3، اليصل4ن الرالث، البابالرك ،504ص 1ج :إعالم الورى بأعالم اهلدى (1)

أبلواب  ملن   6الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،294ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .25...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي

 فصلل يف ، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،195ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (3)

 .)عليه السالم(ه علم
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 احترقت دارك!

كنت مع أبي وبيننا قوم من األنصار، إذ أتاىل آ  قال:  ،)عليه السالم(عن الصادق 

فلذهب ثل     .ما احرتقت ،: يا بين)عليه السالم(فقال  .فقال له: أحلق فقد احرتقت دار 

فلذهب   .ما احرتقت واهلِل ،فقال: يا بين . احرتقت دار مل يلبث أن عاد فقال: واهلِل

ومعه مجاعة من أهلنا وموالينلا يبكلون ويقوللون: قلد احرتقلت       ،ث  مل يلبث أن عاد

وال ك لذبت وال ُكلذبت، وأنلا أوثلق مبلا يف يلدي        ،ما احرتقلت  فقال: كال واهلِل .دار 

والنلار   ،حتلى انتهلوا إىل منابلنلا    ،وقام أبي وقمت معه .ومما أبصر  أعينك  ،منك 

 ،ومن كل جانب منها، ث  عدل إىل املسجد ،مشتعلة عن أميان منابلنا وعن  ائلها

ال رفعت رأسلي ملن سلجودي أو     ،فخر ساجدا  وقال يف سجودىل: وعزتك وجاللك

 تطيئها.

ث   ل  وسلمت منابلنا ،واحرتق ما حوهلا ،ما رفع رأسه حتى طيئت قال: فو اهلِل

 .(1))عليه السالم(عاء كان قرأىل أن ذلك لد ل )عليه السالم(ذكر 
 

 مع حبابة الوالبية

فلدولت   ،)عليه السلالم( بقيت إىل إمامة أبي جعير )رمحها اهلل( روي أن حبابة الوالبية 

 ،رأسلي  وابليض  ،قاللت: كلج سلين    .؟يلا حبابلة   ملا اللذي أبطلأ بلكِ    عليه، فقال: 

 )عليله السلالم(  وضلع يلدىل   ف ،فلدنت منله   .ادني مين: )عليه السالم(فقال  .وكرر  همومي

                                                        

ملن   5الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،286ل   285ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .89...، حأبواب تاري، أبي جعير حممد بن علي
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 ،ودعا هللا بكلالم مل نيهمله، فاسلود شلعر رأسلها وعلاد حالكلا          ،على ميرق رأسها

 .(1)لسرورها )عليه السالم(وصار  شابة ، فسر  بذلك وسر أبو جعير 

قال: دولت حبابة الوالبية على أبي جعير حممد بلن   ل  يرفعهل وعن علي بن معبد  

بياض علرض يف   :قالت: قلت .؟ما الذي أبطأِ  ،ابةيا حبقال:  .)عليه السلالم( علي 

 ،قاللت: فلدنو  منله    .ينيله دنأ ،يلا حبابلة  فقلال:   .كرر  له همومي ،ميرق رأسي

 فنظللر   ،فأتيللت بللاملرآة .ائتللوا هلللا بللاملرآةثلل  قللال:  ،فوضلع يللدىل يف ميللرق رأسللي 

 )عليلله السللالم( وسللر أبللو جعيللر   ،فللذذا شللعر ميللرق رأسللي قللد اسللود، فسللرر  بللذلك   

 .(2)بسروري

 

 الجن في خدمتهم

 ل  قال ل  حبوائج له باملدينة )عليه السلالم( قال: أوصاني أبو جعير   ،عن سدير الصرييف

 ،فمللت إليله   ل  قلال  ل  إذا إنسلان يللوي بروبله    ،فبينلا أنلا يف فل، الروحلاء عللى راحلليت      

 فقال: ال حاجة لي بها. ل قال ل فناولته اإلداوة ،وظننت أنه عطشان

إذا هو وا  أبي جعيلر   ،فلما نظر  إىل وتمه ل  قال ل  كتابا  طينه رطب ث  ناولين

قلال: فلذذا فيله     .قلال: السلاعة   ؟.فقلت له: متى عهد  بصاحب الكتاب .)عليه السالم(

)عليله  فقلدم أبلو جعيلر     ل  قلال  ل ث  التيت فذذا ليس عنلدي أحلد   ل  قال ل أشياء يأمرني بها

إذا قلال:   .رجل أتاني بكتابك وطينله رطلب   ،فقلت له: جعلت فدا  .فلقيته السالم(

                                                        

بابلة  كراملة للبلاقر ملع ح   ، وملن دالئلله و براهينله   ، )عليله السلالم(  مامة الباقر حممد إ ،77ص :عيون املعجزا  (1)

 .الوالبية

 .3، ح3الباب ،270ص 1ج :)صلى اهلل عليه (بصائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (2)
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 .(1)يعين اجلن ،ل بنا أمر أرسلت بعضه عجَّ

فذذا أردنا السرعة  ،إن لنا ودما  من اجلن ،يا سدير: )عليه السالم(ويف رواية: قال 

 .(2)بعرناه 

 

 مع الجان الطائف

 ،تهلا إنلي ليلي عملرة اعتمر   قلال:   ،)عليه السلالم( عن أبي جعير  ،روى أبو محزة

حتلى دنلا ملن     ،إذ نظر  إىل جان قلد أقبلل ملن ناحيلة املشلرق      ،فأنا يف احلجر جالس

ث  بدأ  ،ث  طاأ بالبيت أسبوعا  فوقف طويال  ،فأقبلت ببصري حنوىل .احلجر األسود

فبصلر بله عطلاء     .فقام على ذنبه فصللى ركعلتني، وذللك عنلد بوال الشلمس      ،باملقام

فقلت: قد رأيته وما  ؟.ما رأيت هذا اجلان ،عيرفأتوني فقالوا: يا أبا ج ،وأناس معه

انطلقلوا إليله وقوللوا لله: يقلول للك حمملد بلن عللي إن البيلت            ل  ثل  قللت هلل      ل  صلنع 

وحنن نتخوأ  ،وقد قضيت نسكك ،فهذىل ساعة ولوته منه  ،حيضرىل أعبد وسودان

م كوملة  ملن بطحلاء    فكلوَّ  ل   قلال  ل   عليلك ملنه ، فللو وييلت وانطلقلت قبلل أن يلأتوا       

 .(3)ث  مرل يف اهلواء ،ث  وضع ذنبه عليها ،ملسجدا

                                                        

 .68، ح)عليه  السالم(فصل يف أغرب معجزا  األئمة ، 16الباب ،854ل  853ص 2ج :اخلرائج واجلرائح (1)

ه  ويتوجهللون يف بللاب أن اجلللن يللأتيه  فيسللألونه  عللن معللامل ديللن   ، كتللاب احلجللة،395ص 1ج :الكللايف (2)

 .4، حأموره 

جملس يف ذكر إمامة أبي جعير حممد بن عللي البلاقر    ،205ل    204ص 1ج :روضة الواعظني وبصرية املتعظني (3)

 .ومناقبه )عليه السالم(
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 إخوانكم الجن

فقيلل للي:    .)عليله السلالم(  قال: طلبت اإلذن على أبي جعير  ،عن سعد اإلسكاأ

 إن عندىل قوما  من إووانك . ؛ال تعجل

 ،يشبهون الز ، وعلليه  أقبيلة ضليقا     اثنا عشر رجال  فما لبرت أن ورج عليَّ

فقلت لله: ملا    ،)عليه السلالم( فدولت على أبي جعير  .ومروا فسلموا ،وبتو  ووياأ

هلؤالء قلوم ملن إولوانك      قلال:   ؟.أعرأ هؤالء الذين ورجوا ملن عنلد  ملن هل     

يغللدون علينللا يف حالهللل    ،نعلل   فقللال: ؟.قللال: قلللت: ويظهللرون لكلل    .اجلللن

 .(1)وحرامه  كما تغدون

 

 عذاب معاوية في البرزخ

)عليه كنت أسري مع أبي قال:  ،)عليه السالم(عبد اهلل عن مالك بن عطية، عن أبي 

ولرج علينلا    ،فلملا صلرنا بلوادي ضلجنان     .وحنلن عللى نلاقتني    ،يف طريق مكلة  السالم(

فتبعله   .اسلقين سلقا  اهلل   ،فقلال: يلا ابلن رسلول اهلل     .رجل يف عنقه سلسلة يسلحبها 

 .سللقاىل اهللال تسللقه ال  ،وقللال: يللا ابللن رسللول اهلل  .فاجتللذب السلسلللة ،رجللل آوللر

 .(2))لعنه اهلل( عرفت هذا، هذا معاوية ،أبي فقال: يا جعير فالتيت إليَّ

                                                        

ذكر اإلمام اخلامس أبلي جعيلر حمملد بلن عللي بلن احلسلني بلن          ،138ص 2ج :كشف الغمة يف معرفة األئمة (1)

 .وعدده  وأمسائه  )عليه السالم(باب ذكر ولد أبي جعير حممد بن علي ، ليه السالم()ععلي بن أبي طالب 

ولزائن األرض ومياتيحهلا    ،)علليه  السلالم(  حاديث حول وصلائ  األئملة   ، أ277ل   276ص :وتصاصاال(2)

 .)عليه  السالم(ل ئمة 
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 زلزلة المدينة

 ،سيكوا يف أيامه  الدم احلرام ،قال: ملا أفضت اخلالفة إىل بين أمية ،عن جابر

علللى منللابره  ألللف شللهر، واغتللالوا شلليعته يف    )صلللوا  اهلل عليلله( ولعنللوا أمللري املللؤمنني  

رغبلة  يف   ؛وقتلوه  واستأصلوا شأفته ، وماألته  على ذلك علماء السوء ،البلدان

فمن مل يلعنله   )عليه السالم(حطام الدنيا، وصار  حمنته  على الشيعة لعن أمري املؤمنني 

)عليله  اشتكت الشيعة إىل بيلن العابلدين    .وكرر وطال ،فلما فشا ذلك يف الشيعة .قتلوىل

وقلد   ،أجلونلا علن البللدان وأفنونلا بالقتلل اللذريع       ،وقالوا: يا ابلن رسلول اهلل   السالم(

 )صلى اهلل عليله وآلله(  ويف مسجد رسول اهلل  ،يف البلدان )عليه السالم(أعلنوا لعن أمري املؤمنني 

فذن أنكر واحد منلا عللى    .وال يغري عليه  مغري ،وال ينكر عليه  منكر ،وعلى منجىل

أن هلذا ذكلر أبلا     :وكتلب إليله   ،انه ورفلع ذللك إىل سللط    ،هلذا ترابلي   :قالوا ،لعنه

 قتل. ث  ،حتى ضرب وحبس .تراب خبري

سبحانك ما أعظ  شلأنك،  ذلك نظر إىل السماء وقال:  ،)عليه السالم(فلما مسع 

إنللك أمهلللت عبللاد  حتللى ظنللوا أنللك أهملللته ، وهللذا كللله بعينللك، إذ ال يغلللب        

ا أنلت أعلل  بله    قضاؤ ، وال يرد تدبري حمتوم أمر ، فهو كيلف شلئت وأنلى شلئت ملل     

 .منا

 .لبيلك قلال:   .يلا حمملد  فقلال:   .)عليه السلالم( ث  دعا بابنه حممد بن علي الباقر 

وولذ اخللي  اللذي     ،)صللى اهلل عليله وآلله(   إذا كان غدا  فاغد إىل مسلجد رسلول اهلل   قال: 

كلله وال جر ،فحركلله جريكللا  لينللا  ،)صلللى اهلل عليلله وآللله(نللزل بلله ججئيللل علللى رسللول اهلل 

 .فيهلكوا مجيعا  ؛جريكا  شديدا 
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فلملا كلان    .فبقيت متعجبا  من قوله، ال أدري ما أقلول  :)رضوان اهلل عليه(قال جابر 

 .ألنظلر ملا يكلون ملن أملر اخللي        ؛ليللي حرصلا    وكان قد طلال علليَّ   ،من الغد جئته

ل ا غدا بك  مفرد السالم وقال:  ،فسلمت عليه )عليه السالم(إذ ورج  ،فبينما أنا بالباب

 .ومل تكن تأتينا يف هذا الوقت؟ ل يا جابر

)عليله  باألمس: وذ اخلي  الذي أتى به ججئيلل   )عليه السالم(فقلت له: لقول اإلمام 

وال جركلله  ،كلله جريكللا  لينللا وحرَّ ،)صلللى اهلل عليلله وآللله(وصللر إىل مسللجد جللد   ،السللالم(

 فتهلك الناس مجيعا . ؛جريكا  شديدا 

 ،والقلدر املقلدور   ،واألجل احملتلوم  ،لوال الوقت املعلوم: )عليه السالم(قال الباقر 

 ،بلل يف حلظلة، ولكنلا عبلاد مكرملون      ،خلسيت بهلذا اخلللق املنكلوس يف طرفلة علني     

 وبأمرىل نعمل يا جابر. ،نسبقه بالقولال

أما حضلر   فقال لي:  ؟.تيعل به  هذا َ وِل ،قال: فقلت: يا سيدي وموالي

 ،فقلت: يلا سليدي وملوالي    .تشكو إىل أبي ما يلقون من هؤالء والشيعة ،باألمس

وكنلت أحلب أن تهللك طائيلة      ،إنله أمرنلي أن أرعلبه  لعلله  ينتهلون     فقلال:   .نع 

 .ويطهر اهلل البالد والعباد منه  ،منه 

كيف ترعبه  وه  أكرر ملن   ،: فقلت: سيدي وموالي)رضوان اهلل عليه(قال جابر 

)صللى اهلل عليله   املض بنلا إىل مسلجد رسلول اهلل     : )عليله السلالم(  ر فقال البلاق  ؟!.أن حيصوا

بله علينلا ملن دون     ألريك قدرة  ملن قلدرة اهلل تعلاىل الليت وصلنا بهلا، وملا ملنَّ         ،وآله(

 )عليله السللالم( : فمضلليت معله إىل املسللجد، فصللى   )رضلوان اهلل عليله(  فقلال جللابر   .النلاس 

وأولرج ملن    ،ثل  رفلع رأسله    ،موتكلل  بكلال   ،ث  وضع ودىل على الرتاب ،ركعتني

فاحت منه رائحة املسك، فكان يف املنظر أدق من سل  اخليلا ، ثل      ،كمه ويطا  دقيقا 
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قلال:   .وإيا  أن جركه ،وامض رويدا  ،إليك طرأ اخلي  ل  يا جابرل وذ  قال لي: 

ث   ،فوقيت .قف يا جابر: )عليه السالم(فقال  .ومشيت رويدا  ،فأوذ  طرأ اخلي 

نلاولين  : )عليه السلالم( ما ظننت أنه حركه من لينه، ث  قال  ،اخلي  جريكا  ويييا حر  

اولرج فلانظر    ،وحيلك قلال:   ؟.فناولته وقلت: ما فعلت به يا سيدي .طرأ اخلي 

وإذا النللاس يف  ،فخرجللت مللن املسللجد :)رضللوان اهلل عليلله(قللال جللابر  .مللا حللال النللاس

 ،ذا باملدينلة قلد بلزللت بلزللة  شللديدة     فلذ  ،والصلائحة ملن كلل جانللب    ،صلياح واحلد  

وه  يقولون: إنلا   ،. وإذا الناس يف صياح وبكاء وعويل.وأوذته  الرجية واهلدمة.

هلل وإنللا إليلله راجعللون، وربللت دار فللالن ووللرب أهلللها، ورأيللت النللاس فللزعني إىل  

وهل  يقوللون: كانلت هدملة  عظيملة ، وبعضله         ،)صلى اهلل عليله وآلله(  مسجد رسول اهلل 

وقد تركنا األمر باملعروأ  ،قول: قد كانت بلزلة ، وبعضه  يقول: كيف ال خنسفي

 .)صلى اهلل عليه وآله(وظل  آل رسول اهلل  ،وظهر فينا اليسق واليجور ،والنهي عن املنكر

 أو نصلح من أنيسنا ما أفسدنا. ،واهلل ليزلزل بنا أشد من هذا وأعظ 

نظللر إىل النللاس حيللارى يبكللون، فأبكللاني : فبقيللت مللتحريا  أ)رمحلله اهلل(قللال جللابر 

وقد حلف بله    ،)عليه السالم(فانصرفت إىل الباقر  .وه  ال يدرون من أين أتوا ،بكاؤه 

ملا   أ ،وه  يقوللون: يلا ابلن رسلول اهلل     ،)صلى اهلل عليه وآلله( الناس يف مسجد رسول اهلل 

 ،والللدعاء ،ةافزعللوا إىل الصللال فقللال هللل :   .فللادا اهلل لنللا  ،تللرى إىل مللا نللزل بنللا 

 .والصدقة

فقللت: ال   .؟ملا حلال النلاس   فقال للي:   .وسار بي ،بيدي )عليه السالم(ث  أوذ 

ورأيللته  حبللال  ،وهلللك النلاس  ،الللدور واملسلاكن   وربلت  ،تسلأل يللا ابلن رسللول اهلل  

وللوال   ،ال رمحه  اهلل، أملا إنله قلد أبقيلت عليلك بقيلة       : )عليه السالم(فقال  .رمحته 
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 .سحقا  سلحقا  وبعلدا  للقلوم الظلاملني     ل  ث  قال ل  داؤنا وأعداء أوليائناذلك مل ترح  أع

وجعلللت  ،لللزد  يف التحريللك وأهلكللته  أمجعللني ،لللوال خمافللة خماليللة والللدي واهلِل

فكان ال يبقى فيها دار وال جدار، فملا أنزلونلا وأولياءنلا ملن أعلدائنا       ،أعالها أسيلها

 .أن أحر  جريكا  ساكنا هذىل املنزلة غريه ، ولكين أمرني موالي 

والناس ال يرونله، فملد يلدىل وأدارهلا حلول       ،املنارة وأنا أراىل )عليه السالم(ث  صعد 

: )صللوا  اهلل عليله(  ثل  تلال البلاقر     ،وتهلدمت دور  ،فزلزلت املدينة بلزللة  ويييلة    ،املنارة

شبنٍَغ بنتن  ش] َ اَ َْ   [َِلنَ شَجَز
شالَرفْش] ،(1) ََ ين شإنَلم شُْ ََل  [ترَشََ

يَبَمم شَجئ َءش]، وتال أيضا : (2)

ْتَُ شَجعَب اَ شَع لنبََت شَس ينبََت  [هَم 
َْْ ش]وتال:  ،(3) هَمَ  ََ ش قنتن   شيَت   ْ ْ شالسمق ْفشمن شَعبَب تن يََرتم

عْْتَنَش شََلشََش  َْ شَحب   ْ [العَذَاْبشمن
(4). 

عن يلبكني ويتضلر   ،قال جابر: فخرجت العواتق من ودورهن يف الزلزللة الرانيلة  

 منكشيا  ال يلتيت إليهن أحد.

 ،رق هللن فوضلع اخللي  يف كملله    ،إىل جلري العواتلق   )عليله السلالم(  فلملا نظلر البلاقر    

وأوذ بيدي حتى ورجنا من  ،والناس ال يرونه ،ث  نزل عن املنارة ،وسكنت الزلزلة

واحلللداد يقللول: أمللا مسعللت    ،فمررنللا حبللداد اجتمللع النللاس ببللاب حانوتلله   .املسللجد

فقال: بعضه  بل كانت همهمة  كررية ، وقال قلوم آولرون: بلل     !.يف اهلدم اهلمهمة

 واهلل كرري إال أنا مل نقف على الكالم.

                                                        

 .17 :، سورة سبأ146 :سورة األنعام (1)

 .17 :سورة سبأ (2)

 .82 :سورة هود (3)

 .26 :سورة النحل (4)
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هلذا مللا    ،يلا جلابر  ثل  قلال:    .الباقر وتبسل   : فنظر إليَّ)رضوان الّله عليه(قال جابر 

: فقلال  ؟!.ما هذا اخلي  اللذي فيله العجلب    ،فقلت: يا ابن رسول اهلل .طغوا وبغوا

عليله السلالم(  ونلزل بله ججئيلل     ،وآل هارون جملله املالئكلة    بقية مما تر  آل موسى( ،

 .(1)احلديث

 

 تضحك وأنت من أهل القبور!

فرأى شابا  يضلحك يف   ،دول املسجد يوما  )عليه السالم(روي أن اإلمام حممد الباقر 

فملا    .وروأنلت بعلد ثالثلة ملن أهلل القبل       ،تضحك يف املسلجد فقال له:  .املسجد

 .(2)ودفن يف آورىل ،الرجل يف أول اليوم الرالث

 

 يولد لك عيسى ومحمد

 ،إذا رجعلت إىل الكوفلة  : )عليله السلالم(  قال أبو بصري: قال لي موالي أبو جعيلر  

يولد لك ولد وتسلميه عيسلى، ويوللد للك وللد وتسلميه حمملدا ، وهملا ملن شليعتنا،           

 .(3)لقيامةوامسهما يف صحييتنا، وما يولدون إىل يوم ا

                                                        

 5البلاب  ،)عليله السلالم(   وحممد بلن عللي   كتاب تاري، علي بن احلسني ،277-274ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .80...، حأبواب تاري، أبي جعير حممد بن عليمن 

 .59، ح10اليصل 19، الباب115ص 4ج :إثبا  اهلداة بالنصوص واملعجزا  (2)

 .7اليصل ،  عل  آل حممد للغيب  فصل، 141ص :)عليه السالم(رار أمري املؤمنني مشارق أنوار اليقني يف أس (3)
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 من هللا وإلى هللا

 ،فذذا أنا بشبح يللوح ملن الجيلة    ،أنه قال: كنت بني مكة واملدينة ،روى البعض

 ،حتى قرب مين، فتأملته فذذا هلو غلالم سلباعي أو مثلاني     ،يظهر تارة  ويغيب أورى

 ؟.فقللت: وإىل أيلن   .ملن اهلل قلال:   ؟.فردد  عليله وقللت: ملن أيلن     .فسل  عليَّ

 ؟.فقلللت: فمللا باد  .علللى اهللفقلال:   ؟.قللال: فقلللت: فعللالَم .ىل اهللإفقلال:  

قال:  ؟.فقلت: أِبن لي .أنا رجل عربيقال:  ؟.فقلت: ممن أنت .التقوىقال: 

أنا رجل قرشي. فقال:  ؟.فقلت: أِبن ليأنا رجل ها ي.    ؟.فقللت: أِبلن للي 

 :ث  أنشد أنا رجل علويفقال: 

 ادهفييييييينحن عليييييييى الحيييييييوض ذو
 

  نيييييييييييييييييييييذود ويسيييييييييييييييييييييعد وراده 
 

 فمييييييا فيييييياز ميييييين فيييييياز إال بنيييييييا
 

 وميييييييا خييييييياب مييييييين حبنيييييييا زاده 
 

 فميييين سييييرنا نييييال منييييا السييييرور
 

  وميييييييين سيييييييياءنا سيييييييياء ميييييييييالده 
 

 ومييييييين كيييييييان غاصيييييييبنا حقنيييييييا
 

  فيييييييييييييييوم القياميييييييييييييية ميعيييييييييييييياده 
 

ثل  التيلت فلل      .أنا حممد بن علي بن احلسني بن عللي بلن أبلي طاللب     :ث  قال

 .(1)أم نزل يف األرض ،د إىل السماءأرىل، فال أعل  هل صع

 

 

                                                        

ملن   5الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،271ل   270ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .73...، ضمن حأبواب تاري، أبي جعير حممد بن علي
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 ستهدم دار هشام

فمررنلا بلدار هشلام     ،)عليله السلالم(  قال: كنت عند أبي جعيلر   ،عن يزيد بن حابم

ليللنقلن ترابهللا مللن  لتهللدمن، أمللا واهلِل أمللا واهلِلفقللال:  .بللن عبللد امللللك وهللي تبنللى 

 .الزكية النيس  لتبدون أحجار الزيت، وإنه ملوضع مهدمها، أما واهلِل

)عليله  فسمعت أذني هلذا ملن أبلي جعيلر      !فتعجبت وقلت: دار هشام من يهدمها

وينقلل   ،وقلد كتلب الوليلد يف أن يسلتهدم     ،فرأيتهلا بعلدما ملا  هشلام     ل   قلال  ل  السلالم( 

 .(1)ورأيتها ،ترابها، فنقل حتى بد  األحجار

ا قتل حممد بلن  وبه ،: أحجار الزيت موضع باملدينة)رمحه اهلل(قال العالمة ا لسي 

 .(2)امللقب بالنيس الزكية ،عبد اهلل بن احلسن

 

 المكفوف وكوة السقف
 

أو  ،)عليله السلالم(  قال: دولت مع أبي بصري إىل منلزل أبلي جعيلر     ،عن أبي عروة

 ؟.تلرى يف البيلت كلوة  قريبلا  ملن السلقف       فقلال للي: أ   ل  قلال  ل  )عليله السلالم(  أبي عبد اهلل 

)عليه السالم(قال: أرانيها أبو جعير  ؟!.بهاوما علمك  ،قال: قلت: نع 
(3). 

                                                        

ذكر اإلمام اخلامس أبلي جعيلر حمملد بلن عللي بلن احلسلني بلن          ،137ص 2ج :كشف الغمة يف معرفة األئمة (1)

 .وعدده  وأمسائه  )عليه السالم(باب ذكر ولد أبي جعير حممد بن علي ، )عليه السالم(علي بن أبي طالب 

أبلواب  ملن   5الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،269ص 46ج :حبار األنوار (2)

 ...، بيان.ير حممد بن عليتاري، أبي جع

 .3، اليصل4الركن الرالث، الباب ،503ص 1ج :إعالم الورى بأعالم اهلدى (3)
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بصلرىل، ثل     )عليله السلالم(  أقول: كان أبو بصري مكيوفا  ال يرى، وقد أرجع اإلملام  

 فاوتار األجر. ،أو أجرىل على اهلل ،وريىل بني أن يكون بصريا 

 

 ملكوت السماوات واألرض

َكئذَلنَ ش]قوله تعاىل:  عن )عليه السالم(قال جابر بن يزيد اجلعيي: سألت أبا جعير  ََ

ٍنش ا ََ شالسمَم  ٍَ ب َشَمبَْرت َن [ُْتن شإنب َتا
(1)

ارفع بيدىل وقال:  )عليه السالم(فدفع أبو جعير  ؟.

حتى رأيت نورا   ،ورمق ناظري يف ثلمة ،فوجد  السقف متيرقا  ،فرفعت .رأسك

وانظلر   ملكلو  السلماوا ،   )عليله السلالم(  هكذا رأى إبراهي  فقال:  .حار عنه بصري

 فلما رفعته رأيت السقف كما كان. .ارفع رأسك ث  ،إىل األرض

غملض  وقلال:   .وأولرجين ملن اللدار وألبسلين ثوبلا       ،بيدي )عليه السالم(ث  أوذ 

فيتحت عيين فل  أر  .أنت يف الظلما  اليت رآها ذو القرنني ل  ث  قال ل  عينيك ساعة 

 شيئا .

ثل  ورجنلا ملن     .احليلاة للخضلر   أنلت عللى رأس علني   وقال:  ،ث  ختطى وط ا

غملض   ل  ثل  قلال   ل  هلذىل ملكلو  األرض  فقلال:   .حتى ااوبنا مخسة  ،ذلك العامل

 .وولع علين ملا كلان ألبسلنيه     ،فذذا حنن يف الدار اليت كنا فيها ،وأوذ بيدي .عينيك

 .(2)ثالث ساعا  :فقال ؟.ك  ذهب من اليوم ،فقلت: جعلت فدا 

قال: سألته علن قلول اهلل علز     ،)عليه السالم(بي جعير عن أ ،ويف رواية: عن جابر

                                                        

 .75سورة األنعام:  (1)

فصلل يف  ، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،194ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (2)

 .)عليه السالم(ه آيات



   /7سلسلة من حياة املعصومني  118 

ٍنش]وجلل:   ا ََ شالسمئئَم  ٍَ بَ شَمبَْرئئت َن َكئئذَلنَ شُْئئتن شإنب ئَتا ششََ ضن َر   َ ا ََ]
(1)

قللال: فكنللت  .؟

 ،فرفعت رأسي .ارفع رأسكث  قال لي:  ،مطرقا  إىل األرض، فرفع يدىل إىل فوق

 حار بصري دونله  ،ساطعحتى ول  بصري إىل نور  ،فنظر  إىل السقف قد انيجر

 .ملكو  السماوا  واألرض هكذا )عليه السالم(رأى إبراهي  ث  قال لي:  ل قال ل

فرفعلت رأسلي،    .ارفلع رأسلك  فأطرقت، ث  قال لي:  .أطرقث  قال لي: 

وقام وأولرجين ملن البيلت اللذي      ،ث  أوذ بيدي ل  قال ل  قال: فذذا السقف على حاله

وللبس ثيابلا  غريهلا، ثل       ،ر، فخلع ثيابه اليت كانت عليهوأدولين بيتا  آو ،كنت فيه

فلبرلت   .ال تيلتح عينيلك  وقلال للي:    ،فغضضت بصلري  .غض بصر قال لي: 

أنلت  فقال لي:  .جعلت فدا  ،قلت: ال .؟تدري أين أنت أث  قال لي:  ،ساعة

 .يف الظلمة اليت سلكها ذو القرنني

فذنلك ال   ،افتحفقال لي:  ؟.عيين تأذن لي أن أفتح أ ،فقلت له: جعلت فدا 

ثل  سلار    .فلذذا أنلا يف ظلملة ال أبصلر فيهلا موضلع قلدمي        ،فيتحت عيين .ترى شيئا 

أنت واقف عللى  قال:  .قلت: ال .؟هل تدري أين أنتفقال لي:  ،قليال ووقف

 .)عليه السالم(عني احلياة اليت شرب منها اخلضر 

بنائله    فرأينا كهيئلة عاملنلا يف   ،سلكنا فيهف ،وورجنا من ذلك العامل إىل عامل آور

ومساكنه وأهله، ث  ورجنا إىل عامل ثالث كهيئة األول والراني، حتى وردنلا مخسلة   

وإمنلا   ،)عليله السلالم(  ومل يرهلا إبلراهي     ،هلذىل ملكلو  األرض  ث  قال:  ل  قال ل  عوامل

كلملا   كلل علامل كهيئلة ملا رأيلت،      ،وهلي اثنلا عشلر عامللا      ،رأى ملكو  السلماوا  

حتى يكون آوره  القائ  يف عاملنا الذي حنلن   ،مضى منا إمام سكن أحد هذىل العوامل

                                                        

 .75سورة األنعام:  (1)
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 .ساكنوىل

فلذذا حنلن    ،فغضضت بصري، ث  أوذ بيدي .غض بصر ث  قال لي:  :قال

 ،ولللبس الريللاب اللليت كانللت عليلله ،فنللزا تلللك الريللاب ،يف البيلت الللذي ورجنللا منلله 

: )عليله السلالم(  قلال   ؟.كل  مضلى ملن النهلار     ،فقلت: جعللت فلدا    .وعدنا إىل جملسنا

 ثالث ساعا(1). 

 

 تدري ما يقول هذا الوزغ أ

 )عليله السلالم(  أن أبلي  : ل  يف ولج  ل  )عليله السلالم(  عن أبي عبلد اهلل   ،عبد اهلل بن طلحة

فقلال أبلي    .فلذذا هلو بلوبغ يوللول بلسلانه      ،ومعله رجلل حيدثله    ،كان قاعدا  يف احلجر

قال: فذنله   .فقال الرجل: ال عل  لي مبا يقول ؟.ل هذا الوبغتدري ما يقو للرجل: أ

 .(2)ألس  عليا  حتى تقوم من هاهنا ،لئن ذكر  الرالث واهلِل :يقول

 

 مقتل بني أمية وزوال ملكهم

أشخصين هشام بن عبد امللك، فلدولت  أنه قال:  ،)عليه السلالم( روي عن الباقر 

 .فقلت: من الرتاب ولقنلا وإليله نصلري    .ترابيفقال لي: ادن يا  .عليه وبنو أمية حوله

 !.ث  قال: أنت أبو جعير الذي تقتل بلين أميلة   .حتى أجلسين معه ،فل  يزل يدنيين

فقلت: ابن عمنا أبو العباس بن حممد بن علي بن عبلد   ؟.قال: فمن ذا  .فقلت: ال

                                                        

 .4، ح13الباب ،405ل  404ص 1ج :)صلى اهلل عليه (بصائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (1)

محيلع   )علليه  السلالم(  معرفة األئمة  ،)عليه  السالم(حاديث حول وصائ  األئمة ، أ301ص :وتصاصاال (2)

 .اللغا  ومنطق الطري وسائر احليوانا 
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 ؟.ومتلى ذا   لل  ثل  قلال   ل  ما جربت عليك كذبا  وقال: واهلِل فنظر إليَّ .اهلل بن العباس

 .(1)اخلج ،ما هي ببعيدة قلت: عن سنيا  واهلِل

قال: ال يزال سلطان بين أميلة حتلى يسلق  حلائ      ل مرفوعا   ل وعن جابر اجلعيي  

 .(2)فكان كما أوج ل يعين مسجد اجلعيي ل مسجدنا هذا

 

 تسبيح الطير

يلا أبلا   ل تلدري   قال:  ل ومسع عصافري يصحنل  )عليه السالم(قال اإلمام حممد الباقر 

ويسللألن قللو    ،يسللبحن ربللي عللز وجللل  قللال:  .قلللت: ال .؟مللا يقلللن ل محللزة    

 .(3)يومهن

 

 ً  إبصار أبي بصير وإرجاعه مكفوفا

ودعللا  ،مسللح يللدىل علللى عينيلله  )عليلله السللالم(يف روايللة أبللي بصللري أن اإلمللام البللاقر  

قال أبلو بصلري يف   ف .فعاد ضريرا  ،دعا بدعوا  )عليه السلالم( ث  ، فعاد بصريا  ،بدعوا 

 ،وإن كان اهلل تعلاىل ملا ظلملك    ،ما خبلنا عليك يا أبا بصري :)عليه السالم(ذلك، فقال 

وجيعلونلا أربابلا     ،وأن جيهلوا فضلل اهلل علينلا   ،ووشينا فتنة الناس بنا ،وإمنا وار لك

                                                        

فصلل يف  ، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،187ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (1)

 .)عليه السالم(ه آيات

فصلل يف  ، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،187ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (2)

 .)عليه السالم(ه آيات

أبلواب  ملن   5الباب ،)عليه السالم( ليوحممد بن ع كتاب تاري، علي بن احلسني ،261ص 46ج :حبار األنوار (3)

 .62...، ضمن حتاري، أبي جعير حممد بن علي
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وحنلن لله    ،وال نسأم من طاعتله  ،وحنن له عبيد، ال نستكج عن عبادته ،من دون اهلل

 .(1)مونمسل

 

 إحياء الدابة الميتة

إذا  ،بلني مكلة واملدينلة    )عليله السلالم(  قلال: بينملا أبلو جعيلر      ،عن امليضل بن عملر 

 ،وقد بدد متاعه ،وإذا رجل من احلجاج نيق محارىل ،انتهى إىل مجاعة على الطريق

نيق  ،فقال له: يا ابن رسول اهلل .أقبل إليه )عليه السلالم( فلما رأى أبا جعير  .وهو يبكي

قلال: فلدعا أبلو جعيلر      .فادا اهلل تعاىل أن حييي لي محاري ،محاري وبقيت منقطعا 

 .(2)فأحيا اهلل له محارىل ،)عليه السالم(

 

 لسان الطير

إىل طعللام  )عليلله السللالم(روى احلسللن بللن مسللل ، عللن أبيلله، قللال: دعللاني البللاقر   

 .ورشلان آولر  ومعه  ،حتى سق  بني يديه ،فجلست، إذ أقبل ورشان منتوأ الرأس

: ملا قلاال وملا    )عليله السلالم(  فقلنا للباقر  .فطار ،مبرل هديله )عليه السالم(فهدل، فرد الباقر 

وأراد أن يالعنهلا   ،فنقلر رأسلها   ،إنله اتهل  بوجتله بغلريىل    : )عليله السلالم(  قال  ؟!.قلت

ويعللرأ منطللق  ،فقللال هلللا: بلليين وبينللك مللن حيكلل  حبكلل  داود وآل داود   .عنللدي

                                                        

فصلل يف  ، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،184ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (1)

 .)عليه السالم(ه آيات

أبلواب  ملن   5الباب ،)عليه السالم( ليوحممد بن ع كتاب تاري، علي بن احلسني ،260ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .61...، ضمن حتاري، أبي جعير حممد بن علي
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فأوجته أن اللذي ظلن بهلا مل يكلن كملا ظلن، فانصلرفا         .حيتاج إىل شهودوال  ،الطري

 .(1)على صلح

إذ  ،، قلال: كنلت عنلدىل يوملا     )عليله السلالم(  علن أبلي جعيلر     ،وعن حممد بن مسل 

كالمهملا   )عليله السلالم(  فرد عليهما أبلو جعيلر    .فهدال هديلهما ،وقع عليه بوج ورشان

ثلل   ،هلدل اللذكر عللى األنرلى سلاعة       ، ثل  نهضلا، فلملا صلارا عللى احللائ       ،سلاعة  

كلل شليء    ،يلا ابلن مسلل    فقلال:   ؟!.ملا حلال الطلري    ،فقلت: جعلت فلدا   .نهضا

إن  .هو أمسلع لنلا وأطلوا ملن ابلن آدم      ،ء فيه روح ولقه اهلل من طري أو بهيمة أو شي

فقالت: ترضى  .فل  يقبل ،فحلي ْت له ما فعل ْت ،هذا الورشان ظن بأنراىل ظن السوء

 .(2)د بن علي، فرضيا بي، وأوجته أنه هلا ظامل فصدقهامبحم

 

 إنه خبيث الوالدة

وقلال: بعل     ،)عليله السلالم(  روي عن سدير: أن كرري النواء دول على أبي جعيلر  

 .فلما ورج ل  يف كالم طويلل املغرية بن سعيد أن معك ملكا  يعرفك املؤمن من الكافر  

ومسع هذا الكالم مجاعلة ملن الكوفلة،     .لوالدةما هو إال وبيث ا: )عليه السالم(قال 

 ،فمضينا إىل احلي اللذي هلو فليه     ،فله وج سوء ،قالوا: ذهبنا حتى نسأل عن كرري

 .قالللت: كللرري ؟.فقلنللا هلللا: نسلألك عللن أبللي إمساعيللل  .فلدللنا إىل عجللوبة صللاحلة 

 مله  فلذن أُ  ؛قاللت: ال تيعللوا   .قلنلا: نعل    .تريلدون أن تزوجلوىل   :قاللت  .فقلنا: نعل  

                                                        

 .24، ح6الباب ،291-290ص 1ج :اخلرائج واجلرائح (1)

أبلواب  ملن   5الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،238ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .17...، ضمن حتاري، أبي جعير حممد بن علي
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 قللد وضللعته يف ذلللك البيللت رابللع أربعللة مللن الزنللا، وأشللار  إىل بيللت مللن بيللو          

 .(1)الدار

 

 إنه لم يحفظ شيئاً من الكالم

جعللل حيللدث أصللحابه بأحاديللث شللداد، وقللد  )عليلله السلالم( روي أن اإلمللام البللاقر 

دول عليه رجل يقال له: النضر بن قرواش، فاغت  أصحابه ملكان الرجل مما يسلتمع  

لو سألتموىل عما تكلمت قال:  .وهو وبيث ،فقالوا: قد مسع ما مسع .نهضحتى 

فقلت: األحاديلث اللذي    ،قال بعضه : فلقيته بعد ذلك .به اليوم ما حيظ منه شيئا 

ملا فهملت منهلا     فقلال: ال واهللِ  .أحلب أن أمسعهلا   )عليله السلالم(  مسعتها من أبي جعير 

 .(2)وال كرريا  قليال 
 

 مع زيد الشهيد

فملر بنلا    ،)عليله السلالم(  قال: كنت عنلد أبلي جعيلر     ،ي عن حممد بن أبي حابمرو

ليخلرجن بالكوفللة   أملا واهللِ : )عليله السلالم(  فقلال أبلو جعيلر     .)عليله السلالم(  بيلد بلن عللي    

، وأشلار  ث  يؤتى به فينصب على قصلبة يف هلذا املوضلع    ،وليطافن برأسه ،وليقتلن

فبلغنلا   ،ث  رأ  عليين بعلد ذللك    ،أذناي بهقال: مسع  .إىل املوضع الذي صلب فيه

فنصلب يف ذللك املوضلع     ،فرأينلا يطلاأ برأسله    ،ث  مكرنا ما شاء اهلل ،وروجه وقتله

                                                        

 .6، ح15الباب ،711ل  710ص 2ج :اخلرائج واجلرائح (1)

 .10، ح6الباب ،278ص 1ج :اخلرائج واجلرائح (2)
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 .(1)على قصبة فتعجبنا

 

 سيملك عمر بن عبد العزيز

إذ دولل عملر بلن     ،يف املسلجد  )عليله السلالم(  قال: كنت مع الباقر  ،روى أبو بصري

لليلني هلذا   : )عليه السلالم( فقال  .متكئا  على مول ى له ،انعليه ثوبان ممصر ،عبد العزيز

 ،فيبكلي عليله أهلل األرض    ،ويعيش أربع سنني، ثل  ميلو    ،فيظهر العدل ،الغالم

ثل  مللك وأظهلر العلدل      .جيللس يف جمللس ال حلق لله فيله      ل  قال ل  ويلعنه أهل السماء

 .(2)جهدىل

أهلل   ه ملن لكله، ولعنل  أقول: كان عملر بلن عبلد العزيلز يتظلاهر بالعلدل حيظلا  مل       

 السماء لغصبه اخلالفة وجلوسه فيما ليس له.

 

 ملك الدوانيقي

)صللى اهلل عليله   يف مسجد رسول اهلل  )عليه السلالم( قال: كنت مع الباقر  ،عن أبي بصري

إذ دول الدوانيقي وداود بلن   ،)عليه السالم(حدثان ما ما  علي بن احلسني  ،قاعدا  وآله(

إال  )عليله السلالم(  املللك إىل وللد العبلاس، وملا قعلد إىل البلاقر       قبلل أن أفضلي    ،سلليمان 

قلال   .قلال: فيله جيلاء    .!ملا منلع اللدوانيقي أن يلأتي    : )عليله السلالم(  فقال الباقر  .داود

                                                        

ملن   5الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،252ل   251ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .46...، حأبواب تاري، أبي جعير حممد بن علي

أبلواب  ملن   5الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،251ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .44...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي



  125من حياة اإلمام الباقر  

 ،ويطلأ أعنلاق الرجلال    ،ال تذهب األيام حتى يلي أمر هذا اخلللق : )عليه السلالم( الباقر 

حتى جيمع من كنوب األموال ما مل جيتمع  ،ويطول عمرىل فيها ،وميلك شرقها وغربها

 ألحد قبله.

وقلال: ملا ملنعين ملن      ،فأقبل إليله اللدوانيقي   .فقام داود وأوج الدوانيقي بذلك

قلال:   .هو كائنفقال:  ؟!.إال إجاللك، فما الذي وجني به داود ؛اجللوس إليك

ل: قللا ؟.قللال: ميلللك بعللدي أحللد مللن ولللدي .نعلل قللال:  ؟.وملكنللا قبللل ملككلل 

 نع.    قلال:   ؟.قال: فمدة بين أميلة أكرلر أم ملدتنا  وليلتلقين هلذا    ،ملدتك  أطلول

 .)عليله السلالم(  أبلي   هذا ما عهدىل إلليَّ  .ويلعبون به كما يلعبون بالكرة ،امللك صبيانك 

)عليه السالم(تعجب من قول الباقر  ،فلما ملك الدوانيقي
(1). 

 

 أنت تبيع النوى
 

إذ  ،حنلوا  ملن مخسلني رجلال      )عليله السلالم(  نلد البلاقر   قلال: كنلا ع   ،روي عن جلابر 

فسلل  وجللس، ثل  قلال: إن املغلرية بلن        ،وكلان ملن املغرييلة    ،دول عليه كرري النواء

وشليعتك ملن    ،فك الكلافر ملن امللؤمن   عمران عندنا بالكوفة يزع  أن معك ملكا  يعر 

قلال:   .كلذبت ل: قلا  .قال: أبيع احلنطلة  .؟ما حرفتك: )عليه السالم(قال  .أعدائك

 ؟!.قال: من أوج  بهلذا  .ليس كما قلت، بل تبيع النوىقال:  .ورمبا أبيع الشعري

 .لست متو  إال تائها  ،فين شيعيت من عدويامللك الذي يعر قال: 

ذهبلت يف مجاعلة نسلأل، فلدللنا      ،قال جابر اجلعيي: فلملا انصلرفنا إىل الكوفلة   

                                                        

 .4، ح6الباب ،274-273ص 1ج :اخلرائج واجلرائح (1)
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 .(1)ثالثة أيامفقالت: ما  تائها  منذ  .على عجوب

 

 حق المؤمن على هللا

: ملا حلق امللؤمن    )عليله السلالم(  قال: قللت للبلاقر    ،روي عن عباد بن كرري البصري

من حق امللؤمن عللى اهلل أن للو    فقال:  .فصرأ وجهه، فسألته عنه ثالثا  ؟.على اهلل

نلت  قال عبلاد: فنظلر  واهلل إىل النخللة الليت كا     .ألقبلت ،أقبلي :قال لتلك النخلة

 .(2)ي فل  أعنِكقر  :مقبلة ، فأشار إليها تكهنا  قد جرَّ

 

 أيتها النخلة أطعمينا

إىل أن ل إىل احللج    )عليله السلالم(  قال: ورجلت ملع أبلي جعيلر      ،روى جابر اجلعيي

إىل خنلة يابسلة   )عليه السالم(فعمد أبو جعير  .فأصبحنا دون قرية وخنل ،ث  ارجلنا ل  قال

فلقد رأيلت النخللة    .أطعمينا مما ولق اهلل فيِك ،أيتها النخلةقال: فدنا منها و ،فيها

تنحين حتى جعلنلا نتنلاول ملن مثرهلا ونأكلل، وإذا أعرابلي يقلول: ملا رأيلت سلاحرا            

  .كاليوم

فذنله لليس    ؛ال تكذبن علينا أهل البيلت  ،يا أعرابي: )عليه السالم(فقال أبو جعير 

 ،فنسلأل بهلا فنعطلى    ،مساًء من أمساء اهلل تعلاىل منا ألِّمنا ساحر وال كاهن، ولكن ُع

                                                        

ذكر اإلمام اخلامس أبلي جعيلر حمملد بلن عللي بلن احلسلني بلن          ،143ص 2ج :كشف الغمة يف معرفة األئمة (1)

 .وعدده  وأمسائه  )عليه السالم(باب ذكر ولد أبي جعير حممد بن علي ، )عليه السالم(بن أبي طالب علي 

أبلواب  ملن   5الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،248ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .39...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي
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 .(1)وندعو فنجاب

 

 اللهم اسقنا وطهرنا

إىل أن  ل  إىل احللج  )عليله السلالم(  قال: ورجلت ملع أبلي جعيلر      ،روى جابر اجلعيي

فأولذ    ،فنزللت  .انزل يا جابرقال لي:  .ث  سرنا حتى إذا كان وجه السحر ل   قال

 ،ث  عمد إىل روضة من األرض ذا  رمل ،ريقونزل فتنحى عن الط ،خبطام اجلمل

إذ بلدا حجلر    .اللله  اسلقنا وطهرنلا   وهلو يقلول:    ،فأقبل فكشف الرمل مينة  ويسرة 

 .(2)فتوضأ وشربنا منه ،فنبع له عني ماء أبيض صاأ ،أبيض بني الرمل فاقتلعه

 

 إنه معزول ومنفي إلى مصر

مبللا مسعتلله أذنللاي   قللال: سللأحدثك  ،روي عللن عبللد اهلل بللن معاويللة اجلعيللري 

 ،أنه كان عللى املدينلة رجلل ملن آل ملروان      ،)عليه السالم(ورأته عيناي من أبي جعير ،

إمنلا   ،معاويلة  ابلن  فقلال: يلا   .وملا عنلدىل أحلد ملن النلاس      ،يوما  فأتيته وأنه أرسل إليَّ

فأحببت أن تلقى عميك  ،وإني قد علمت أنه ال يبلغ عين غري  ،دعوتك لرقيت بك

وتقول هلما: يقول لكملا األملري لتكيلان     ،)عليهما السالم(وبيد بن احلسن حممد بن علي 

 عما يبلغين عنكما أو لتنكران.

                                                        

فصل يف أعالم اإلمام حمملد بلن عللي بلن احلسلني البلاقر        ،14، الباب605ل   604ص 2ج :اخلرائج واجلرائح (1)

 .12، ح)عليه السالم(

فصل يف أعالم اإلمام حمملد بلن عللي بلن احلسلني البلاقر        ،14، الباب605ل   604ص 2ج :اخلرائج واجلرائح (2)

 .12، ح)عليه السالم(
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فلما  ،فاستقبلته متوجها  إىل املسجد ،)عليه السلالم( فخرجت متوجها  إىل أبي جعير 

اللق   :وقلال  ،بعلث إليلك هلذا الطاغيلة ودعلا      فقلال:   .تبسل  ضلاحكا    ،دنو  منه

كأنلله كللان  ،مبقالتلله )عليلله السللالم(أوجنللي أبللو جعيللر   :فقللال .ذاعميللك فقللل هلمللا كلل 

فذنله معلزول ومنيلي إىل بلالد      ؛قد كيينا أمرىل بعد غلد  ،يا ابن ع ث  قال:  .حاضرا 

ملا أتلى    قلال: فلو اهللِ   .ثتولكلين أتيلت وحلد     ،ما أنا بساحر وال كلاهن  واهلِل .مصر

 .(1)وولي املدينة غريىل ،ىل مصرونييه إ ،عليه اليوم الراني حتى ورد عليه عزله

 

 قد مات أبوك وأخوك!

كيف قال لرجل من أهل وراسان:  ،)عليه السالم(عن أبي جعير  ،روى أبو بصري

 ل  قد ما  أبو  بعد ما ورجت حيث سر  إىل جرجانقال:  .قال: صاحل .؟أبو 

 ،صلاحل  :هقد قتله جار له يقال لقال:  .قال: تركته صاحلا  .؟كيف أوو  ل  ث  قال

فقال  .فبكى الرجل وقال: إنا هلل وإنا إليه راجعون مبا أصبت .يوم كذا يف ساعة كذا

 .واجلنة وري هلل  مملا كلانوا فيله     ،اسكن فقد صاروا إىل اجلنة: )عليه السلالم( أبو جعير 

قلد  قلال:   !.ومل تسألين عنه ،فقال له الرجل: إني وليت ابين وجعا  شديد الوجع

وهو لنلا   ،وأنت تقدم عليه وقد ولد له غالم وامسه علي ،عمه ابنته وقد بوجه ،برأ

فقلال للله الرجلل: فهلل مللن     .بلل هللو لنلا علدو    ،وأملا ابنلك فللليس لنلا شليعة      .شليعة 

 .(2)وهو وقيد ،إنه عدوقال:  ؟.حيلة

                                                        

أبلواب  ملن   5الباب ،)عليه السالم( بن علي وحممد كتاب تاري، علي بن احلسني ،246ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .34...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي

 الوقيد: احلطب، رمبا أراد أنه حطب جهن  والعياذ باهلل. (2)



  129من حياة اإلمام الباقر  

وهللو  ،وهللو لنللا شلليعة  ،رجللل مللن أهللل وراسللان  قللال:  ؟.قلللت: مللن هللذا 

 .(1)مؤمن

 

 يا درجان يا درجان

فدول رجلل فقلال: أنلا     ،)عليه السلالم( قال: كنت عند أبي جعير  ،ى أبو عتيبةرو

وكلان لله ملال     ،من أهل الشام أتوالك  وأبرأ من عدّوك ، وأبي كان يتوىل بين أميلة 

وكلان لله جنينلة يتخللى فيهلا       ،وكلان مسلكنه بالرمللة    ،ومل يكن له ولد غلريي  ،كرري

  .وال أشك أنه دفنه وأوياىل مينبنيسه، فلما ما  طلبت املال فل  أظير به، 

قال: إي  .وتسأله أين موضع ماله ،أفتحب أن تراىل: )عليه السالم(قال أبو جعير 

 واهلل إني ليقري حمتاج.

انطللق بهلذا الكتلاب    كتابا  ووتمه خبامتله، ثل  قلال:     )عليه السالم(فكتب أبو جعير 

درجلان، فذنله يأتيلك رجلل      يا ،ث  تنادي: يا درجان ،الليلة إىل البقيع حتى تتوسطه

وقل: أنلا رسلول حمملد بلن عللي بلن احلسلني، فذنله يأتيلك           ،معت ، فادفع إليه كتابي

 .فاسأله عما بدا لك

أتيت أبا جعير  ،قال أبو عتيبة: فلما كان من الغد .فأوذ الرجل الكتاب وانطلق

ه، فلأذن لله   فذذا هو على الباب ينتظلر أن يلؤذن لل    ،ألنظر ما حال الرجل ؛)عليه السلالم( 

 ،فقال الرجل: اهلل يعل  عند ملن يضلع العلل ، قلد انطلقلت البارحلة       .فدولنا مجيعا 

فأتاني الرجل فقال: ال تجح من موضعك حتى آتيك بله، فأتلاني    ،وفعلت ما أمر 

                                                        

أبلواب  ملن   5الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،247ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .36..، ح.تاري، أبي جعير حممد بن علي
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ودوللان  ،قللال: غللريىل اللللهب .قلللت: ملا هللو أبللي  .فقللال: هللذا أبللو  .برجلل أسللود 

قلللت: فمللا غللري  عللن  .قللال: نعلل  ؟.بلليقلللت: أنللت أ .والعللذاب األلللي  ،اجلحللي 

كنت أتلوىل بلين أميلة وأفضلله  عللى أهلل بيلت         ،قال: يا بين ؟!.صورتك وهيئتك

وكنلت   ،فعلذبين اهلل بلذلك، وكنلت أنلت تتلواله       ،)صلى اهلل عليه وآلله( النيب بعد النيب 

 .وأنا اليوم على ذلك من النادمني ،وحرمتك مالي فزويته عنك ،أبغضتك على ذلك

فلادفع   ،ووذ املال مائلة أللف درهل     ،إىل جنيت فاحير جت الزيتونةل يا بين  ل ق  فانطل

 والباقي لك. ،مخسني أليا  )عليه السالم(إىل حممد بن علي 

قال أبو عتيبة: فلما كان من  .وآتيك مبالك ،: وأنا منطلق حتى آوذ املال ث  قال

قلد أتلاني   قلال:   ؟.الملا فعلل الرجلل صلاحب املل      )عليله السلالم(  قابل سلألت أبلا جعيلر    

 ،وابتعت منها أرضلا  بناحيلة ويلج    ،فقضيت منها دينا  كان عليَّ ،خبمسني ألف دره 

 .(1)ووصلت منها أهل احلاجة من أهل بييت

 ويف رواية أورى:

وشكا علن   ،)عليه السلالم( إن موحدا  أتى الباقر : )عليه السالم(أبو عيينة وأبو عبد اهلل 

: أفتحب )عليه السالم(فقال له أبو جعير  .نه أويى ماله عند موتهوأ ،أبيه ونصبه وفسقه

فكتلب إليله أبلو     .وإنلي حملتلاج فقلري    ،فقلال الرجلل: نعل     .وتسأله علن مالله   ،أن تراىل

ثلل  قللال: اذهللب بهللذا   ،ووتملله خبامتلله ،كتابللا  بيللدىل يف رق أبلليض  )عليلله السللالم(جعيللر 

فجلاءىل   ،فيعلل ذللك   .يلا درجلان   ثل  تنلادي:   ،الكتاب الليلة إىل البقيع حتى تتوسطه

فلال تلجح حتلى     ؟جلب أن تلرى أبلا     قال: أ .فلما قرأىل ،فدفع إليه الكتاب ،شخ 

                                                        

 5البلاب  ،)عليله السلالم(   وحممد بلن عللي   كتاب تاري، علي بن احلسني ،246-245ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .33...، حأبواب تاري، أبي جعير حممد بن عليمن 



  131من حياة اإلمام الباقر  

حتى أتاني رجل أسود يف عنقله   ،فانطلق فل  يلبث إال قليال  .فذنه بضجنان ،آتيك به

ولكلن   ،فقلال للي: هلذا أبلو      .وعليه سربال أسود ،مدلع لسانه يلهث ،حبل أسود

 وجرا احلمي . ،ودوان اجلحي  ،غريىل اللهب

وكنلت أنلت تتلواىل أهلل      ،قلال: إنلي كنلت أتلواىل بلين أميلة       ؟.فسألته عن حاله

ودفنته عنلك، فأنلا    ،وأحرمتك مالي ،وكنت أبغضك على ذلك ،)عليه  السالم(البيت 

 ،فخلذ امللال   ،فاحتير جت الزيتونة ،اليوم على ذلك من النادمني، فانطلق إىل جنيت

 ولك الباقي. ،وادفع إىل حممد بن علي مخسني أليا  ،ون أليا وهو مائة ومخس

وابتلاا بهلا    ،بهلا دينلا    )عليله السلالم(  قال: فيعل الرجل كلذلك، فقضلى أبلو جعيلر     

وضيع من حقنا مبا  ،ما إنه سينيع امليت الندم على ما فر  من حبنا ث  قال: أ ،أرضا 

 .(1)أدول علينا من الرفق والسرور

 

 ة البرزخرؤي طي األرض و

ألعلرأ    إنلي يقلول:   )عليله السلالم(  قلال: مسعلت أبلا جعيلر      ،عن سدير الصلرييف 

أوللذ قبلل انطبللاق األرض إىل اليئلة اللليت قلال اهلل يف كتابلله:     ،ملن أهللل املدينلة   رجلال  

ئَََّْنشبن ل ئ] ئْ شََت  شْمتَسئىشهْمم من شقَت   ْ من لْتنَشـََ شََع ئَّن بنئهن ََ ش [َحَقن
ملشلاجرة كانلت فيملا     ؛(2)

 يعين اليلرا  ل فشرب منها   (3)فمر بنطيك  ،أصلح بينه  ورجع، ومل يقعدو ،بينه 

                                                        

، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،194ل    193ص 4ج :)علليه  السلالم(  مناقب آل أبلي طاللب    (1)

 .)عليه السالم(ه آياتفصل يف 

 .159سورة األعراأ:  (2)

 النطية بالض  املاء الصايف قل أو كرر واجلمع نطاأ ونطف. (3)
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وملر برجلل عليله مسلوح معقلل بله        .يقرا عليلك بابلك   ل  يا أبا اليضلل ث  مر عليك   ل

ويلدورون   ،ويوقلد حولله اللنريان    ،يستقبل يف الصيف عني الشمس ،عشرة موكلون

ضاأ إليله أهلل القريلة    أ ،كلما ما  من العشرة واحد ،به حذاء الشمس حيث دار 

قلال لله    ؟.فمر به رجل فقال: ما قصتك .واحدا ، الناس ميوتون والعشرة ال ينقصون

 .إنه ابن آدم القاتل :ويقال .الرجل: إن كنت عاملا  فما أعرفك بأمري

)عليه السالم(وقال حممد بن مسل : وكان الرجل حممد بن علي 
(1). 

 

 النور الساطع

والناس يدولون  ،)عليه السالم(املسجد مع أبي جعير  قال: دولت ،عن أبي بصري

رأيلت أبلا    فكل من لقيته قللت لله: أ   .سل الناس هل يرونينفقال لي:  .و رجون

 .سل هذاقال:  .حتى دول أبو هارون املكيوأ ،يقول: ال، وهو واقف ؟.جعير

: قلال  ؟.قلال: وملا علملك    .لليس هلو بقلائ     فقلال: أ  ؟.فقلت: هل رأيت أبا جعير

 .(2)وهو نور ساطع ،وكيف ال أعل 

 

 ما سترنا عنكم أكثر

 .فشكو  إليه احلاجة  ،قال: دولت عليه ،)عليه السالم(عن أبي جعير  ،عن جابر

 .ما عندنا دره  ،يا جابرقال: فقال: 

                                                        

 .11، ح12الباب ،400ل  399ص 1ج :)صلى اهلل عليه (بصائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (1)

بلن احلسلني البلاقر    فصل يف أعالم اإلمام حمملد بلن عللي     ،14، الباب596ل   595ص 2ج :اخلرائج واجلرائح (2)

 .7، ح)عليه السالم(
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إن رأيت أن تأذن للي   ،فقال له: جعلت فدا  .فل  ألبث أن دول عليه الكميت

أورج  ،يا غالمفقال:  ،. فأنشدىل قصيدة أنشدل: قال: فقا .حتى أنشد  قصيدة 

إن رأيت  ،قال: فقال له: جعلت فدا  .فادفعها إىل الكميت ،من ذلك البيت بدرة 

 ،يلا غلالم  فأنشدىل أورى، فقال:  .أنشدقال:  .أن تأذن لي أنشد  قصيدة  أورى

 .فلدفعها إليله  قال: فأورج بلدرة    .فادفعها إىل الكميت ،أورج من ذلك البيت بدرة 

 .أنشلد قلال لله:    .إن رأيت أن تأذن لي أنشد  ثالرلة   ،قال: فقال له: جعلت فدا 

قال: فلأورج   .فادفعها إليه ،أورج من ذلك البيت بدرة  ،يا غالمفأنشدىل، فقال: 

 بدرة  فدفعها إليه.

وملا أرد  بلذلك    ،ما أحبك  لغلرض اللدنيا   واهلِل ،فقال الكميت: جعلت فدا 

قال: فدعا له أبو  .من احلق وما أوجب اهلل عليَّ ،)صلى اهلل عليه وآلله( رسول اهلل إال صلة 

 .ردها مكانها ،يا غالمث  قال:  ،)عليه السالم(جعير 

وأمللر للكميللت  ،وقلللت: قللال للليس عنللدي درهلل    ،قللال: فوجللد  يف نيسللي 

  .برالثني ألف دره 

 ،عندي درهل   قلت: ليس ،قلت له: جعلت فدا  .قال: فقام الكميت وورج

  !.وأمر  للكميت برالثني ألف دره 

فل  أجلد   ،قال: فقمت ودولت البيت .ق  وادول البيت ،يا جابرفقال لي: 

ما سلرتنا علنك  أكرلر مملا أظهرنلا       ،يا جابرقال: فخرجت إليه، فقال لي:  .منه شيئا 

 فلذذا  ،ثل  قلال: وضلرب برجلله األرض     ،وأدولين البيت ،فقام وأوذ بيدي .لك 

وال  ،انظلر إىل هلذا   ،يلا جلابر  ثل  قلال للي:     .شبيه بعنق البعري قد ورجت من ذهب

إن اهلل أقلدرنا عللى ملا نريلد، وللو شلئنا أن        .ختج به أحدا  إال من ترق به ملن إووانلك  
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 .(1)نسوق األرض بأبمتها لسقناها

 

 إني دعوت هللا

ملر أبلو جعيلر    : قلال  ،)عليله السلالم(  عن عبد الرمحن بن كرري، عن أبلي عبلد اهلل   

 ،فبينا هو كلذلك  ل  قال ل  ومعه أبو أمية األنصاري بميله يف حممله ،باهلجني )عليه السالم(

فقلال: يلا أبلا     .إذ نظر إىل ورشان يف جانب احململ معه، فرفع أبو أمية يلدىل ليذبله عنله   

 ،فانصرفت عنه حية ،إن هذا طائر جاء يستجري بأهل البيت، وإني دعو  اهلل ،أمية

 .(2)تأتيه كل سنة فتأكل فراوه كانت

 

 كالم الذئب

وأنلا   ،بني مكة واملدينة )عليه السالم(قال: كنت مع أبي جعير  ،عن حممد بن مسل 

حتى انتهى إىل  ،وهو على بغلته، إذ أقبل ذئب من رأس اجلبل ،أسري على محار لي

ى وضلع يلدىل عللى    حتل  ،ودنا اللذئب  ،البغلة )عليه السالم(فحبس  .)عليه السالم(أبي جعير 

ثل    ،أذنه منه سلاعة   )عليه السلالم( وأدنى أبو جعير  ،ومد عنقه إىل أذنه ،قربوس السرج

 .، فرجع مهروال امض فقد فعلُتقال: 

قلال:   .؟لاوتلدري ملا قل   قال:  !.لقد رأيت عجبا  ،قال: قلت: جعلت فدا 

إن  ،ول اهللإنله قلال للي: يلا ابلن رسل      قلال:   .قلت: اهلل ورسوله وابن رسلوله أعلل   

                                                        

ولزائن األرض ومياتيحهلا ل ئملة     ،)عليه  السلالم( حاديث حول وصائ  األئمة ، أ272ص :وتصاصاال (1)

 .)عليه  السالم(

 .16، ح14الباب ،344ص 1ج :)صلى اهلل عليه (بصائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (2)
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  ال يسللِّ أن صلها و فادا اهلل أن  لِّ ،وقد تعسر عليها والدتها ،بوجيت يف ذا  اجلبل

 .(1)قلت: قد فعلتف .ا  من نسلي على أحد من شيعتك شيئ

 

 أنتم ورثة األنبياء

فقللت   .)عليهملا السلالم(  قال: دولت على أبي عبد اهلل وأبي جعيلر   ،عن أبي بصري

)صللى  قللت: فرسلول اهلل    .نع قال:  ؟.)صلى اهلل عليه وآله(ل اهلل هلما: أنتما ورثة رسو

فقلت: أنت  تقدرون  .نع فقال لي:  ؟.وارث األنبياء عل  كل ما علموا اهلل عليه وآله(

 .بذذن اهلل ،نع فقال لي:  ؟.وتجءوا األكمه واألبرص ،على أن جيوا املوتى

فمسلح يلدىل عللى عليين ووجهلي،       .حمملد ادن ملين يلا أبلا    : )عليه السالم(ث  قال 

: )عليله السلالم(  قال  .ء يف الدار وكل شي ،فأبصر  الشمس والسماء واألرض والبيو 

جب أن تكون هكذا ولك ما للناس وعليك ما علليه  يلوم القياملة، أو تعلود كملا       أ

فعلد    ،قال: فمسح على عيين .قلت: أعود كما كنت .؟كنت ولك اجلنة والصا 

 كما كنت.

كملا أن النهلار    ،قال علي: فحدثت به ابن أبي عمري، فقال: أشهد أن هذا حلق 

 .(2)حق

 

 
                                                        

فصلل يف  ، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،189ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (1)

 .)عليه السالم(ه آيات

 .1، ح3الباب ،269ص 1ج :)صلى اهلل عليه (بصائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (2)
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 افتحي الباب البن عطا

وأنلا مبكلة،    )عليه السلالم( قال: اشتقت إىل أبي جعير  ،عن عبد اهلل بن عطاء املكي

 ،وما قدمتها إال شوقا  إليله، فأصلابين تللك الليللة مطلر وبلرد شلديد        ،فقدمت املدينة

 .وأنتظلر حتلى أصلبح    ،فقلت: ما أطرقه هلذىل السلاعة   ،هيت إىل بابه نصف الليلفانت

فقلد   ؛افتحلي البلاب البلن عطلاء     ،يا جاريلة إذ مسعته يقول:  ، فذني ألفكر يف ذلك

 .(1)فدولت عليه ،قال: فجاء  فيتحت الباب .أصابه يف هذىل الليلة برد وأًذى

 

 ؟ ما فعل الصك

فقلال للي: ال    .)عليله السلالم(  اب أبلي جعيلر   قال: قدم بعض أصح ،عن أبي بصري

فأشهد  شلهودا  يف الكتلاب    ،قال: فلقيت صكا  .أبدا  )عليه السالم(ترى واهلل أبا جعير 

 ،)عليه السالم(فاستأذنت على أبي جعير  ،يف غري إبان احلج، ث  إني ورجت إىل املدينة

إن  ،لت: جعللت فلدا   قال: ق .؟ما فعل الصك ،يا أبا بصريقال:  .فلما نظر إليَّ

 .(2)فالنا  قال لي: واهلل ال ترى أبا جعير أبدا 
 

 

 

                                                        

 .7، ح12الباب ،253-352ص 1ج :)صلى اهلل عليه (بصائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (1)

أبلواب  ملن   5الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،235ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .6...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي
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 االسم األعظم

: إني أظن أن للي عنلد    )عليه السلالم( قال: قلت ألبي جعير  ،عن عمر بن حنظلة

قللت:   .؟وملا هلي  قلال:   .قال: قلت: فذن للي إليلك حاجلة     .أجلقال:  .منزلة

قلال:   .فادول البيتقال:  .قلت: نع  .!وتطيقهقال:  .مين االس  األعظ تعلِّ

فأرعلد    ،يدىل على األرض فأظل  البيت )عليه السالم(فوضع أبو جعير  ،فدول البيت

فرجللع  ،قلال: فرفلع يلدىل    .فقلال: ال  .ملك؟ ملا تقلول.. أعلِّ  فقلال:   .فلرائ  عملر  

 .(1)البيت كما كان

 

 ردوا إليه روحه
 

من أهل الشام  تلف إىل أبلي   قال: كان رجل ،عن حممد بن سليمان، عن أبيه

 تللف إىل جمللس أبلي جعيلر يقلول لله: يلا         ،وكان مركزىل باملدينلة  ،)عليه السالم(جعير 

ك، وال أقلول إن أحلدا  يف   لل أال ترى أني إمنا أغشلى جملسلك حيلاًء ملين منلك       ،حممد

وأعل  أن طاعة اهلل وطاعة رسوله وطاعة أملري   .منك  أهل البيت األرض أبغض إليَّ

فذمنلا اولتاليف    ؛فصيحا  لك أدب وحسن ليلظ  ؤمنني يف بغضك ، ولكن أرا  رجال امل

 إليك حلسن أدبك.

 .للن ختيلى عللى اهلل وافيلة    ويقول:  ،يقول له وريا  )عليه السالم(وكان أبو جعير 

وقلال   ،واشتد وجعله، فلملا ثقلل دعلا وليله      ،حتى مرض فل  يلبث الشامي إال قليال 

                                                        

 )علليه  السلالم(   بلاب أن األئملة  ، 44ىل إ 17سلورة النملل: اآليلا      ،219ص 4ج :الجهان يف تيسري القلرآن  (1)

 .8022، حيعرفون منطق الطري



   /7سلسلة من حياة املعصومني  138 

وسلله أن يصللي    ،)عليله السلالم(  حمملد بلن عللي     فلأ ِ  ،الرلوب  له: إذا أنت مدد  عليَّ

قال: فلما أن كان يف نصف الليل ظنوا أنه  .، وأعلمه أني أنا الذي أمرتك بذلكعليَّ

فلما أن صللى حمملد    ،ورج وليه إىل املسجد ،قد برد وسجوىل، فلما أن أصبح الناس

إن  ،قال له: يا أبا جعير .سهب يف جملوكان إذا صلى عقَّ ،وتور  )عليه السالم(بن علي 

)عليللله فقللال أبلللو جعيلللر   .وهللو يسلللألك أن تصللللي عليللله  ،فالنللا  الشلللامي قلللد هللللك 

فانطلق فال  ،واحلجاب بالد حر وهلبها شديد ،إن بالد الشام بالد صرد ،كال:السالم(

 .تعجلن على صاحبك حتى آتيك 

ث  عاد فصلى ركعلتني،   ،وضوءا  )عليه السالم(فأوذ  ،من جملسه )عليه السالم(ث  قام 

ث  ور ساجدا  حتلى طلعلت الشلمس، ثل  نهلض       ،ث  مد يدىل تلقاء وجهه ما شاء اهلل

ثلل  أجلسلله   ،فللدول عليلله فللدعاىل فأجابلله   .فللانتهى إىل منللزل الشللامي   ،)عليلله السللالم( 

وبردوا صدرىل بالطعلام   ،املئوا جوفهوقال ألهله:  .ودعا له بسويق فسقاىل ،وأسندىل

فلأتى أبلا    ،حتلى علويف الشلامي    ، فلل  يلبلث إال قلليال    )عليله السلالم(   ث  انصرأ .البارد

 ،فقال: أشهد أنلك حجلة اهلل عللى ولقله     ،فأوالىل .فقال: أولين .)عليه السالم(جعير 

 وضل ضالال بعيدا . ،وبابه الذي يؤتى منه، فمن أتى من غري  واب ووسر

  .؟وما بدا لك: )عليه السالم(قال له أبو جعير 

 فللل  يتياجللأني إال ومنللاد  ،وعاينللت بعلليين ،هد أنللي عهللد  بروحلليقللال: أشلل

فقلد سلألنا ذللك     ،وملا أنلا بالنلائ : ردوا عليله روحله      ،أمسعه بلأذني ينلادي   ،ينادي

  .حممد بن علي

أملا علملت أن اهلل حيلب العبلد ويلبغض عملله،       : )عليله السلالم(  فقال له أبو جعيلر  

)عليله  ك ملن أصلحاب أبلي جعيلر     قلال: فصلار بعلد ذلل     .ويبغض العبلد وحيلب عملله   
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السالم(
(1). 

 

 رؤيا المعصوم

 ،رأيلت كلأني عللى رأس جبلل    قلال:   ،)عليله السلالم(  عن أبي جعيلر   ،عن برارة

 ،تطلاول بهل  يف السلماء    ،حتى إذا كرروا عليه ،والناس يصعدون إليه من كل جانب

حتلى مل يبلق ملنه  أحلد إال عصلابة       ،وجعل النلاس يتسلاقطون عنله ملن كلل جانلب      

وتبقلى تللك    ،يف كلل ذللك يتسلاق  عنله النلاس      ،يسرية، فيعلل ذللك مخلس ملرا     

فما مكلث بعلد ذللك     .ما إن قيس بن عبد اهلل بن عجالن يف تلك العصابة العصابة، أ

 .(2)إال حنوا  من مخس حتى هلك

 

 أريقوه أريقوه

)عليله  قال: ملا كانت الليلة الليت قلبض فيهلا أبلو جعيلر       ،روي عن هشام بن سامل

قلال:   ،وقلد كلان وضلوؤىل قريبلا      .وعلدتها  الليت  هلذىل الليللة   ،يلا بلين  قلال:   .سالم(ال

أريقوىل ،أريقوىل. فقال:  .فظننا أنه يقول من احلمىأرقه ،يا بين.   فأرقناىل فذذا فيله

 .(3)فأرة

 

 هذه الليلة التي أقبض فيها
                                                        

 .923، ح14ا لس ،411ل  410ص: األمالي للطوسي (1)

 .206، ح)عليه السالم(وطبة ألمري املؤمنني روضة، كتاب ال، 183ل  182ص 8ج :الكايف (2)

 .7، ح15الباب ،711ص 2ج :اخلرائج واجلرائح (3)
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ة قبض وهو يناجي، ليل )عليه السلالم( أنه أتى أبا جعير  ،)عليه السالم(عن أبي عبد اهلل 

 فأومأ إليه بيدىل أن تأور، فتأور حتى فرغ من املناجاة، ث  أتاىل فقال: 

يا بين هذىل الليلة اليت ُأقبض فيهلا، وهلي الليللة الليت قلبض فيهلا رسلول اهلل         أْن

 .(1))صلى اهلل عليه وآله(

 ثنني.كان يوم االأن رحيله أقول: رمبا تكون إشارة إىل 

                                                        

 .7، ح9الباب ،482ص 1ج :)صلى اهلل عليه (بصائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (1)
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 أخالقيات

 

 )علليه  السلالم(  كآبائه الطاهرين وأبنائه املعصومني  )عليه السالم(ان اإلمام حممد الباقر ك

 قمة يف األوالق احلسنة.

 

 أصدق الناس
 

أصدق الناس هلجلة ، وأحسلنه     )عليه السالم(قال ابن شهرآشوب يف املناقب: كان 

 .(1)بهجة ، وأبذهل  مهجة 

وأعظمه  مئونة ، وكان يتصدق كل مجعلة   أقل أهل بيته ماال ، )عليه السالم(وكان 

الصدقة يوم اجلمعة تضاعف ليضل يوم اجلمعة على غريىل من وكان يقول:  ،بدينار

 .(2)األيام

                                                        

فصلل يف  ، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،208ص 4ج :م()عليه  السالمناقب آل أبي طالب  (1)

 .)عليه السالم( معالي أمورىل

 .ثواب الصدقة يوم اجلمعة ،185ص :ثواب األعمال وعقاب األعمال (2)
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 .(1)وكان إذا أحزنه أمر مجع النساء والصبيان ث  دعا فأمنوا

 .(2)الله  ال متقتينقال:  ،إذا ضحك )عليه السالم(وكان 

 .(3)أى مبتلى أويى االستعاذةإذا ر )عليه السالم(وكان 

 

 مع النصراني

  .نصراني: أنت بقر )عليه السالم(قال لإلمام الباقر 

 .أنا باقر ،ال: )عليه السالم(قال 

  .قال: أنت ابن الطباوة

 .ذا  حرفتها: )عليه السالم(قال 

  .قال: أنت ابن السوداء الز ية البذية

 ر اهلل هلللا، وإن كنللَت كللذبَت غيللر اهلل  إن كنللَت صللدقَت غيلل : )عليلله السللالم(قللال 

 .لك

 .(4)قال: فأسل  النصراني

                                                        

أبلواب  ملن   6الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،297ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .28...، حأبي جعير حممد بن علي تاري،

 .13، حباب الدعابة والضحك، كتاب العشرة، 664ص 2ج :الكايف (2)

ذكر اإلمام اخلامس أبلي جعيلر حمملد بلن عللي بلن احلسلني بلن          ،150ص 2ج :كشف الغمة يف معرفة األئمة (3)

 .وعدده  وأمسائه  م()عليه السالباب ذكر ولد أبي جعير حممد بن علي ، )عليه السالم(علي بن أبي طالب 

أبلواب  ملن   6الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،289ص 46ج :حبار األنوار (4)

 .12...، ضمن حتاري، أبي جعير حممد بن علي
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 طعام الزهاد

وبيتلا  يف   وهلو يأكلل ولال     ،)عليله السلالم(  قال: دولت على أبلي جعيلر    ،عن بزيع

َْئَتشُْشهََحئَّ ش]مكتوب يف وسطها بصليرة:   ،قصعة سوداء ش [قْئل 
ادن يلا  فقلال للي:    .(1)

مل يبق ملن اخلبلز   حتى  ،ث  حسا من املاء ثالث حسيا فدنو  فأكلت معه،  .بزيع

 .(2)ث  ناولين فحسو  البقية ،شيء

 

 صلة المعارف

فلال   ،كلان يلدول عليله إووانله     ل:  )عليله السلالم(  ملوالة أبلي جعيلر    ل قاللت سللمى    

 رجون من عندىل حتى يطعمه  الطعام الطيب، ويكسلوه  الريلاب احلسلنة، ويهلب     

ملا حسلنة اللدنيا إال     ،يا سلمىفيقول:  ،ليقل منه ؛ذلكفأقول له يف  .هل  الدراه 

 .صلة اإلووان واملعارأ

جييز باخلمسمائة والستمائة إىل األلف، وكان ال ميل من جمالسته  )عليه السالم(وكان 

  .إووانه

 .(3)اعرأ املودة لك يف قلب أويك مبا له يف قلبكوقال: 

                                                        

 .1سورة اإلوالص:  (1)

 .300، ح38الباباملآكل، كتاب  ،440ص 2ج :احملاسن (2)

ذكر اإلمام اخلامس أبي جعير حممد بن علي بن احلسلني   ،119ل   118ص 2ج :مةكشف الغمة يف معرفة األئ (3)

 .وأما مناقبه احلميدة وصياته اجلميلة، )عليه السالم(بن علي بن أبي طالب 
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 الرضا بالقضاء

)عليله  قال: كان قوم أتلوا أبلا جعيلر     ،أصحابنا عن يونس بن يعقوب، عن بعض

قللال:  .وجعللل ال يقللر ،فوافقللوا صللبيا  للله مريضللا ، فلرأوا منلله اهتمامللا  وغمللا   ،السلالم( 

 لئن أصابه شيء إنا لنتخوأ أن نرى منه ما نكرىل. واهلِل :فقالوا

قال: فما لبروا أن مسعوا الصياح عليه، فذذا هو قد ورج علليه  منبسل  الوجله    

لقد كنا خناأ مما نرى منك  ،فقالوا له: جعلنا اهلل فدا  . احلال اليت كان عليهايف غري

إنا لنحلب أن نعلافى فليمن    هل :  )عليه السالم(فقال  !.أن لو وقع أن نرى منك ما يغمنا

 .(1)حبأحنب، فذذا جاء أمر اهلل سلمنا فيما 

 

 التسليم والصبر الجميل

جلالس يف   )عليله السلالم(  وأبلو جعيلر    ،ه السلالم( )عليل  قال: ثقل ابن جلعير ،عن برارة

فذنه إمنلا يلزداد ضلعيا ، وأضلعف ملا       ؛ال متسهقال:  .ناحية، فكان إذا دنا منه إنسان

  .ومن مسه على هذىل احلال أعان عليه ،يكون يف هذىل احلال

لنلا أن  لزا ملا     :ثّ  قال ،وشد حلياىل ،أمر به فغمض عيناىل ،فلما قضى الغالم

  .فليس لنا إال التسلي  ،مر اهلل، فذذا نزل أمر اهللمل ينزل أ

هذا ث  قال:  .ودعا بطعام فأكل هو ومن معه ،واكتحل ،ث  دعا بدهن فادهن

 ،وعمامة وز ،ومطرأ وز ،ث  أمر به فُغسل، ث  لبس جبة وز .هو الصج اجلميل

                                                        

 .14، حباب الصج واجلزا واالسرتجاا، كتاب اجلنائز، 226ص 3ج :الكايف (1)
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 .(1)وورج فصلى عليه
 

 تفقد األصحاب

ويسلعى يف   ،ويسلأل علنه    ،يتيقد شيعته وأصلحابه  )عليه السالم(كان اإلمام الباقر 

 قضاء حوائجه .

فأرسلل إليلله بشللراب مللع   .حمملد بللن مسللل  وجللع  :)عليله السللالم( قيلل ألبللي جعيللر  

فيكلر حمملد    .فقال الغالم: أمرني أن ال أرجع حتى تشربه، فذذا شلربت فأتله   .الغالم

صلار   ، جوفله وهو ال يقدر على النهوض، فلما شرب واستقر الشلراب يف  ،فيما قال

 .صح اجلس  فادول  له: فصوَّ ،فاستؤذن عليه ،فأتى بابه .كأمنا أنش  من عقال

 ل يدىل ورأسه.وقبَّ ،فدول وسل  عليه وهو با  

وقلة  ،وبعد الشقة ،قال: على اغرتابي .!ما يبكيك يا حممد: )عليه السلالم( فقال 

فكلذلك جعلل اهلل    ،ة املقلدرة أملا قلل  فقال:  .والنظر إليك ،املقدرة على املقام عند 

 ،وأملا ملا ذكلر  ملن االغلرتاب      .أولياءنا وأهل مودتنا، وجعلل اللبالء إلليه  سلريعا     

وأملا مللا   .)صللى اهلل عليله(  أسلوة بللأرض نلاء عنلا بلاليرا       )عليله السلالم(  فللك بلأبي عبلد اهلل    

 ،ويف هلذا اخلللق منكلوس    ،فذن امللؤمن يف هلذىل اللدار غريلب     ،ذكر  من بعد الشقة

 ،والنظر إلينا ،وأما ما ذكر  من حبك قربنا . رج من هذىل الدار إىل رمحة اهلل حتى

 .(2)وجزاؤ  عليه ،فلك ما يف قلبك ،وأنك ال تقدر على ذلك

                                                        

 .9، ح13بابكتاب الطهارة، ال ،289ص 1ج :تهذيب األحكام (1)

، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،182ل    181ص 4ج :)علليه  السلالم(  مناقب آل أبلي طاللب    (2)

 .)عليه السالم(ه آياتفصل يف 
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 عتق العبيد

أنه  يشرتون العبيد ويربلونه  عللى    ،)عليه  السالم(كان من سرية األئمة الطاهرين 

وجلل،   ث  يعتقونه  يف سبيل اهلل علز  ،حلوالعمل الصا ،والعل  ،واليضيلة ،اإلميان

 ليكون كل واحد منه  مبلغا  للتعالي  الدينية.

 ،ما  وتلر  سلتني مملوكلا     )عليه السلالم( أن أبا جعير : )عليه السالم(عن أبي عبد اهلل 

 .(1)فأعتق ثلره  عند موته

 

 اللهم ال تمقتني

 .(2)  ال متقتيناللهقال:  ،إذا ضحك )عليه السالم(كان اإلمام الباقر 

 

                                                        

 .81، ح10الباباملرافق، كتاب  ،624ص 2ج :احملاسن (1)

 .13، حباب الدعابة والضحك، كتاب العشرة، 664ص 2ج :الكايف (2)
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 الجود والكرم

 

ظلاهر اجللود يف    )علليه  السلالم(  كسائر األئمة الطلاهرين   )عليه السالم(كان اإلمام الباقر 

اخلاصة والعامة، مشهور الكلرم يف الكافلة، معروفلا  بالتيضلل واإلحسلان، ملع كرلرة        

 عياله وتوس  حاله.

وصللت إىل األللف، وكلان ال ميلل ملن       جييز مبئا  الدراه  رمبلا  السالم( )عليه وكان 

 ومؤمليه وراجيه. ،صلة إووانه وقاصديه

، وكلان  "ال يا سائل وذ هلذا "، و"يا سائل بور  فيك"وكان ال يسمع من دارىل: 

 .(1)مسوه  بأحسن أمسائه يقول: 

 

 بئس األخ من قطعك

 )عليله السلالم(  قلال: شلكو  إىل أبلي جعيلر حمملد بلن عللي         ،عن احلسلن بلن كلرري   

ثل    .ويقطعك فقلريا   ،غنيا   أخ يرعا  ،بئس األخفقال:  .وجياء اإلووان ،اجةاحل

                                                        

ذكر اإلمام اخلامس أبلي جعيلر حمملد بلن عللي بلن احلسلني بلن          ،150ص 2ج :معرفة األئمة كشف الغمة يف (1)

 .وعدده  وأمسائه  )عليه السالم(باب ذكر ولد أبي جعير حممد بن علي ، )عليه السالم(علي بن أبي طالب 
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فللذذا نيللد   ،اسللتنيق هللذىلفقللال:  ،أمللر غالملله فللأورج كيسللا  فيلله سللبعمائة درهلل  

 .(1)فأعلمين

 

 صلة اإلخوان

أنهما قاال: ما لقينا أبا جعير حممد بلن   ،وعبد اهلل بن عمري ،عن عمرو بن دينار

معلدة لكل     ىلهلذ إال ومحل إلينا النيقة والصللة والكسلوة، ويقلول:     )عليه السالم(علي 

 .(2)قبل أن تلقوني

 

 شمولية العطاء

جييزنللا  )عليلله السلالم( قللال: كلان أبللو جعيلر حممللد بلن عللي      ،علن سلليمان بللن قلرم   

 ،وكان ال ميل من صلة إووانله وقاصلديه   ،باخلمسمائة إىل الستمائة إىل األلف دره 

 .(3)يه وراجيهومؤمل

 

 

                                                        

 )عليه السلالم( ر الباقعلي حممد بن باب تاري، اإلمام  ،166ص 2ج :اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد (1)

 .)عليه السالم(فصل يف ذكر فضائل اإلمام الباقر  ،وفضله

)عليله  جملس يف ذكر إمامة أبي جعيلر حمملد بلن عللي البلاقر       ،204ص 1ج :روضة الواعظني وبصرية املتعظني (2)

 .ومناقبه السالم(

أبلواب  ملن   6الباب ،سالم()عليه ال وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،288ص 46ج :حبار األنوار (3)

 .9...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي
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 ثمانية آالف دينار

وهو  ،يوما  )عليه السالم(دولت على أبي قال:  ،)عليه السالم(روي عن أبي عبد اهلل 

يتصدق على فقراء أهل املدينة برمانية آالأ دينار، وأعتق أهل بيت بلغوا أحلد عشلر   

 .(1)مملوكا 

 

 ديون اإلمام

يستقرض املال  )عليه  السالم(أجدادىل الطاهرين كآبائه و )عليه السالم(كان اإلمام الباقر 

 )صللى اهلل عليله وآلله(   وجلل، فكلان ملديونا  كملا كلان رسلول اهلل        ليصرفه يف سلبيل اهلل علز  

 كذلك.

 ،ويف رواية ميصلة جلاء أحلد الشليعة خبمسلني أليلا  عللى ملا أملرىل واللدىل املتلوفى          

ال وهللو مائللة  فخللذ امللل  ،فللاحتير جللت الزيتونللة  ،حيللث قللال للله: انطلللق إىل جللنيت   

 ولك الباقي. ،وادفع إىل حممد بن علي مخسني أليا  ،ومخسون أليا 

وابتلاا بهلا    ،بهلا دينلا    )عليله السلالم(  قال: فيعل الرجل كلذلك، فقضلى أبلو جعيلر     

 ،وضيع من حقنلا  ،أما إنه سينيع امليت الندم على ما فر  من حبناث  قال:  ،أرضا 

 .(2)مبا أدول علينا من الرفق والسرور

 

                                                        

 .ذكر دوول العبد يف فريضة صالة الظهر ،19، اليصل169ص :فالح السائل و اح املسائل (1)

، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،194ل    193ص 4ج :)علليه  السلالم(  مناقب آل أبلي طاللب    (2)

 .السالم()عليه ه آياتفصل يف 
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 الحقوق

 

قملة يف رعايلة    )علليه  السلالم(  كآبائه وأجدادىل الطاهرين  )عليه السالم(كان اإلمام الباقر 

كانت حقوق اهلل تعاىل أم حقوق الناس، بل وحتى حقلوق احليلوان    احلقوق، سواء أ

 والنبا ، مضافا  إىل حق اإلنسان على نيسه.

وحتلى األعلداء    ،صلحاب واأل ،والصلديق  ،واجللار  ،حق العيال :ومن احلقوق

 أيضا .

حق اإلنسان مبا هو إنسان سواء كلان مؤمنلا  أم خماليلا ، مسللما  أم      :ومن احلقوق

 كافرا .

 

 الكاد على عياله

إن حممد بن املنكدر كلان يقلول: ملا كنلت أرى أن     : )عليه السالم(عن أبي عبد اهلل 

احلسني، حتلى رأيلت ابنله    ليضل علي بن  ؛يدا وليا  )عليه السالم(مرل علي بن احلسني 

 فأرد  أن أعظه فوعظين. ،)عليه السالم(حممد بن علي 

قال: ورجت إىل بعض نواحي املدينة يف  ؟.فقال له أصحابه: بأي شيء وعظك

عللى   ئ، وهلو متكل  وكلان رجلال  بلدينا     )عليله السلالم(  فلقيت حممد بن علي  ،ساعة حارة

: شلي، ملن شليوخ قلريش يف هلذىل      فقلت يف نيسي .أو موليني له ،غالمني له أسودين
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فلدنو  منله فسللمت عليله،      .أشلهد ألعظنله   !الساعة على هذىل احلالة يف طلب الدنيا

فقلت: أصلحك اهلل، شي، من أشياخ قريش يف  .وقد تصبب عرقا  ،بنهر فسل  عليَّ

 لللو جللاء  املللو  وأنللت علللى هللذىل   ،هللذىل السللاعة علللى هللذىل احلللال يف طلللب الللدنيا  

 .!احلال

وأنلا   ل   املو  ث  تساند وقال: لو جاءني واهلِل ،عن الغالمني من يدىلقال: فخلى 

وأنلا يف طاعلة ملن طاعلا  اهلل، أكلف بهلا نيسلي عنلك وعلن           جلاءني  ل  يف هذىل احلال

 لو جاءني وأنا على معصية من معاصي اهلل. ،وإمنا كنت أواأ املو  .الناس

 .(1)أرد  أن أعظك فوعظتين ،فقلت: يرمحك اهلل

 

 رأةإكرام الم

وحيللث عللى لللزوم   ،كآبائله الطللاهرين يكلرم امللرأة    )عليله السلالم(  كلان اإلملام البللاقر   

 وحيظ حقوقها وصونها. ،احرتامها وتقديرها

 .وحيب أهل احليلاء  ،وجل كري  يستحيي إن اهلل عز: )عليه السالم(عن أبي جعير 

 .(2)إن أكرمك  أشدك  إكراما  حلالئله 

                                                        

)عليله  البلاقر  عللي  حممد بلن  باب تاري، اإلمام  ،162ل   161ص 2ج :اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد (1)

 .)عليه السالم(فصل يف ذكر فضائل اإلمام الباقر  ،وفضله السالم(

 .4774ح ،باب طالق اليت مل يدول بها ، كتاب الطالق،506ص 3( من ال حيضرىل اليقيه: ج2)
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 بين الزهد وحق المرأة

  فرأيتله ويف  ،)عليله السلالم(  قلال: دوللت عللى أبلي جعيلر       ،بد اهلل بلن عطلاء  عن ع

 .(1)متاا املرأةفقال:  ؟!.فقلت: ما هذا .ومرافق ا وأمناط د،سائوو بسطا منزله 

أنللا  )عليلله السللالم(قللال: دولللت علللى أبللي جعيللر   ،وعللن احلسللن الزيللا  البصللري

وقللد حللف حليتلله   ،يللةوعليلله ملحيللة ورد ،وصللاحب لللي، فللذذا هللو يف بيللت منجللد  

  .يا حسنلي:  )عليه السالم(فلما قمنا قال  .واكتحل، فسألنا عن مسائل

  .قلت: لبيك

  .جعلت فدا  ،فقلت: نع  .فأتين أنت وصاحبك ،إذا كان غدا قال: 

وإذا عليله   ،دولت عليه وإذا هو يف بيت ليس فيه إال حصلري  ،فلما كان من الغد

 إنلك دوللت علليَّ    ،يلا أولا البصلرة   فقلال:   ،يبقمي  غليظ، ث  أقبل على صلاح 

واملتلاا متاعهلا، فتزينلت     ،والبيلت بيتهلا   ،وكان أمس يومها ،أمس وأنا يف بيت املرأة

  .لي على أن أتزين هلا كما تزينت لي، فال يدول قلبك شيء

فأملا اآلن فقلد    ،دولل يف قلليب   قلد كلان واهللِ   ،فقال له صلاحيب: جعللت فلدا    

 .(2)وعلمت أن احلق فيما قلت ،ما كان أذهب اهلل واهلِل

                                                        

 .2يرش، حباب ال، كتاب الزي والتجمل واملروءة، 476ص 6ج :ايفالك (1)

، أبواب أحكام املالبلس وللو يف غلري الصلالة    من  17بابال ،تتمة كتاب الصالة، 32ص 5ج :وسائل الشيعة (2)

 .5817ح
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 حب النساء والخضاب لهن

 ،)صللوا  اهلل عليله(  دولل قلوم عللى أبلي جعيلر      قلال:   ،)عليه السالم(عن أبي احلسن 

 .(1)فأنا أتصبغ هلن ،فقال: إني رجل أحب النساء .فرأوىل خمتضبا  فسألوىل

 

 حق العروس

وهلو يف بيلت    ،عليله السلالم(  )قلال: دوللت عللى أبلي جعيلر       ،عن احلك  بن عتيبة

 ،قللد أثللر الصلبغ علللى عاتقلله  ،وملحيللة مصلبوغة  ،وعليلله قملي  رطللب  ،(2)منجلد 

 ومللا تقللول يف   ،يللا حكلل  فقللال لللي:   .وأنظللر يف هيئتلله  ،فجعلللت أنظللر إىل البيللت 

 .؟هذا

فأمللا عنللدنا فذمنللا ييعللله الشللاب  .وأنللا أراىل عليللك ،فقلللت: مللا عسلليت أن أقللول

  .املرهق

هنش] ،يا حك فقال:  ٍَئ ون عن َتَجشلن نيشهَخ  َاََْشُنشالَم َمشين شَحتم  ْ [َم
فأما هذا البيلت   .(3)

وبللييت البيللت الللذي    ،وأنللا قريللب العهللد بللالعرس    ،فهللو بيللت املللرأة   ،الللذي تللرى 

 .(4)تعرأ

                                                        

أبلواب  ملن   6الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،298ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .30...، حاري، أبي جعير حممد بن عليت

 التجنيد: التزيني. (2)

 .32سورة األعراأ:  (3)

أبلواب  ملن   6الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،292ص 46ج :حبار األنوار (4)

 .18...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي
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 رعاية لرغبة الزوجة

وعليله ملحيلة    ،)عليله السلالم(  قلال: دوللت عللى أبلي جعيلر       ،عن مالك بن أعني

 .ضلحكت  َ كلأني أعلل  ِلل   فقلال:   .ملرة، فتبّسلمت حلني دوللت    محراء شلديدة احل 

إن الرقييللة أكللرهتين عليلله وأنللا أحبهللا،   .ضللحكت مللن هللذا الرللوب الللذي هللو عللليَّ  

وال تصلللوا يف املشللبع   ،إنللا ال نصلللي يف هللذا   ل    ثلل  قللال ل     فللأكرهتين علللى لبسللها  

 .(2)(1)املضرج

 

 األسرة الصالحة
 

، وإذا )عليله السللالم( نلة واملواليلة ألمللري امللؤمنني    ينبغلي اوتيلار الزوجلة الصللاحلة املؤم   

 يلزم أن يسعى يف هدايتها. ،تزوج شخ  مبن مل تكن كذلك

  وهلو جلالس عللى    ،)عليله السلالم(  قال: دولت على أبلي جعيلر    ،عن أبي اجلارود

فقللت لله:    .هذا الذي تلمسه بيد  أرمينفقال:  .متاا، فجعلت أملس املتاا بيدي

املرأة لله، فلملا كلان ملن       .هذا متاا جاء  به أم عليفقال:  !.وما أنت واألرمين

 .كأنلك تريلد أن تنظلر ملا جتلك     فقلال:   .قابل دولت عليه فجعلت أمللس ملا جليت   

وكانلت   ،إن ذلك املتاا كلان ألم عللي  فقال لي:  .ولكن األعمى يعبث ،فقلت: ال

وتتوىل أمري امللؤمنني   ،افأدرتها ليلة  إىل الصبح أن ترجع عن رأيه ،ترى رأي اخلوارج

                                                        

 ب املصبوغ باحلمرة.املشبع: الذي أشبع من اللون، واملضرج الرو (1)

 .7لبس املعصير، حباب ، كتاب الزي والتجمل واملروءة، 447ص 6ج :الكايف (2)
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 .(1)فلما أصبحت طلقتها ،فامتنعت عليَّ )صلوا  اهلل عليه(

وقلد طللق    ،)عليله السلالم(  ويف رواية أورى: أنه دول أحد أصلحاب اإلملام البلاقر    

مسعتهلا تلجأ   : )عليله السلالم(  وقلال   ،قال: ث  دولت عليه وقد طلقها .إحدى بوجاته

 .(2)وهي تجأ منه ، أن أمسكهافل  يسعين ،)عليه السالم(من علي 

 

 حق الجسد

تصلي النوافلل وأنلت    : أ)عليه السالم(عن حنان، عن أبيه، قال: قلت ألبي جعير 

وبلغلت هللذا   ،منلذ محلللت هلذا اللحلل    ،مللا أصلليها إال وأنللا قاعلد  فقلال:   ؟.قاعلد 

 .(3)السن

 

 رفقاً بالعبيد

: إذا )صللى اهلل عليله وآلله(   اهلل  يف كتلاب رسلول  قلال:   ،)عليله السلالم(  عن أبلي عبلد اهلل   

وإن  ل  قلال  ل  فلاعملوا معهل  فيله    ،استعملت  ما ملكت أميلانك  يف شليء فيشلق علليه     

 :قلال  فلذن كلان ثقليال     ،فيلأتي فينظلر   ،كما أنلت   :ليأمره  فيقول )عليه السالم(كان أبي 

 .(4)ث  عمل معه ، وإن كان ويييا  تنحى عنه  ،بس  اهلل

                                                        

 .6اليرش، حباب ، كتاب الزي والتجمل واملروءة، 477ص 6ج :الكايف (1)

 .7لبس املعصير، حباب ، كتاب الزي والتجمل واملروءة، 447ص 6ج :الكايف (2)

 .132، ح9بابتاب الصالة، الك ،170-169ص 2ج :تهذيب األحكام (3)

أبلواب  ملن   6الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،303ص 46ج :حبار األنوار (4)

 .51...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي



   /7سلسلة من حياة املعصومني  156 

 

 حق السائل

يلا سلائل بلور     كلان ال يسلمع ملن دارىل:     )عليه السالم(اإلمام حممد الباقر روي أن 

 .(1)فيك، وال يا سائل وذ هذا، وكان يقول: مسوه  بأحسن أمسائه 

 

 حق األقليات الدينية

صللانع املنللافق أنلله قللال:  ،)عليلله السللالم(عللن سللعد بللن طريللف، عللن أبللي جعيللر  

 .(2)ي فأحسن جمالستهبلسانك، وأول  ود  للمؤمن، وإن جالسك يهود

 

 حق الحيوان

 ل  وأنا بميله ل  إىل احلج )عليه السلالم( روى جابر اجلعيي قال: ورجت مع أبي جعير 

ل مله   فصاح بي:  .فوقع على عضادتي حممله فرتمن، فذهبت آلوذىل ،إذ أقبل ورشان

 شلكا فقلال:   ؟!.فقلت: وما الذي شكا إليك .فذنه استجار بنا أهل البيت ل  يا جابر

وأن حية  تأتيه فتأكل فراوه، فسلألين أن   ،أنه ييرخ يف هذا اجلبل منذ ثالث سنني إليَّ

 .(3)فيعلت وقد قتلها اهلل ،أدعو اهلل عليها ليقتلها

                                                        

ذكر اإلمام اخلامس أبلي جعيلر حمملد بلن عللي بلن احلسلني بلن          ،150ص 2ج :كشف الغمة يف معرفة األئمة (1)

 .وعدده  وأمسائه  )عليه السالم(باب ذكر ولد أبي جعير حممد بن علي ، )عليه السالم(ن أبي طالب علي ب

 .49، ح2بابال ،22ص :الزهد (2)
)عليله  فصل يف أعلالم اإلملام حمملد بلن عللي بلن احلسلني البلاقر          ،14، الباب604ص 2ج :اخلرائج واجلرائح (3)

 .12، حالسالم(
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 طغاة عصر اإلمام

 

عدد من الطغاة، من حكام بلين أميلة    )عليه السالم(حك  يف بمن اإلمام حممد الباقر 

، ويزيلد بلن معاويلة، إىل هشلام بلن      (1)وية بلن أبلي سلييان   وبين مروان، بدءا  من معا

 عبد امللك.

 :)عليه السالم(وكان منه  يف فرتة إمامته 

الوليد بن عبد امللك، وسليمان بن عبد امللك، وعمر بن عبد العزيز، ويزيد بلن  

 114وقتلله يف سلنة    ،عبد امللك، وهشام بن عبد امللك، وكان هشام هو اللذي مسله  

 هجرية.
 

 بني مروان عداء

قال: حضر  جملس اخلليل بن أمحد العروضلي،   ،عن يونس النحوي اللغوي

قال: حضر  جملس الوليد بن يزيد بن عبد امللك بن ملروان، وقلد اسلحنير يف سلب     

وذفراهللا  ،واثعنجلر يف ثلبلله، إذ وللرج عليلله أعرابللي علللى ناقللة للله  ،)عليلله السللالم(عللي  

                                                        

 هجرية. 60ومات معاوية سنة  هجرية 57سنة  ليه السالم()ع( حيث ولد اإلمام الباقر 1)
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قللال: ائللذنوا هلللذا   .يف منظرتلله)لعنلله اهلل( وليللد يسلليالن إلغللذاذ السللري دمللا ، فلمللا رآىل ال 

 فذني أراىل قد قصدنا. ؛األعرابي

وجاء األعرابي فعقل ناقته بطرأ بمامها، ث  أذن له فدول، فأوردىل قصليدة  مل  

 يسمع السامعون مرلها جودة  ق ، إىل أن انتهى إىل قوله:

 ولمييييييا أن رأيييييييت الييييييدهر ألهييييييى
 

  ولييييح فييييي إضييييعاف حييييالي علييييي   
 

 إلييييك أبغييي حسييين عقبيييى وفييدت
 

  أسييييييد بهييييييا خصاصييييييات العيييييييال 
 

 ،قد قبلنا ملدحتك  ،وقال له: يا أوا العرب .وأجزل عطيته ،قال: فقبل مدحته

 .فاهج لنا عليا  أبا تراب! ،وأجزلنا صلتك

إن اللذي   ويشلمذر شليقا ، وقلال: واهللِ    ،ويزأر حنقلا   ،فوثب األعرابي يتهافت قطعا 

 نك باملديح، وأنت أوىل منه باهلجاء.هلو أحق م ،عنيته باهلجاء

ومللا   ،ومب تبشروني ،ترجوني قال: عالَم .فقال له جلساؤىل: اسكت نزحك اهلل

لت عليله ملن هلو    وال ذهبت غلطا ، عللى أنلين فضَّل    ،وال قلت شططا  ،أبديت سقطا 

البلب بالوقلار، ونبللذ     اللذي  )صللوا  اهلل عليله(  أوىل باليضلل منله، عللي بلن أبلي طاللب       

األوصللاأ، وحصللن األطللراأ،   ار، وعللاأ العللار، وعمللد اإلنصللاأ، وأبللدَّ  الشللن

وتألف األشراأ، وأبال الشلكو  يف اهلل، بشلرح ملا اسلتودعه الرسلول ملن مكنلون        

الذي نزل به الناموس وحيا  من ربه، ومل ييرت طرفا ، ومل يصلمت إليلا ، ومل    ،العل 

أكلرم ملن سلليه، ال تعلرأ     ينطق وليا ، الذي شرفه فوق شرفه، وسليه يف اجلاهليلة  

املاديلللا  يف اجلاهليلللة إال بهللل ، وال اليضلللل إال فللليه ، صللليوة ملللن اصلللطياها اهلل   

وجاللد بهلا،    ،واوتارها، فال يغرت اجلاهل بأنه قعد عن اخلالفة مبرابرة من ثابر عليهلا 

 .واألعوان الظلمة، وللئن قللت  ذللك كلذلك إمنلا اسلتحقها بالسلبق        ،والسالل املارقة
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واملنللابل  ،لكلل  احلجللة يف ذلللك، هللال سللبق صللاحبك  إىل املواضللع الصللعبة تللاهلل مللا 

اللذي مل   ،)صللوا  اهلل عليله(  كما سبق إليها علي بن أبلي طاللب    ،واملعار  املرة ،الشعبة

وال مضطغنا  آل اهلل، وال منافقا  رسول اّله، كان يدرأ علن   ،وال اهلبعة ،يكن بالقبعة

مسية، ويلج بنيسله يف الليلل اللدجيور املظلل      اإلسالم كل أصبوحة، ويذب عنه كل أ

وتضكضك أورى، ويا رب لزبلة آتيلة قسلية،     ،احللكو ، مرصدا  للعدو هوذل تارة 

وأوان آن أرونان، قذأ بنيسه يف هلوا  وشيجة، وعليه بغية ابن عمه اليضياضة، 

 ،واخلصل  األللد   ،القلرم األود  ،وبيدىل وطية عليها سنان هللذم، فلجب عملرو بلن ود    

كأمنلا  لر  لرىل بلاليلنجوج، فضلرب قونسله        ،على فلرس عنجلوج   ،اليارس األشدو

إذ أقبلل يسلحب    ،نسليت  عملرو بلن معلديكرب الزبيلدي      و قنع منها عنقله، أ  ،ضربة 

ونهضللله  علللن  ،بنيسللله، قلللد بحلللزح النلللاس علللن أملللاكنه   ملللداّل ،ذالذل درعللله

أو  ،سللوذنيقعليلله ك ، فللانقضينللادي: أيللن املبللاربون، ميينللا  و للاال    ،مواضللعه 

  كصيخودة منجنيق فوقصله، وقل  القطلام حبجلرىل احلملام، وأتلى بله إىل رسلول اهلل        

وقلبله جيلزا،    ،وأنيه ترمع ،وعينه تدمع ،يقاد كرها  ،كالبعري الشارد )صلى اهلل عليه وآله(

وبلرب غلريىل وهلو     ،بلرب فيله إىل املشلركني بنيلة صلادقة      ،هذا وك  له ملن يلوم عصليب   

على أنه مين بأوباش كاملراطة بلني   ،، أال وإني خمجك  خبجأج  أعزل ،أكشف أميل

محللت بله شلوهاء شلهواء يف أقصلى       ،ومغلذمر ومهزملر   ،وحجابه وفقامله  ،لغمو 

فمرلل هلذا    وكله  أهون على علي من سلعدانة بغلل، أ   ،فأتت به حمضا  حبتا  ،مهيلها

يستحق اهلجلاء  وقوله الصادق وسييه اليالق، وإمنا  ،وعزمه احلاذق ،يستحق اهلجاء

وكلأن   ،وصلاحبها ينظلر إىل فيئله    ،وأوذ اخلالفة وأباهللا علن الوارثلة    ،من سامه إليه

ووريلق بعلد وريلق، اقتصلروا      ،حتى إذا لعلب بهلا فريلق بعلد فريلق      ،الشبادا تلسبه
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 ،وامللر  البسلي    ،وكرلرة األبلز، وللو ردوىل إىل مسلت الطريلق      ،على ضراعة الوهز

 ،واضعا  األشلياء يف مواضلعها، لكلنه  انتهلزوا اليرصلة      أليوىل قائما  ،والتامور العزيز

 وباءوا باحلسرة. ،واقتحموا الغصة

كأمنلا فقلئ    ،وشلرق بعجتله   ،وغ  بريقه ،وتغري لونه ،قال: فاربد وجه الوليد

وهو ال يشك أنه  ،يف عينه حب املض احلاذق، فأشار عليه بعض جلسائه باالنصراأ

 مقتول به.

فقلال لله: هلل للك أن تأولذ ولعليت        .اللداولني  فوجد بعض األعلراب  ،فخرج

 ،فيعلل الرجلل   .الصيراء وآوذ ولعتلك السلوداء، وأجعلل للك بعلض اجللائزة حظلا        

وتوغلل يف بيدائلله،   ،وغلاص يف صللحرائه  ،وولرج األعرابلي فاسللتوى عللى راحلتلله   

فقال: ليس هلو هلذا بلل     .وجيء به إىل الوليد ،فضرب عنقه ،واعتقل الرجل اآلور

أدولل   ،فلملا أحلس بهل     ،فلحقوىل بعد ألي ،ذ اخليل السراا يف طلبهصاحبنا، وأني

 ،إىل أن قتلل ملن القلوم أربعلني     ،يقتل بله فارسلا    ، رج سهما  سهما  ،يدىل إىل كنانته

 .وانهزم الباقون، فجاءوا إىل الوليد فأوجوىل بذلك، فلأغمي عليله يوملا  وليللة  أمجلع     

جلبلل ملن فلو  هلذا األعرابلي، فللله       قال: أجد عللى قلليب غملة  كا    ؟.قالوا: ما اد

 .(1)درىل

                                                        

 )عليله السلالم(  نبذة من أحلوال أملري امللؤمنني     ،21، اليوم259ل   253ص :العدد القوية لدفع املخاوأ اليومية (1)

 .وكييية شهادته
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 عبد الملك وغصب الخالفة

أوجني  :فقال له .قال: نع  .قال رجل لعبد امللك بن مروان: أناظر  وأنا آمن

قلال: اجتمعلت    .قلال: ال  .بلن  ملن اهلل ورسلوله؟    عن هذا األمر الذي صار إليك أ

قلال:   . أعناقه  فوفوا بهلا؟ قال: فكانت لك بيعة يف .فقال: ال .األمة فرتاضوا بك؟

 ،فليس قد قهرته  عللى أملره    قال: أ .قال: ال .قال: فاوتار  أهل الشورى؟ .ال

ومل  ،قال: فبأي شليء مسيلت أملري امللؤمنني     .قال: بلى .واستأثر  بييئه  دونه ؟

قلال:   .قال له: اورج عن بالدي وإال قتلتلك  .يؤمر  اهلل وال رسوله وال املسلمون؟

 .(1)ث  ورج عنه .اب أهل العدل واإلنصاأليس هذا جو

 

 من سيرة الطغاة
 

وهلو  طلب النلاس     ،قال: حدثين من حضر عبد امللك بن مروان ،عن الرمالي

 ،مهلال   فقال لله: مهلال    .قام إليه رجل ،مبكة، فلما صار إىل موضع العظة من وطبته

فاقتللداًء  أ .نإنكلل  تللأمرون وال تللأمترون، وتنهللون وال تنتهللون، وتعظللون وال تتعظللو 

 ،فكيف يقتلدى بسلرية الظلاملني    ،بسريتك  أم طاعة  ألمرك ، فذن قلت  اقتداًء بسريتنا

وإن  .وجعلوا عبلاد اهلل ولوال    ،وما احلجة يف اتباا ا رمني الذين اختذوا مال اهلل دوال 

فكيلف ينصلح غلريىل ملن مل ينصلح نيسله، أم        ،واقبللوا نصلحنا   ،أطيعوا أمرنا :قلت 

                                                        

أبلواب  ملن   8الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،335ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .23...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي
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وللذوا احلكمللة مللن حيللث    :وإن قلللت  .اعللة مللن مل تربللت للله عدالللة   كيللف اللب ط 

واقبلللوا العظللة ممللن مسعتموهللا، فلعللل فينللا مللن هللو أفصللح بصللنوأ        ،وجللدمتوها

ووللوا   ،وأطلقلوا أقياهللا   ،فتزحزحوا عنها .وأعرأ بوجوىل اللغا  منك  ،العظا 

فو  .كل وادونقلتموه  عن مستقره  إىل  ،ينتدب هلا الذين شرد  يف البالد ،سبيلها

ما قللدناك  أبملة أمورنلا، وحكمنلاك  يف أموالنلا وأبلداننا وأدياننلا، لتسلريوا فينلا           اهلِل

ومتلام احملنلة،    ،وبللوغ الغايلة   ،بسرية اجلبارين، غري أنا بصراء بأنيسلنا السلتيياء امللدة   

ََلش]ولكللل قللائ  مللنك  يللوم ال يعللدوىل، وكتللاب البللد أن يتلللوىل،   ََ بَتطًش ْرشَائئغن ََلشَْغَئئ ون

 ََ َص  شهَح  [َكٍنبَتطًشإنَلم
شََا قَبنٍْئتنَش]، (1) ََ شْما قَبَئ شَظبَْمئتاشهَ م َْ َ َسئبَع بَْ شالمئذن ََ]

قلال:   .(2)

وال نلدري ملا    ،فقام إليه بعض أصحاب املساحل فقلبض عليله، وكلان آولر عهلدنا بله      

 .(3)كانت حاله

 

 غعبد الملك والوز

لك ملا نزل به املو  مسل، وبغلا ،   إن عبد املقال:  ،)عليه السلالم( عن اإلمام الباقر 

فكان عندىل ولدىل ومل يدروا كيلف يصلنعون، وذهلب ثل  فقلدوىل، فلأمجعوا عللى أن        

  ثلل  كينللوىل يف ،وألبسللوا اجلللذا ،أولذوا جللذعا ، فصللنعوىل كهيئللة رجللل فيعلللوا ذلللك 

 .(4)مل يطلع عليه أحد من الناس إال ولدىل وأنا ،األكيان

                                                        

 .49سورة الكهف:  (1)

 .227سورة الشعراء:  (2)

 .6، ح33ا لس ،281ل  280صمييد: لل األمالي (3)

 .17، ح6الباب ،284ص 1ج :اخلرائج واجلرائح (4)
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 موت الحجاج

ملو  احلجلاج بلن يوسلف الرقيلي،       ،)عليله السلالم(  م البلاقر  يف بملان اإلملا  ا وقلع  مم

ومصلللادرة  ،قتلللل النلللاس وتعلللذيبه االسلللتبداد والظللل ، و وكللان احلجلللاج قملللة يف  

وهتلك أعراضله ، واسلرتاح النلاس مبلو  احلجلاج ملن كلرري ظلمله، وإن           ،أمواهل 

 كانت البالد تئن من جور عماله.

 .)رضوان اهلل عليه(قيل: وآور من قتله احلجاج كان سعيد بن جبري 

ويف كتللاب )جمللالس املللؤمنني( أن بعللد استشللهاد سللعيد، مل يبللق احلجللاج أربعللني  

يوما ، وكان يف مرض موته يغمى عليه ويييق وهو يقلول: ملاذا يريلد ملين سلعيد بلن       

 سنة، وقجىل يف واس  بالعراق. 49وكان عمر سعيد حني ما ُقتل ، جبري

 

 مع عمر بن عبد العزيز
 

قال: كنت جليسا  لعمر بن عبلد العزيلز حيلث     ،هشام بن معاذ عن ،عن شريك

فلأتى   .الباب فليأِ  ،فأمر مناديه فنادى: من كانت له مظلمة أو ظالمة ،دول املدينة

فقلال: إن حمملد بلن     .فدول إليه موالىل ملزاح   ،)عليه السالم(حممد بن علي يعين الباقر 

 فقال له: أدوله يا مزاح . .علي بالباب

: )عليه السلالم( فقال له حممد بن علي  .وعمر ميسح عينيه من الدموا ،لقال: فدو

ما أبكا  يا عمر!. فقلال حمملد بلن     .كذا وكذا يا ابن رسلول اهلل  ىلأبكا :فقال هشام

إمنا الدنيا سوق من األسواق، منها ورج قوم مبا ينيعه ،  ،يا عمر: )عليه السالم(علي 



   /7سلسلة من حياة املعصومني  164 

حتلى   ،قلد غلرته  مبرلل اللذي أصلبحنا فيله       ومنها ورجوا مبا يضره ، وك  ملن قلوم  

مللا مل يأولذوا مللا أحبلوا ملن       ؛أتاه  امللو  فاسلتوعبوا، فخرجلوا ملن اللدنيا مللومني      

اآلورة عدة ، وال مما كرهوا ُجنة ، قس  ما مجعوا ملن ال حيملده ، وصلاروا إىل ملن     

بهلا  ال يعذره ، فلنحن واهلل حمقوقلون أن ننظلر إىل تللك األعملال الليت كنلا نغلبطه          

 .فنوافقه  فيها، وننظر إىل تلك األعمال اليت كنا نتخلوأ علليه  منهلا فنكلف عنهلا     

فاتق اهلل واجعل يف قلبلك اثنلتني، تنظلر اللذي جلب أن يكلون معلك إذا قلدمت عللى          

ربك فقدمه بلني يلديك، وتنظلر اللذي تكرهله أن يكلون معلك إذا قلدمت عللى ربلك           

  عللى ملن كلان قبللك ترجلو أن الوب       فابتغ به البدل، وال تذه  إىل سللعة قلد بلار   

ورد  ،وانصلر املظللوم   ،وسلهل احلجلاب   ،وافلتح األبلواب   ل  يا عمرل واتق اهلل   .عنك

 .املظامل

فجرلا عملر عللى     .ثالث من كن فيه اسلتكمل اإلميلان بلاهلل   : )عليه السالم(ث  قال 

ي مل يدولله  من إذا رض ل  يا عمرل نع   فقال:  .وقال: إيه يا أهل بيت النبوة ،ركبتيه

يف الباطل، وإذا غضب مل  رجه غضبه من احلق، ومن إذا قلدر مل يتنلاول ملا      رضاىل

هلذا ملا رد    ،وكتب: بس  اهلل الرمحن الرحي  ،فدعا عمر بدواة وقرطاس .ليس له

 .(1)فد  )عليه السالم(عمر بن عبد العزيز ظالمة حممد بن علي 

، )علليه  السلالم(  حبلب أهلل البيلت     أقول: كان ذلك من عمر بن عبد العزيز تظاهرا 

 وإال فأكج الظل  يف حقه  هو غصب اخلالفة منه .

                                                        

 .64ح ،ثالث وصال من كن فيه فقد استكمل اإلميان ، باب الرالث،105ل  104ص 1ج :اخلصال (1)
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 التظاهر بإكرام العترة

مللا وللي عملر بلن عبلد العزيلز أعطانلا        قلال:   ،)عليهما السلالم( عن جعير، عن أبيه 

فقلال لله: إن بلين أميلة ال ترضلى منلك بلأن         .فدول عليله أولوىل   ل  قال ل  عطايا عظيمة 

ألني مسعت حتى ال أبالي أال أن أمسلع   ؛له فقال: أفض  . فاطمة عليه تيضل بين

 ،كللان يقللول: إمنللا فاطمللة شللجنة مللين  )صلللى اهلل عليلله وآللله(أو ال أمسللع، أن رسللول اهلل 

)صللى اهلل عليله   ويسلوؤني ملا أسلاءها، فأنلا أبتغلي سلرور رسلول اهلل         ،يسرني ملا أسلرها  

 .(1)وأتقي مساءته ،وآله(

 

 غلة فدك

علرض يف نيلس    :قلال  ،عبد اهلل بن أبي بكر بن عملرو بلن حلزم، علن أبيله     عن 

: انظر سلتة  ل  وهو على املدينةل فكتب إىل أبي بكر  .عمر بن عبد العزيز شيء من فد 

)رضلي اهلل  فاقسلمها يف وللد فاطملة     ،فزد عليها غلة فد  أربعة آالأ دينار ،آالأ دينار

فكانت مما مل يوجف  ،واصة  اهلل عليه وآله( )صلىوكانت فد  للنيب  .من بين هاش عنه ( 

 .(2)عليها خبيل وال ركاب

                                                        

أبلواب  ملن   8الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،320ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .1...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي

 .490، ح10ا لس ،266ص: األمالي للطوسي (2)
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 غصب الخالفة

ملن علملاء    روي أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل عامله خبراسلان: أن أوفلد إلليَّ   

فجمعه  وقال هل  ذللك، فاعتلذروا وقلالوا:     .بالد  مائة رجل أسأهل  عن سريتك

ارقته، وعدله ال يقتضي إجبارنا، ولكن قلد أمجعنلا   ال ميكننا مي وأشغاال  إن لنا عياال 

 ورأيه رأينا. ،على رجل منا يكون عوضنا عندىل، ولساننا لديه، فقوله قولنا

فقال ل الوافد ل له: أول للي     .فأوفد به العامل إليه، فلما دول عليه سل  وجلس

 ول بلاطال  وأنت ال ختلو أن تقول حقا  فيصدقو ، أو تق !ذلك َ فقال له: وِل .ا لس

ولكلن ملن أجللك، فلذني      ؛فقال لله: لليس ملن أجللي أريلد وللو ا للس        .فيكذبو 

 أواأ أن يدور بيننا كالم تكرىل مساعه.

فقلال: أوجنلي    .ث  قال لله: قلل   ،فأمر عمر بن عبد العزيز بذوراج أهل ا لس

 .عن هذا األمر من أين صار إليك؟

فقال له: إن قللت   ؟.َ قال: وِلف .فقال: ال .، فقال له: أال تقولفسكت طويال 

قلت فلنحن أهلل بلالد     ،بن  من اهلل ورسوله كان كذبا ، وإن قلت بذمجاا املسلمني

قللت بنلو    ،ومل  مع عليه، وإن قلت بلاملرياث ملن آبلائي    ،ومل نعل  بذلك ،املشرق

 فل  تيرد  أنت به دونه . ،أبيك كرري

فللأرجع إىل  لغللري ، أفقللال للله: احلمللد هلل علللى اعرتافللك علللى نيسللك بللاحلق    

 إنك لواعظ ق . فو اهلِل ،فقال: ال .بالدي

فقال له: رأيلت أن ملن تقلدمين ظلل  وغشل        .فقال له: فقل ما عند  بعد ذلك

وأن  ،وعلمللت مللن نيسللي أنللي ال أسللتحل ذلللك   ،ء املسلللمني واسللتأثر بيللي ،وجللار
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هلذا   تللِ  فقال له: أوجني لو مل .املؤمنني ال شيء يكون أنق  وأوف عليه  فوليت

فقال  ؟.كان يلزمك من إمثه شيء أ ،وفعل ما فعل من كان قبله ،ووليه غري  ،األمر

فقلال لله: إنلك     .وسالمته خبطر  ،فقال له: فأرا  قد شريت راحة غري  بتعبك .ال

 لواعظ ق .

لقد هللك أولنلا بلأولك ، وأوسلطنا بأوسلطك ،       فقام ليخرج، ث  قال له: واهلِل

 .(1) واهلل املستعان عليك ، وهو حسبنا ونع  الوكيلوسيهلك آورنا بآورك ، 

 

 هشام وسياسة االفتراء

من هشام بن عبد امللك أشد الظل ، وقلد أشلخ     )عليه السلالم( القى اإلمام الباقر 

إىل  )عليله السلالم(  فلملا جليء باإلملام     .هشاُم اإلماَم إىل الشام ملزيد من الضلغ  واإليلذاء  

العديد ملن املعلاجز والكراملا ، ودار بلني اإلملام       لسالم()عليه اظهر من اإلمام  ،دمشق

 )صلللى اهلل عليلله وآللله(ممللا أثبللت مكانللة اإلمللام مللن رسللول اهلل  ،وبللني هشللام بعللض الكللالم

 ،يف نيلس السليرة بكلبري القساوسلة     )عليله السلالم(  وعظي  علمله. وكلذلك التقلى اإلملام     

  أهلل بمانله، عنلد ذللك     حتى اعرتأ القسيس بأن اإلمام أعلل  ،ودار بينهما احلديث

وكتلب إىل عمالله يف امللدن الليت      .إىل املدينلة فلورا    )عليه السالم(أمر هشام بذرجاا اإلمام 

وحيلذره  علن    ،ملن االلتقلاء بالنلاس    )عليله السلالم(  بأن مينعوا اإلملام   ،كانت يف الطريق

ل ير  موا على اإلمام أو صافحوىل، كما اته  هشام اإلملام بلالك  ويهدده  إن سلَّ ،ذلك

 واخلروج عن الدين. ل والعياذ باهلل

                                                        

واألئمللة  ليلله وآللله()صلللى اهلل عفصللل مللن أقللوال الللنيب  ، 330ل    329ص :أعللالم الللدين يف صلليا  املللؤمنني  (1)

 .وصية لقمان لولدىل ،ومواعظه 



   /7سلسلة من حياة املعصومني  168 

يف  )صللوا  اهلل عليله(  وكلان مصلاحبا  ألبيله البلاقر      ،)عليله السلالم(  يقول اإلملام الصلادق   

 ذلك السير:

   وقد سبقنا بريد من عند هشام إىل عامل مدين على طريقنا إىل املدينلة: أن ابَنلي

اب لعنله  َبني ل بلل هلو الكلذَّ    أبي تراب الساحَرين حممد بن علي وجعير بن حمملد الكلذا  

مللاال إىل  ،، وملللا صللرفتهما إىل املدينللة  اهلل ل فيمللا يظهللران مللن اإلسللالم وردا عللليَّ      

ومرقا من اإلسلالم إىل   ،وأظهرا هلما دينهما ،القسيسني والرهبان من كيار النصارى

وتقربلا إلليه  بالنصلرانية، فكرهلت أن أنكلل بهملا لقرابتهملا،         ،الكير دين النصارى

أو  ،أو يبايعهملا  ،ذا قرأ  كتلابي هلذا فنلاد يف النلاس: برئلت الذملة مملن يشلاريهما        فذ

ورأى األملري أن   ل  قلال  ل فذنهما قد ارتلدا علن اإلسلالم    ؛  عليهماأو يسلِّ ،يصافحهما

 يقتلهما ودوابهما وغلمانهما ومن معهما شر قتلة.

 ؛م أبلي غلمانله  دَّق ،قال: فورد الجيد إىل مدينة مدين، فلما شارفنا مدينة مدين

فلملا قلرب غلماننلا ملن بلاب       .ولنلا طعاملا    ،ويشلروا للدوابنا عليلا     ،لريتادوا لنا منزال 

)صللوا  اهلل  وذكروا عللي بلن أبلي طاللب      ،وشتمونا ،أغلقوا الباب يف وجوهنا ،املدينة

يللا  ،يللا مشلركني  ،يللا كيلار  ،وال شلراء وال بيلع   ،فقلالوا: ال نللزول لكل  عنللدنا   .عليله( 

 يا شر اخلالئق أمجعني!. ،يا كذابني ،مرتدين

ن ولليَّ  ،)عليله السلالم(  فوقف غلماننا على الباب حتلى انتهينلا إلليه ، فكلمهل  أبلي      

وال حنللن كمللا  ،فلسللنا كمللا بلغكلل  ،وقللال هللل : اتقللوا اهلل وال تغلظللوا ،هللل  القللول

افتحللوا لنللا البللاب وشللارونا   ،فقللال هللل : فهبنللا كمللا تقولللون   .تقولللون، فامسعونللا

 كما تشارون وتبايعون اليهود والنصارى وا وس. ،ايعوناوب

 ،ألن هلؤالء يلؤدون اجلزيلة    ؛فقالوا: أنت  شلر ملن اليهلود والنصلارى وا لوس     
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 وأنت  ما تؤدون.

وولذوا منلا اجلزيلة كملا      ،: فلافتحوا لنلا البلاب وأنزلونلا    )عليه السلالم( فقال هل  أبي 

 تأوذون منه .

أو  ،حتلى متوتلوا عللى ظهلور دوابكل  جياعلا        ،فقالوا: ال نيتح وال كراملة لكل   

 متو  دوابك  جتك !

 .(1)احلديث ،فابدادوا عتوا  ونشوبا  ،)عليه السالم(فوعظه  أبي 

 

 التجاسر على اإلمام

: ملا فعلل   )عليله السلالم(  قال القتييب يف عيون األوبار: إن هشاما  قال لزيد بن عللي  

وأنلت تسلميه    ،باقر العل  )صلى اهلل عليه وآله( فقال بيد: مساىل رسول اهلل .أوو  البقرة!

 بقرة ، لقد اوتليتما إذا .

 :)عليه السالم(قال بيد بن علي 

 ثييييييوى بيييييياقر العلييييييم فييييييي ملحييييييد
 

 إميييييييام اليييييييورى طييييييييب الموليييييييد 
 

 فمييييين ليييييي سيييييوى جعفييييير بعيييييده
 

 إميييييام اليييييورى األوحيييييد األمجيييييد 
 

 أبييييا جعفييييير الخييييير أنيييييت اإلميييييام
 

 (2)وأنيييييت المرجيييييى لبليييييوى غيييييد 

 
 

                                                        

 .162، ح)عليه السالم( ذكر معجزاته ،)عليه السالم(أبو جعير حممد الباقر ،241ل  240ص :دالئل اإلمامة (1)
فصلل يف  ، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،197ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (2)

 .سالم()عليه اله علم
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 أخبرني عن ليلة قتل أمير المؤمنين

بعث هشام بلن عبلد املللك    قال:  )صلوا  اهلل عليه(عن أبي بصري، عن أبي عبد اهلل 

إمنلا   ،فلملا دولل عليله قلال لله: يلا أبلا جعيلر         .فأشخصه إىل الشام )عليه السالم(إىل أبي 

 مل يصللح أن يسلألك عنهلا غلريي، وال ينبغلي أن      ،بعرت إليك ألسلألك علن مسلألة   

: يسللألين األمللري عمللا )عليلله السللالم(فقللال للله أبللي  .يعللرأ هللذىل املسللألة إال رجللل واحللد

 أجبته، وإن مل أعل  قلت ال أدري، وكان الصدق أوىل بي.  أحب، فذن علمت

مبلا   )عليله السلالم(  فقال هشام: أوجني عن الليلة اليت قتل فيها علي بن أبلي طاللب   

، وملا كانلت العالملة فيله للنلاس،      ى ذللك لاستدل الغائب عن املصر الذي قتل فيه ع

 .؟وأوجني هل كانت لغريىل يف قتله عجة

مل  ،)صلوا  اهلل عليله( : إنه ملا كانت الليلة اليت قتل فيها علي )عليه السالم(فقال له أبي 

يرفللع عللن وجلله األرض حجللر إال وجللد جتلله دم عبللي  حتللى طلللع اليجللر، وكللذلك  

، وكذلك كانت الليللة  )صلوا  اهلل عليهما(أوو موسى كانت الليلة اليت فقد فيها هارون 

اليت قتل فيها يوشع بن نون، وكذلك كانلت الليللة الليت رفلع فيهلا عيسلى ابلن ملري          

 .)صلوا  اهلل عليه(وكذلك الليلة اليت قتل فيها احلسني  ،)عليه السالم(

 ،فقلال لله أبلي: يلا أملري      .وه  أن يلبطش بلأبي   ،وامتقع لونه ،فرتبد وجه هشام

والصدق له بالنصليحة، وإن اللذي دعلاني إىل     ،الواجب على الناس الطاعة إلمامه 

فليحسلن ظلن    ،معرفيت مبلا جيلب لله ملن الطاعلة      ،ما أجبت به األمري فيما سألين عنه

 األمري.

فقللال للله هشللام: أعطللين عهللد اهلل وميراقلله أال ترفللع هللذا احلللديث إىل أحللد مللا     
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 .(1)حييت، فأعطاىل أبي من ذلك ما أرضاىل

 

 توبيخ اإلمام وحبسه

قلال: مللا محلل أبلو      ،روى احلسني بن حمملد، بذسلنادىل علن أبلي بكلر احلضلرمي      

قللال هشللام   ،إىل هشللام بللن عبللد امللللك وصللار ببابلله    ،إىل الشللام لسللالم(ا)عليلله جعيللر 

ثل  أملر أن يلؤذن لله، فلملا       .ألصحابه: إذا سكت من توبي، حممد بن علي فلتوخبلوىل 

فعمه  بالسالم مجيعلا    .السالم عليكقال بيدىل:  ،يه السلالم( )علدول عليه أبو جعير 

 .وجلوسله بغلري إذن   ،برتكله السلالم باخلالفلة    ؛ث  جلس، فلابداد هشلام عليله حنقلا     

ودعلا إىل   ،ال يلزال الرجلل ملنك  قلد شلق عصلا املسللمني        ،فقال: يا حممد بلن عللي  

سلكت أقبلل القلوم    وجعلل يوخبله، فلملا     .وبع  أنه اإلمام سيها  وقللة علل !   ،نيسه

 عليه رجل بعد رجل يوخبه.

أيلن تلذهبون،    ،أيها الناسقائما  ث  قال:  )عليه السلالم( نهض  ،فلما سكت القوم

 ،فذن يكن لك  ملك معجل ؛بنا هدى اهلل أولك ، وبنا  ت  آورك  .وأين يراد بك 

عز وجلل:   يقول اهلل ،ألنا أهل العاقبة ؛، وليس بعد ملكنا ملكفذن لنا ملكا  مؤجال 

َْش] ب ب ْمَمقن َْْشلن العَ قٍن ََ]
(2). 

فلل  يبلق يف احللبس رجلل إال      ،فأمر به إىل احللبس، فلملا صلار يف احللبس تكلل      

فجلاء صلاحب احللبس إىل هشلام وأولجىل خبلجىل، فلأمر بله فحملل           .ترشيه وحن عليه

 وحلال  ،لريدوا إىل املدينة، وأمر أن ال خترج هل  األسواق ؛على الجيد هو وأصحابه

                                                        

 .155، ح2يصلال ،7الباب ،144ل 143ص :للراوندي )عليه  السالم(قص  األنبياء  (1)

 .83، سورة القص : 128سورة األعراأ:  (2)
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حتلى انتهلوا    ،فساروا ثالثا  ال جيلدون طعاملا  وال شلرابا     .بينه  وبني الطعام والشراب

فشكا أصحابه العطش واجللوا، قلال: فصلعد     .إىل مدين، فأغلق باب املدينة دونه 

أنا بقيلة اهلل،   ،فقال بأعلى صوته: يا أهل املدينة الظامل أهلها ،وأشرأ عليه  جبال 

ْشُنش]يقول اهلل:  شبنَحفنب َشبَقنبْم َم شهََُ شَعبَب ْر   ََ ش َْ انب من  َ شْم شْكا َْ   شإنن  شلَْر   [شَخب ت 
(1). 

)عليله  هذىل واهلل دعوة شلعيب   ،فأتاه  فقال: يا قوم .قال: وكان فيه  شي، كبري

لتؤوذن من فوقك  ومن جت  ،واهلل لئن مل خترجوا إىل هذا الرجل باألسواق .السالم(

فلذني ناصلح    ؛وكلذبوني فيملا تسلتأنيون    ،وأطيعلوني  فصدقوني هذىل امللرة  .أرجلك 

 .(2)وأصحابه األسواق )عليه السالم(قال: فبادروا وأورجوا إىل أبي جعير  .لك 

 

 من ظلم هشام

كان هشلام بلن عبلد املللك ملن أطغلى بلين أميلة، وكلان وشلنا  سلياكا ، حريصلا              

 خبيال ، حتى مجع يف وزانته ما مل جيمعه من سبقه من احلكام.

 : إنه يف سيرىل حجه كان حيمل ثالمثائة بعري مالبسه فق !قيل

وملا ما  هشام، مل يصرأ ابنه وليد من أمواله لكينه، العتقادىل بأنهلا كللها ملن    

 احلرام، فاشرتى له كينا  قرضا .

وكان كرري ملن النلاس يف بملان هشلام عللى كرلرة مجعله ل ملوال يعيشلون أشلد           

 اليقر.

                                                        

 .86سورة هود:  (1)

)عليله  بلاب موللد أبلي جعيلر حمملد بلن عللي         ، كتلاب احلجلة، أبلواب التلاري،،    472ل   471ص 1ج :الكلايف  (2)

 .5، حالسالم(
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مليللون دينللار ذهللب، أي أكرللر مللن أربعللة آالأ  وقللد ورث أحللد أبنائلله مللن أبيلله  

 وستمائة كيلو من الذهب.

 ولكن وبعد مضي فرتة رؤي بعض أبناء هشام يستعطون الناس يف األسواق.

 

 هشام عند الموت

 فقال: ،نظر إىل أهله وعياله وه  باكون عليه ،قيل: ملا احتضر هشام

مجلع وتلركت  لله ملا     جاد لك  هشام باللدنيا وجلد  لله بالبكلاء، وتلر  لكل  ملا        

 .(1)عمل، ما أعظ  منقلب هشام إن مل يغير اهلل له

 

 دولة الطغاة قصيرة

فلذكر بلين أميلة     ،يف املسلجد احللرام   )عليله السلالم(  قال: كان أبو جعير  ،عن برارة

وقال له بعض أصحابه: إمنا نرجو أن تكون صلاحبه ، وأن يظهلر اهلل علز     .ودولته 

وال يسرني أن أكلون   ،ما أنا بصاحبه : )عليه السالم( فقال .وجل هذا األمر على يد 

إن اهلل تبلللار  وتعلللاىل مل  للللق منلللذ وللللق    .إن أصلللحابه  أوالد الزنلللا  .صلللاحبه 

إن اهلل عزوجلل يلأمر    .السماوا  واألرض سنني وال أياما  أقصر من سلنيه  وأيلامه   

 .(2)امللك الذي يف يدىل اليلك فيطويه طيا 

 .قال: كنا عندىل وذكروا سلطان بين أمّية ،)عليه السالم( وعن جابر، عن أبي جعير

                                                        

 ، هشام بن عبد امللك.421ص 8: جراأأنساب األش (1)

أبلواب  ملن   5الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،281ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .83...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي
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قلال: وذكلر ملكله     .ال  رج عللى هشلام أحلد إال قتلله    : )عليه السالم(فقال أبو جعير 

إذا أراد اهلل عز وجل أن يهللك سللطان    !ما لك فقال:  .فجزعنا ل  قال ل  عشرين سنة 

قلال: فقلنلا لزيلد هلذىل      .يريلد  ر عللى ملا  فقلدَّ  ،أمر امللك فأسرا بالسري اليللك  ،قوم

فلل  ينكلر    ،يسب عنلدىل  )صلى اهلل عليه وآله(فقال: إني شهد  هشاما  ورسول اهلل  .املقالة

 .(1)لو مل يكن إال أنا وابين خلرجت عليه فو اهلِل .ذلك ومل يغريىل

 

 ما منع جباركم الدوانيقي
 

إذ أقبلل   ، املسلجد جالسلا  يف  )عليه السالم(قال: كنت مع أبي جعير  ،عن أبي بصري

 .وأبللو جعيللر عبللد اهلل بللن حممللد أبللو الللدوانيق  ،وسللليمان بللن والللد ،داود بللن علللي

فقام إليه  .جالس )عليه السالم(فقعدوا ناحية  من املسجد، فقيل هل : هذا حممد بن علي 

حتلى سللموا عللى أبلي      ،وقعد أبو الدوانيق مكانله  ،داود بن علي وسليمان بن والد

 .الم()عليه السجعير 

فعذروىل عندىل،  .ما منع جبارك  من أن يأتيين: )عليه السالم(فقال هل  أبو جعير 

ال تلذهب الليلالي    ملا واهللِ  أ: )عليله السلالم(  فقال عنلد ذللك أبلو جعيلر حمملد بلن عللي        

واأليلام حتللى ميلللك مللا بلني قطريهللا، ثلل  ليطللأن الرجللال عقبله، ثلل  ليللذلن للله رقللاب     

 ديدا .الرجال، ث  ليملكن ملكا  ش

إن ملككل    .نع  يا داودقال:  !.فقال له داود بن علي: وإن ملكنا قبل ملكك 

 ؟.هلل لله ملن ملدة     ،فقلال لله: أصللحك اهلل    .قبل ملكنا، وسلطانك  قبل سللطاننا 

                                                        

 .593، ح)عليه السالم(وطبة ألمري املؤمنني روضة، كتاب ال، 395ل  394ص 8ج :الكايف (1)
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ال ميلك بنو أمية يوما  إال ملكت  مرليه، وال سلنة  إال ملكلت     واهلِل .نع  يا داودفقال: 

 .يان منك  كما تتلقف الصبيان الكرةمرليها، ولتتلقيها الصب

يريد أن  ج أبا الدوانيق  ،فرحا  )عليه السلالم( فقام داود بن علي من عند أبي جعير 

ملن   )عليله السلالم(  نلاداىل أبلو جعيلر     ،بذلك، فلما نهضلا مجيعلا  هلو وسلليمان بلن واللد      

بوا منلا  ال يزال القلوم يف فسلحة ملن ملكهل  ملا مل يصلي       ،يا سليمان بن والدوليه: 

فلبطن األرض ولري هلل      ،فلذذا أصلابوا ذللك اللدم     ل  وأومأ بيدىل إىل صدرىل ل دما  حراما 

 .وال يف السماء عاذر ،ال يكون هل  يف األرض ناصر من ظهرها، فيومئذ 

ث  انطلق سليمان بن والد فأوج أبا الدوانيق، فجاء أبو الدوانيق إىل أبي جعيلر  

فقلال   .جىل مبا قال لله داود بلن عللي وسلليمان بلن واللد      فسل  عليه ث  أو ،)عليه السالم(

دوللتك  قبلل دولتنلا، وسللطانك  قبلل سللطاننا، سللطانك         ل يا أبا جعيلر    ل  نع له: 

ال ميلك بنو أمية يوما  إال ملكت  مرليله،   واهلِل .شديد عسر ال يسر فيه، وله مدة طويلة

علن رجلالك  كملا تتلقلف      ال وال سنة  إال ملكت  مرليها، ولتتلقيها صلبيان ملنك  فضل   

 .فهمت أ ،الصبيان الكرة

ملا مل تصليبوا منلا     ،ال تزالون يف عنيوان امللك ترغدون فيه: )عليه السالم(ث  قال 

فلذهب مبلككل     ،فلذذا أصلبت  ذللك اللدم غضلب اهلل علز وجلل علليك          ،دملا  حراملا   

ليس بلأعور  و ل  وسل  اهلل عليك  عبدا  من عبيدىل أعور ،وسلطانك ، وذهب برحيك 

)عليله  ، ثل  قطلع   من آل أبي سييان، يكون استئصلالك  عللى يديله وأيلدي أصلحابه     ل 

 .(1)الكالم السالم(

                                                        

ملن   8الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،342ل   341ص 46ج :األنوارحبار  (1)

 .33...، حأبواب تاري، أبي جعير حممد بن علي



   /7سلسلة من حياة املعصومني  176 

 

 ملك بني العباس

إنلا   ،: جعللت فلدا   )عليله السلالم(  قال: قللت ألبلي جعيلر     ،عن اليضيل بن يسار

ل أملا آل فقلال:   ؟.نتحدث أن آلل جعير راية ، وآلل فالن راية ، فهل يف ذلك شيء

ويبعلدون   ،يقربلون فيله البعيلد    ،فذن هل  ملكا  مبطئا  ،وأما راية بين فالن .جعير فال

أعالم اخللري    فيه القريب، وسلطانه  عسر ليس فيه يسر، ال يعرفون يف سلطانه  من

شيئا ، يصيبه  فيه فزعا  ث  فزعا ، كل ذلك يتجلى علنه ، حتلى إذا أمنلوا مكلر     

 صيح فيه  صيحة  مل يكن هل  فيهلا منلاد    ،قد استقروا وظنوا أنه  ،اهلل وأمنوا عذابه

ْتيََتئ ش]يسمعه  وال جيمعه ، وذللك قلول اهلل:    ْضشْيخ  شاََر  ٍن إىل  لل َحَمئىشإنَِاشهََخئذَ

َمشََََفَرمْتَنَششلقوله   [لنقَت 
إال آل فلالن   ،، أال إنه ليس أحد من الظلمة إال وهل  بقيلا (1)

ولكلنه    ،بللى قلال:   ؟!.لليس هلل  بقيلا    أ ، قال: جعلت فلدا  .فذنه  ال بقيا هل 

 .(2)فبظلمه  حنن وشيعتنا فال بقيا هل  ،يصيبون منا دما 

                                                        

 .24سورة يونس:  (1)

 .4867، ح24سورة يونس: آية  ،23ل  22ص 3ج :الجهان يف تيسري القرآن (2)
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 زوال الحكومات الظالمة

فرتة ضعف حكومة بين أميلة   ،)عليه السالم(من الوقائع املهمة يف بمان اإلمام الباقر 

ضلغ  الكلبري عللى    لينتقل احلك  إىل بين العباس، وكلان هلذا سلببا  لل    ؛وقرب بواهلا

حيث كانوا  ،فمن جانب ظل  بين أمية، ومن جانب ظل  أنصار بين العباس .الناس

وينهبلون األملوال،    ،ويهتكون األعلراض  ،وحيرقون البيو  ،يقتلون الناس األبرياء

 وذلك يف قص  عديدة ذكرها بعض املؤروني.

ا وبواهلا ظل  فهي يف حدوثها وبقائه ،وهكذا تكون احلكوما  الظاملة واملستبدة

 على الناس.

 

 بين حكم الطغاة وحكم المعصوم

ليتلبني   ؛)عليه الصالة والسلالم( ومن املناسب هنا أن نشري إىل آور كلما  أمري املؤمنني 

 اليرق بني احلكوما  الظاملة واحلكوما  العادلة اإلهلية.

قر روى احملدث النوري يف مسلتدر  الوسلائل، علن اإلملام السلجاد واإلملام البلا       

 : )صلوا  اهلل عليه(، حيث قال )عليه السالم(وصية أمري املؤمنني  )عليهما السالم(

أ ْو ُظْلملا  ِفلي َنْيلٍس أ ْو     ،َجْورا  ِفي ُحْكٍ   َهْل ِفيُكْ  أ َحٌد َيدَِّعي ِقَبِلي ،أ يَُّها النَّاُس

َوأ ْطلَراىُل   ،ف لأ ْثَنى َعل ْيلِه َثَنلاًء َحَسلنا      ،ِمف ق اَم َرُجٌل ِمَن اْلق ْو .ف ْلَيُقْ  ُأْنِصْيُه ِمْن َذِلك  ،َماٍل

ل لْيَس َهلَذا    ،: أ يَُّهلا اْلَعْبلُد اْلُملَتك لِّ ُ   )عليله السلالم(  ف ق اَل َعِليٌّ  .ٍم ط ِويٍلِفي ك ال   َوَذك َر َمَناِقَبُه

َواهلُل  ،ْيللِر النَِّصلليَحِةَوَمللا ُأِحللبُّ أ ْن َيْحُضللَرِني أ َحللٌد ِفللي َهللَذا اْلَمْحَضللِر ِبَغ ،ِحللنَي ِإْطللَراء 
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ف لِذن ي ُأِحلبُّ أ ْن أ ْسلَتْعِتَب ِملْن َنْيِسلي       ؛الشَّاِهُد َعل ى َمْن َرأ ى َشْيئا  َيْكَرُهُه ف ل لْ  ُيْعِلْمِنيلهِ  

 .ق ْبَل أ ْن َتُيوَ  َنْيِسي

َيُقلوَم أ َحلٌد    أ الَّ ،ْ أ َنا ُأِحبُّ أ ْن أ ْشلَهَد َعل لْيكُ   ،أ يَُّها النَّاُس :)عليه السالم(إىل أن قال 

أ ْن َيُكلوَن أ َحلٌد    اللَُّهل َّ ِإالَّ  ،ف ق ْد أ ْعَذْرُ  َبْيِني َوَبْيَنُكْ  .أ َرْدُ  أ ْن أ ُقوَل ف ِخْيُت :ف َيُقوَل

ل لْ   َو ،أ َملا ِإن لي ل لْ  أ ْسلَتِحلَّ ِملْن أ َحلد  َملاال         .َوالدَّْعَوى ِقَبِلي ِبَما ل ْ  أ ُجلرْ  ،ُيِريُد ُظْلِمي

 .أ ْسَتِحلَّ ِمْن أ َحد  َدما  ِبَغْيِر َحقٍّ

اللَُّهل َّ   .اللَُّه َّ اْكِيَنلا َعلُدوَّ   اللرَِّجي َ    :ُث َّ ل ْ  َيَزْل َيُقوُل :)عليهما السالم(إىل أن قاال 

َول ْ  َيُكلْن   ،َول ْ  ُيول ْد ل ْ  َيِلْد ،َوأ ْنَت اْلَواِحُد الصََّمُد ،أ ْنَت ِإل َه ِإالَّ ِإن ي ُأْشِهُد   أ نَّك  ال 

َواْرَحْمِنلي  ف اْغِيْر ِلي  ،ف ل ك  اْلَحْمُد َعَدَد َنْعَماِئك  ل َديَّ َوِإْحَساِنك  ِعْنِدي .ل ُه ُكُيوا  أ َحٌد

  .أ ْنَت َوْيُر الرَّاِحِمنَيَو

 ،َوأ نَّ ُمَحمَّدا  َعْبُدىُل َوَرُسوُلُه ،َشِريك  ل ُه اهلُل َوْحَدىُل ال  ِإل َه ِإالَّ ال  :ُث َّ ل ْ  َيَزْل َيُقوُل

 ،اللَُّه َّ اْجلِز ُمَحمَّلدا  ِمنَّلا أ ْفَضلَل اْلَجلَزاءِ      .َوِلَما َبْعَدىُل ِمَن اْلَمَواِقِف ،ُعدَّة  ِلَهَذا اْلَمْوِقِف

ِإنَّللك  َسللِميُع  ،ْيَنللُهَتُحللْل َبْيِنللي َوَب َوال  ،اللَُّهلل َّ أ ْلِحْقِنللي ِبللهِ  .ِمَوَبلِّْغللُه ِمنَّللا أ ْفَضللَل السَّللال  

َحِيظ ُكللُ  اهلُل َوَحِيللظ  ِفلليُكْ   :ف ق للاَل ،ُثلل َّ َنظ للَر ِإل للى أ ْهللِل َبْيِتللهِ  .غ ُيللوٌر َرِحلليٌ  ،الللدَُّعاِء

 ،اهلُل ِإل لَه ِإالَّ  ال  :ُثل َّ ل لْ  َيلَزْل َيُقلولُ     ،َمَوأ ْقَرأ  َعل ْيُكُ  السَّال  ،َوأ ْسَتْوِدُعُكُ  اهلل  ،َنِبيَُّكْ 

 . (1))عليه السالم(َحتَّى ُقِبَض  ،ُمَحمٌَّد َرُسوُل اهلِل

                                                        

، أبلواب االحتضلار وملا يناسلبه    من  29بابال ،كتاب الطهارة تتمة، 130ل   129ص 2ج :مستدر  الوسائل (1)

 .1618ح
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 على الظلمةالدعاء 

مملا   )عليله السلالم(  أنه ملا شكت الشيعة إىل بين العابلدين   ،عن جابر بن يزيد اجلعيي

وأمللرىل أن يأولذ اخلللي  اللذي نللزل بلله    ،)عليلله السلالم( دعللا البلاقر   ،يلقونله مللن بلين أميللة  

 وحيركه جريكا . ،ى اهلل عليه وآله()صلججئيل إىل النيب 

إىل املسجد، فصلى فيله ركعلتني، ثل  وضلع ولدىل عللى        )عليه السالم(قال: فمضى 

ييلوح منله    ،فلأورج ملن كمله ويطلا  رقيقلا       ،ث  رفع رأسه ،وتكل  بكلما  ،الرتاب

فحلر    .قلف يلا جلابر   فقلال:   .فمشليت رويلدا    ،رائحة املسك، وأعطاني طرفا  منه

قال: فخرجت ملن   .اورج فانظر ما حال الناسا  لينا  ويييا ، ث  قال: اخلي  جريك

وإذا بلزلللة شللديدة وهللدة  ،وولولللة مللن كللل ناحيللة  ،فللذذا صللياح وصللراخ ،املسللجد

 .(1)ورجية، احلديث

وذلك بلأمر واللدىل    ،على أهل املدينة )عليه السالم(ملا دعا اإلمام الباقر  :ويف حديث

واجللور عللى    ،حينملا أكرلر النلاس ملن ظلل  العلرتة       ،السلالم( )عليله  اإلمام بين العابدين 

ولاأ   ،حلدث بللزال كلبري    ،)عليله السلالم(  وكررة شتمه  ألمري املؤمنني عللي   ،شيعته 

 ،)صللى اهلل عليله وآلله(   فلاجتمع النلاس يف مسلجد رسلول اهلل      .منه  الوالي ومجيلع النلاس  

 وجاء الوالي وقال:

)عليله  عللي بلن احلسلني     )صللى اهلل عليله وآلله(   احضلروا ابلن رسلول اهلل     ،معاشر النلاس 

لعلل اهلل   ؛وأظهروا التوبلة واإلنابلة   ،وتضرعوا إليه ،وتقربوا به إىل اهلل تعاىل ،السلالم( 

                                                        

 5البلاب  ،)عليله السلالم(   وحممد بلن عللي   كتاب تاري، علي بن احلسني ،277-274ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .80...، حأبواب تاري، أبي جعير حممد بن عليمن 
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 يصرأ عنك  العذاب.

سلارا   )عليله السلالم(  : فلما بصر األمري بالباقر حممد بن علي )رفع اهلل درجته(قال جابر 

وقلد   ،)صللى اهلل عليله وآلله(   ملا تلرى ملا نلزل بأملة حمملد        أ ،فقال: يا ابن رسلول اهلل  .حنوىل

فنتقلرب بله    ،أين أبو  حتى نسأله أن  رج معنا إىل املسجد ل  ث  قال له ل  هلكوا وفنوا

: )عليله السلالم(  فقلال البلاقر    .اللبالء  )صللى اهلل عليله وآلله(   فريفع عن أملة حمملد    ؛إىل اهلل تعاىل

وعليك  بالتوبة والنزوا عملا   ،ا من أنيسك ييعل إن شاء اهلل تعاىل، ولكن أصلحو

 أنت  عليه، فذنه ال يأمن مكر اهلل إال القوم اخلاسرون.

بأمجعنلا وهلو يصللي،     )عليله السلالم(  فأتينا بين العابدين  :)رضوان اهلل عليه(قال جابر 

كلد  أن تهللك    ،يلا حمملد  ثل  قلال البنله سلرا :      ،وأقبل علينا ،فانتظرنا حتى انيتل

 .ما شعر  بتحريكله حلني حركله   ل يا سيدي  ل  قال جابر: قلت: واهلِل .عا الناس مجي

لو شلعر  بتحريكله ملا بقلي عليهلا نلاف، نلار، فملا ولج           ،يا جابر: )عليه السالم(فقال 

 .؟الناس

فقلت:  .وانتهكوا من حرمتنا ،ذلك مما استحلوا منا حمارم اهللفأوجناىل فقال: 

حتلى   ،بالباب قد سألنا أن نسلألك أن جضلر املسلجد   إن سلطانه   ،يا ابن رسول اهلل

  .ويسألونه اإلقالة ،ويتضرعون إليه ،اتمع الناس إليك يدعون

لَش] :ث  تال )عليه السالم(فتبس   ََ شقَئ لْتاشبَبَئىشقَئ لْتاشـهَ ٍن شبن لٍَبَناَ  شْرْسبْْر   شمَْ شمَأ منبْر     

شينيشضَش شإنَلم َْ َ َم شْوَع ْءشالَر ينتن ََ ْعتاش [َ لَشيَ و 
(1). 

)عليلله فقللال  .العجللب أنهلل  ال يللدرون مللن أيللن أتللوا ،قلللت: يللا سلليدي ومللوالي

                                                        

 .50سورة غافر:  (1)
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َمئ شَكئ ُْتاش ل  ث  تال ل أجل: السلالم(  ََ ََئذَاش ش تن   من شَكَمئ شَُْسئتاشلنقَئ َءشََئت    َْ َمشَُا َس  ]يَ لبَت 

َحئَََّْن   َ بنآَََ مناَ شََ
ي مملا وصلف   إحداها، وهل  يا جابر آياتنا، وهذىل واهلِل هي واهلِل .(1)

ْفشبن ل شاهلل تعاىل يف كتابه:  شَُق ذن شَعبَىشال شـ]بَل  لَْرئْ شَحَقن ََ ش ئق  َن ََْتشَيا َِاش َمغْهْشيَإن شيَبََّ  لن ٍَ  ن

فْتَن ال ش مم شمَصن َ ْلشمن َت
(2). 

ملا ظنلك بقلوم أملاتوا سلنتنا، وضليعوا عهلدنا،         ،يلا جلابر  : )عليله السلالم(  ث  قال 

وظلمونا حقنا، وغصبونا إرثنا، وأعانوا الظلاملني  ووالوا أعداءنا، وانتهكوا حرمتنا، 

وإطياء نلور   ،علينا، وأحيوا سنته ، وساروا سرية الياسقني الكافرين يف فساد الدين

 .؟احلق

مبعللرفتك ، وعللرفين فضلللك ،  عللليَّ قللال جللابر: فقلللت: احلمللد هلل الللذي مللنَّ 

 وأهلمين طاعتك ، ووفقين ملواالة أوليائك ، ومعاداة أعدائك .

فسكت جابر، فأورد عليله   .؟تدري ما املعرفة أ ،يا جابر: )صلوا  اهلل عليه(قال ف

 .(3)اخلج بطوله

                                                        

 .51سورة األعراأ:  (1)

 .18 سورة األنبياء: (2)

ملن   5الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،279ل   278ص 46ج :حبار األنوار (3)

 .80...، حأبواب تاري، أبي جعير حممد بن علي
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 ضرب السكة
 

 ضرب السكة. )عليه السالم(من الوقائع املهمة يف بمان اإلمام الباقر 

ن ملك الروم هدد عبد امللك يف كتابه إليه: وآلمرن إيقول الدمريي ما ملخصه: 

 ،فذنك تعل  أنه ال ينقش شيء منها إال ما ينقش من بالدي ،والدراه الدنانري  قشبن

 فينقش عليها شت  نبيك. ،ومل تكن الدراه  والدنانري نقشت يف اإلسالم

وضاقت بله   ،صعب عليه األمر وغلظ ،إىل أن قال: فلما قرأ عبد امللك الكتاب

للى رسلول   ألنلي جنيلت ع   ؛ين أشأم مولود ولد  يف اإلسالمبوقال: أحس .األرض

وال ميكن حموىل ملن مجيلع    ،ما يبقى غابر الدهر ،بشت  هذا الكافر )صلى اهلل عليه وآلله( اهلل 

 إذا كانت املعامال  تدور بني الناس بدنانري الروم ودراهمه . ،مملكة العرب

 فل  جيد عند أحد منه  رأيا  يعمل به. ،فجمع أهل اإلسالم واستشاره 

 ولكنك تتعمد تركه. ،عل  املخرج من هذا األمرفقال له روح بن بنباا: إنك لت

 .فقال: وحيك من؟

 .)صلى اهلل عليه وآله(فقال: عليك بالباقر من أهل بيت النيب 

أن  :الللرأي فيلله، فكتللب إىل عامللله باملدينللة  يَّقللال: صللدقت، ولكنلله ارتللج عللل 

رهل   ومتعله مبائلة أللف د    ،مكرملا   )عليله السلالم(  حممد بن عللي بلن احلسلني     أشخ  إليَّ

وجهلاب ملن  لرج معله      ،وأرح عليه يف جهابىل ،وبرالمثائة ألف دره  لنيقته ،جلهابىل

 من أصحابه.

وأملر عبلَد املللك     ،إىل الشلام  )عليله الصلالة والسلالم(   مام وهكذا فعل الوالي، فجاء اإل



  183من حياة اإلمام الباقر  

إن تهديلد مللك اللروم لليس     قال لعبد امللك: )عليه الصالة والسالم( نه ذبضرب السكة، ف

 تني.بشي من جه

وجل مل يكن ليطلق ملا يهلدد بله صلاحب اللروم يف رسلول        أحدهما: أن اهلل عز

 .)صلى اهلل عليه وآله(اهلل 

 .واآلور: وجود احليلة

ليضلربوا بلني    ؛تلدعو هلذىل السلاعة بصلناا    : )عليله السلالم(  قلال   .فقال: وما هلي؟ 

 .يديك السكك

وية الليت يقلال هللا    إمنا هي الكسر ،إىل أن قال: وكانت الدراه  من ذلك الوقت

مكتللوب  ،ألن رأس البغللل ضلربها لعمللر بسللكة كسلروية يف اإلسللالم   ؛بغليللة :اليلوم 

 .وجت الكرسي مكتوب باليارسي: )نوش وور( أي كلل هنيئلا    ،عليها صورة امللك

أن يكتلب السلكك يف مجيلع بللدان      ،)علليه  السلالم(  ث  أمر حمملد بلن عللي بلن احلسلني      

 اس يف التعامللل بهللا، فيعللل عبللد امللللك مللا أمللرىل اإلمللام  وأن يتقللدم إىل النلل ،اإلسللالم

)عليه الصالة والسالم(
(1). 

بلي  أويف التاري، أن أول من ضرب السكة اإلسلالمية هلو أملري امللؤمنني عللي بلن       

)عليه الصالة والسالم(طالب 
فذن ضرب السكة يف بملان عملر كلان عللى حنلو السلكك        ،(2)

 .(3)اليارسية

                                                        

 ، والفة عبد امللك بن مروان.92ل  90ص 1حياة احليوان الكجى للدمريي: ج (1)

 .سالميةرب السكة اإلأول من أمر بض، 539ص 3أعيان الشيعة: ج (2)

 .سالمأول من أمر بضرب السكة يف اإل، 40العقد املنري للمابندراني: ص (3)
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 استشهاد اإلمام

 

مسموما  شهيدا  على يد هشام بن عبلد املللك،    )عليه السالم(تويف اإلمام حممد الباقر 

يف يوم السلابع ملن ذي احلجلة سلنة أربلع عشلرة ومائلة، وكلان عملرىل الشلريف سلبعا             

 ومخسني سنة .

 

 هذه الليلة التي أقبض فيها
 

ة ُقبض وهو يناجي، ليل )عليه السلالم( أنه أتى أبا جعير  ،)عليه السالم(عن أبي عبد اهلل 

أن يا بين هلذىل  فأومأ إليه بيدىل أن تأور، فتأور حتى فرغ من املناجاة، ث  أتاىل فقال: 

 .(1))صلى اهلل عليه وآله(الليلة اليت أقبض فيها، وهي الليلة اليت قبض فيها رسول اهلل 

 .من أيام األسبوا: أي

كنلت عنلد أبلي يف اليلوم      أنه قال: ،)عليه السالم(عن أبي سلمة، عن أبي عبد اهلل 

ويف  ،، فأوصلاني بأشلياء يف غسلله   )عليله السلالم(  اللذي ُقلبض فيله أبلي، حمملد بلن عللي        

                                                        

 .7، ح9الباب ،482ص 1ج :)صلى اهلل عليه (بصائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (1)
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ما رأيت منذ اشتكيت أحسن هيئة   واهلِل ،قال: قلت: يا أبتاىل .ويف دووله قجىل ،كينه

ما مسعت عللي بلن احلسلني     أ ،قال: يا بين .منك اليوم، وما رأيت عليك أثر املو 

 .(1)لمن وراء اجلدر: أن يا حممد تعال عج ناداني 

 

 تجهيز المعصوم

بلأن   )عليله السلالم(  مسلموما ، أملر اإلملام الصلادق      )عليله السلالم(  ملا تلويف اإلملام البلاقر    

 يشعلوا الضوء يف احلجرة اليت تويف فيها.

 )عليه السالم(كان فيما أوصى أبي : )عليه السالم(قال: قال أبو جعير  ،عن أبي بصري

 .(2)فذن اإلمام ال يغسله إال إمام ؛: إذا أنا مت فال يلي غسلي أحد غري إليَّ

حللني  )عليلله السللالم( قللال: قللال أبللو جعيللر    ،)عليلله السللالم( عللن الرضللا   :ويف الكللايف

إن رسلول اهلل   :فلذن قيلل لكل     ؛وشلقوا للي شلقا     ،إذا أنا مت فاحيروا لياحتضر: 

 .(3)وافقد صدق ،حلد له )صلى اهلل عليه وآله(

قلال للي ذا  يللوم يف    )عليله السلالم(  إن أبلي  قللال:  ،)عليله السلالم(  وعلن أبلي عبلد اهلل    

فأدولت  ل  قال ل  أدول أناسا  من قريش من أهل املدينة حتى ُأشهده  ،مرضه: يا بين

وارفلع قلجي أربلع     ،إذا أنلا ملت فغسللين وكيلين     ،فقال: يا جعير .عليه أناسا  منه 

ومل تلرد   ،لو أملرتين بهلذا صلنعته    ،لما ورجوا قلت: يا أبِتف .ورشه باملاء ،أصابع

                                                        

واب أبل ملن   1الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،213ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .4...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي

ذكر اإلمام اخلامس أبلي جعيلر حمملد بلن عللي بلن احلسلني بلن          ،137ص 2ج :كشف الغمة يف معرفة األئمة (2)

 .وعدده  وأمسائه  )عليه السالم(باب ذكر ولد أبي جعير حممد بن علي ، )عليه السالم(علي بن أبي طالب 

 .2، حباب حد حير القج واللحد والشقائز، ، كتاب اجلن166ص 3ج :الكايف (3)
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 .(1)أرد  أن ال ُتنابا ،يا بين :فقال .أن أدول عليك قوما  تشهده 

وارتكلاب التغسليل    ،: أي يف إعملال تللك السلنن   )رمحله اهلل( قال العالمة ا لسلي  

 .(2)فذن الوصية من عالماتها ،أو يف اإلمامة ،والتكيني

 

 هالمالئكة تغسل

كلان عللى    إن رجال يقول:  )عليه السالم(قال: مسعت أبا عبد اهلل  ،عن أبي بصري

 ؛)عليله السلالم(  فرأى يف منامه فقيل له: انطلق فصل عللى أبلي جعيلر     ،أميال من املدينة

 .(3)قد تويف )عليه السالم(فوجد أبا جعير  ،فجاء الرجل .فذن املالئكة تغسله يف البقيع

 

 وصايا في التجهيز

يف  )عليلله السللالم( كتللب أبللي  قللال:  ،)عليلله السللالم( عللن احلللليب، عللن أبللي عبللد اهلل   

وصيته: أن أكينه يف ثالثة أثواب، أحدها رداء له حجة كان يصلي فيله يلوم اجلمعلة،    

فقلال: أولاأ أن    ؟!.تكتلب هلذا   َ : ِلل )عليله السلالم(  فقللت ألبلي    .وثوب آور وقمي 

عللة أو مخسللة فللال تيعللل، وعممللين بعمامللة كينلله يف أرب :يغلبللك النللاس، وإن قللالوا

 .(4)وليس تعد العمامة من الكين، إمنا يعد ما يلف به اجلسد

                                                        

 .101، ح13بابكتاب الطهارة، ال ،321ل  320ص 1ج :تهذيب األحكام (1)

أبلواب  ملن   1الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،214ص 46ج :حبار األنوار (2)

 ...، بيان.تاري، أبي جعير حممد بن علي

 .207، ح)عليه السالم(وطبة ألمري املؤمنني روضة، كتاب ال، 183ص 8ج :الكايف (3)

 .25، ح13بابكتاب الطهارة، ال ،293ص 1ج :تهذيب األحكام (4)
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إن أبلي اسلتودعين ملا    قلال :   ،)عليله السلالم(  وروى الكليين بسلندىل علن الصلادق    

فلملا   ل  يعين ما كان حميوظا  عندىل من الكتب والسالح وآثار األنبياء ووداعه ل هنالك  

نلافع ملوىل    :فليه   ،فدعو  أربعلة ملن قلريش    .قال: ادا لي شهودا  .حضرته الوفاة

شَُش]فقللال اكتللب: هللذا مللا وصللى بلله يعقللوب بنيلله:    .عبللد اهلل بللن عمللر شإننم ََئئ شبَانئئيم

بنْمتنَش شْمس    َْ ُ هَ ََ ش شإنَلم ْم شيََ شمَْمتمْ َْ َ َ فَىشلَْرْ شالََّن [اا 
. وأوصى حممد بن عللي إىل  (1)

ن يكينله يف بلردىل اللذي كلان يصللي فيله يلوم اجلمعلة، وأن         وأملرىل أ  ،جعيلر بلن حمملد   

ويرفعله أربلع أصلابع، وأن حيلل عنله إطملارىل عنلد         ،يعممه بعمامتله، وأن يربلع قلجىل   

ما كلان يف هلذا بلأن     ،فقلت له: يا أبِت .ث  قال للشهود: انصرفوا رمحك  اهلل .دفنه

إليلله،  يللوِصإنلله مل  :وأن يقللال ،كرهللت أن تغلللب ،فقللال: يللا بللين !.يشللهد عليلله

 .(2)فأرد  أن تكون لك احلجة

 أن يعلمه  أنه وصيه وولييته واإلمام من بعدىل. )عليه السالم(أراد أقول: 

 

 مدفن اإلمام
 

يف املدينة املنورة يف البقيع، مع أبيه اإلمام عللي   )عليه السالم(دفن اإلمام حممد الباقر 

يف تللك البقعلة املباركلة الليت      ،م()عليهما السلال وعمه اإلمام احلسن بن علي  ،بن احلسني

 .)صلوا  اهلل عليه (تض  أربعة من األئمة املعصومني 

وكانت هل  قبة وضلريح، حتلى قلام الوهلابيون بهلدمها، وجيلب عللى املسللمني         

                                                        

 .132سورة البقرة:  (1)

 .8، ح)عليه السالم(باب اإلشارة والن  على أبي جعير  ، كتاب احلجة،307ص 1ج :الكايف (2)
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مبلا يتناسلب ملع     ،واملؤمنني االهتمام إلعادة بناء تلك القبور الطاهرة والقبب الشلاخمة 

 واره .وب )عليه  السالم(شأن األئمة 

 

 المآتمإقامة العزاء و 
 

جعلل مبلغلا  حتلى يقلام لله      )عليه الصالة والسلالم(  روى الكليين أن اإلمام حممد الباقر 

 العزاء يف كل سنة.

 .)عليه  السالم(وهذا يدل على استحباب إقامة العزاء على املعصومني 

أوقلف   ،عيلر يلا ج قال: قال للي أبلي:    ،)عليه السالم(عن أبي عبد اهلل  :يف الكايف

 .(1)لنوادب تندبين عشر سنني مبنى أيام منى ؛لي من مالي كذا وكذا

وحبضلور   ،وبيلان ظالمتله يف موسل  احللج     ،وهذا يعين إقامة العزاء على اإلملام 

 املسلمني.

أوصلى برمامنائلة درهل      )عليه السلالم( وروى الكليين يف الكايف بسندىل: أن أبا جعير 

قلال: اختلذوا آلل    )صللى اهلل عليله وآلله(   ألن رسلول اهلل   ؛ةوكان يرى ذلك من السن ،ملأمته

 .(2)فقد شغلوا ؛جعير طعاما 

 

                                                        

 .1كسب النائحة، حباب  ، كتاب املعيشة،117ص 5ج :الكايف (1)

 .4، حباب ما جيب على اجلريان ألهل املصيبة واختاذ املأ ، كتاب اجلنائز، 217ص 3ج :الكايف (2)



  189من حياة اإلمام الباقر  
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  أصحاب اإلمام

 

وكلان بعضله  ملن     ،كلرري ملن األصلحاب   )عليله الصلالة والسلالم(    كان لإلملام البلاقر   

 ،والسلللادة ،واليضلللالء ،والعلملللاء ،املخلصلللني واحللللواريني، ويف أصلللحابه اللللرواة

 والقادة.

ن أصحابه: جابر بن يزيد اجلعيلي، ومحلران بلن أعلني، وبرارة، وعلامر بلن       م

عبد اهلل بن جذاعة، وحجر بن بائلدة، وعبلد اهلل بلن شلريك العلامري، وفضليل بلن        

 يسار البصري، وسالم بن املستنري، وبريد بن معاوية العجلي، واحلك  بن أبي نعي .

وهو أبو عبيدة ل ياد بن أبي رجاء  ، وبل وهو أبو اجلارود ل وبياد بن املنذر األعمى

، وبيلاد بلن أبلي بيلاد     )عليله السلالم(  ، وبياد بن سلوقة، وبيلاد ملوىل أبلي جعيلر      ل  احلذاء

 املنقري، وبياد األحالم.

وأبو بصري ليث بن البخرتي املرادي، وأبو بصري حييلى بلن أبلي القاسل  مكيلوأ      

 يكنى بأبي حممد. وأبو بصري كان ،إسحاق :واس  أبي القاس  ،مول ى لبين أسد

 وغريه .
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 أين الحواريون؟

: أيلن  نادى منلاد   ،إذا كان يوم القيامةقال:  ،)عليه السالم(احلسن موسى   عن أبي

عبلد اهلل بلن    :فيقلوم  ؟.)عليهما السالم(وحواري جعير بن حممد  ،حواري حممد بن علي

ن مسلل   شريك العلامري، وبرارة بلن أعلني، وبريلد بلن معاويلة العجللي، وحمملد بل         

الرقيي، وليث بن البخرتي املرادي، وعبد اهلل بن أبي يعيور، وعامر بن عبلد اهلل بلن   

 .(1)، اخلججذاعة، وحجر بن بائدة، ومحران بن أعني

 

 األصحاب الفقهاء

)عليهمللا قللالوا: إن أفقلله األولللني سللتة، وهلل  أصللحاب أبللي جعيللر وأبللي عبللد اهلل  

بلن وربلوذ املكلي، وأبلو بصلري األسلدي،       وه : برارة بن أعني، ومعلروأ   ،السالم(

 .(2)واليضيل بن يسار، وحممد بن مسل  الطائيي، وبريد بن معاوية العجلي

 

 رحم هللا جابر

قللال: اوتلللف النللاس يف جللابر بللن يزيللد وأحاديرلله    ،عللن بيللاد بللن أبللي احلللالل 

 .وأنلا أريلد أن أسلأله عنله     ،)عليله السلالم(  قلال: فلدولت عللى أبلي عبلد اهلل       .وأعاجيبله 

                                                        

)عليلله حلديث موسللى بلن جعيلر    ، وأصلحابه   )علليه  السللالم( أحاديللث األئملة   ،62ل    61ص :وتصلاص اال (1)

 .مع يونس بن عبد الرمحن السالم(

فصلل يف  ، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،211ص 4ج :سالم()عليه  المناقب آل أبي طالب  (2)

 .)عليه السالم(أحواله وتار ه 
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كان يصدق علينا، ولعن   رح  اهلل جابر بن يزيد اجلعييفابتدأني من غري أن أسأله: 

 .(1)اهلل املغرية بن سعيد كان يكذب علينا

 

 محمد بن مسلم

قال: ما شجر يف قليب شيء قل  إال سلألت عنله أبلا جعيلر       ،عن حممد بن مسل 

علن   )عليله السلالم(  عبلد اهلل  وسألت أبلا   .حتى سألته عن ثالثني ألف حديث ،)عليه السالم(

 .(2)ستة عشر ألف حديث

 

 إنه مرضي وجيه

: إنلي لليس كلل سلاعة     )عليله السلالم(  قال: قلت ألبي عبد اهلل  ،عن ابن أبي يعيور

ولليس عنلدي كلل     ،وال ميكنين القدوم، وجييء الرجل من أصحابنا فيسألين ،ألقا 

فذنله قلد مسلع ملن      ؛قيلي فما مينعك ملن حمملد بلن مسلل  الر    قال:  ؟.ما يسألين عنه

 .(3)مرضيا  وجيها   وكان عندىل ،أبي

 

 سعد الخير

 )عليله السلالم(  وكلان أبلو جعيلر     ل  قال: دولل سلعد بلن عبلد املللك      ،عن أبي محزة

                                                        

 .12، ح10الباب ،238ص 1ج :)صلى اهلل عليه (بصائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (1)

أبلواب  ملن   8بابال ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،328ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .8...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي

 .ما روي يف حممد بن مسل  ،)عليه  السالم(ما روي يف أصحاب األئمة ، 202-201ص :وتصاصاال (3)
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 ،)عليه السلالم( على أبي جعير  ل  سعد اخلري، وهو من ولد عبد العزيز بن مروان :يسميه

 .!ما يبكيلك يلا سلعد   : )عليه السلالم( ر قال: فقال له أبو جعي .فنشج كما تنشج النساء

 وأنا من الشجرة امللعونة يف القرآن. ،قال: وكيف ال أبكي

ما مسعلت قلول    منا أهل البيت، أ  لست منه ، أنت أمويله:  )عليه السالم(فقال 

اَني]: )عليه السالم(اهلل عز وجل حيكي عن إبراهي   شمٍَنعَانيشيَإنُمهْشمن  ْ [يََم
(1) (2).  

 

 ت من شيعتناأن

: إني أعطيت اهلل عهلدا   )عليه السلالم( قال: قلت ألبي جعير  ،عن محران بن أعني

قلال:   .سلل قال: فقلال للي:    .أن ال أورج من املدينة حتى ختجني عما أسألك عنه

 .(3)يف الدنيا واآلورة ،نع قال: فقال:  ؟.من شيعتك  أنا قلت: أ
 

 اللهم ارحم الكميت

: من لقللب  )عليه السالم(شهرآشوب: بلغنا أن الكميت أنشد الباقر يف املناقب البن 

 ،اللله  ارحل  الكميلت   فقلال:   ،إىل الكعبلة  )عليله السلالم(  فتوجله البلاقر    .متي  مستهام

 ، ثالث مرا .واغير له

 .هذىل مائة ألف قد مجعتها لك من أهل بييت ،يا كميت: )عليه السالم(ث  قال 

يعلل  أحلد أنلي آولذ منهلا حتلى يكلون اهلل علز وجلل           فقال الكميلت: ال واهلل ال 

                                                        

 .36سورة إبراهي :  (1)

 .5769، ح37: آية إبراهي سورة  ،314-313ص 3ج :الجهان يف تيسري القرآن (2)

 .يف محران بن أعني ،)عليه  السالم(يف أصحاب األئمة ما روي ، 196ص :وتصاصاال (3)
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 .(1)الذي يكافيين، ولكن تكرمين بقمي  من قمصك، فأعطاىل

 

 ال تمدح الظالمين

 :فقال: ملا قللت لله    .!امتدحت عبد امللك: لُكرري )عليه السالم(قال اإلمام الباقر 

د، ويلا  يا إمام اهلدى وإمنا قلت: يا أسد، واألسد كلب، ويا  لس والّشلمس مجلا   

قلال:   .حبر والبحر موا ، ويا حية واحلية دويبة منتنة، ويا جبل وإمنا هو حجر أصل  

)عليه السالم(فتبس  
 (2). 

 :وأنشأ الكميت بني يديه

 ميييييين لقليييييييب متييييييييم مسيييييييتهام
 

  غيييييير ميييييا صيييييبوة وال أحيييييالم 
 

 فلما بلغ إىل قوله:

 أخليييييص هللا ليييييي هيييييواي فميييييا
 

أغيييييييرق نزعييييييياً وال تطييييييييش  
  سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييهامي

 .أغرق نزعا  وما تطيش سهامي :عليه السالم()فقال  

 .(3)أنت أشعر مين يف هذا املعنى ،فقال: يا موالي

                                                        

فصلل يف  ، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،197ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (1)

 .)عليه السالم(ه علم

فصلل يف  ، ()عليله السلالم  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،207ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (2)

 .)عليه السالم(معالي أمورىل 

فصلل يف  ، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،207ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (3)

 .)عليه السالم(معالي أمورىل 
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 معك روح القدس

فقلال:   .)عليله السلالم(  قال: دولت على أبي جعير  ،عن الكميت بن بيد األسدي

صلى لو كان عندنا مال ألعطينا  منه، ولكن لك ما قال رسول اهلل  ل يا كميتل  واهلِل(

قلال: قللت:    .حلسان بن ثابت: لن يزال معك روح القدس ما ذببت عنلا  اهلل عليه وآله(

يلا  لل   واهلِلثل  قلال:    ،قال: فأوذ الوسادة فكسرها يف صلدرىل  ؟.وجني عن الرجلني

وال قللب حجلر علن     ،وال أوذ ملال ملن غلري حلله     ،ما أهريق حمجمة من دم ل  كميت

 .(1)إال ذا  يف أعناقهما ،حجر

 

 تقتك لوجه هللاإني أع

فقلال: إنلي    .)عليله السلالم(  أن عبد اهلل بن املبار  أتى أبا جعيلر   ،عن بكر بن صاحل

 .نعل  فقلال:   ؟.: أن كلل فلتح بضلالل فهلو لإلملام     )علليه  السلالم(  رويت علن آبائلك   

وقلد ختلصلت مملن     ،فلذنه  أتلوا بلي ملن بعلض فتلوح الضلالل        ،قلت: جعلت فلدا  

 .قد قبلت: )عليه السالم(قال  .ا  مستعبدا وقد أتيتك مسرتق ،ملكوني بسبب

ومكسليب   ،قال: إني ملذ حججلت فتزوجلت    ،فلما كان وقت وروجه إىل مكة

: )عليلله السللالم( فقللال  .فمرنللي بللأمر   ،ال شلليء لللي غللريىل  ،إوللواني ممللا يعطللف عللليَّ 

 وأنت من حجك وتزوجيك وكسبك يف حل ،انصرأ إىل بالد. 

أنلت حلر   فقلال:   .العبودية الليت ألزمهلا نيسله   وذكر له  ،ث  أتاىل بعد ست سنني

                                                        

 .75، ححديث أبي بصري مع املرأةروضة، كتاب ال، 103-102ص 8ج :الكايف (1)
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بس  اهلل الرمحن الرحي ، فقال اكتب لي به عهدا ، فخرج كتابه:  .لوجه اهلل تعاىل

إنلي أعتقتلك    ،هذا كتاب حممد بلن عللي اهللا ي العللوي لعبلد اهلل بلن املبلار  فتلاىل        

مللوالي  وأنللت ،لوجلله اهلل والللدار اآلوللرة، ال رب لللك إال اهلل، وللليس عليللك سلليد 

وموىل عقيب من بعدي، وكتب يف احملرم سنة ثالث عشرة ومائة، ووقع فيه حممد بن 

 .(1)ووتمه خبامته ،علي خب  يدىل

 

 غربة المؤمن

فقيلل لإلملام البلاقر     .وهلو وجلع ثقيلل    ،روي أن حممد بن مسل  ورج إىل املدينة

 : حممد بن مسل  وجع.)عليه السالم(

 ،بشلراب ملع الغلالم    )عليله السلالم(  أبلو جعيلر    يقول حممد بن مسلل : فأرسلل إلليَّ   

فذنله قلد أمرنلي أن ال أرجلع حتلى       ؛فناولنيه الغلالم وقلال للي: اشلربه     .مغط ى مبنديل

 .فلملا شلربته   ،وإذا شراب طيب الطع  بلارد  ،فتناولت فذذا رائحة املسك منه .تشربه

 أقدر على وال ،فيكر  فيما قال لي .إذا شربت فتعالقال لي الغالم: يقول لك: 

كأمنلا أنشلطت ملن     ،النهوض قبل ذلك عللى رجللي، فلملا اسلتقر الشلراب يف جلويف      

نصلح اجلسل  )صلحيح اجلسل (       بلي:  فصلوَّ  ،فاستأذنت عليه ،فأتيت بابه .عقال

وملا يبكيلك يلا    فقلال للي:    .فسلمت وقبلت يلدىل ورأسله   ،فدولت وأنا با   .ادول

وقلة املقدرة عللى   ،وبعد الشقة ،يأبكي على اغرتاب ،فقلت: جعلت فدا  .!حممد

جعلل اهلل أولياءنلا    ،أملا قللة املقلدرة فكلذلك    فقال للي:   .والنظر إليك ،املقام عند 

                                                        

أبلواب  ملن   8الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،339ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .28...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي
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فللك بلأبي عبلد     ،وأما ما ذكلر  ملن الغربلة    .وأهل مودتنا وجعل البالء إليه  سريعا 

ذكلر  ملن بعلد    وأملا ملا    .(صلى اهلل عليله )عنا باليرا   بأرض ناء  ،أسوة )عليه السلالم( اهلل 

حتلى  لرج ملن     ،فذن املؤمن يف هذىل الدنيا غريلب، ويف هلذا اخلللق منكلوس     ،الشقة

وأنك ال تقلدر   ،والنظر إلينا ،وأما ما ذكر  من حبك قربنا .هذىل الدار إىل رمحة اهلل

 .(1)وجزاؤ  عليه ،فاهلل يعل  ما يف قلبك ،على ذلك

 

 إنه مثل بلعم

أ تدري ما مرل املغلرية بلن   : )عليه السالم(جعير قال: قال أبو  ،عن سليمان اللبان

اللذي   ،مرله مرل بلع  الذي أوتلي االسل  األعظل    قال:  .قال: قلت: ال .؟سعيد

َْش] :قال اهلل َ َن شالغَ  َْ َعَهْشالشمب َ  ْنشيََر َنشمن ا َت شيَأَمٍ  ُ َسبََخشمن [نَمَب اَ هْشنَََ مناَ شيَ 
(2)(3).  

 

 اخرج إلى الجبان

سلبعني أللف حلديث مل     )عليله السلالم(  قال: حلدثين أبلو جعيلر     ،اجلعييعن جابر 

إنلك   ،: جعللت فلدا   )عليه السالم(قال جابر: فقلت ألبي جعير  .أحدث بها أحدا  أبدا 

محلتين وقرا  عظيما  مبا حدثتين به من سرك  الذي ال أحدث بله أحلدا ، ورمبلا جلاش     

فذذا كان ذلك فلاورج إىل   ،جابر ياقال:  .يف صدري حتى يأوذني منه شبيه اجلنون

                                                        

، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،182ل    181ص 4ج :)علليه  السلالم(  مناقب آل أبلي طاللب    (1)

 .)عليه السالم(ه آياتفصل يف 

 .175سورة األعراأ:  (2)

 .118، ح175سورة األعراأ: آية ، 42ص 2ج :تيسري العياشي (3)
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حللدثين حممللد بللن علللي بكللذا    :ودل رأسللك فيهللا، ثلل  قللل  ،اجلبللان فللاحير حيللرية  

 .(1)وكذا

 

 جابر الجعفي واالختبار الصعب

جلللابر بللن يزيللد اجلعيللي، فلمللا أن كنللا    يقللول النعمللان بللن بشللري: كنللت مللزامال   

ملن عنلدىل وهلو مسلرور،     فودعله وولرج    ،)عليله السلالم(  دول على أبي جعير  ،باملدينة

إىل املدينة يوم اجلمعلة، فصللينا    (2)حتى وردنا )األوريجة( أول منزل تعدل من )فيد(

فقبللله  ،إذا أنللا برجللل طللوال آدم معلله كتللاب فناوللله ،فلمللا نهللض بنللا الللبعري ،الللزوال

ووضعه على عينيه، وإذا هلو: ملن حمملد بلن عللي إىل جلابر بلن يزيلد، وعليله طلني           

 .ه: متى عهد  بسيدي؟فقال ل .أسود رطب

 .فقلال: بعلد الصلالة    ؟.فقلال لله: قبلل الصلالة أو بعلد الصلالة       .فقال: السلاعة 

حتى أتى عللى آولرىل، ثل  أمسلك      ،ويقبض وجهه ،وأقبل يقرؤىل ،قال: فيك اخلا 

 فلما وافينلا الكوفلة لليال     .حتى وافى الكوفة ،فما رأيته ضاحكا  وال مسرورا  ،الكتاب

ويف عنقه كعاب قلد   فوجدته قد ورج عليَّ .أتيته إعظاما  له فلما أصبحت ،بت ليليت

 وقد ركب قصبة  وهو يقول: ،علقها

 أجيييييد منصيييييور بييييين جمهيييييور
 

 أميييييييييييييراً غييييييييييييير مييييييييييييأمور 
 

 ،فلل  يقلل للي شليئا      ،ونظلر  يف وجهله   ،وأبياتا  من حنو هذا، فنظلر يف وجهلي  

                                                        

أبلواب  ملن   8الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،340ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .30...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي

 )أوريجة( و)فيد(: منزالن بني الكوفة ومكة. (2)
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والنلاس، وجلاء    وعليله الصلبيان   واجتملع علليَّ   ،وأقبلت أبكي مللا رأيتله   .ومل أقل له

 والناس يقولون: جن جابر بن يزيد. ،وأقبل يدور مع الصبيان ،حتى دول الرحبة

أن انظلر   ،ما مضت األيام حتى ورد كتاب هشام بلن عبلد املللك إىل واليله     فو اهلِل

فالتيلت إىل   .برأسله  وابعث إلليَّ  ،جابر بن يزيد اجلعيي فاضرب عنقه :يقال له رجال 

 كلان رجلال    ،قالوا: أصللحك اهلل  ؟!.جابر بن يزيد اجلعييفقال هل : من  ،جلسائه

وحج فجن، وهو ذا يف الرحبلة ملع الصلبيان عللى القصلب       ،له عل  وفضل وحديث

فقلال:   .فذذا هو مع الصبيان يلعلب عللى القصلب    ،قال: فأشرأ عليه .يلعب معه 

هور قال: ومل متض األيام حتى دول منصور بن مج .احلمد هلل الذي عافاني من قتله

 .(1)وصنع ما كان يقول جابر ،الكوفة

هجريلة بعلد    126وقد وىل وليد األموي منصور بن مجهور على الكوفة يف سنة 

 عزل يوسف بن عمر.

وملا ارتيع اخلطر عن جابر، رجع إىل صوابه، وكان جيلس بعلد ذللك يف مسلجد    

 .)عليه  الصالة والسالم(ويروي األحاديث عن أئمة أهل البيت  ،الكوفة

 

 رسالة حرف الجيم

كتب حرأ )اجلي ( إىل بعض كبار أصحابه،  )عليه السالم(يف رواية أن اإلمام الباقر 

وبذلك  ى من طغلاة   ،فرت  موطنه إىل بلد آور ،فأحده  عرأ منه )جالء الوطن(

 بين أمية.

                                                        

باب أن اجلن يأتيه  فيسألونه  عن معامل ديلنه  ويتوجهلون يف    ، كتاب احلجة،397ل   396ص 1ج :الكايف (1)

 .7، حأموره 
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وويلي علن األنظلار، و لى      ،واآلور فه  منه )اجلبل(، فلرت  امللدن إىل اجلبلال   

 ار.بذلك من األشر

 كما مر يف قصة جابر اجلعيي. ،والرالث فه  منه )اجلنون(

 ،)عليله السلالم(  وبهذىل الطريقة متكن ثالثة من كبار العلماء وأصلحاب اإلملام البلاقر    

أن  لصوا أنيسه  من القتل على يد جالوبة بين أميلة، وذللك بجكلة إرشلاد اإلملام      

 .)عليه الصالة والسالم(

 

 جهود العلماء وتضحياتهم

واليت كانت تيوق طاقة اإلنسان، متكلن هلؤالء العظملاء     ،بهذىل اجلهود الكبريةو

وملذهب أهلل    ،ملن حيلظ اإلسلالم   )عليه  الصالة والسلالم(  من أصحاب وتالمذة األئمة 

وإيصلاله إىل األجيلال القادملة، يف تللك الظلروأ       ،ونشلر تعاليمله   ،)عليه  السلالم( بيت 

ين أميلة وبلين العبلاس، اللذين مل يرتكلوا      ويف مقابل حكام الياسلدين ملن بل    ،الصعبة

 إال ارتكبوها. )عليه  السالم(جرمية يف حق اإلسالم ومذهب أهل بيت 

سببت وصول اإلسلالم والتشليع إلينلا،     ،هذىل التضحيا  والدقة يف العمل ،نع 

 ومتكن حمبو أهل البيت من إيصال املذهب إىل العامل آنذا .

 

 تأخر األمة اإلسالمية

وغلري املسلبوق ل ملة اإلسلالمية      ،نلراىل اليلوم ملن التلأور الشلديد     على عكس ما 

بأمجعها ومبختلف طوائيها، حيث تقدم علينا مجيع األم  مبا ال نظلري لله يف التلاري،    

حيث جاؤوا إىل بيت املقلدس وأفسلدوا فيهلا فسلادا       ،حتى يف بمن الصليبيني الغربيني
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ق إىل بلالد املسللمني وأهلكلوا    كبريا ، وحتلى يف بملان املغلول حيلث جلاؤوا ملن الشلر       

 احلرث والنسل.

فيي بمانه  بقي النصف اآلولر ملن اللبالد سلليمة، إذ يف اهلجلوم عللى الشلرق        

 بقي غرب بالد املسلمني، ويف اهلجوم على الغرب بقي الشرق منها ساملا .

فقد قضي على مجيع بالد املسللمني شلرقها وغربهلا، ومل     ،ولكن يف بماننا هذا

الم إال امسه، ومن القرآن إال رمسه، ومن املسلمني إال هياكل، إال من يبق من اإلس

 عصمه اهلل.

 

 طريق النجاة

والبد أن نعرأ بأن املسلمني ما داموا مل يؤثروا يف الشرق والغلرب تلأثريا  إجيابيلا     

يف بالدنلا، هلذا التلأور العظلي  اللذي ال      سلوأ يبقلى   التأور فذن لتميل األم  إليه ، 

 تار نا.مريل له يف 

فالغرب نزل على القمر، وأرسلوا أقماره  اليضائية إىل املسافا  اليت تبعد عن 

األرض باملليارا ، ولكن املسلمني ال ينتجون أبس  حاجاته ، فه  يستوردن حتلى  

 احلنطة واللح  والبيض والدجاج واجل  والزبد والل ، وكل شيء حتى اإلبرة.

 إىل اإلسالم واملسلمني: أما كييية جعل الغرب والشرق متيل

فأوال : بتعرية احلكام الياسدين الذين حكموا البالد اإلسالمية من آل أمية وبلين  

العباس وبين عرمان ومن أشبه، فالبد من فضحه  وبيان أنه  بعيدون كل البعد عن 

ألن النلاس يف الغلرب والشلرق    ؛ اإلسالم وتعاليمه، وذلك عج نشر مليارا  الكتلب 

 نظار هؤالء الطغاة، وال ميكن هل  القبول بهذا الدين الظامل.مبم يرون اإلسال
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فالبد من تعرية هؤالء الطغاة وتنزيه اإلسالم عنه ، وبيان أنه  ال ميرلون الدين 

 اإلسالمي، وأن اإلسالم بريء منه .

وهذىل هي اخلطوة األوىل، وإال فالناس ال مييللون إىل ديلن كلان هلؤالء حكامله،      

 ي:يقول الشاعر سعد

 كييييس نيايييييد بزييييير سييييايه بييييوم
 

ور هميييييياى از جهييييييان شييييييود  
 معيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدوم

يعلين أن ال أحلد يسلتظل بظلل البوملة ل وكانلت آنلذا  رملزا  للنحوسلة ل وإن مل               

 يوجد ظل الطائر السعيد.

فالنللاس يرغبللون يف اخلللري والعللدل واإلحسللان، ويرغبللون عللن الشللر والظللل         

 واإلساءة. 

عللج  ،)عللليه  السللالم(كللالم أهللل البيللت   وحماسللن ،وثانيللا : نشللر حماسللن اإلسللالم 

مليارا  الكتب يف الشرق والغرب، وبيان تعالي  الدين املبني على ملا جلاء يف القلرآن    

، حتلى  )عليله السلالم(  واإلملام أملري امللؤمنني     ،)صلى اهلل عليه وآله(وسرية رسول اهلل  ،الكري 

لدين اإلسالمي يليب يتعرأ الناس على اإلسالم منهجا  وحكمة  وعمال ، وكيف أن ا

 مجيع حاجا  البشر وحيل مشاكله .

ثالرلا : البللد ملن تنظللي  املسللمني املتواجللدين يف بلالد الغللرب والشلرق يف خمتلللف      

ا اال  االقتصادية والسياسية واجتماعية والرتبوية واليكرية والرقافية، حتى حيمللوا  

 .رسالة اإلسالم السلمية اليت تضمن السعادة للبشرية مجعاء

وميكن جقق هذىل الرالثة إذا قام بذلك مجع من املسلمني الكيلوئني ضلمن تنظلي     

 صحيح، مع تشكيل مؤمترا  باملستوى بني فرتة وأورى.
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 تحول الغرب
 

أن الغرب مقبل على التحلول أيضلا ،    ل  والعل  عند اهللل والذي يظهر من القرائن  

عنلد اللبالد املسلتعَمرة ل      واصة بعد التحلول يف الشلرق الشليوعي، والتحلول احلاصلل     

 باليتح ل من عدم الوعي إىل الوعي.

ومن الواضح أن عقلالء الغلرب ل وهل  كرلرة ل ال يرضلون باملشلاكل املوجلودة يف           

 وال يف البالد اليت جت نيوذه  وسيطرته ، بل يسعون للخالص منها. ،بالده 

 وهذىل بعض مشاكل الغرب:

اس، فكل  ملن قلوانني يف بالدهل      : الروتني اإلداري على حسلاب حريلا  النل   1

تضيق حرياته  وواصة يف ا ال االقتصادي، وما أكرلر اللدوائر الليت ال حاجلة إليهلا      

أصال ، وك  تستهلك هذىل الدوائر من أموال األمة، فكل فرد يف دوائر الدولة يسلتييد  

 ويكبت حرياته . ،من أموال الناس ويضيق عليه 

العام وعلدم الصلحة سلارية بلني كلرري       : شيوا األمراض واألعراض، فاملرض2

ملن النللاس، ورمبللا أكرلره ، فكلل  مللن ملريض يعللاني مللن أملراض جسللدية وروحيللة     

ونيسيه يف تلك البالد، وهذىل األمراض نتيجلة األوطلاء يف العصلر احللديث والليت مل      

تكن سابقا ، فالعقالء يرون ضرورة تغيري هذىل القوانني الليت تسلبب اليسلاد واإلفسلاد     

 صحة العامة للناس.لرتجع ال

: تيشللي الربللا، وهللي مللن أسللباب احلللروب واسللتعمار الللبالد واالنقالبللا         3

والرللورا ، ومللن الواضللح أن الربللا ركللن أسللاس يف بللالد الغللرب، وال ميكللن إلغللاؤىل  
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 بوحدىل إال بتغيري جمموعة من تلك القوانني واألنظمة.

هللا، وعقللالء : اليسلاد اجلنسللي، الللذي أحلرق املللرأة والرجللل واألسلرة بأمجع   4

الغللرب حيسللون بسلللبيا  هللذا اليسللاد واإلفسللاد، ويسللعون يف عالجلله، وال ميكللن      

 القضاء عليه إال بالتغيري اجلذري يف أنظمة الغرب.

: استعمار بالد اآلورين، وهو مما يؤذي عقالءه  ، فلذن العقلالء ال يرضلون    5

األمللراض مبللا يوجللب اسللتعمار بالدهلل  للماليللني مللن النللاس وابللتالئه  بللاحلروب و   

 واجلهل واجلوا واليقر واليوضى.

الظلمة من الغربيني ه  من وراء هلذىل األملور، لكلن عقالءهل  ال يقبللون       ،نع 

نئيش]كملا قلال تعلاىل:     ،بذلك، ويسعون يف التغيري تلبيلة لنلداء فطلرته     ئَتطَشُنشالَم ين  

ََلشلنش ٍ َّن شَعبَب َت شََلشمَ َِ [َرب قنشُنشـيََ َتشالام 
(1). 

اليطلرة السلليمة هلي ملن األسلس يف تغليري اليلرد وا تملع ملن السليء إىل           وهذىل 

 احلسن.

: اليللراغ الروحللي، فللالروح حباجللة إىل غللذاء كمللا أن اجلسلل  كللذلك، ومللن     6

الواضللح أن الكنيسللة وطقوسلله  ال تيللي بللذلك، وال متلل  اليللراغ الروحللي عنللده ،  

 بينما اإلسالم برنامج متكامل لكل جوانب احلياة.

اجلرائ ، فذن عامل الغرب اليوم غلارق يف خمتللف اجللرائ ، كملا ميكلن       : كررة7

االطللالا علللى ذلللك مبراجعللة الصللحف وا للال  وخمتلللف وسللائل اإلعللالم، حيللث  

األرقللام واإلحصللاءا  املخوفللة عللن اجلللرائ  املختليللة، حتللى جعللله  يف حللرية مللن      

                                                        

 .30سورة الروم:  (1)
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 كررتها، والسعي ملعرفة أسبابها وطرق عالجها.

وكيييلة معاجلتله ملختللف جوانلب احليلاة مبلا        ،حاسن اإلسلالم فذذا عل  الغرب مب

يضمن سعادة الدارين، اللتيوا حوله، وانضووا جلت رايتله، وتنتهلي هلذىل األبملا       

 واملشاكل عنده  بذذن اهلل تعاىل.
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 مناظرات

 

 )عليه السالم(بني اإلمام الباقر جر  اليت  ،هنا  الكرري من البحوث واالحتجاجا 

يف  )رمحله اهلل( من أصحابه أو خمالييه، وقد أورد العديد منها العالمة الطجسلي   والبعض

 االحتجاج، وهي تتضمن علوما  كررية، ميكن مراجعتها.

 

 مع نافع األزرق

روي أن عبد اهلل بن نافع األبرق كان يقول: لو أني علمت أن بني قطريها أحلدا   

قتلل أهلل النهلروان وهلو هلل  غلري        السلالم( )عليله   صلمين أن عليلا     ،تبلغين إليله املطايلا  

فقيل له: هلذا أول   !.يف ولدىل عامل فقال: أ .فقيل له: وال ولدىل .لرحلت إليه ،ظامل

قيلل: حمملد بلن عللي بلن       ؟.قال: فمن عامله  اليلوم  .وه   لون من عامل ،جهلك

 .ينلة قال: فرحلل إليله يف صلناديد أصلحابه حتلى أتلى املد       .)عليه السالم(احلسني بن علي 

وملا  فقلال:   .فقيلل لله: هلذا عبلد اهلل بلن نلافع       .)عليله السلالم(  فاستأذن على أبي جعير 

 .وهو يجأ مين ومن أبي طريف النهار ،يصنع بي

إن هذا يزع  أنه لو عل  أن بني قطريها  ،فقال له أبو بصري الكويف: جعلت فدا 

تلل أهلل النهلروان وهلو هلل  غلري       ق )عليه السلالم(  صمه أن عليا   ،أحدا  تبلغه املطايا إليه



   /7سلسلة من حياة املعصومني  206 

قلال:   .؟تلراىل جلاءني منلاظرا     أ: )عليله السلالم(  فقال لله أبلو جعيلر     .لرحل إليه ،ظامل

 .وقل له: إذا كان الغد فأتنا ،اورج فح  رحله ،يا غالمقال:  .نع 

قال: فلما أصبح عبد اهلل بن نلافع غلدا يف صلناديد أصلحابه، وبعلث أبلو جعيلر        

مجيللع أبنللاء املهللاجرين واألنصللار فجمعهلل ، ثلل  وللرج إىل النللاس يف   إىل )عليلله السللالم(

 وأقبل على الناس كأنه فلقة قمر، فقال: ،ثوبني ممغرين

    احلمللد هلل الللذي   .احلمللد هلل حميللث احليللث، ومكيللف الكيللف، ومللؤين األيللن

شَلَش] ضن َم شينيشاََر  ََ ش ٍن ا ََ شلَهْشَم شينيشالسمَم  م  ََلشَُت  ََ اَْ ش  .(1)إىل آور اآلية ،[مَأ ْخذْهْشسن

عبلدىل ورسلوله، اجتبللاىل    )صللى اهلل عليله وآللله(  وأشلهد أن ال إلله إال اهلل، وأشللهد أن حمملدا     

يلا معشلر    .واوتصنا بواليتله  ،احلمد هلل الذي أكرمنا بنبوته .صرا  مستقي   وهداىل إىل

فللليق   ،مللن كانللت عنللدىل منقبللة لعلللي بللن أبللي طالللب     ،أبنللاء املهللاجرين واألنصللار 

 ث.وليتحد

فقال عبد اهلل: أنا أروى هلذىل املناقب من  .قال: فقام الناس فسردوا تلك املناقب

الكيلر بعلد جكيمله احلكملني، حتلى انتهلوا يف        )عليله السلالم(  هؤالء، وإمنلا أحلدث عللي    

وحيبله اهلل   ،حيلب اهلل ورسلوله   ألعطلني الرايلة غلدا  رجلال     املناقب إىل حديث ويلج:  

)عليله  فقلال أبلو جعيلر     .ال يرجع حتى ييتح اهلل على يديله  كرارا  غري فرار، ،ورسوله

ولكلن أحلدث    ،فقلال: هلو حلق ال شلك فيله      .؟ملا تقلول يف هلذا احللديث    : السلالم( 

أوجنلي علن اهلل علز وجلل      .ثكلتك أملك : )عليه السلالم( فقال له أبو جعير  .الكير بعد

ل   ان أم مل يعلل ؟ أحب علي بن أبي طالب يوم أحبه وهو يعلل  أنله يقتلل أهلل النهلرو     

 .ال، كير  :فذن قلت ل قال

                                                        

 .255سورة البقرة:  (1)
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أو على أن يعمل  ،فأحبه اهلل على أن يعمل بطاعتهقال:  .قال: فقال: قد عل 

فقلل  : )عليلله السللالم(فقللال للله أبللو جعيللر  .فقللال: علللى أن يعمللل بطاعتلله .؟مبعصلليته

شلَْرْ شالَرب ْطشاََب ئبَش]فقام وهو يقول:  .خمصوما  َْ شَحَمىشٍَََََبم ئَتون شاََس  شالَرئب طن َْ ئ ْضشمن

تنش  َ شالفَ َْ [من
َس لَََهْش]، (1) عَْلشرن  َ شََ َْ بَْ شَحب  [ُْشهَع 

(2)(3).  

 

 مع فقيه البصرة

فقلال   .)عليله السلالم(  قال: دول قتادة بن دعامة على أبي جعيلر   ،عن بيد الشحام

فقلال أبلو    .فقلال: هكلذا يزعملون    .؟أنت فقيله أهلل البصلرة    ،يا قتادة: )عليه السلالم( 

فقال لله أبلو جعيلر     .قال له قتادة: نع  .بلغين أنك تيسر القرآن: )عليه السالم(جعير 

: )عليله السلالم(  فقال له أبلو جعيلر    .قال: ال بعل  .؟بعل  تيسرىل أم عهل: )عليه السالم(

وأنا أسلألك  ،فذن كنت تيسرىل بعل  فأنت أنت.    قلال:   .قلال قتلادة: سلل  أوجنلي

هََم ًمئ ش]وجلل يف سلبأ:     عزعن قول اهلل ََ ئبْتَاشينبَتئ شلَبَئ لنَيش َُ شينبَتئ شالسمئب َتشسن قَئَّمر  ََ

َْش انب [نَمن
وكًرى  ،وراحلة حالل ،فقال قتادة: ذا  من ورج من بيته بزاد حالل .؟(4)

 كان آمنا  حتى يرجع إىل أهله. ،يريد هذا البيت ،حالل

هل تعل  أنه قد  رج الرجلل   ل  يا قتادةل نشدتك اهلل  : )عليه السالم(فقال أبو جعير 

 ،فيقطع عليه الطريق فتذهب نيقته ،من بيته بزاد حالل وكًرى حالل يريد هذا البيت

                                                        

 .187سورة البقرة:  (1)

 .124سورة األنعام:  (2)

 .548، ح)عليه السالم(حديث إسالم علي روضة، كتاب ال، 351-349ص 8ج :الكايف (3)

 .18أ: سورة سب (4)
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 .ويضرب مع ذلك ضربة  فيها اجتياحه

إن كنلت   ل  يلا قتلادة  ل وحيلك   : )عليله السلالم(  فقال أبو جعير  .قال قتادة: الله  نع 

فقلد هلكلت وأهلكلت، وإن كنلت قلد أوذتله ملن         إمنا فسر  القرآن من تلقاء نيسك

من ولرج ملن بيتله بلزاد وراحللة      ل يا قتادة ذلك  ل وحيك  .الرجال فقد هلكت وأهلكت

وكللًرى حللالل يللروم هللذا البيللت عارفللا  حبقنللا يهوينللا قلبلله، كمللا قللال اهلل عللز وجللل:   

ئتن شإنلَئب تن  ش] شمَت  ِن شالام  َْ شهَي ِنََّطًشمن عَل  [يَ ج 
ل فلنحن    .ت فيقلول إليله  ، ومل يعلن البيل  (1)

 ،يلا قتلادة   .اليت من هوانا قلبه قبلت حجته وإال فال)صلى اهلل عليه( دعوة إبراهي   أ واهلل

 .فذذا كان كذلك كان آمنا  من عذاب جهن  يوم القيامة

 قال قتادة: ال جرم واهلل ال فسرتها إال هكذا.

علرأ القلرآن ملن ووطلب     إمنلا ي  ل  يلا قتلادة  ل وحيلك   : )عليله السلالم(  فقال أبو جعيلر  

 .(2)به
 

 كذب كعب األحبار

وهللو حمتللب  ،)عليلله السللالم(قللال: كنللت قاعللدا  إىل جنللب أبللي جعيللر   ،عللن برارة

فجلاءىل رجلل ملن عيللة      .أما إن النظر إليهلا عبلادة  : )عليه السالم(فقال  .مستقبل القبلة

بار كان يقول: : إن كعب األح)عليه السالم(فقال ألبي جعير  .عاص  بن عمر :يقال له

 إن الكعبة تسجد لبيت املقدس يف كل غداة.

 ،فقلال: صلدق   .؟فملا تقلول فيملا قلال كعلب     : )عليله السلالم(  فقال له أبو جعيلر  

                                                        

 .37سورة إبراهي :  (1)

 .املقدمة الرانية ، املدول،22ل  21ص 1ج :تيسري الصايف (2)
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وكلذب كعلب األحبلار     ،كلذبت : )عليه السلالم( فقال له أبو جعير  .القول ما قال كعب

 وغضب. ،معك

 ىل.)كذبت( غري :قال برارة: ما رأيته استقبل أحدا  بقول

ثل    ل  ما ولق اهلل عز وجل بقعلة  يف األرض أحلب إليله منهلا    : )عليه السالم(ث  قال 

م اهلل األشهر احلرم يف هلا حرَّ .وال أكرم على اهلل عز وجل منها ل  أومأ بيدىل حنو الكعبة

شلوال وذو القعلدة وذو    :ثالثلة متواليلة للحلج    ،كتابه يوم ولق السلماوا  واألرض 

 .(1)مرة وهو رجباحلجة، وشهر ميرد للع
 

 أصحاب النهروان

بعض األسلئلة الليت سلأهلا علن البلاقر       ل  غالم ابن عمرل عن نافع   ،روى الكليين

إن أملري امللؤمنني    :ملا تقلول يف أصلحاب النهلروان، فلذن قللتَ      فقال له:  .)عليه السالم(

 فقد كيرَ . إنه قتله  باطال  :قتله  حبق قد ارتددَ ، وإن قلت

 .(2)ندىل وهو يقول: أنت واهلل أعل  الناس حقا  حقا قال: فوىل من ع

 قوله: )فقد ارتددَ ( أي عما كنَت عليه من مذهب اخلوارج.

 

 حكم المتعة

: بلغين أنك تييت يف )عليه السالم(روي أن عبد اهلل بن معمر الليري قال ألبي جعير 

 .؟املتعة

                                                        

 .1، حباب فضل النظر إىل الكعبةج، كتاب احل، 240ل  239ص 4ج :الكايف (1)

 .93، حمع الشجرة )عليه السالم(حديث آدم روضة، كتاب ال، 122ص 8ج :الكايف (2)
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 ،)صلللى اهلل عليلله وآللله(  هلل وسللنها رسللول ا  ،أحلللها اهلل يف كتابلله : )عليلله السللالم( فقللال 

 .وعمل بها أصحابه

 فقال عبد اهلل: فقد نهى عنها عمر.

)صللى اهلل  وأنلا عللى قلول رسلول اهلل      ،فأنت على قول صاحبك: )عليه السلالم( قال 

 .عليه وآله(

 قال عبد اهلل: فيسر  أن نساء  فعلن ذلك.

إن اللذي أحللها يف    .(1)نلو  وما ذكر النساء هاهنا يا أ: )عليه السالم(قال أبو جعير 

أغري منك وممن نهى عنها تكليا ، بلل يسلر  أن بعلض حرملك      ،كتابه وأباحها لعبادىل

 .جت حائك من حاكة يررب نكاحا 

 قال: ال.

 .فل  جرم ما أحل اهلل: )عليه السالم(قال 

 ولكن احلائك ما هو لي بكيو. ،قال: ال أحرم

فرتغب عمن رغلب   أ .وبوجه حورا  ،هورغب في ،فذن اهلل ارتضى عملهقال: 

 .وتستنكف ممن هو كيو حلور اجلنان كجا  وعتوا  ،اهلل فيه

 ،قال: فضحك عبد اهلل، وقال: ما أحسب صدورك  إال منابلت أشلجار العلل    

 .(2)وللناس ورقه ،فصار لك  مثرىل

                                                        

 األنو : األمحق. (1)

أبلواب  ملن   9الباب ،)عليه السالم( وحممد بن علي كتاب تاري، علي بن احلسني ،356ص 46ج :ألنوارحبار ا (2)

 .10...، حتاري، أبي جعير حممد بن علي
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 أربعون مسألة

ى اهلل عليلله )صلل قلال: كنللت جالسللا  يف مسلجد رسللول اهلل    ،علن أبللي محلزة الرمللالي  

فقللت: رجللل ملن أهللل    ؟.فقللال: ملن أنللت يلا عبللد اهلل   .إذ أقبلل رجللل فسلل    ،وآلله( 

)عليلله تعللرأ أبلا جعيلر حمملد بلن عللي       فقلال للي: أ   ؟.فقللت: فملا حاجتلك    .الكوفلة 

 ،قال: هيأ  له أربعلني مسلألة  أسلأله عنهلا     ؟.فما حاجتك إليه ،قلت: نع  ؟.السالم(

 ن باطل تركته.وما كان م ،فما كان من حق أوذته

 .فقلال: نعلل   ؟.فقللت للله: هلل تعللرأ ملا بللني احللق والباطللل     :قلال أبلو محللزة  

فقلال للي: يلا أهلل      .إذا كنت تعرأ ما بلني احللق والباطلل    ،فقلت: فما حاجتك إليه

فملا انقطلع    .فلأوجني  )عليله السلالم(  إذا رأيلت أبلا جعيلر     ،أنت  قوم ما تطلاقون  ،الكوفة

وحولله أهلل وراسلان وغريهل  يسلألونه علن        ،يه السالم()علكالمه حتى أقبل أبو جعير 

 وجلس الرجل قريبا  منه. ،مناسك احلج، فمضى حتى جلس جملسه

وحولله علامل ملن النلاس، فلملا       ،قال أبو محزة: فجلست حيث أمسع الكلالم 

قال: أنا قتادة  .؟من أنتفقال له:  .التيت إىل الرجل ،قضى حوائجه  وانصرفوا

 بن دعامة البصري.

فقلال لله أبلو     .قال: نع  .أنت فقيه أهل البصرة: )عليه السالم(فقال له أبو جعير 

إن اهلل عز وجلل وللق ولقلا  فجعلله  حججلا        .وحيك يا قتادة: )صلوا  اهلل عليه(جعير 

على ولقه، فه  أوتاد يف أرضه، قوام بأمرىل،  باء يف علمه، اصطياه  قبل ولقه، 

ث  قال: أصللحك اهلل، واهلل لقلد    ،سكت قتادة طويالقال: ف .أظلة  عن ميني عرشه

فملا اضلطرب قلليب قلدام أحلد ملنه  ملا         ،جلست بني يدي اليقهاء وقدام ابن عبلاس 
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 اضطرب قدامك.

َنشُْش]أنت بني يدي بيو   ؟تدري أين أنت أ: )عليه السلالم( وقال له أبو جعير  ِن هَ

ْمهْشََْسٍَنش َْذ َكَتشينبَت شاس  ََ يََعش شمْت  اَََا لنشهَن  ََ ش ن ََ ش*  ْحشلَهْشينبَت شبن لغَّْْ ئبتن   َجئ ل شََلشمْب تن رن

َكئ طنش شالزم ََئ ءن إَن ََ ش ئَ طن شالصم إنقَئ من ََ شُنش ئتن ك  ِن ش  ْ شَع ََلشبَب ع  ََ ََ َرط ش [من
، فأنلت ثل  وحنلن    (1)

 .أولئك

ملا هلي بيلو  حجلارة وال      جعللين اهلل فلدا ، واهللِ   فقال له قتادة: صدقت واهلِل

 طني.

رجعلت  وقلال:   )عليله السلالم(  فتبسل  أبلو جعيلر     ؟.قتادة: فأوجني عن اجل قال 

فقال: إنه رمبا جعلت فيه  .ال بأس بهفقال:  .قال: ضلت عين .مسائلك إىل هذا

وال  ،وال فيهلا دم  ،إن اإلنيحة ليس هلا علروق  .ليس بها بأسقال:  ؟.إنيحة امليت

وإمنلا اإلنيحلة مبنزللة دجاجلة ميتلة       ل  الثل  قل   ل  إمنا خترج ملن بلني فلرث ودم    ،هلا عظ 

 وال آمر بأكلها. ،قال قتادة: ال ؟.فهل تأكل تلك البيضة ،أورجت منها بيضة

فلذن  قلال لله:    .قلال: ألنهلا ملن امليتلة     .؟َ وِلل : )عليله السلالم(  فقال له أبو جعيلر  

قلال: فملا حلرم     .قال: نع  .؟تأكلها أ ،حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة

فكذلك اإلنيحة مرل البيضلة،   ل  )عليه السالم(ث  قال  ل  ك البيضة وأحل لك الدجاجةعلي

وال تسأل عنه إال أن يأتيك من  ،من أيدي املصلني ،فاشرت اجل  من أسواق املسلمني

 .(2) ج  عنه

                                                        

 .37-36سورة  النور:  (1)

 .1، حباب ما ينتيع به من امليتة وما ال ينتيع به منهاطعمة، كتاب األ، 257-256ص 6ج :الكايف (2)
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 ظالمات 

إذ  ،)عليله السلالم(  قال: كنت جالسا  مع حممد بلن عللي البلاقر     ،عن املنهال بن عمر

فقلال لله حمملد     ؟.قال الرجل: كيلف أنلت    .ىل رجل فسل  عليه، فرد عليه السالمجاء

إمنلا مرلنلا يف هلذىل األملة مرلل بلين        .ما آن لك  أن تعلملوا كيلف حنلن    و أ: )عليه السلالم( 

ال وإن هللؤالء يللذحبون أبناءنللا   إسللرائيل، كللان يللذبح أبنللاؤه  وتسللتحيا نسللاؤه ، أ  

ومبلا   :فقاللت العجل    .عللى العجل    فضلال   بعمت العرب أن هل  .ويستحيون نساءنا

 وبعمت قريش أن هلا فضال  .صدقت  :قالوا هل  .كان حممد منا عربيا  :قالوا ؟.ذلك

كلان حمملد    :قالوا ؟.ومبا ذا  :فقالت هل  العرب من غريه  .على غريها من العرب

 ألنلا  ؛فلنلا فضلل عللى النلاس     ،فلذن كلان القلوم صلدقوا     .صدقت  :قالوا هل  .قرشيا 

 ذرية حممد وأهل بيته واصة  وعرتته، ال يشركنا يف ذلك غرينا.

فاختلذ لللبالء   : )عليله السلالم(  قلال   .إني ألحبك  أهلل البيلت   فقال له الرجل: واهلِل

إنه ألسرا إلينا وإىل شيعتنا من السيل يف الوادي، وبنلا يبلدو اللبالء ثل       فو اهلِل .جلبابا 

 .(1)بك ، وبنا يبدوا الرواء ث  بك 

                                                        

 .7-255، ح6ا لس ،154ص: األمالي للطوسي (1)
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 فتنة ابن الزبير

ولرج أبلو جعيلر حمملد بلن عللي       قال:  ،)عليه السالم(عن الصادق جعير بن حممد 

إذا أقبلل إليله    .فتصحر واتكأ على جدار من جدرانها ميكرا  ،باملدينة )عليه السالم(الباقر 

عللى اللدنيا فلربق اهلل حاضلر يشلرت  فيله        عالَم حزنلك، أ  ،رجل فقال: يا أبا جعير

 .؟جر، أم على اآلورة فوعد صادق حيك  فيه ملك قادرالج واليا

 : ما على هذا أحزن، أما حزني على فتنة ابن الزبري.)عليه السالم(قال أبو جعير 

فقال له الرجل: فهل رأيت أحدا  واأ اهلل فل  ينجه، أم هل رأيت أحدا  توكلل  

 على اهلل فل  يكيه، وهل رأيت أحدا  استخار اهلل فل   ر له.

 : فوىل الرجل وقال: هو ذا .)عليه السالم(أبو جعير قال 

 .(1))عليه السالم(: هذا هو اخلضر )عليه السالم(فقال أبو جعير 

)عليه السالم(ويف رواية أورى أن ذلك كان مع اإلمام بين العابدين 
(2). 

                                                        

ملن   10البلاب  ،)عليله السلالم(   وحمملد بلن عللي    كتاب تلاري، عللي بلن احلسلني     ،361ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .2...، حأبواب تاري، أبي جعير حممد بن علي

 )عليله السلالم(  بلاب تلاري، اإلملام عللي بلن احلسلني        ،148ص 2ج :اإلرشاد يف معرفة حجلج اهلل عللى العبلاد    (2)

 .)عليه السالم( فصل يف فضائل اإلمام السجاد، ضلهوف
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 مع زيد الشهيد

)عليلله جعيللر قللال لله أبللو   .ملللا علزم علللى البيعللة  )عليله السللالم( روي أن بيلد بللن علللي  

مرلل فلرخ    ،إن مرلل القلائ  ملن أهلل هلذا البيلت قبلل قيلام مهلديه           ،يا بيد: السلالم( 

فأولذىل الصلبيان    ،نهض من عشه من غري أن يستوي جناحاىل، فلذذا فعلل ذللك سلق     

، فكللان كمللا فللاتق اهلل يف نيسللك أن تكللون املصلللوب غللدا  بالكناسللة   .يتالعبللون بلله

 .(1)قال

)عللليه  بللين هاشلل  كانللت بتنسلليق مللع املعصللومني    أقللول: واملسللتظهر أن ثللورا  

 )عليله السلالم(  لكنه  أرادوا عدم إلصاق الرورة بأنيسه  تقية، وكان قول اإلمام  ،السالم(

عنلدىل،   بيان ما سيقع فيله عنلد ثورتله، ال أنله مل يكلن مرضليا        )عليه السلالم( لزيد الشهيد 

 واهلل العامل.

                                                        

فصلل يف  ، )عليله السلالم(  بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،188ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (1)

 .)عليه السالم(ه آيات
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  أوالد اإلمام

 

 سبعة. )عليه السالم(ييد يف اإلرشاد: ولد ألبي جعير قال الشي، امل

 وقيل: أكرر.

وعبلد اهلل، أمهملا أم    )عليله السلالم(  كان منه : أبو عبد اهلل جعير بن حممد الصادق 

 فروة بنت القاس .

 وإبراهي  وعبيد اهلل درجا، وأمهما أم حكي  بنت أسد بن املغرية الرقيية.

 وعلي وبينب ألم ولد.

 .(1)م ولدوأم سلمة أل

وكان عبد اهلل يشار إليه باليضل والصالح، وروي أنه دول على بعض بين أمية 

واتركين أكلن للك عللى     ،فقال له عبد اهلل: ال تقتلين أكن هلل عليك عونا  .فأراد قتله

فقلال لله    .اهلل عونا ، يريد بذلك أنله مملن يشليع إىل اهلل فيشليعه، فلل  يقبلل ذللك منله        

                                                        

 يله السلالم(  )علالبلاقر  عللي  حممد بن باب تاري، اإلمام  ،176ص 2ج :اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد (1)

)عليله  يف ذكلر أمسلاء أوالد اإلملام البلاقر      ثانيا ،وإووتله  )عليه السلالم( فصل يف ذكر أوالد اإلمام الباقر  ،وفضله

 .وبعض أوباره  السالم(



  217من حياة اإلمام الباقر  

 سقاىل الس  فقتله.لست هنا ، و :األموي

علن   ،روى أبو اليرج األصيهاني يف املقاتل، بذسنادىل عن عمرو بلن أبلي املقلدام   

قال: دول عبد اهلل بن حممد بن علي بن احلسني على رجل من بلين أميلة فلأراد     ،أبيه

 :فقلال  .وللك عللى اهلل عونلا     ،فقال له عبد اهلل: ال تقتلين أكن هلل عليلك عينلا    .قتله

 .(1)سقاىل إياىل فقتله ،ث  سقاىل مسا  يف شراب ،كه ساعة وتر .لست هنا 

ملن قبلل بلين     ،حتيه  بالسل  أو بالسليف   )عليه  السالم(وهكذا قضى أوالد األئمة 

 أمية وبين العباس وجالوبته .

 

                                                        

 .طالب يعبد اهلل بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أب، 109مقاتل الطالبيني: ص (1)
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  درر من كلمات اإلمام

 

ِملْن ِحْلللٍ    َمللا ِشليَب َشللْيٌء ِبَشلْيء  أ ْحَسللنَ   :(م)عليلله السلال قلال اإلملام حممللد البلاقر    

 .(1)ِبِعْلٍ 

 ،َوالصَّْبُر َعل لى النَّاِئَبلةِ   ،التَّي قُُّه ِفي الد يِن :اْلك َماُل ُكلُّ اْلك َماِل: )عليه السالم(وقال 

 .(2)َوَتْقِديُر اْلَمِعيَشِة

 .(3)ُصْحَبُة ِعْشِريَن َسَنة  ق َراَبٌة: )عليه السالم(وقال 

َوَما ِمْن َشْيء  أ َحلبَّ   ،ْن ِعَباَدة  أ ْفَضَل ِمْن ِعيَِّة َبْطٍن َوف ْرٍجَما ِم: )عليه السلالم( وقال 

 ،َوِإنَّ أ ْسلَرَا اْلَخْيللِر َثَوابللا  اْلِبللرُّ  ،الللدَُّعاُء َيلْدف ُع اْلق َضللاَء ِإالَّ  َوال  ،ِإل لى اهلِل ِمللْن أ ْن ُيْسللأ لَ 

ْرِء َعْيبا  أ ْن ُيْبِصَر ِملَن النَّلاِس َملا َيْعَملى َعْنلُه ِملْن       َوك ي ى ِباْلَم ،َوأ ْسَرَا الشَّر  ُعُقوَبة  اْلَبْغُي

 ،َيْسلَتِطيُع التََّحلوَُّل َعْنلهُ    َوأ ْن َيْنَهى النَّاَس َعمَّا ال  ،َيْيَعُلُه َوأ ْن َيْأُمَر النَّاَس ِبَما ال  ،َنْيِسِه

                                                        

 )عليله السلالم(  البلاقر  عللي  حممد بن باب تاري، اإلمام  ،167ص 2ج :باداإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على الع (1)

 .)عليه السالم(شذرا  من كلما  اإلمام الباقر  ،وفضله

 .يف قصار هذىل املعاني )عليه السالم(وروي عنه  ،292ص :جف العقول (2)

 .5، ضمن حواحلك  تتمة أبواب املواعظمن  22ببا، التتمة كتاب الروضة، 172ص 75ج :حبار األنوار (3)
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 .(1)َيْعِنيِه َوأ ْن ُيْؤِذَي َجِليَسُه ِبَما ال 

 ،َوَوَرَثللُة َوْحللِي اهلِل ،َوُوللزَّاُن ِعْلللِ  اهلِل ،ُة أ ْمللِر اهلِلَنْحللُن ُوال : الم()عليلله السللوقللال 

 ،ُمِحبَُّنللا ِفلي اْلَجنَّللةِ  .َوُبْغُضلَنا ُكْيلرٌ   ،َوُحبَُّنلا ِإمَيللانٌ  ،ط اَعُتَنللا ف ِريَضلةٌ  .َوَحَمل لُة ِكَتلاِب اهللِ  

 .(2)َوُمْبِغُضَنا ِفي النَّاِر

ك لاَن   )صللى اهلل عليله وآلله(   أ نَّ َرُسلوَل اهلِل   )عليه  السالم(عن آبائه  ،)عليه السالم( وروي عنه

َوِإْنَصللاُأ النَّللاِس ِمللْن  ،ُمَواَسللاُة اإِلْوللَواِن ِفللي اْلَمللالِ  :َثللٌةأ َشللدُّ األ ْعَمللاِل َثال َيُقللوُل: 

 .(3)َوِذْكُر اهلِل َعل ى ُكل  َحاٍل ،َنْيِسك 

 .(4)ُمَتك ب ُر ُيَناِبُا اهلل  ِرَداَءىُلَواهلِل اْل: )عليه السالم(وقال 

 ،ِإنَّ اهلل  ك ِرىَل ِإْلَحاَح النَّلاِس َبْعِضلِهْ  َعل لى َبْعلٍض ِفلي اْلَمْسلأ ل ةِ      : )عليه السالم(وقال 

 .(5)َوُيْطل َب َما ِعْنَدىُل ،ِإنَّ اهلل  َجلَّ ِذْكُرىُل ُيِحبُّ أ ْن ُيْسأ َل .َوأ َحبَّ َذِلك  ِلَنْيِسِه

أ  ُيلْدِوُل أ َحلُدُكْ     :َيْوملا   )عليله السلالم(  اَل ل َنا أ ُبلو َجْعي لٍر   ق  :ال عبد اهلل بن الوليدوق

ف ل ْسلُتْ  ِإْوَوانلا  ك َملا    : )عليله السلالم(  ق لاَل   .ال  :ُقْلَنلا  .؟ف َيْأُوُذ َما ُيِريلدُ  ،َيَدىُل ُك َّ َصاِحِبِه

 .(6)َتْزُعُموَن

                                                        

ذكر اإلمام اخلامس أبلي جعيلر حمملد بلن عللي بلن احلسلني بلن          ،118ص 2ج :كشف الغمة يف معرفة األئمة (1)

 .وأما مناقبه احلميدة وصياته اجلميلة، )عليه السالم(علي بن أبي طالب 

فصلل يف  ، ه السلالم( )عليل بلاب يف إماملة أبلي جعيلر البلاقر       ،206ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (2)

 .)عليه السالم( معالي أمورىل

 )عليله السلالم(  البلاقر  عللي  حممد بن باب تاري، اإلمام  ،167ص 2ج :اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد (3)

 .)عليه السالم(شذرا  من كلما  اإلمام الباقر  ،وفضله

 .عانييف قصار هذىل امل )عليه السالم(وروي عنه  ،292ص :جف العقول (4)

 .5ح، ضمن تتمة أبواب املواعظ واحلك من  22ببا، التتمة كتاب الروضة، 173ص 75جج :حبار األنوار (5)

 .مناقبه احلميدة وصياته اجلميلة.. ذكر اإلمام اخلامس  ،118ص 2ج :كشف الغمة يف معرفة األئمة (6)
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أ ْو  ،َمل لٌك ُمق لرَّبٌ   َيْحَتِمُلُه ِإالَّ ال  ،َبَرَنا َصُعَب ُمْسَتْصَعٌبِإنَّ َو: )عليه السالم(وقال 

 .(1) أ ْو َعْبٌد اْمَتَحَن اهلُل ق ْلَبُه ِلإِلمَياِن ،َنِبيٌّ ُمْرَسٌل

ْ  ِفيَملا  ِإنََّما ك لََّف اهلُل ُسْبَحاَنُه النَّاَس َمْعِرف ة  األ ِئمَِّة َوالتَّْسِليَ  ل ُه: )عليه السالم(وقال 

 .(2) َوالرَّدَّ ِإل ْيِهْ  ِفيَما اْوَتل ُيوا ِفيِه ،أ ْوَرُدوا َعل ْيِهْ 

َوِإْن  ،َدَعْوَناُهْ  ل ْ  َيْسَتِجيُبوا ل َنلا   ِإْن ،َبِليَُّة النَّاِس َعل ْيَنا َعِظيَمٌة :)عليه السالم(قال و

 .(3)َتَرْكَناُهْ  ل ْ  َيْهَتُدوا ِبَغْيِرَنا

 :)عليله السلالم(  ف ق لاَل   ،ف َتك لَُّملوا  ؟.َملا اْلُملُروَّةُ   :َيْوملا  ِلَملْن َحَضلَرىلُ    يله السلالم(  )علوقال 

 َتْجَهللَل ف ُتْخَصللَ  َتْبَخللَل ف ُتْشللَتَ  َوال  َوال  ،َتْطَمللَع ف َتللِذلَّ َوَتْسللأ َل ف ُتِقلللَّ اْلُمللُروَُّة أ ْن ال. 

 .(4)!َوَمْن َيْقِدُر َعل ى َذِلك  :ف ِقيَل

ف لِذنَّ َملَواِعظ  النَّلاِس ل لْن      ؛َمْن ل ْ  َيْجَعلْل ل لُه ِملْن َنْيِسلِه َواِعظلا      : )عليه السالم(ال وق

 .(5)ُتْغِنَي َعْنُه َشْيئا 

َوَنْحُن ِمْن َرْحَملِة اهلِل َعل لى    ،َوَنْحُن َحْبُل اهلِل ،َنْحُن َجْنُب اهلِل: )عليه السالم(وقال 

َوَمَصللاِبيُح  ،َنْحللُن أ ِئمَّللُة اْلُهللَدى .َوِبَنللا َيْخللِتُ  اهلُل ،ِبَنللا َيْيللَتُح اهلُل َوَنْحللُن الَّللِذيَن ،َوْلِقللِه

 ،َوَنْحللُن السَّللاِبُقوَن ،َوَنْحللُن اْلَعل للُ  اْلَمْرُفللوُا أل ْهللِل الللدُّْنَيا  ،َوَنْحللُن اْلُهللَدى ،الللدَُّجى

                                                        

فصلل يف  ، )عليله السلالم(  جعيلر البلاقر   بلاب يف إماملة أبلي     ،206ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (1)

 .)عليه السالم( معالي أمورىل

 .4، اليصل4الركن الرالث، الباب ،509ص 1ج :إعالم الورى بأعالم اهلدى (2)

)عليله  البلاقر  عللي  حممد بلن  باب تاري، اإلمام  ،168ل   167ص 2ج :اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد (3)

 .)عليه السالم(ا  اإلمام الباقر شذرا  من كلم ،وفضله السالم(

 .يف قصار هذىل املعاني )عليه السالم(وروي عنه  ،293ص :جف العقول (4)

 .5، ضمن حتتمة أبواب املواعظ واحلك من  22ببا، التتمة كتاب الروضة، 173ص 75ج :حبار األنوار (5)
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َنْحللُن ق للاَدُة ُغللرٍّ   .َف َعنَّللا غ للِرَقَوَمللْن َتَخلَّلل ،َمللْن َتَمسَّللك  ِبَنللا ل ِحللقَ  ،َوَنْحللُن اآلِوللُروَن

 ،َوَنْحُن ل لطَِّريلُق َوالص لَراُ  اْلُمْسلَتِقيُ  ِإل لى اهلِل َعلزَّ َوَجللَّ       ،َوَنْحُن َحَرُم اهلُل ،ُمَحجَِّلنَي

َمْوِضلُع   َوَنْحلنُ  ،َوَنْحُن اْلِمْنَهلاُج َوَنْحلُن َمْعلِدُن النُُّبلوَّةِ     ،َوَنْحُن ِمْن ِنَعِ  اهلِل َعل ى َوْلِقِه

َوَنْحُن الس َراُج ِلَمِن اْسَتَضلاَء   ،ِئك ُةَوِإل ْيَنا َتْخَتِلُف اْلَمال  ،َوَنْحُن ُأُصوُل الد يِن ،الر َسال ِة

 ،ِمَوَنْحلُن ُعلَرى اإِلْسلال     ،َوَنْحُن اْلُهَداُة ِإل ى اْلَجنَِّة ،َوَنْحُن السَِّبيُل ِلَمِن اْقَتَدى ِبَنا ،ِبَنا

 .َوَملْن َتَخلَّلَف َعنَّلا ُمِحلقَ     ،َملْن َمَضلى َعل ْيَنلا َسلَبقَ     ،َوَنْحلُن اْلق َنلاِطرُ   ،ُجُسوُرَوَنْحُن اْل

أ ْبَصلَر ِبَنلا     َمْن ،َوَنْحُن ِمَن الَِّذيَن ِبَنا َيْصِرُأ اهلُل َعْنُكُ  اْلَعَذاَب ،َوَنْحُن السََّناُم األ ْعظ ُ 

 .(1)ف ُهَو ِمنَّا ،أ ْمِرَناَوأ َوَذ ِب ،َوَعَرَأ َحقََّنا ،َوَعَرف َنا

 ،َوَشَجَرُة النُُّبلوَّةِ  ،َنْحُن أ ْهُل َبْيِت الرَّْحَمِة ،َما َيْنِقُ  النَّاُس ِمنَّا :)عليه السلالم( وقال 

 .(2)َوَمْهِبُ  اْلَوْحِي ،ِئك ِةَوَمْوِضُع اْلَمال  ،َوَمْعِدُن اْلِحْكَمِة

َوالسَّلْعِي ل لُه ِفلي     ،ْمَتِنُع ِملْن َمُعوَنلِة أ ِويلِه اْلُمْسلِل ِ    َما ِمْن َعْبد  َي: )عليه السلالم( وقال 

 .ُيلْؤَجرُ  اْبُتِللَي ِبالسَّلْعِي ِفلي َحاَجلِة َملْن َيلْأَثُ  َعل ْيلِه َوال         ِإالَّ ،َحاَجِتِه ُقِضَيْت أ ْو ل ْ  ُتْقَض

اْبُتِللَي ِبلأ ْن ُيْنِيلَق أ ْضلَعاف َها ِفيَملا       الَِّإ ،َوَما ِمْن َعْبد  َيْبَخُل ِبَني ق لة  ُيْنِيُقَهلا ِفيَملا ُيْرِضلي اهللُ    

 .(3)أ ْسَخ   اهلل 

 .(4)َمْن ك اَن ظ اِهُرىُل أ ْرَجَح ِمْن َباِطِنِه َوفَّ ِميَزاُنُه: )عليه السالم(وقال 

                                                        

فصلل يف  ، )عليله السلالم(  يلر البلاقر   بلاب يف إماملة أبلي جع    ،206ص 4ج :)عليه  السالم(مناقب آل أبي طالب  (1)

 .)عليه السالم( معالي أمورىل

)عليله  البلاقر  عللي  حمملد بلن   بلاب تلاري، اإلملام     ،168ص 2ججل  :اإلرشاد يف معرفلة حجلج اهلل عللى العبلاد     (2)

 .)عليه السالم(شذرا  من كلما  اإلمام الباقر  ،وفضله السالم(

 .يف قصار هذىل املعاني )عليه السالم(وروي عنه  ،293ص :جف العقول (3)

 .5، ضمن حتتمة أبواب املواعظ واحلك من  22باب، التتمة كتاب الروضة، 173ص 75ج :حبار األنوار (4)



   /7سلسلة من حياة املعصومني  222 

 ،َملك  أ ْن َتْعُيلَو َعمَّلْن ظ ل    :َثلٌة ِملْن َمك لاِرِم اللدُّْنَيا َواآلِولَرةِ     َثال : )عليله السلالم(  وقال 

 .(1)َوَتْحُلَ  ِإَذا ُجِهَل َعل ْيك  ،َوَتِصَل َمْن ق ط َعك 

 َوُظْللٌ  ال   ،َوُظْلٌ  َيْغِيلُرىُل اهللُ  ،َيْغِيُرىُل اهلُل ُظْلٌ  ال  :الظُّْلُ  َثالَثٌة: )عليه السالم(وقال 
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 .(2)اْلِعَباِد

 * * * 
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