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 (عليه الصالة السالم) اإلمام دمحم الباقر

 

 

عليهم )هو دمحم بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب :  نسبه

والدته فاطمة بنت . لقبه ألباقر وكنيته أبوجعفر(. الصالة السالم

لذا ( عليهما الصالة السالم)الحسن بن علي بن أبي طالب 

 .أبويين علويينهاشمي من أبوين هاشميين وأول علوي من فهو

أم فروه بنت القاسم بن دمحم بن أبي بكروهي أم اإلمام  أهم زوجاته

 (عليه الصالة السالم)عفر الصادق ج

بالمدينة المنورة سنة سبع  (عليه الصالة السالم)ولد :  مولده

الثالث من : ، وقيلرجب وخمسين من الهجرة يوم الجمعة غرة

 (894ص -الشيخ الطبرسي -الهدى   أعالم الورى بأعالم.) صفر

عليه الصالة )وشهد واقعة الطف مع والده اإلمام زين العابدين 

  .وعمره ثالث سنوات ونصف( السالم

في سنة أربع عشرة ومائة  في (عليه الصالة السالم)قبض :  وفاته

وقد تم عمره  شهر ربيع األول  وقيل في   ذي الحجة منالسابع 

الرسول صلى هللا عليه  من مدينة بالبقيع وقبره، سبعا وخمسين سنة

وعم  عليه الصالة السالمزين العابدين  إلى جانب أبيه وآله وسلم

 .(عليهما الصالة السالم)علي  أبيه الحسن بن



4 
 

عليه الصالة )الحسين  مع جده( عليه الصالة السالم)عاش :  إمامته

سنة، وكانت وثالثين  ، ومع أبيه سبعا ثالث سنوات ونصف (السالم

 .هجريه سنة مدة إمامته ما يقارب عشرين

ن عبد الملك، وملك سليمان وكان في أيام إمامته بقية ملك الوليد ب

، وهشام ويزيد بن عبد الملك ،وعمر بن عبد العزيز    عبدالملك،بن 

وقد دأب هؤالء الحكام، بآستثناء عمر، على ممارسة  .بن عبد الملك

والسيما شيعة أهل البيت وإنتشر الفساد الظلم لجميع الرعية 

( عليه الصالة السالم)وقد إرتحل اإلمام  .والتمييزوإشعال نار الفتنة

في أيام هشام عبد الملك وتذكر بعض المصادر أنه قضى مسموما 

 . على يد هشام أوبمن كلفه بهذه المهمه

( عزوجل)إن من أول النعم التي من بها الباري:  سيرته ومناقبه 

ب لقبه  (وآله  صلى هللا عليه)لرسول األعظم على اإلمام أن ا

 -المفيدللشيخ  -، حيث ورد في كتاب اإلرشادقبل أن يولد( الباقر)

- :اآلتي  الحديث الجزء الثاني

بباقر العلم ، على ما رواه أصحاب اآلثار،  وعرفه وسماه رسول هللا

قال : قالفي حديث مجرد أنه  جابر بن عبد هللاوبما روي عن 

يوشك أن تبقى حتى تلقى ولدا  " :رسول هللا صلى هللا عليه وآله لي

دمحم يبقر علم الدين بقرا، فإذا لقيته فاقرئه : لي من الحسين يقال له

 ."مني السالم 

                     -:مكانته الحديث اآلتي سمو وورد في نفس المصدرأعاله عن 

عليهم الصالة علي بن الحسين  كان الباقر أبو جعفر دمحم بن
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ووصيه والقائم  علي بن الحسينمن بين إخوته خليفة أبيه  السالم

باإلمامة من بعده، وبرز على جماعتهم بالفضل في العلم 

والسؤدد، وكان أنبههم ذكرا وأجلهم في العامة والخاصة  والزهد

عليهما والحسين  وأعظمهم قدرا، ولم يظهر عن أحد من ولد الحسن

والسيرة القرآن  من علم الدين واآلثار والسنة وعلم الة السالمالص

، وروى عليه الصالة السالموفنون اآلداب ما ظهر عن أبي جعفر 

عنه معالم الدين بقايا الصحابة ووجوه التابعين ورؤساء فقهاء 

المسلمين، وصار بالفضل به علما ألهله تضرب به األمثال، وتسير 

يا باقر العلم ألهل  :وفيه يقول القرظيبوصفه اآلثار واألشعار، 

 :فيه مالك بن أعين الجهني التقى وخير من لبى على األجبل  وقال

أين ابن : إذا طلب الناس علم القران كانت قريش عليه عياال وإن قيل

                                  .نلت بذاك فروعا طواال* بنت النبي؟ 

   -:المصدر، لنفس وورد في حديث آخر

حدثنا : حدثني جدي قال: قال الحسن بن دمحم أخبرني الشريف أبو دمحم

حدثنا عبد الرحمن بن صالح األزدي، : قال القاسم الشيباني دمحم بن

ما رأيت : قال عبد هللا بن عطاء المكي عن أبي مالك الجنبي، عن

دمحم بن  العلماء عند أحد قط أصغر منهم عند أبي جعفر

، ولقد رأيت الحكم بن عتيبة عليهم الصالة السالمسين الح ابن علي

 .بين يديه كأنه صبي بين يدي معلمه  -مع جاللته في القوم  -

عليهما الصالة  دمحم بن علي الجعفي إذا روى عن جابر بن يزيد وكان

ووارث علم األنبياء دمحم  األوصياء حدثني وصف: شيئا قال السالم

 .الصالة السالمعليهم علي بن الحسين  ابن
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أخبار المبتدأ وأخبار  عليه الصالة السالمأبو جعفر  وقد روى

األنبياء، وكتب عنه الناس المغازي وأثروا عنه السنن  واعتمدوا 

رسول هللا صلى هللا عليه  التي رواها عن الحج عليه في مناسك

، وروت عنه الخاصة والعامة تفسير القرآن وكتبوا عنه وآله

وناظر من كان يرد عليه من أهل اآلراء، وحفظ عنه الناس األخبار، 

 .كثيرا من علم الكالم

، راته مع الحكام االمويين ، ورد الحديث اآلتي وعن إحدى مناظ

- :لنفس المصدر

حدثني الزبير بن أبي : حدثني جدي قال: خبرني الشريف أبو دمحم قال

هشام بن  حج :حدثني عبد الرحمن بن عبد هللا الزهري قال: بكر قال

متكئا على يد سالم مواله، ودمحم  المسجد الحرام فدخل عبد الملك

، فقال المسجد جالس في عليهم الصالة السالمعلي بن الحسين  بن

: ، قال هشامدمحم بن علي يا أمير المؤمنين هذا: له سالم مواله

اذهب إليه فقل له يقول لك : نعم، قال: ؟ قالالعراق المفتون به أهل

الناس ويشربون إلى أن يفصل بينهم  يأكل ما الذي: المؤمنين أمير

يحشر الناس ": عليه الصالة السالمأبو جعفر  يوم القيامة؟ قال له

على مثل قرص النقي ، فيها أنهار متفجرة، يأكلون ويشربون حتى 

  ."يفرغ من الحساب

: لههللا أكبر، اذهب إليه فقل : فرأى هشام أنه قد ظفر به، فقال: قال

 !والشرب يومئذ؟األكل  ما أشغلهم عن

هم في النار أشغل ولم  :عليه الصالة السالمأبو جعفر  فقال له
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(  أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم هللا: )يشغلوا عن أن قالوا

 .فسكت هشام ال يرجع كالما

مناظرات عدة مع هشام بن عبد الملك ( عليه الصالة السالم)ولإلمام 

 .كبار الرهبان ومع الحسن البصري وغيرهاحد ومع 

بالجود والكرم أسوة بمن سبقه ( عليه الصالة السالم)وآشتهراإلمام 

وبهذا الخصوص ورد (. عليهم الصالة السالم)من األئمة األطهار 

  : ، لنفس المصدرالحديث اآلتي

مع ما وصفناه به من الفضل في العلم والسؤدد والرئاسة  -وكان  

في  الكرم في الخاصة والعامة، مشهورالجود  ظاهر -واإلمامة 

 الكافة، معروفا بالفضل واالحسان مع كثرة عياله وتوسط حاله

حدثنا : حدثني جدي قال: قال الحسن بن دمحم حدثني الشريف أبو دمحم

: حدثنا أسود بن عامر قال: قال دمحم بن الحسين حدثني: أبو نصر قال

شكوت إلى أبي جعفر : قال كثيرالحسن بن حدثنا حبان بن علي، عن

 :وجفاء اإلخوان، فقال الحاجة عليه الصالة السالمعلي  دمحم بن

ثم أمر غالمه فأخرج " بئس األخ أخ يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا  "

 " استنفق هذه فإذا نفدت فأعلمني : " كيسا فيه سبعمائة درهم وقال

 :قال بن الزبير عبد هللا حدثنا: قال(  (5)دمحم بن الحسين )وقد روى

: بن عمير أنهما قاال عبد هللا بن عبيد حدثونا عن عمرو بن دينار و

إال وحمل إلينا  عليهما الصالة السالمعلي  ما لقينا أبا جعفر دمحم بن

  " هذه معدة لكم قبل أن تلقوني: " النفقة والصلة والكسوة، ويقول
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يكثر من النصيحة والتوجيه لكل من ( عليه الصالة السالم)وكان 

آية من القرآن الكريم وتنبيه قصده بسؤال أو آستفسار عن معنى 

 ،وبهذا الخصوص ندرج  حديثين. شيعته إلى أموردنياهم وآخرتهم

وصايا  – 22الباب -57لمجلسي في البحار ج العالمة ا ماأورده

 :األحاديث ، من بين الكثيرمن (عليه الصالة السالم)اإلمام الباقر

دمحم  معاني األخبارعن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن -أوال

، المفضل بن صالح ، عنهارون بن الجهمعن  بن خالد البرقي

ثالث : قال عليه الصالة السالم، عن أبي جعفر سعد اإلسكاف عن

درجات وثالث كفارات وثالث موبقات   وثالث منجيات فأما الدرجات 

والناس نيام، و أما  والصالة بالليل ،الطعام فافشاء السالم، وإطعام

في السبرات، والمشي بالليل والنهار إلى  الوضوء الكفارات فإسباغ

، وأما الموبقات فشح مطاع، ا لصلواتالجماعات والمحافظة على 

ى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فخوف هللا في وهو

والفقر، وكلمة العدل في الرضا  الغنى السر والعالنية، والقصد في

 .والسخط

، عن الكليني، عن ابن قولويه عن المفيد، عن: الطوسي أمالي -ثانيا

، عن عمرو بن شمر علي، عن أبيه، عن اليقطيني، عن يونس، عن

ونحن جماعة  عليه الصالة السالمأبي جعفر  على دخلنا: جابر قال

: أوصنا يا ابن رسول هللا فقال: بعد ما قضينا نسكنا فودعناه وقلنا له

ليعن قويكم ضعيفكم، وليعطف غنيكم على فقيركم، ولينصح الرجل 

أخاه كنصحه لنفسه، واكتموا أسرارنا، وال تحملوا الناس على 
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عنا فإن وجدتموه للقرآن موافقا أعناقنا، وانظروا أمرنا وما جاءكم 

فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه االمر عليكم 

فقفوا عنده، وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا، فإذا 

كنتم كما أوصيناكم، لم تعدوا إلى غيره فمات منكم ميت قبل أن 

كان له أجر معه  فقتل يخرج  قائمنا كان شهيدا وإن أدرك قائمنا

 .بين يديه عدوا لنا كان له أجر عشرين شهيدا قتل  شهيدين،ومن

وقد آنتشرت في زمن اإلمام مجموعة من أخبار اليهود الذين 

عليه الصالة )اإلسالم بين عامة الناس مما جعل اإلمام تظاهروا ب

ونذكربهذا الخصوص هذا . يتصدى لهذه الظاهرة بقوة( السالم

    -:للعالمة المجلسي 84ج-الحديث الذي ورد في البحار

الفضل بن  ، عنودمحم بن إسماعيل علي، عن أبيه: الكافي. 

، عن زرارة عمر بن أذينة ، عنابن أبي عمير جميعا، عن شاذان

وهو محتب   السالمعليه الصالة أبي جعفر  جنب كنت قاعدا إلى: قال

أما إن النظر إليها عبادة، فجاءه رجل من بجيلة : مستقبل القبلة فقال

: عليه الصالة السالمفقال ألبي جعفر  عاصم بن عمر يقال له

لبيت المقدس في كل  تسجد إن الكعبة  :كان يقول كعب األحبار إن

 فما تقول فيما قال :عليه الصالة السالمأبو جعفر  غداة، فقال له

عليه الصالة أبو جعفر  ، القول ما قال كعب فقال لهصدق: كعب؟ فقال

معك وغضب، قال زرارة ما رأيته  كعب األحبار كذبت وكذب :السالم

ما خلق هللا عز وجل بقعة في : استقبل أحدا بقول كذبت غيره، ثم قال

على هللا  أكرموال -ثم أومأ بيده نحو الكعبة  -األرض أحب إليه منها 
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منها، لها حرم هللا األشهر الحرم في كتاب يوم خلق  عز وجل

ذو  ، ووذو القعدة ،شوال: للحج السماوات واألرض ثالثة متوالية

  .(1)رجب، وشهر مفرد للعمرة وهوالحجة

إن الموروث الهائل، من أألحاديث والنصائح وتفسير القرآن 

م، والحجج الدامغة ألعداء الدين الحنيف وأعداء أهل البيت وشيعته

علمه يدل على غزارة ( عليه الصالة السالم)والذي خلفه اإلمام 

. وتفرغه لنشر الوعي بالدين وأألخالق السامية ومقام أهل البيت

، والتي ( عليه الصالة السالم)وقد ساعدت الظروف المرحلية لإلمام 

تميزت بضعف الدولة األموية وحدوث إضطرابات داخلية للنظام 

التضييق الذي كان الحكام يمارسونه على السياسي مما خفف من 

وقد  .أهل البيت، على نشر آرائه الفقهية والتفسيرية واألخالقيه

روى إثنان من الفقهاء المقربين لإلمام ، دمحم بن مسلم وجابر 

ثالثون الف لألول وسبعون الجعفي، حوالي مائة ألف حديث منها 

عليه الصالة )م ألف للثاني مما يدل على غزارة ما جاد به اإلما

 .  من المواعظ والتفاسير والحكم(  السالم
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 (عليه الصالة السالم)أألحاديث الواردة عن اإلمام 

 

 

لحديث تصيبه  -وهللا  - جابر يا ) :عليه الصالة السالم)الباقر قال -1

خير لك مما طلعت عليه الشمس حتى . من صادق، في حالل وحرام

  1ح 5ص 1الكافي ج. تغرب

الحسن بن  ، عنأحمد بن دمحم بن خالد عدة من أصحابنا، عن -2

أبي جعفر  الجارود، عن، عن أبي دمحم بن سنانبن يقطين، عن  علي

يوم  إنما يداق هللا العباد  في الحساب: قال عليه الصالة السالم

 11ص 1الكافي ج .على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا القيامة

  5ح

، عن ابن أبي نجران ، عنسهل بن زياد ، عنالحسندمحم بن -3

عليه الصالة أبي جعفر  ، عندمحم بن مسلمالعالء بن رزين، عن 

أدبر : ثم قال له. أقبل فأقبل: لما خلق هللا العقل قال له: قال السالم
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وعزتي وجاللي ما خلقت خلقا أحسن منك إياك آمر : فأدبر، فقال

   24ح  24ص  1الكافي ج .أعاقبوإياك أنهي، وإياك أثيب وإياك 

حماد بن  ، عن (3)الفضل بن شاذان ، عندمحم بن إسماعيل-8

عليه أبي جعفر  ، عن رجل، عنربعي بن عبد هللا ، عنعيسى

الكمال كل الكمال التفقه في : قال: قال الصالة السالم

 32ص  1الكافي ج    .على النائبة  وتقدير المعيشة والصبرالدين،

 8ح 

، عن أبي عبيدة العالء بن رزين ، عندمحم بن عبد الحميد عن-7

من علم باب : قال عليه الصالة السالمأبي جعفر  عن( 2)الحذاء 

هدى فله مثل أجر من عمل به وال ينقص أولئك من أجورهم شيئا 

كان عليه مثل أوزار من عمل به وال ينقص  ضالل ومن علم باب

  8ح  37ص  1الكافي ج .أولئك من أوزارهم شيئا

الحسن بن  ، عنأحمد بن دمحم بن عيسى ، عندمحم بن يحيى-4

أبي جعفر  ، عن علي ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، عنمحبوب

من أفتى الناس بغير علم وال هدى لعنته : قال عليه الصالة السالم

  .، ولحقه وزر من عمل بفتياهالعذاب مالئكة الرحمة، ومالئكة

  3ح 82ص 1الكافي ج

، علي بن النعمان ، عنأحمد بن دمحم بن عيسى ، عندمحم بن يحيى-5

، عن أبي سعيد الزهري، داود بن فرقد عن عبد هللا بن مسكان، عن

وقوف عند الشبهة خير لا :قال عليه الصالة السالمأبي جعفر  عن



13 
 

، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا الهلكة من االقتحام في

  4ح  21ص 2الكافي ج                 .لم تحصه

، عن ابن علي بن النعمان ، عنأحمد بن دمحم ، عندمحم بن يحيى-4

( عليه الصالة السالم)أبي جعفر  ، عنسليمان بن خالدمسكان، عن

بلى : قلت( 1)أال أخبرك باالسالم أصله وفرعه وذروة سنامه؟ : قال

وذروة سنامه  الزكاة أما أصله فالصالة وفرعه: قال فداك جعلت

نعم : إن شئت أخبرتك بأبواب الخير؟ قلت: الجهاد ، ثم قال

جنة من النار، والصدقة تذهب بالخطيئة،  الصوم:قال فداك جعلت

 (: عليه الصالة السالم)ثم قرأ  وقيام الرجل في جوف الليل بذكر هللا،

   17ح 23ص 2ج الكافي  "تتجافى جنوبهم عن المضاجع "

يحيى بن  ، عنالنضر بن سويد أبيه، عنعنه، عن -9

كنت : قال أبي بصير الحلبي، عن أيوب ابن الحر، عن عمران

إن خيثمة ابن : فقال له سالم عليه الصالة السالم)أبي جعفر  عند

إن االسالم : أبي خيثمة يحدثنا عنك أنه سألك عن االسالم فقلت له

ولينا وعادى من استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا ونسك نسكنا ووالى 

وسألك عن االيمان : خيثمة، قلت صدق : عدونا فهو مسلم فقال

االيمان باهلل والتصديق بكتاب هللا وأن ال يعصي هللا، : فقلت

  7ح 34ص 2الكافي ج .خيثمةصدق : فقال

الحسن بن  ، عنأحمد بن دمحم بن عيسى ، عندمحم بن يحيى-11

أبا  سمعت: قال، عن علي ابن رئاب، عن حمران بن أعين محبوب

إن هللا فضل االيمان على االسالم : يقول( عليه الصالة السالم)جعفر 
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ح  72ص  2الكافي ج .المسجد الحرام بدرجة كما فضل الكعبة على

3  

، عن ابن سنان، عن أحمد بن دمحم بن عيسى ، عندمحم بن يحيى-11

عليه )أبي جعفر  ، عنعبد هللا بن دمحم الجعفي صالح بن عقبة، عن

أحق خلق هللا أن يسلم لما قضى هللا عز وجل، : قال( الصالة السالم

من عرف هللا عز وجل، ومن رضي بالقضاء أتى عليه القضاء 

وعظم هللا أجره، ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط هللا 

  9ح  42ص  2الكافي ج .أجره

، بريد بن معاوية ، عنجميل بن صالح بن محبوب، عن -12

علي  وجدنا في كتاب: قال( عليه الصالة السالم)جعفر أبي  عن

 -قال  (صلى هللا عليه وآله)رسول هللا  أن( عليه الصالة السالم)

والذي ال إله إال هو ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا  -وهو على منبره 

باهلل ورجائه له وحسن خلقه والكف عن  ظنه واآلخرة إال بحسن

ه إال هو ال يعذب هللا مؤمنا بعد التوبة اغتياب المؤمنين والذي ال إل

باهلل وتقصيره من رجائه وسوء خلقه  ظنه واالستغفار إال بسوء

عبد مؤمن باهلل  ظن واغتيابه للمؤمنين والذي ال إله إال هو ال يحسن

، بيده الخيرات كريم ، الن هللا عبده المؤمن ظن إال كان هللا عند

ثم  الظن به يستحيي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن

 2الكافي ج .وارغبوا إليه الظن ورجاءه، فأحسنوا باهلل ظنه يخلف

  2ح 51ص
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 :(عليه الصالة السالم)أبو جعفر  قال :علي بن إبراهيم تفسير -13

يوم  من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشا هللا قلبه أمنا وإيمانا

 42ح 313ص 5بحار األنوار ج  .القيامة

أبي، عن ابن محبوب، عن الثمالي،  :إبراهيمعلي بن  تفسير -18

 :قال أبي جعفر صلوات هللا عليه عن

يوم  ال تزول قدما عبد :هه وآليرسول هللا صلى هللا عل قال

عمرك فيما : هللا حتى يسأله عن أربع خصال من بين يدي القيامة

  أفنيته؟ وجسدك فيما أبليته؟ ومالك من أين كسبته وأين وضعته؟

 3 ح 279ص 5بحار األنوار ج  .وعن حبنا أهل البيت

من  :عليه الصالة السالمأبو جعفر  قال :علي بن إبراهيم تفسير -17

يوم  كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشا هللا قلبه أمنا وإيمانا

  42ح  313ص  5االنوار جبحار .القيامة

يحيى بن  ، عندمحم بن عيسى ، عنعلي بن إبراهيم عن: الكافي -14

أبو جعفر  قال: قال عليه الصالة السالمعن أبي عبد هللا  عقبة األزدي

مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القز كلما   :عليه الصالة السالم

ازدادت من القز على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج، حتى 

  13ح23ص 51بحاراالنوارج                       تموت غما،

عليه أبا جعفر  سمعت: قال مالك بن أعين عن: التمحيص -15

، ويبغض يا مالك إن هللا يعطي الدنيا من يحب: يقول الصالة السالم

 129ح 125ص 51ج. بحار االنوار  .وال يعطي دينه إال من يحب
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أبا  عن العدة، عن أحمد، عن أبيه، عمن ذكره بلغ به: الكافي -14

ئس العبد عبد له طمع يقوده، وبئس ب: قال عليه الصالة السالمجعفر 

  9ح 151ص  51ج  بحاراالنوار.  العبد عبد له رغبة تذله

، عن أحمد بن دمحم ، عندمحم بن يحيى عن: الكافي -باب الحسد  -19

أبو  قال: ، قالدمحم بن مسلم عن العالء بن رزين ابن محبوب، عن

فيكفر وإن إن الرجل ليأتي بأي بادرة  :عليه الصالة السالمجعفر 

 51بحاراالنوار ج . الحسد ليأكل االيمان كما تأكل النار الحطب

 131ح 235ص

، عن ابن دمحم بن عبد الجبار ، عنأبو علي األشعري: الكافي -21

: ، عن أبيه، عن ميسر قالعلي بن عقبة فضال، عن

 :فقال عليه الصالة السالمأبي جعفر  عند الغضب ذكر

ابدا حتى يدخل النار، فأيما رجل غضب إن الرجل ليغضب فما يرضى 

على قوم وهو قائم فليجلس من فوره ذلك، فإنه سيذهب عنه رجز 

الشيطان، وأيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه، فليمسه، فان 

 251ص  51بحاراالنوار ج               .    الرحم إذا مست سكنت

 23ح 

الحسن بن  ، عندمحممعلى بن  ، عنالحسين بن دمحم عن: الكافي -21

عليه أبي جعفر  ، عن أبي حمزة، عنعاصم بن حميد ، عنعلي

 :رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال: قال الصالة السالم

، ومن يوم القيامة من كف نفسه عن أعراض الناس أقال هللا نفسه
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. يوم القيامة كف غضبه عن الناس كف هللا تبارك وتعالى عنه عذاب

  38ح 241ص 51ج  .بحار االنوار

ابن أبي  عن الهمداني، عن علي، عن أبيه، عن: معاني األخبار -22

عليه الصالة أبي جعفر  ، عن دمحم بن حمران، عن أبيه، عنعمير

الفخر باألنساب والطعن في  :الجاهلية ثالثة من عمل:  قال السالم

  17ح  291ص 51بحاراالنوار ج . األحساب، واالستسقاء باألنواء

دمحم بن  ، عنأحمد بن علي عن: كتاب اإلمامة والتبصرة -23

الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني،  الحسن

: قال عليهم الصالة السالمعن أبيه، عن آبائه  جعفر بن دمحم عن

قريب من هللا، قريب من  السخي: رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال

والبخيل بعيد من هللا، بعيد من الناس، الناس، قريب من الجنة، 

 35ح 314ص  51بحاراالنوار ج .قريب من النار

أحمد بن  ، عن أبيه، والعدة، عنعلي بن إبراهيم عن: الكافي -28

، عن أبي حمزة، مالك بن عطية جميعا عن ابن محبوب، عن دمحم

 :قال عليه الصالة السالمأبي جعفر  عن

من  الزنا إذا ظهر :هللا عليه وآلهرسول هللا صلى  وجدنا في كتاب

بعدي كثر موت الفجأة، وإذا طفف المكيال والميزان أخذهم هللا 

منعت األرض بركتها من  الزكاة  بالسنين والنقص، وإذا منعوا

الزرع والثمار والمعادن كلها، وإذا جاروا في االحكام تعاونوا على 

عليهم عدوهم، وإذا الظلم والعدوان، وإذا نقضوا العهد سلط هللا 

قطعوا األرحام جعلت األموال في أيدي األشرار، وإذا لم يأمروا 
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بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، ولم يتبعوا األخيار من أهل بيتي، 

بحار .  سلط هللا عليهم شرارهم، فيدعو خيارهم فال يستجاب لهم

 3ح  349ص  51االنوار ج

إسماعيل بن  ، عنبن خالد أحمد بن دمحم عن العدة، عن: لكافيا -27

، عن جابر، عمرو بن شمر عن يوسف بن عميرة، عن مهران

 :قال عليه الصالة السالمأبي جعفر  عن

من طلب مرضاة الناس بما  :رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال

يسخط هللا كان حامده من الناس ذاما، ومن آثر طاعة هللا بغضب 

سد كل حاسد، وبغي كل باغ، الناس كفاه هللا عداوة كل عدو، وح

 51بحاراالنوار ج              . وكان هللا عز وجل له ناصرا وظهيرا

  2ح 392ص 

عليه  عن آبائه (عليه الصالة السالم)اإلمام الباقر روي عن -24

: كان يقول رسول هللا صلى هللا عليه وآله أن :عليهم الصالة السالمو

اإلخوان في المال، وإنصاف الناس مواساة : أشد األعمال ثالثة" 

 2ج  -الشيخ المفيد  -اإلرشاد "من نفسك، وذكر هللا على كل حال

  1ح  145ص

، عن عمرو بن شمر، عن سيف بن عميرة ،علي بن الحكم عن -25

عمود  الصالة: قال( عليه الصالة السالم)أبي جعفر  جابر، عن

ثبت األوتاد  ثبت العمودالدين، مثلها كمثل عمود الفسطاط، إذا 

                          .وإذا مال العمود وانكسر لم يثبت وتد وال طنبواالطناب،

 12ح  25ص  8الحر العاملي ج –وسائل الشيعه 
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، هارون بن مسلم عن( قرب اإلسناد)عبد هللا بن جعفي  -24

عليه الصالة )عن أبيه  جعفر بن دمحم ، عنمسعدة بن صدقة عن

 :قال( السالم

دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل،  إذا

وسائل  .فان صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه

  18ح 322ص  7ج –الحر العاملي -الشيعه

عن أبيه، عن سعد، عن اليقطيني، عن ( 1: )معاني األخبار -29

 عليه الصالةأبي جعفر  يونس، عن أبي أيوب عن أبي حمزة، عن

جمع الخير كله  :عليه الصالة السالمأمير المؤمنين  قال: قال السالم

النظر والسكوت والكالم، وكل نظر ليس فيه اعتبار : في ثالث خصال

، وكل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة، وكل كالم ليس فيه سهو فهو

 .ذكر فهو لغو

فطوبى لمن كان نظره عبرة، وسكوته فكرة، وكالمه ذكرا، وبكى 

 35ح 814ص  58بحاراالنوار ج .خطيئته وآمن الناس شرهعلى 

بكر  عن العطار، عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن: الخصال -31

، عبد هللا بن إبراهيم ، عنلحسن بن فضالا عن بن صالح

عليهم ، عن أبيه جعفر بن دمحم ، عن أبيه، عنالحسين بن زيد عن

إن أسرع  :عليه وآله رسول هللا صلى هللا قال: قال الصالة السالم

الخير ثوابا البر، وإن أسرع الشر عقابا البغي، وكفى بالمرء عيبا أن 

ينظر من الناس إلى ما يعمى عنه من نفسه، ويعير الناس بما ال 
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 58بحاراالنوار ج  .يستطيع تركه، ويؤذي جليسه بما ال يعنيه

 29ح 128ص

الخطاب،  عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبي: الخصال -31

أبي جعفر  ، عن رجل، عنسليم مولى طربالعن ابن أسباط، عن 

لدنيا دول فما كان لك فيها أ :سمعته يقول: قال عليه الصالة السالم

ثم . أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك أتاك ولم تمتنع منه بقوة

من يئس مما فات أراح بدنه، ومن قنع بما : أتبع هذا الكالم بأن قال

 52ح 93ص  51ج االنواربحار . أوتي قرت عينه

عليه أبا جعفر  سمعت: قال مالك بن أعين عن: التمحيص -32

، ويبغض يا مالك إن هللا يعطي الدنيا من يحب: يقول السالمالصالة 

  129ح 125ص 51بحاراالنوار ج .وال يعطي دينه إال من يحب

، عن علي بن الحكم عن العدة، عن البرقي، عن: الكافي -33

أبي جعفر  ، عن جابر، عنعمرو بن شمر ، عنالفرات الحسين بن

من : قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله: قال عليه الصالة السالم

أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد هللا أوثق منه بما في يد 

 5-15ص  51بحار االنوار ج                                       . غيره

  21ح 

الحسن بن  عن النضر، عن: أو النوادر الحسين بن سعيد -38

عليه الصالة أبي جعفر  زرارة، عنوابن رئاب، عن  موسى

أصل المرء دينه، وحسبه خلقه، وكرمه تقواه، وإن : قال: قال السالم

   27ح 293ص 51بحاراالنوار ج .الناس من آدم شرع سواء
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مالك بن  ، عن ابن محبوب، عنأحمد بن دمحم عن: المحاسن -37

: قال عليه الصالة السالمأبي جعفر  ، عن أبي حمزة، عنعطية

ما من سنة أقل مطرا من سنة ولكن هللا عز وجل : سمعته يقول

يضعه حيث يشاء إن هللا إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان 

قدره لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرهم، وإلى الفيافي والبحار 

والجبال وإن هللا ليعذب الجعل في جحرها بحبس المطر عن األرض 

ا من بحضرتها، وقد جعل هللا له السبيل إلى التي هي بمحلتها لخطاي

عليه الصالة أبو جعفر  ثم قال:مسلك سوى محلة أهل المعاصي، قال

 374ص 51ج بحاراالنوار.  فاعتبروا يا أولي االبصار :السالم

  55ح

 

أحمد بن الحسين بن  عن العطار، عن سعد، عن: الخصال -34

صفوان  ، عنالقاسمموسى بن  ، عن الحسن ابن الحصين، عنسعيد

عليه الصالة أبي جعفر  عن أبيه، عن عبد هللا بن بكير ، عنبن يحيى

رجل أحسنت إليه ويكافيك : أربعة أسرع شئ عقوبة: قال السالم

باالحسان إليه إساءة، ورجل ال تبغي عليه وهو يبغي عليك، ورجل 

عاهدته على أمر فمن أمرك الوفاء له ومن أمره الغدر بك، ورجل 

 11ح  353ص 51بحار االنوار ج.  قرابته ويقطعونهيصل 

 

عن إبن محجوب ، عن أبي أيوب ، عنه، عن أحمد بن دمحم ،  -35

إن :  قال( عليه الصالة السالم)عن دمحم بن مسلم ، عن أبي جعفر

فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل قريب أو  الحاجة العبد يسأل هللا

للملك ال : هللا تبارك وتعالى إلى وقت بطئ، فيذنب العبد ذنبا فيقول

تقض حاجته واحرمه إياها، فإنه تعرض لسخطي واستوجب 

  18ح 251ص 2الكافي ج .الحرمان مني
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عثمان بن  ، عنأحمد بن دمحم بن خالد عدة من أصحابنا، عن -34

عليه الصالة )أبو جعفر  قال: قال عيسى بن الضحاك ، عنعيسى

عجبا للمختال الفخور وإنما خلق من نطفة ثم يعود جيفة ( : السالم

ح  329ص  2الكافي ج  . وهو فيما بين ذلك ال يدري ما يصنع به

8 

 

إسماعيل بن  ، عنأحمد بن دمحم بن خالد عدة من أصحابنا، عن -39

، عن جابر، عمرو بن شمر ، عنسيف بن عميره ، عنمهران

صلى هللا )رسول هللا  قال :قال( عليه الصالة السالم)أبي جعفر  عن

من طلب مرضاة الناس بما يسخط هللا كان حامده من  :(عليه وآله

طاعة هللا بغضب الناس كفاه هللا عداوة كل  امالناس ذاما ومن ر

عدو، وحسد كل حاسد، وبغي كل باغ وكان هللا عز وجل له ناصرا 

 2ح  352ص 2الكافي ج  .وظهيرا

 

عليه الصالة أبي جعفر  عن ،دمحم بن مسلم عن: التمحيص-40

، وال يعطي اآلخرة إن هللا ليعطي الدنيا من يحب ويبغض: قال السالم

إال من يحب، وإن المؤمن ليسأل ربه موضع سوط في الدنيا فال 

يعطيه، ويسأله اآلخرة فيعطيه ما شاء ويعطي الكافر في الدنيا قبل 

               .يه شيئاأن يسأله ما شاء، ويسأله موضع سوط في اآلخرة فال يعط

  59ح  72ص  49بحاراالنوار ج

 

، عن ابن أبي عمير ، عن أبيه، عنعلي بن إبراهيم: لكافيا-41 

رسول  قال :قال  عليه الصالة السالمأبي جعفر  ميسر، عن أبيه، عن

الزائد في  -وكل نبي مجاب  -خمسة لعنتهم  :هللا صلى هللا عليه وآله
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لسنتي، والمكذب بقدر هللا، والمستحل من عترتي كتاب هللا، والتارك 

 49بحار االنوار ج  .ما حرم هللا، والمستأثر بالفئ المستحل له

 18ح  117ص

 

عليه الصالة أبي جعفر  في رواية أبي حمزة، عن: المحاسن-42

علي  التاركون والية :رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال: قال السالم

المنكرون لفضله المظاهرون أعداءه خارجون  عليه الصالة السالم

 138ص  49بحاراالنوار ج .  منهم على ذلك مات عن االسالم، من

 12ح 

 

، عن يونس، يحيى بن أبي عمران عن :علي بن إبراهيمتفسير - 43

 : قال عليه الصالة السالمأبي جعفر  عن ابن الطيار عن حماد، عن

هو الذي ال يستطيع حيلة الكفر فيكفر، : سألته عن المستضعف فقال

وال يهتدي سبيال إلى االيمان فيؤمن ال يستطيع أن يؤمن وال يستطيع 

أن يكفر، فهم الصبيان ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول 

  1ح  175ص 49بحاراالنوار ج . الصبيان ومن رفع عنه القلم

 

، أحمد بن دمحم بن عيسى ، عن بن يحيىدمحم عن: الكافي-44

: ، عن أبي النعمان قالإسحاق بن عمارعن علي بن الحكم عن

يا أبا النعمان ال تكذب علينا كذبة   :عليه الصالة السالمأبو جعفر  قال

فتسلب الحنيفية، وال تطلبن أن تكون رأسا فتكون ذنبا، وال تستأكل 

ومسؤول، فان صدقت  الناس بنا فتفتقر، فإنك موقوف ال محالة

 49جبحار االنوار                           . كذبناك كذبت  صدقناك وإن

 1ح  233ص 
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، عن ابن عثمان بن عيسى عن العدة، عن البرقي، عن: الكافي-45

: قال عليه الصالة السالمأبي جعفر  ، عندمحم بن مسلم مسكان عن

أقفاال وجعل مفاتيح تلك األقفال الشراب،  إن هللا عز وجل جعل للشر

 3ح  234ص 49بحاراالنوار ج . والكذب شر من الشراب

 

إن هللا خبأ  :عليه الصالة السالمالباقر  قال:  الدرة الباهرة  -84

 :ثالثة في ثالثة

. خبأ رضاه في طاعته، فال تحقرن من الطاعة شيئا، فلعل رضاه فيه

تحقرن من المعصية شيئا، فلعل سخطه وخبأ سخطه في معصيته فال 

بحار   .يوخبأ أولياءه في خلقه فال تحقرن أحدا، فلعله الول. فيه

 38ح  144ص  57االنوار ج 

 

، عن ابن أبي عمير ، عن أبيه، عنعلي بن إبراهيم: الكافي -85

: قال عليه الصالة السالمأبي جعفر  جميل بن دراج، عن زرارة، عن

الشئ من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، سألته عن الرجل يعمل 

ال بأس ما من أحد إال وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير، : قال

  14ح  298ص  49بحاراالنوار ج . إذا لم يكن صنع ذلك لذلك

 

أبي جعفر  عندمحم بن مسلم بن عالء عن الحسن بن علي عن -84

إن ذنوب المؤمنين مغفورة لهم فليعمل  :قال عليه الصالة السالم

فضائل              .المؤمن لما يستأنف اما انها ليست اال ألهل االيمان

 31ح 38ص -الشيخ الصدوق -الشيعه

 

بن الوليد رحمه هللا قال  دمحم بن الحسن بن أحمد حدثني -89

وعامر بن  دمحم بن قيس عن دمحم بن الحسن الصفار حدثني



25 
 

رسول هللا صلى  قال: قال عليه الصالة السالمأبي جعفر  عن السمط

قوم عليهم ثياب من نور على  يوم القيامة يأتي هللا عليه وآله وسلم

يتخطون صفا بعد صف حتى  السجود وجوههم نور يعرفون بآثار

والشهداء  يصيروا بين يدي رب العالمين يغبطهم النبيون والمالئكة

طاب من هؤالء يا رسول هللا الذين والصالحون قال له عمر بن الخ 

أولئك شيعتنا  :والصالحون قال والشهداء يغبطهم النبيون والمالئكة

 -الشيخ الصد وق -فضائل الشيعه                         .مامهموعلى إ

- 24ح 31ص

 

 

عليهم علي بن الحسين  قال دمحم بن: قال ابن المبارك وعن -71

من أعطى الخلق والرفق فقد أعطي الخير والراحة،   :الصالة السالم

وحسن حاله في دنياه وآخرته، ومن حرم الخلق والرفق كان ذلك 

ص  57بحار األنوار ج .سبيال إلى كل شر وبلية إال من عصمه هللا

 23ح144

 

عليه الصالة )وقبل الختام نورد بعضا من األحاديث القصيره لإلمام  

لما فيها  57ج  -والتي أوردها العالمة المجلسي في البحار(  السالم

 : الساميةوالنصائح من العبر

يا بني إياك والكسل : البنه عليهما الصالة السالمعلي  قال دمحم بن

والضجر فإنهما مفتاح كل شر، إنك إن كسلت لم تؤد حقا وإن 

 .ضجرت لم تصبر على حق
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أشد األعمال : قال السالم عليه الصالةأبي جعفر  وعن حجاج، عن

ذكر هللا على كل حال، وإنصافك الناس من نفسك ومواساة  :ثالثة 

  .األخ في المال

 

أكثر مما  الظالم من دين المظلوم ما يأخذ:  عليه الصالة السالموقال 

  .المظلوممن دنيا  الظالم يأخذ

 

وإن  إنا ال نغني عنكم من هللا شيئا إال بالورع،: وقال لبعض شيعته 

حسرة من  يوم القيامة واليتنا ال تدرك إال بالعمل، وإن أشد الناس

 .وصف عدال وأتى جورا

 

 .من عمل بما يعلم علمه هللا ما لم يعلم:  عليه الصالة السالموقال 
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 تم ، بعونه تعالى ،

 1914في اليوم الثالث والعشرين من شهرنيسان ،  

                              

 

 

 

 :بحث وجمع وإعداد  

 

 أحمد عبد األمير آلشماع

 نيابة عن زوجته الحاجة أم بال ل


