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 أ لإمام احلسن العسكري )عليه الصالة السالم(

ويلقب ( علهيام الصالة السالم)الهادي  بن دمحم هوالامام احلادي عرش احلسن بن عيل :نس به 

وكنيته ( ابن الرضا)كام اكن يدعى .اكن يسكن فهيا يف سامراء نس بة اإىل منطقة عسكر   ابلعسكري

الروم قيرص   أ ما زوجته فهي  نرجس بنت يشوعا .أ مه أ م ودل يقال لها حديث وقيل سوسن. أ بو دمحم

 (.عليه الصالة السالم)ويعود نس هبا اىل مشعون الصفا، احد حواري عيىس 

وانتقل مع وادله الامام   ادمدينة ادمنورةجهريه يف 232ودل يف الثامن من شهر ربيع الثاين عام   ولدته

س تدعاء من ادمتولك العبايس 233اإىل سامراء عام ( عليه الصالة السالم)عيل الهادي   جهريه ابإ

   .جالوزته أ نظارمراقبة و ادمعروف بعدائه الشديد لآل البيت ليبقهيم حتت 

س نة،  22جهريه عن معر 262يف الثامن من ربيع ال ول عام ( عليه الصالة السالم)تويف   وفاته

 .مسموما عىل يد ادمعمتد العبايس

مامته مامته اإ عليه ) عند وفاة وادله الإمام الهادي  ،جهريه 252يف عام ( عليه الصالة السالم) بدأ ت اإ

. س نه وأ س مترت س تة اعوام 22واكن معره  ،(ابن ادمتولك)مسموما عىل يد ادمعزت(  الصالة السالم

مام  أ بشع شهدت هذه الفرتة وش يعة أ هل البيت ( عليه الصالة السالم)أ نواع الظمل والإضطهاد لالإ

بدأ ت ابدمعزت اذلي ورث حقد أ بيه وتعسفه فقتل الكثري من ال برايء وجسن . والعلويني بشلك عام

عتقال الإمام واودعه السجن وحاول أ ن يقتهل العرشات من العلويني، ذ  وأ مر ايإ ل أ نه مل يدم طويال اإ اإ

بن الواثق، حيث ابدر اإىل جسن الإمام . عىل يد عسكر ال تراكتفه لق  ح  مث تاله ادمهتدي، وهو اإ

ل أ نه( عليه الصالة السالم) . ذكلقبل أ ن حيقق  عىل يد ال تراك لق  حتفههو ال خر  وأ ختذ قرارا بقتهل اإ

قامة  وقام كسابقيه ابلتضييق عىل أ لإمام وفرضتوىل احلمك بعد ذكل ادمعمتد، وهو ابن ادمتولك،  الإ

وبعد قرابة اربع س نوات من حمك هذا  .السجنشديد الرقابة عيل داره كام أ ودعه اجلربية عليه وت 
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يف موقع قرب وادله الإمام مسموما ودفن يف سامراء ( عليه الصالة السالم)الطاغية اإستشهد الإمام

                         (.عليه الصالة السالم)الهادي 

عليه )اكن الإمام                                                                     سريته ومناقبه     

لسامية مما أ جرب حىت أ شد ادمعادين ل هل البيت مثال للورع والتقوى والاخالق ا(  الصالة السالم

اجلزء  – ب الارشادكتايف  ومما يذكر هبذا اخلصوص ما أ ورده الش يخ ادمفيد. لالعرتاف بسمو ماكنته

 -:وكام يف الرواية التيه( عليه الصالة السالم)ابب أ خبارومناقب الإمام احلسن العسكري  -الثاين

أ خربين أ بو  .ومناقبه وأ ايته ومعجزاته عليه الصالة السالمابب ذكر طرف من أ خبار أ يب دمحم 

: وغريهام، قالوا بن حيىيودمحم  دمحم ال شعري ، عن احلسني بندمحم بن يعقوب ، عنجعفر بن دمحم القامس

جفرى يف جملسه يوما ذكر العلوية ( مق)  اكن أ محد ابن عبيد هللا بن خاقان عىل الضياع واخلراج ب

ما رأ يت : فقال علهيم الصالة السالمومذاههبم، واكن شديد النصب والاحنراف عن أ هل البيت 

يف هديه وسكونه  ،بن الرضا ،اإ احلسن بن عيل بن دمحم برس من رأ ى من العلوية مثل عرفت ول

ايه عىل ذوي السن مهنم واخلطر،  وبين هامش وعفافه ونبهل وكربته عند أ هل بيته اكفة، وتقدميهم اإ

 .وكذكل اكنت حاهل عند القواد والوزراء وعامة الناس

ن أ محد هذا يسأ ل أ ابه، وهو من وزراء احلمك العبايس،عن رسحفاوته وتقديره مام وتبجيهل مث اإ  لالإ

جابة أ بيه (الصالة السالم عليه) - :فاكنت اإ

مام الرافضة اي بين، لو : ساعة مث قال سكت ابن الرضا، مث:  ، ادمعروف باحلسن بن عيل اي بين ذاك اإ

غريه، لفضهل وعفافه وهديه  بين هامشما اس تحقها أ حد من  بين العباس زالت الإمامة عن خلفائنا

 .فاضال ولو رأ يت أ ابه رأ يت رجال جزل نبيال وصيانته وزهده وعبادته ومجيل أ خالقه وصالحه،

ليه ابل يت ا اجلواب الفضول دلى أ محد للتقيص وقد خلق هذ - :عن أ خبارالإمام فعربعن ما توصل اإ
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ل وجدته عنده يف غاية  بين هامش مفا سأ لت أ حدا من والقواد والكتاب والقضاة والفقهاء وسائر الناس اإ

والقول امجليل والتقدمي هل عىل مجيع أ هل بيته ومشاخيه، فعظم قدره الاجالل والاعظام واحملل الرفيع 

ل وهو حيسن القول فيه والثناء عليه ذ مل أ ر هل وليا ول عدوا اإ  .عندي اإ

مامته القصرية واكن ديدن ( عليه الصالة السالم)لقد تعرض الإمام  للسجن أ كرث من مرة يف فرتة اإ

ختيار أ شد ا نشاحلاكم الطغاة يف عرصه هو اإ ل أ ن اإ جراما ليضيقوا عليه اإ غال الإمام لسجانني قسوة واإ

ىل التعاطف معه وكام تبينه الرواية ىل اخلالص اإ ه ابلصالة والعبادة وتوهج هللا تعاىل اكن حيوهلم اإ

، عن دمحم بن يعقوب ، عنجعفر بن دمحم أ خربين أ بو القامس     -:التيه،ويه من نفس ادمصدراعاله 

صاحل بن وصيف  عىلدخل العباس يون :قال دمحم بن اإسامعيل بن  موىس  بن جعفر عيل ابن دمحم، عن

ما أ صنع : ، فقال هلم صاحلتوسع ضيق عليه ول: فقالوا هل عليه الصالة السالمعندما حبس أ بو دمحم 

ىل أ مر عظمي !به؟ . قد ولكت به رجلني رش من قدرت عليه، فقد صارا من العبادة والصالةوالصيام اإ

ما نقول يف : وحيكام ما شأ نكام يف أ مر هذا الرجل؟ فقال هل: حضار ادمولكني فقال هلاممث أ مر ابإ 

لينا ارتعدت  فرائصنا  يصوم رجل ذا نظر اإ الهنار ويقوم الليل لكه، ل يتلكم ول يتشاغل بغري العبادة، فاإ

 .فلام مسع ذكل العباس يون انرصفوا خاس ئني. وداخلنا ما ل منلكه من أ نفس نا

ابرعا يف قيادة ال مة ( عليه الصالة السالم)الظروف ادمقلقة اكن الإمام احلسن العسكري  يف تكل

رشادها اىل الإسالم الصحيح ونرش ال حاكم وادمسائل الرشعية رمغ ان الإمام العسكري  عليه )واإ

كامئن اكن يف غاية الضيق من احلكومة العباس ية اليت ترتبص فيه ادلوائر وتنصب هل ال( الصالة السالم

  .من أ جل التنكيل به و قتهل

يف عرصه يه الرّد احلكمي ( عليه الصالة السالم)ادمهم ان من أ مه نشاطات الإمام احلسن العسكري 

ّن هذا الل كرب حماوةل ختريبية اكن اإحساق الكندي ـ وهو أ حد  فالسفة ادمشهورين ـ قد تصّدى لها، فاإ

اليت يبدو للناظر فهيا أ هنا حتمل التناقض، واكن يريد الفيلسوف قد مجع مجةل من ال ايت القرأ نية 

للكيان  انرشها، ويه حماوةل تس هتدف القرأ ن الكرمي اذلي يعترب أ مه معجزة للرساةل والنبوة، ورمز 
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  . الإساليم

ويه من احلوادث ادمهمة ادمشهورة يف اترخي العرب وادمسلمني وعرفت مبحاوةل الفيلسوف الكندي يف 

  .لالس تدلل ان كتاب هللا تعاىل فيه تناقضات( اقض القرأ نتن)تأ ليف كتاب 

مل ينتبه أ حد اىل مدى خطورة هذه احملاوةل وتأ ثريها اخلطري عىل عامة ادمسلمني، ابلإضافة اىل ما تعطيه 

عليه )هذه احملاوةل من دليل يس تغهل أ عداء الإسالم وادمسلمني للطعن بصحة ادلين العزيز ولكن الإمام 

/  2: ادمناقب.) قد رصد هذه احملاوةل وأ هجضها ويه يف همدها، حيث يروى يف ( المالصالة الس

254 ،252) 

فقال هل الإمام ( عليه الصالة السالم)انه قد دخل أ حد تالمذة الكندي عىل الإمام احلسن العسكري  

 هل ابلقرأ ن ؟أ ما فيمك رجل رش يد يردع اس تاذمك الكندي مّعا أ خذ فيه من تشاغ(: عليه الصالة السالم)

 حنن تالمذته كيف جيوز منّا الاعرتاض عليه يف هذا أ و يف غريه ؟: فقال التلميذ

ليك ؟(: عليه الصالة السالم)فقال أ بو دمحم  ليه ما أ لقيه اإ  أ تؤّدي اإ

 .نعم: قال

ذا (: عليه الصالة السالم)قال الإمام  ليه وتلّطف يف مؤانس ته ومعونته عىل ما هو بسبيهل ، فاإ فرص اإ

نّه يس تدع  ذكل منك ، فقل هل; قد حرضتين مسأ ةل أ سأ كل عهنا : ت ال نسة يف ذكل فقلوقع ن : فاإ اإ

أ اتك هذا ادمتلكّم هبذا القرأ ن هل جيوز أ ن يكون مراده مبا تلكّم منه غري ادمعاين اليت قد ظننهتا أ نّك 

لهيا ؟  ذهبت اإ

نه س يقول كل نّه من اجلائز : فاإ ذا أ  ; اإ ذا مسع، فاإ مفا يدريك لعهّل : وجب ذكل فقل هلل نه رجل يفهم اإ

ليه، فيكون واضعًا لغري معانيه  .أ راد غري اذلي ذهبت أ نت اإ

ن الرجل صار اىل الكندي، ودمّا حصلت اُلنسة أ لقى عليه تكل ادمسأ ةل فقال الكندي أ عد عيّل ، : مّث اإ

 .فتفكّر يف نفسه ورأ ى ذكل حممتاًل يف اللغة وسائغًا يف النظر

ّل أ خربتين من أ ين كل ؟أ قس: الكندي ـفقال   مت عليك اإ

نه يشء عرض بقليب فأ وردته عليك، فقال: فقال تلميذه ىل هذا، ول من : اإ الّك ما مثكل من اهتدى اإ
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 بلغ هذه ادمزنةل، فعّرفين من أ ين كل هذا ؟

 (عليه الصالة السالم)أ مرين به أ بو محمّد العسكري : فقال

ّل من ذكل البيت، مث دعا ابلنار وأ حرق ما اكن أ  لّفهال ن جئت به، ما اكن ليخرج مثل : فقال  .هذا اإ

بن محزة  -يف ادمناقبالثاقب  –الرواية الوارده يف كتاب (  عليه الصالة السالم)ومن مناقبه  اإ

- :حيث جاء فهيا  522/4ح 545ص -الطويس

عيل  احلسن بنوقع حقط برس من رأ ى يف زمان ادموىل : بن شابور، قال عيل بن احلسن عن عيل بن

، فأ مر اخلليفة احلاجب وأ هل ادمملكة أ ن خيرجوا لالستسقاء، خفرجوا ثالثة أ ايم علهيام الصالة السالم

ىل ادمصىل يستسقون مفا سقوا  .متواليات اإ

خفرج اجلاثليق يف اليوم الرابع اإىل الصحراء، ومعه النصارى والرهبان، واكن فهيم راهب، فلام مد يده 

ر، وخرج يف اليوم الثاين فهطلت السامء ابدمطر، فشك أ كرث الناس وتعجبوا، هطلت السامء ابدمط

ىل أ يب دمحم  ، واكن حمبوسا عليه الصالة السالموصبوا اإىل دين النرصانية دما رأ وا ذكل، فأ نفذ اخلليفة اإ

 :، فأ خرجه من حبسه، وقال"

اثليق يف اليوم الثالث اإين خارج من غد ومزيل الشك خفرج اجل: فقال هل. احلق أ مة جدك فقد هلكت

يف نفر من أ حصابه، فلام برص  علهيام الصالة السالمعيل  والرهبان معه ومولان وس يدان احلسن بن

ابلراهب وقد مد يده أ مر بعض مماليكه أ ن يقبض عىل يده الميىن ويأ خذ ما بني أ صبعيه، ففعل وأ خذ 

" استسق الان : " مث قال سالمعليه الصالة ال أ سود، فأ خذه مولان " من بني س بابتيه عظام 

 .فاستسقى واكنت السامء مغمية فانقشعت وطلعت الشمس بيضاء

 ما هذا العظم اي أ اب دمحم؟: فقال اخلليفة

هذا عظم نيب من أ نبياء هللا تعاىل، وهذا رجل من نسل ذكل النيب، : " عليه الصالة السالمفقال 

ل هطلت السامء ابدمطرفوقع يف يده هذا العظم، وما كشف عن عظم النيب   ." اإ

ن الظروف الصعبة اليت عاشها الإمام  قامة الإجبارية والرقابة (  عليه الصالة السالم)اإ بسبب الإ

ادمشددة ادمفروضة عليه وعىل حتراكت ادمقربني من ش يعته أ وجبت احلذر الشديد من جانبه فأ عمتد 

جابة الإمام علهيا  ئلاسأ سلوب توجيه ش يعته لإس تخدام الكتابة يف الاس تفسارات وادم  اليت يرومون اإ
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ومن أ مه ال مور اليت حرص الإمام علهيا هو التكمت .واكن يردعلهيا كتابة ويوصلها من خالل مراسلني

ل ن احلاكم العباس يني اكنوا مس متيتني يف العثور ( عليه الصالة السالم)عىل ولدة ودله الإمام ادمهدي 

ص     1ج –وجاءت الولدة كام ورد يف كتاب الاكيف  .الإمامه سالةل عليه هبدف القضاء عليه واهناء

512 :-      

س نة  للنصف من شعبان عليه الصالة السالمودل ( * عليه الصالة السالممودل الصاحب ( * )ابب)

خرج : قال أ محد بن دمحم ، عنمعىل بن دمحم ، عناحلسني بن دمحم ال شعري .مخس ومخسني ومائتني

هذا جزاء من افرتى عىل هللا يف أ وليائه، زمع أ نه : الزبريي قتل حني عليه الصالة السالمعن أ يب دمحم 

س نة ست ومخسني " م ح م د " وودل هل ودل سامه . يقتلين وليس يل عقب فكيف رأ ى قدرة هللا

  .ومائتني

ل يت ا 336ص 2الش يخ ادمفيد ج -فقد ورد يف كتاب الارشاد( عليه الصالة السالم)اما وفاة الامام 

: -

مرض أ بو دمحم       .وذكر ودله قربه وموضع علهيام الصالة السالم احلسن بن عيل أ يب دمحم وفاة ذكر 

س نة س تني ومائتني، ومات يف يوم امجلعة لامثن ليال  شهر ربيع ال ول يف أ ول عليه الصالة السالم

وعرشون س نة، ودفن يف البيت اذلي خلون من هذا الشهر يف الس نة ادمذكورة، وهل يوم وفاته مثان 

 .دفن فيه أ بوه من دارهام برس من رأ ى

وروي أ يضًا أ نه قد مسم واغتيل من قبل السلطة حيث دس السم هل ادمعمتد العبايس اذلي اكن قد  

مام العسكري وتقدميهم هل عىل مجيع الهامشيني من علويني وعباس يني فأ مجع رأ يه  أ زجعه تعظمي ال مة لالإ

 (312صاحملرقه  كتاب الصواعق.)به عىل الفتك
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مودله وسرت أ مره، لصعوبة الوقت، وشدة طلب  أ خفى واكن قد. وخلف ابنه ادمنتظر دلوةل احلق

فيه، وعرف  الش يعة الإمامية سلطان الزمان هل، واجهتاده يف البحث عن أ مره، ودما شاع من مذهب

 .امجلهور بعد وفاته عرفه يف حياته، ول عليه الصالة السالممن انتظارمه هل، فمل يظهر ودله 

 (عليه الصالة السالم) أ ل حاديث الواردة عن الإمام

                  .من مل يتق وجوه الناس مل يتق هللا( : عليه الصالة السالم)العسكري  قال أ بو دمحم -1 

    22ح 336ص  62الانوار جحبار

حسن الصورة جامل ظاهر، وحسن العقل جامل  :(السالمعليه الصالة )العسكري  قال أ بو دمحم -2

 24ح 55ص 1حبار الانوار ج  ابطن

مسعت أ اب دمحم غري : قال  حدثين أ و محزة نصري اخلادم : قال أ محد بن دمحم بن ال قرع اإحساق، عن-  3

هذا ودل ابدمدينة ومل يظهر : ترك وروم وصقالبة، فتعجبت من ذكل وقلت: مرة يلكم غلامنه بلغاهتم

ول رأ ه أ حد فكيف هذا؟ أ حدث نفيس بذكل،  عليه الصالة السالماحلسن  لحد حىت مىض أ بو

شئ ويعطيه اللغات ومعرفة اإن هللا تبارك وتعاىل بني جحته من سائر خلقه بلك : فأ قبل عيل فقال

 525ص 1الاكيف ج  .ال نساب وال جال و احلوادث ولول ذكل مل يكن بني احلجة واحملجوج فرق

  11ح

خوانك من نيس :) عليه الصالة السالم( قال احلسن العسكري -2  ،ليهاإ  وذكر اإحسانك ذنبك خري اإ

  3 ح 344ص 45حبارالانوار ج   .أ ضعف ال عداء كيدا من أ ظهر عداوته

    ول متازح فيجرتأ  عليك. ل متار فيذهب هباؤك: )عليه الصالة السالم( قال احلسن العسكري -5

 . 1ح 342ص 45حبار الانوار ج
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اللحاق مبن ترجو خري من ادمقام مع من ل تأ من  l :(عليه الصالة السالم(العسكري  قال أ بو دمحم -6

 32ح 152ص 41جالبحار انوار 

ىل أ يب دمحم العسكري أ نه قال: الإحتجاج -4 خوانه وأ شدمه قضاء لها : ابلس ناد اإ أ عرف الناس حبقوق اإ

الصديقني ومن حبار الانوار أ عظمهم عند هللا شأ ان، ومن تواضع يف ادلنيا لإخوانه فهو عند هللا من 

 5ح 55ص 21حبار الانوار ج                  .حقا عليه الصالة السالمعيل بن أ يب طالب  ش يعة

مسعت أ اب : سعد عن أ يب هامش اجلعفري قال :الش يخ الطويس غيبة  (6)ابن شهرأ شوب مناقب -2

ل هبذا، فقلت يف : يقول عليه الصالة السالمدمحم  من اذلنوب اليت ل تغفر قول الرجل ليتين ل أ ؤاخذ اإ

ن هذا لهو ادلفيق، ينبغ  للرجل أ ن يتفقد من أ مره ومن نفسه لك شئ فأ قبل عيل أ بو دمحم : نفيس اإ

اي أ اب هامش صدقت فأ لزم ما حدثت به نفسك فان الارشاك يف : فقال عليه الصالة السالم

حبار  . يب اذلر عىل الصفا، يف الليةل الظلامء ومن دبيب اذلر عىل ادمسح ال سود من دب  أ خفى الناس

  2ح 252ص  52الانوار ج

ن رأ ى  من الفواقر اليت تقصم الظهر: (عليه الصالة السالم)قال  -5 ن رأ ى حس نة أ خفاها واإ جار اإ

 11ح 342ص 45حبار الانوار ج .سيئة أ فشاها

، والورع يف دينمك أ وصيمك بتقوى هللا: لش يعته (عليه الصالة السالم)قال  -12

اإىل من ائمتنمك من بر أ و فاجر، وطول السجود،  ال مانة وأ داءاحلديث،   وصدقوالاجهتادهلل،

آهل وحسن اجلوار، فهبذا جاء يف عشائرمه واشهدوا جنائزمه وعودوا  صلوا ،دمحم صىل هللا عليه وأ

ذا  وحسن  ال مانة يف حديثه، وأ دى وصدق دينه ورع يفمرضامه  وأ دوا حقوقهم، فاإن الرجل منمك اإ

 12ح  342ص 45حبار الانوار ج      .هذا ش يع  فيرسين ذكل: خلقه مع الناس قيل

نمك يف أ جال منقوصة، وأ ايم معدودة، وادموت يأ يت بغتة، من يزرع : (عليه الصالة السالم)قال  -11 اإ

خريا حيصد غبطة، ومن يزرع رشا حيصد ندامة، للك زارع ما زرع، ل يس بق بطئي حبظه، ول يدرك 
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 45حبار الانوار ج .حريص ما مل يقدر هل، من أ عط  خريا فاهلل أ عطاه، ومن ويق رشا فاهلل وقاه

 15ح  343ص

                 .عىل الاكفر وجحة ادمؤمن بركة عىل ادمؤمن: (عليه الصالة السالم)قال  -12

 22ح 342ص 45الانوارجحبار

                               .قلب ال محق يف مفه ومف احلكمي يف قلبه: (عليه الصالة السالم)قال  -13

 21ح 342ص 45حبار الانوار ج

ل عز: (عليه الصالة السالم)قال  -12 ل ذل، ول أ خذه به ذليل اإ  .ما ترك احلق عزيز اإ

 22ح 342ص 45حبارالانوارج

ىل العقوق يف كربه: (عليه الصالة السالم)قال  -15 حبار   .جرأ ة الودل عىل وادله يف صغره تدعو اإ

 24ح 342ص 45الانوار ج

حبار    .فقد شانه ومن وعظه عالنية. من وعظ أ خاه رسا فقد زانه: (عليه الصالة السالم)قال  -16

 33ح  342ص  45الانوار ج 

               . ما أ قبح ابدمؤمن أ ن تكون هل رغبة تذهل: (عليه الصالة السالم)قال  -14

 35ح  342ص 45حبارالانوارج

حدثين أ يب، عن جدي، عن الرضا، عن أ بيه، عن أ ابئه، ( : عليه الصالة السالم)قال الإمام  12-

آهل عن السالمعلهيم الصالة عيل  عن آل دمحم،  رسول هللا صىل هللا عليه وأ أ ن هللا اختاران معارشأ

ل عىل عمل منه هبم أ هنم ل يواقعون ما خيرجون : واختار النبيني، واختار ادمالئكة ادمقربني، وما اختارمه اإ

 -الاحتجاج  .به عن وليته، وينقطعون به من عصمته، وينضمون به اإىل ادمس تحقني لعذابه ونقمته

  266ص 2الش يخ الطربيس ج
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 31ح  342ص 45حبار الانوار ج  .نعمة ل حيسد علهيا التواضع: (عليه الصالة السالم)قال  -15

منا العبادة كرثة التفكر يف أ مر والصالة الصيام ليست العبادة كرثة: (عليه الصالة السالم)قال  -22 ، واإ

 13ح  343ص  45حبار الانوار ج   .هللا

ا شاهد بئس العبد عبد يكون ذا وهجني وذا لسانني، يطري أ خاه: (الصالة السالم عليه)قال  -21

ن أ ع ويأ لكه ن ابتيل خانهغائبا، اإ  12ح  343ص 45حبار الانوارج. ط  حسده، واإ

 15ح  334ص  45حبارالانوار ج .مفتاح لك رش الغضب: (عليه الصالة السالم)قال  -22

الناس من وقف عند الش هبة، أ عبد الناس من أ قام عىل أ ورع : ( عليه الصالة السالم)قال  -23

 45حبارالانوار ج .الفرائض، أ زهد الناس من ترك احلرام، أ شد الناس اجهتادا من ترك اذلنوب

  12ح  343ص

برار: ( عليه الصالة السالم)قال  -22 برار ثواب لل  برار فضيةل . حب ال برار لل  وحب الفجار لل 

برار برار، وبغض ال برار للفجار خزي عىل الفجاروبغض الفجار . لل  برار زين لل  حبارالانوار   .لل 

 2ح 342ص 45ج

ن للسخاء مقدارا فاإن زاد عليه فهو رسف،  :(عليه الصالة السالم)العسكري  قال أ بو دمحم -25 اإ

مقدارا، وللحزم مقدارا فاإن زاد عليه فهو جنب، ولالقتصاد مقدارا فاإن زاد عليه فهو خبل، وللشجاعة 

 2ح  344ص  45حبار الانوارج . فاإن زاد عليه فهو هتور

ل الشاكر، ول: ( عليه الصالة السالم)قال  -26 ل العارف يشكر ل يعرف النعمة اإ  .النعمة اإ

 2ح  342ص45حبارالانوارج

ص  45حبارالانوار ج .جعلت اخلبائث يف بيت والكذب مفاتيحها: ( عليه الصالة السالم)قال  -24

345 
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 صديقه من اكن الورع جسيته، والكرم طبيعته، واحلمل خلته كرث: ( عليه الصالة السالم)قال  -22

 345ص45حبارالانوارج .عليه، وانترص من أ عدائه حبسن الثناء عليهوالثناء ،

خري من اخلري فاعهل، وأ مجل من امجليل قائهل، وأ رحج من العمل : ( عليه الصالة السالم)قال  -25

 342ص 45حبار الانوارج .ورش من الرش جالبه، وأ هول من الهول راكبهحامهل، 

أ لقوا النعم حبسن جماورهتا والمتسوا الزايدة فهيا ابلشكر علهيا، : ( عليه الصالة السالم)قال  -32

 342ص45حبارالانوارج  .واعلموا أ ن النفس أ قبل شئ دما أ عطيت وأ منع شئ دما منعت

ٍد   -ال -31 َحمَّ ىَل َأيبي مم
ِ
ائَتنَْيي (  عليه الصالة السالم) َسهٌْل قَاَل َكتَبْتم ا نَي َو مي سي ٍس َو مَخْ نََة مَخْ س َ

و  َو صم هْنمْم َمْن يَقمولم هم ْسٌم َو مي َو جي هْنمْم َمْن يَقمولم هم يدي مي منَا يفي التَّْوحي اب ي َأحْصَ دي ّيي ْن قَدي اْختَلََف اَي س َ
ِ
َرٌة فَا

َك فََوقَّ َرَأيْ  ًل عىََل َعْبدي تََطّوي هم فََعلَْت مم وزم فم عَلَْيهي َو َل َأجم َ َما َأقي ْن َذكلي ي َأْن تمَعلّيَميني مي دي ّيي هي َت اَي س َ ّطي َ ) َع خبي

ْ وَ (  عليه الصالة السالم ٌد َأَحٌد لَْم يَِلي م َواحي وٌل اَّللَّ ْ َمْعزم يدي َو َهَذا َعْنمكم لَْم يمودَلْ َو لَْم  َسأَلَْت َعني التَّْوحي

َن اْلَْجَسامي َو غرَْيي  لمقم تََباَرَك َو تََعاىَل َما يََشاءم مي َ َو لَيَْس يَكمْن هَلم كمفموًا َأَحٌد َخاليٌق َو لَيَْس بيَمْخلموٍق خَيْ  َذكلي

َسْت َأمْسَ  هم َو تََقدَّ وَرٍة َجلَّ ثَنَاؤم رم َما يََشاءم َو لَيَْس بيصم ْسٍم َو يمَصّوي ي هم ِبي َو َل غرَْيم ْبٌه هم هم َأْن يَكموَن هَلم ش ي اؤم

ي يَشْ  ري لَيَْس ََكيثهْلي يعم الَْبصي مي َو السَّ   12ح 123ص 1ج-الش يخ اللكيين -الاكيف .ٌء َو هم

ميحرلا نمحرلا هللا مسب أ قرب اإىل امس هللا ال عظم من سواد : ( عليه الصالة السالم)قال  -32 

 6ح  341ص 45حبارالانوار ج.  العني اإىل بياضها

السالم عىل لك من متر به، واجللوس دون رشف  التواضع من: ( عليه الصالة السالم)قال  -33

  5ح 342ص 45حبارالانوارج   .اجمللس

 15ح  343ص  45حبارالانوار ج  .مفتاح لك رش الغضب: (عليه الصالة السالم)قال  -32
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ذا فقدته بغضت احلياة، ورش من خري من: ( عليه الصالة السالم)قال  -35 ذا  ادموت احلياة ما اإ ما اإ

 25ح  342ص  45حبار الانوار ج  .ادموت نزل بك أ حببت

. ادفع ادمسأ ةل ما وجدت التحمل ميكنك فاإن للك يوم رزقا جديدا: ( عليه الصالة السالم)قال  -36

واعمل أ ن الاحلاح يف ادمطالب يسلب الهباء ويورث التعب والعناء، فاصرب حىت يفتح هللا كل اباب 

 45حبار الانوارج.   يسهل ادلخول فيه مفا أ قرب الصنيع من ادملهوف، والامن من الهارب اخملوف

  2ح  342ص

والصالة عىل  القرأ ن وتالوة ادموتأ كرثوا ذكر هللا وذكر : لش يعته ( ليه الصالة السالمع )قال  -34

آهل حبار                       .  تهللا عرش حس نا الصالة عىل رسول، فاإن النيب صىل هللا عليه وأ

 12ح  342ص   45الانوار ج 

ابدمغالبة، وال رزاق ادمكتوبة ل تنال ابلرشه، ادمقادير الغالبة ل تدفع :  )عليه الصالة السالم(قال  -32

  12ح  345ص  45حبار الانوار ج. ول تدفع ابلمساك عهنا

لينا لك مودة، وادفعوا (: عليه الصالة السالم)قال  -35 تقوا هللا وكونوا زينا ول تكونوا شينا، جروا اإ اإ

نه ما قيل فينا من حسن فنحن أ ههل، وما قيل فينا لنا حق . من سوء مفا حنن كذكل عنا لك قبيح، فاإ

ل كذاب  .يف كتاب هللا، وقرابة من رسول هللا، وتطهري من هللا ل يدعيه أ حد غريان اإ

 12ح 342ص 45حبارالانوارج

. عليه ل تكرم الرجل مبا يشق: قال (عليه الصالة السالم)العسكري  عن أ يب دمحم: حتف العقول -22

 6ح  121ص 42حبارالانوار ج

مسعت أ اب دمحم : قال( 1)حدثين أ و محزة نصري اخلادم : قال أ محد بن دمحم بن ال قرع عن اإحساق،-22

هذا ودل ابدمدينة ومل يظهر : ترك وروم وصقالبة، فتعجبت من ذكل وقلت: غري مرة يلكم غلامنه بلغاهتم

ول رأ ه أ حد فكيف هذا؟ أ حدث نفيس بذكل،  عليه الصالة السالماحلسن  لحد حىت مىض أ بو
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اإن هللا تبارك وتعاىل بني جحته من سائر خلقه بلك شئ ويعطيه اللغات ومعرفة : قبل عيل فقالفأ  

 525ص 1الاكيف ج    .رقفال نساب وال جال و احلوادث ولول ذكل مل يكن بني احلجة واحملجوج 

 11ح

.                               ل يشغكل رزق مضمون من معل مفروض( : عليه الصالة السالم)قال  -22

 .  22ح 342ص 45حبار الانوار ج

احلمل  خصم واحلمل حمك، ومل يعرف راحة القلب من مل جيرعه اجلهل :(عليه الصالة السالم)قال  -23

  344ص 45حبارالانوار ج  ..غصص الغيظ

  

علهيام )عيل بن احلسني  قال: ، قال(عليه الصالة السالم)دمحم عن أ يب  :الإمام العسكري تفسري -22

 1حبارالانوارج .     من مل يكن عقهل أ َكل ما فيه، اكن هالكه من أ يرس ما فيه :( الصالة السالم

 26ح  52ص

قال : قال( علهيم الصالة السالم)عن أ يب دمحم العسكري عن أ ابئه  :الإمام العسكري تفسري -25

آهل صىل هللا عليه)رسول هللا  ما أ نعم هللا عز وجل عىل عبد بعد الاميان ابهلل أ فضل من العمل (: و أ

أ ن أ حدا مل يفعل به ما فعل به وقد  ظن بكتاب هللا ومعرفة تأ ويهل، ومن جعل هللا هل من ذكل حظا مث

 32ح  214ص 1حبارالانوار ج  .فضل عليه فقد حقر نعم هللا عليه

ىل أ يب دمحم: الإحتجاج ،(ع)العسكري الإمام  تفسري -26 س ناده اإ  عليه الصالة السالمالعسكري  ابإ

آهل حدثين أ يب، عن أ ابئه، عن: قال اذلي انقطع اليتمي  أ شد من يمت: أ نه قال رسول هللا صىل هللا عليه وأ

ليه، ول يدري كيف حمكه فامي يبتيل به مامه ول يقدر عىل الوصول اإ من  عن أ بيه يمت يتمي انقطع عن اإ

برشيعتنا ادمنقطع عن مشاهدتنا يتمي يف اجلاهل  رشائع دينه، أ ل مفن اكن من ش يعتنا عادما بعلومنا وهذا

 1ح 2ص 2حبارالانوار ج  .جحره أ ل مفن هداه وأ رشده وعلمه رشيعتنا اكن معنا يف الرفيق ال عىل
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: قال عليه الصالة السالمالعسكري  ابلإس ناد اإىل أ يب دمحم :الإمام العسكري الإحتجاج، تفسري -24

نعم الرجل كنت مهتك ذات  :يوم القيامة يقال للعابد :علهيام الصالة السالمالرضا  قال عيل بن موىس

ن الفقيه من أ فاض عىل الناس خريه، وأ نقذمه من  نفسك وكفيت الناس مؤونتك فادخل اجلنة، أ ل اإ

 12ح 5ص 2حبارالانوارج.  أ عداهئم

ال نصاري  جابر بن عبد هللا دخل(: عليه الصالة السالم)قال الإمام  :العسكريالإمام  تفسري -22

اي جابر قوام هذه  )عليه الصالة السالم)أ مري ادمؤمنني  فقال )عليه الصالة السالم)ادمؤمنني أ مري  عىل

مبعروفه، وفقري   جواد عامل يس تعمل علمه، وجاهل ل يستنكف أ ن يتعمل، وغين: ادلنيا بأ ربعة

ذا كمت العامل العمل أ ههل  ( عليه الصالة السالم)أ مري ادمؤمنني  أ خرته بدنيا غريه، مث قال يبيع ل فاإ

يف تعمل ما لبد منه، وخبل الغين مبعروفه، وابع الفقري دينه بدنيا غريه حل البالء وعظم  اجلاهل وزها

 55ح  142ص 1حبارالانوارج.  العقاب

عليه أ مري ادمؤمنني  قال :عليه الصالة السالمالعسكري  دمحمقال أ بو  :الإمام العسكري تفسري -25

آهل مسعت :الصالة السالم من س ئل عن عمل فكمته حيث جيب : يقول رسول هللا صىل هللا عليه وأ

ظهاره، وتزول عنه  34ح42ص 2حبارالانوارج       .ملجام بلجام من النار يوم القيامة جاء التقية اإ

أ ن أ اب احلسن موىس ابن   :(  عليه الصالة السالم)العسكري  دمحماحلسن بن عيل بن  روي عن -52

ليه صايرون فأ مرمه وهنامه، مفا أ مرمه :قال عليه الصالة السالمجعفر  أ ن هللا خلق اخللق فعمل ما مه اإ

ىل  به من شئ فقد جعل هلم السبيل اإىل ال خذ به، وما هنامه عنه من شئ فقد جعل هلم السبيل اإ

ل بأ ذنه، وما جرب هللاتركه، ول يكونون  أ حدا من خلقه عىل معصيته، بل اختربمه  أ خذين ول اتركني اإ

 .152ص  2الش يخ الطربيس ج -الاحتجاج(.  ليبلومك أ يمك أ حسن معال: )ابلبلوى وكام قال
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