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 )١(إنشاء املربة وأهدافها  

ًتأسست يف دولة الكويت طبقا ألحكام القوانني الـصادرة يف شـأن األنديـة ومجعيـات 
مـربة اآلل «النفع العام واملربات اخلرييـة والقـرارات املنفـذة هلـا مـربة أطلـق عليهـا اسـم 

 . مقرها مدينة الكويت»واألصحاب
م ٢٨/٢٠٠٥امعيـة والعمـل رقـم وقد تم إشهارها بموجب قرار وزير الشؤون االجت

وقد سجلت املربة يف إدارة اجلمعيات اخلريية واملربات بوزارة الشؤون االجتامعيـة والعمـل 
 ٢٣حتت رقم

 :أهداف املربة
األخيـار ) الصحابة(األطهار واألصحاب ) آل البيت( العمل عىل غرس حمبة اآلل - ١

 .يف نفوس املسلمني
ًد املجتمـع وخـصوصا تلـك املتعلقـة بـرتاث اآلل  نرش العلوم الرشعية بـني أفـرا- ٢

 .واألصحاب من عبادات ومعامالت
 التوعية بدور اآلل واألصحاب، وما قاموا به من خدمات جليلة لنرصة اإلسـالم، - ٣

 .والدفاع عن املسلمني وحتقيق هدي القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة
 رشائـح املجتمـع مـن خـالل جتليـة بعـض  دعم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بـني- ٤

املفاهيم اخلاطئة التي رسخت يف نفوس بعض املسلمني عن أهل البيت األطهار والـصحابة 
 .األخيار

                                                                                                                         

 .ًحرفيا من واقع النظام األسايس للمربة الصادر بقرار وزير الشؤون االجتامعية والعمل) ١(
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 »شكر وتقدير « 
 

 خ الكريم بدر حممـد بـاقريرس مربة اآلل واألصحاب أن تتقدم بالشكر والتقدير إىل األ
 .جلهده الطيب يف إعداد هذا الكتاب 

ًأن توضح لقرائها الكرام أن مركز البحوث والدراسات فيها ال يـألو جهـدا عـىل وتود 
 .ُتأليف ما يتيرس له من مواد علمية يصب حمتواها يف حتقيق األهداف النبيلة للمربة

تيـرس للمركـز مـن الكتابـات يوباإلضافة إىل ذلك لعله من املناسب االستفادة من كـل مـا 
 سائلني اهللا سبحانه أن جيزي كل جمتهـد بـاالجرين، وأن جيمـع املتاحة يف املكتبة االسالمية،

سالمية عىل كلمة اهللا تعاىل وهدي رسوله الكريم صىل اهللا عليه وآله وسلم عىل هذه األمة اإل
 .اللهم آمني ... املنهج املبارك لآلل واألصحاب 
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 املقدمة
 فيه، احلمدهللا حتـى يـرىض واحلمـد هللا إذا ً مباركاً طيباً كثرياًاحلمد هللا محدا        

، وصىل اهللا وسلم وبـارك عـىل خـري ولـد آدم سـيدنا ريض، واحلمد هللا بعد الرىض
 :ه أمجعني أما بعدتباوحبيبنا وقرة أعيننا حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين وصح

للقـارئ الكـريم   أن أطرح طرحا موضـوعيا يبـنيبحثلفإين سأحاول يف هذا ا
هدي أحد أئمة املسلمني وأئمة آل البيت وهـو اإلمـام حممـد بـن عـيل بـن احلـسني 

فكـان لعـدة  ً، أما اختياري هلذا البحث وهذه الشخـصية حتديـدا»الباقر«املعروف بـ
 :أسباب  منها

ر مـن روايـات استقصت كل مـا ورد عـن اإلمـام البـاقندرة الكتب التي : أوال
، وندرة الكتب التي حتدثت صحيحة عىل املستوى العقائدي والفقهي واألخالقي

 . أو تقصريعن شخصية هذا اإلمام بموضوعية ودون مبالغة
 عنه وعن آل بيت النبي صلوات اهللا وسالمه ّ الدفاع عن هذا اإلمام والذب:ًثانيا

أباطيـل اختـذها » لبـاقرا«ُ، فقد نسبت لإلمـام  وعن اإلسالم عامة،اصةعليهم خ
جئون إليه لتربير شذوذهم تًه، وجعلوها ملجأ يلبحفون تل يًأصحاب األهواء رداء

 ً دينـاا هـذا الـشذوذ والـضالللـوّم، ثم لبسوا عىل عامة املـسلمني وجعوضالهل
مـن و وغـريه مـن أئمـة آل البيـت »البـاقر«سم ا  منوجعلوا  اهللا إىلتقربون به ي
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 لتمرير هذه البدع والضالالت ًجوازالمني بآل بيت نبيهم، العاطفة التي تربط املس 
 .أهل القبلة عقول وقلوبعىل 
 صـلوات ريب كل مسلم ملن ينحدر من نسل نبينا الكـريم ّاحلب الذي يكنه: ًثالثا

واسـتطالع   أعالم بيـت النبـوةترمجةّ والذي حيثنا عىل التعرف عىل وسالمه عليه
هنـج  هبدهيم والسري عىل هنجهـم املـستقى مـن ة، واالقتداءسريهتم الطيبة العطر

 يف حـب ً، فمن كـان صـادقاسيدهم وسيدنا حممد صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم
 صلوات اهللا وسالمه عليهم فينبغـي عليـه أن يقتـدي هبـم كرامالنبي وآل بيته ال

ُ يبعدانه عن هدي من حيب، ورحـم لتعصب أنليسمح للهوى وال أن ويتبعهم و
 آثـره وآثـر موافقتـه وإال مل ً من أحب شيئاّعلم أنا«: يقول عياض إذ القايضاهللا 

سلم آله و فالصادق يف حب النبي صىل اهللا عليه و،ًعياّ يف حبه وكان مدًيكن صادقا
 االقتداء به واتباع سنته واتباع أقواله وأفعاله :من تظهر عالمات ذلك عليه وأوهلا
ِقـل إن كنـتم حتبـون اهللاَّ فـاتبعوين  ﴿:تعـاىل قال ،والتأدب بآدابه يف عرسه ويرسه ُ ُِّ َّ َُ َ ُِ ُ ْ ُ ِ ْ

ٌحيببُكم اهللاُّ ويغفر لُكم ذنوبُكم واهللاُّ غفور رحيم﴾ َّ ٌ ْ ْ ْ ُ ِْ ُِ َُ َْ َ َ َ ُْ َ ِ ُ)١(« . 
ّ صـدمات عـدة إىلريض اهللا عنه » الباقر«وقد تعرضت خالل بحثي يف سرية       

 ُلصقت هبذا اإلمام فجعلتُ أاألحاديث املفرتاة التيّوذلك بسبب الكم اهلائل من 
  هـو قـول،ّاحلق ومعرفة مـنهج وسـلوك وتـراث هـذا اإلمـاممنهجي يف معرفة 

                                                                                                                         

 .٢/٢٤تعريف حقوق املصطفى  الشفا ب) ١(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٩ 
َّكل يشء خالف كتاب اهللا رد «: »الباقر«  ٍ ، فجعلت كتاب اهللا » كتاب اهللا والسنةإىلّ

 قبـول يف يف كفتهام مل أجـد ضـريا ً فام كان راجحا،وسنة رسوله الصحيحة امليزان
ُهت اإلمام الباقر عنه وعلمت يقينا بأنه َّ، وأما ما خالفهام فقد نز»باقرال «إىلنسبته 
لبعض هذه اإلفرتاءات مع الرد عليها  أمثلة باطيل املفرتاة عليه وقد رضبتمن األ
، وال أزعم أين قد استوفيت مجيع اجلوانب يف حياة هذا الطود الشامخ ً وعقالًنقال

 املـنن ي وصوابا فمن اهللا وحده الـرمحن ذوإنام اجتهدت قدر الطاقة فام كان حقا
 . فمن نفيس ومن الشيطان وأسال اهللا العفو واملغفرةًوأما ما كان خطأ

وال يسعني إال أن أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من ساندين وعاونني يف إمتام هذا       
ّالبحث وأخص بالذكر أخوي   حممد سامل اخلرض والشيخ الكريمالشيخ ني الفاضلّ

 فلوال جهودمهـا تعاىلًن كانا مرجعا يل بعد اهللا يذل محد التميمي، ال بن عيلمالكري
الكريمة ملا متكنت من إمتام هذا البحث وأسأل اهللا جل وعال أن جيعل ما كتبنـا يف 

وأسـأله عـز وجـل أن يف القـول والعمـل ميزان حسناتنا وأن يرزقنا اإلخالص 
وأن جيمعنا مع آل النبي وصحابته يف دار ،  ملا حيبه ويرضاه يلهمنا التوفيق والسداد

 . مع النبيني والشهداء والصاحلنيالرضوان
 

  عفو ربه ومغفرته ورضوانهإىلالفقري 
                          بدر حممد باقر



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٠ 

 
 ٌكلمة البد منها

، أن نعرف مـن هـم آل »الباقر«ُّهيمنا قبل أن نرشع يف احلديث عن سرية اإلمام 
 .اهللا وسالمه عليهم، وما الواجب علينا جتاههمبيت النبي صلوات 

ِّآل بيت النبي صلوات اهللا وسالمه عليهم هم كل من التقى مع النبي حممد صىل 
 وهم آل العباس وآل عيل، وآل جعفر وآل عقيل كـام )١(اهللا عليه وآله وسلم يف هاشم

سبب أن أزواج النبي حممد مـن آل بيتـه صـىل اهللا وسـلم علـيهم أمجعـني وذلـك بـ
 .املصاهرة

 وذلك لقرابتهم من النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ًوالواجب علينا حبهم مجيعا
َّوألن النبي صلوات اهللا وسالمه عليه أوصانا بذلك كام يف احلديث الـرشيف الـذي 

 : بسنده عن يزيد بن حيان قال»مسلم«رواه  اإلمام 
بن أرقم فلام جلسنا إليه  زيد إىلانطلقت أنا وحصني بن سربة وعمر بن مسلم  «

ً لقد لقيت يا زيد خريا كثريا رأيت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم :قال له حصني ً
ً لقد لقيت يا زيد خريا كثريا،وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه  حدثنا يا ،ً

 قال يا ابـن أخـي واهللا لقـد ،زيد ما سمعت من رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

                                                                                                                         

» جـالء األفهـام « كتـابإىل فإين أنصحه بالرجوع ،)؟من هم آل البيت(من أراد اإلستزادة يف مبحث  )١(
 ) الـصحبة والنـسب مجـع بـني رشيفملـن معايل الرتب( للعالمة ابن القيم رمحه اهللا، ومن املعارصين كتاب

 . رمحه اهللا العبد اجلادر سامل مساعدخللشي



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢١ 
ت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول اهللا صىل اهللا عليه كرب 

 قام رسول اهللا صـىل اهللا : ثم قال،وآله وسلم فام حدثتكم فاقبلوا وما ال فال تكلفونيه
ًعليه وآله وسلم يوما فينا خطيبا بامء يدعى مخا بني مكة واملدينة فحمد اهللا وأثنى عليه  ًّ ٍ

 بعد أال أهيا الناس فإنام أنا برش يوشك أن يـأيت رسـول ريب ّ أما:ووعظ وذكر ثم قال
 وأنا تارك فيكم ثقلني أوهلام كتاب اهللا فيه اهلدى والنور فخـذوا بكتـاب اهللا ،فأجيب

 وأهل بيتي أذكـركم اهللا يف : ثم قال، فحث عىل كتاب اهللا ورغب فيه،واستمسكوا به
 أهل بيتي فقال له حصني ومن أهل أهل بيتي أذكركم اهللا يف أهل بيتي أذكركم اهللا يف

نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته مـن : بيته؟ يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال
 هم آل عيل وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس :هم؟ قالمن  و:حرم الصدقة بعده قال

 .)١( » نعم: قال، كل هؤالء حرم الصدقة؟:قال
قوا تعريـف آل البيـت واقتـرصوا عـىل َّ    وقد غفل البعض عن فهم ذلك فضي

ُّأفراد معدودين منهم خص وأمهلـوا اآلخـرين، بـل ِّوهم باحلـب والثنـاء والتعظـيم، ٍ
َّتباع، فعندما نجد مـن يـدعي حـب َّ، وغفلوا أن آية احلب هي االوطعنوا يف بعضهم ِّ

َّنبينا صىل اهللا عليه وآله وسلم فدليل حبه هو إتباع هديه وسريته أمـا أن يـد َّ عي حبـه ِّ
َّعي حـب ّادعائـه قـط، وكـذا مـن يـديف  ًاوهو أبعد ما يكون عن هنجه فليس صادق

الصحابة وآل بيت النبي صلوات اهللا وسالمه عليهم، يتوجب عليه أن يكـون هديـه 

                                                                                                                         

 ).٤٤٢٥(  رقم)فضائل عيل بن أيب طالب(، باب )فضائل الصحابة(حيح مسلم كتاب ص) ١(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٢ 

ّموافقا هلدهيم فيحب من أحبوا ويؤمن بام آمنوا  َّ َّ ويعمل بعملهم وهنجهم، أمـا أن  به،ً
ًيدعي حبهم ويكون خمالفا ما فهم حقيقة املحبة ومـا  لسريهتم وهنجهم فهذا مسكني َّ

ُّه إال حرية وضالال، فيظن ُؤعاّزاده اد ً ٍنه عىل خريأً ً بحبه حممدا وآل بيته وأصحابه وهو َّ ِّ
 .ِّأبعد ما يكون عن احلق واهللا املستعان

ّنا نحب كـل آل بيـت حممـد صـلوات اهللا وسـالمه ّنفإ أما اعتقادنا كمسلمني، 
ِّنوقرهم وذلك لقرابتهم من النبي وحلبنا ملحمد صلوات اهللا وسـالمه عليـه عليهم و َّ ِّ

ُّوأما من عرف منهم بالعلم والصالح والتقوى فنحبه ألمرين، أوهلام  تقواه وصالحه :ّ
 .  قرابته من النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم:وعلمه، وثانيهام

َّويف هذا البحث سأعمل جاهدا ألبني سرية ومنهج ق  من أقطاب آل البيت ٍطبً
َّنه كان ممن يتبعون النبيأ رضوان اهللا عليه، وكيف »الباقر«حممد وهو اإلمام   صىل اهللا َّ

َّ وال خيالفونه، فلم يكن مبتدعا، بل كان حكم اهللا ورسوله هو املقدم عليه وآله وسلم ً
 . عليهتعاىلًدائام لديه رضوان اهللا 

 
 
 
 
 



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٣ 
 الفصل األول 

  ذاتيةِإرشاقة
 :مه ولقبهاس

 أبـو جعفـر اهلاشمي القريشهو حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب 
 .  ريض اهللا عنهم)١(ُّ أمه أم عبد اهللا بنت احلسن بن عيل بن أيب طالب»الباقر«

ِّلقب ب  :»لسان العرب« قال ابن منظور يف  كام لنبوغه يف العلم وتوسعه فيهالباقرُ
َّ رضوان اهللا علـيهم ألنـه بقـر »الباقر« احلسني بن عيل وكان يقال ملحمد بن عيل بن« َ

َ وتبقـر يف العلـم وأصـل الب،َالعلم وعرف أصله واستنبط فرعـه َ َّ ّر الـشق والفـتح ْقـَ
ًوالتوسعة، بقرت اليشء بقرا فتحته ووسعته ْ ََ ََ فـام بـال هـؤالء :  ويف حديث حذيفـة،ُْ
َالذين يبقرون بيوتنا أي يفتحوهنا ويوسعوهنا َ ُ ْ َ...«) ٢(. 

 :وقد قال فيه القرظي
 .)٣(ّيا باقر العلم ألهل التقى              وخري من لبى عىل األجبل        

 هـو البـاقرَّ من لقبه بّ  أن»بحار األنوار« واملجليس يف »اإلرشاد« املفيد يف ذكرو
وهذا القول مل نجد له مستندا صحيحا رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وصحبه وسلم، 

                                                                                                                         

 .)٢٦/١٣٧(هتذيب الكامل ) ١(
 .)٤/٧٣ (لسان العرب) ٢(
 .)٤/٤٠٤(سري أعالم النبالء ) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٤ 

ّرخييا أو حديثياتا  آية اهللا الشيخ حممد آصف حمسني يف كتابه   هذه الرواياتتتبع وقد ،ّ
 .ّ عدم صحة أي منهاإىلفخلص » مرشعة بحار األنوار«

 :ثناء العلامء عليه
 »اإلمام الثبت اهلاشمي العلوي املدين أحـد األعـالم«: الذهبياحلافظ قال عنه 

لـرشف والديانـة والثقـة والـسؤدد وكـان كان أحد من مجع العلم والفقه وا«: وقال
 .)١(»يصلح للخالفة

حممد بن عيل بن احلـسني بـن عـيل بـن أيب طالـب «: ابن كثرياحلافظ قال عنه و
ٌّ، وأمه أم عبد اهللا بنت احلسن بن عيل، هو تـابعي »الباقر«القريش اهلاشمي أبو جعفر  ّ ّ

ًجليل كبري القدر كثريا، أحد أعالم هذه األمة علام وعمال ً ً وسيادة ورشفـاً وقـال ،)٢ (»ً
ًلبقره العلوم واستنباطه احلكم كـان ذاكـرا خاشـعا صـابرا » الباقر«وسمي «:  ًأيضا ً ً

ًوكان من ساللة النبوة رفيع النسب عايل احلسب وكان عارفا باخلطرات كثري البكـاء 
 .)٣(»ًوالعربات معرضا عن اجلدال واخلصومات
حممد بن عيل بن احلـسني بـن «: رمحه اهللا وقال عنه احلافظ ابن حجر العسقالين

 .)٤ (»ٌثقة فاضل» الباقر«عيل بن أيب طالب أبو جعفر 
                                                                                                                         

 ).١/١٢٤(تذكرة احلفاظ ) ١(
 ).٩/٣٣٨( البداية والنهاية )٢(
 ).٩/٣٣٩ (البداية والنهاية) ٣(
 ).٢/١١٤(تقريب التهذيب ) ٤(
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٢٥ 
ًسـيجد ال حمالـة مـدحا وإشـادة » البـاقر«َّومن تتبع أقوال أهل العلم يف اإلمام   ً

ّ ابن تيميه الذي يتهمه املتعصبة بالنصب قد مدحه يف أكثر  تقي الدينبفضله، بل حتى
  »١٩/٦٩جممـوع الفتـاوى «من أراد التأكد من ذلك فليطالع من موضع من كتبه و

عىل سبيل املثال ال احلرص، أما املغايل فإنه ال يقنع سوى بـالغلو فـيهم، فينـسب هلـم 
َّالعصمة والعلم املطلق وما أشبه ذلك، بل ويتهم من ينفـي عـنهم مثـل هـذا الغلـو 

َّبالنصب وبمعاداة أهل البيت متناسيا هبذا الوصية الن  :بوية القائلةً
عبـد اهللا : التطروين كام أطرت النـصارى ابـن مـريم فـإنام أنـا عبـده فقولـوا«
 فكيف اّ، فإن كان الغلو يف خري اخللق حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم حمرم)١(»ورسوله

ّبمن هم دونه يف الفضل والعلم والتقوى، ولو أن هؤالء الغـالة طرحـوا التعـصب  َّ
 ألدركوا البعد الكبري بينهم ، كتاب اهللا وسنة نبيه الصحيحة الثابتةًجانبا واكتفوا بام يف

 .وبني هدي النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وآل بيته الكرام
 
 
 
 

                                                                                                                         

)  ٣١٨٩( رقـم ،)واذكر يف الكتاب مريم إذ إنتبـذت( باب)أحاديث األنبياء(كتاب  صحيح البخاري) ١(
 ).٣/٣٠٥(خالصة عبقات األنوار 
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 :مولده ونشأته 
 ِ استـشهادَوكان ذلـك قبـل. )١(ّولد سنة ست ومخسني عىل قول أمحد بن الربقي
قتل جدي احلسني «:  الباقرعفراحلسني ريض اهللا عنه وأرضاه بأربع سنني، قال أبو ج

 .)٢ (»ويل أربع سنني، وإين ألذكر مقتله، وما نالنا يف ذلك الوقت
إن مولده يـوم الثالثـاء ثالـث صـفر سـنة سـبع ومخـسني « :وقال ابن خلكان

 .)٣ (»للهجرة، وكان عمره يوم قتل جده احلسني ريض اهللا عنه وأرضاه ثالث سنني
ٌ زاخر بـالتقوى ٌ عنه، فهو بيتتعاىل ريض اهللا »رالباق«وأما البيت الذي نشأ فيه 

 . ؛ كام سنبني ذلك يف املباحث القادمةوالورع والعلم والعبادة
 :أبوه

 احلسني بن اإلمام عيل بن  أيب طالب بن عبد املطلب بن  اإلمامهو اإلمام عيل بن
الفه بنـت ُّ، أمه أم ولد، اسمها سـريض اهللا عنه)٤(هاشم اهلاشمي املدين زين العابدين

ربيع «، وقد ذكر أبو القاسم الزخمرشي يف كتاب )٥(غزالة: ملك الفرس يزدجرد، وقيل
َّ أن الصحابة، ريض اهللا عنهم، ملا أتوا املدينة بسبي فارس يف خالفة عمر بـن »األبرار

                                                                                                                         

 .)٩/٣١٢ (هتذيب التهذيب، )٧/٤٣٦ (تاريخ اإلسالم) ١(
 .)٢/٣٢٠(تاريخ اليعقويب ) ٢(
 .)٤/١٧٤(وفيات األعيان ) ٣(
 ).٦/٤٣١(تاريخ اإلسالم ) ٤(
 ).٤/٣٨٦(سري أعالم النبالء ) ٥(
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٢٧ 
اخلطاب، ريض اهللا عنه، كان فيهم ثالث بنات ليزدجرد، فباعوا السبايا، وأمـر عمـر  

َّإن بنات امللوك ال : ًد أيضا، فقال له عيل بن أيب طالب، ريض اهللا عنهببيع بنات يزدجر
:  العمل معهن قـالإىلكيف الطريق : يعاملن معاملة غريهن من بنات السوقة، فقال

يقومن مهام بلغ ثمنهن قام به من خيتارهن فقومن وأخذهن عيل، ريض اهللا عنه، فدفع 
ني وأخـرى ملحمـد بـن أيب بكـر واحدة لعبـد اهللا بـن عمـر وأخـرى لولـده احلـس

ً، ريض اهللا عنهم أمجعني، فأولد عبد اهللا أمته ولده ساملا، وأولد )١(الصديق،وكان ربيبه
احلسني زين العابدين، وأولد حممد ولده القاسم، فهؤالء الثالثة بنو خالة، وأمهاهتم 

أ فيهم عيل ، وكان أهل املدينة يكرهون اختاذ أمهات األوالد حتى نش )٢( بنات يزدجرد
ًبــن احلــسني والقاســم بــن حممــد وســامل بــن عبــد اهللا، ففــاقوا أهــل املدينــة فقهــا 

 .)٣( ًوورعا،فرغب الناس يف الرساري
ًوكان ريض اهللا عنه وأرضاه ثقة عابدا زاهدا عاملـا ورعـا، اجتمعـت فيـه ً ً ً  ُّ جـلً

 . كثري ممن عارصوهٌدحه خلقَالفضائل وقد م
وكان ثقة مأمونا كثـري « :ما نصه» زين العابدين«م إلماقال ابن سعد يف ترمجته ل

ًاحلديث عاليا رفيعا ورعا ً  ما رأيـت قرشـيا « :بن عيينة عن الزهري قولها، وقد نقل »ً
                                                                                                                         

 بنفقته، وهذا مثال واضح وظاهر عىل قوة العالقة بني أيب بكر ليعوله ويرعاه، ويتكفأي : ربيبه) ١(
 .الصديق وعيل بن أيب طالب ريض اهللا عنهام

 ).٣/٢٦٧(وفيات األعيان  )٢(
 ).٣/٢٦٨(وفيات األعيان  )٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٨ 

  :، وقـال أيـضا»أفضل من عيل بن احلسني وكان مع أبيه يوم قتل وهو مريض فـسلم 
َّما رأيت أحدا كان أفقه منه ولكنه كان قليل احلديث«  : ابن وهب عن مالـك، وقال»ً
، وقال »مل يكن يف أهل بيت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم مثل عيل بن احلسني«

سمعت عيل بـن احلـسني وكـان أفـضل هاشـمي « :محاد بن زيد عن حييى بن سعيد
 :، وقـال العجـيل»مـا رأيـت أورع منـه« : أن سعيد بن املسيب قالى، ويرو»أدركته

ما أكل عيل بن احلسني لقرابته من رسول « :ويرية بن أسامء وقال ج،»مدين تابعي ثقة«
 .)١( »ًاهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم درمها قط

ً عنه وأرضاه حمبا للصاحلني وعىل تعاىلوقد كان اإلمام عيل بن احلسني ريض اهللا  ّ
 فقد كان صىل اهللا عليه وآله وسلمّرأسهم خري البرش بعد األنبياء، وهم صحابة النبي 

ِل الشيخني أبا بكر وعمر حتى أنه قد سئلجي ُ كيف كانت منزلة أيب بكر وعمر عنـد : ُّ
بمنـزلتهام منـه «:  القرب، ثـم قـالإىل، فأشار بيده رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

 .)٢(»الساعة
أخـربين :  أيب فقالإىلجاء رجل «:  عن أبيه قال بن حممد»الصادق«عن جعفرو

ِّوتسميه الصد: ِّلصديق تسأل؟ قالعن ا: عن أيب بكر؟ قال ّثكلتك أمـك : قال! يق؟ ِّ
، واملهـاجرون ًيقا من هو خري مني، رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلمِّه صدَّقد سام

                                                                                                                         

 .)٧/٢٦٩(هتذيب التهذيب ) ١(
 ).٤/٣٩٥(عالم النبالء سري أ) ٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٩ 
َفمن مل يسمه صديقا، فال صدق اهللا قولواألنصار،    ه، اذهب فأحب أبـا بكـر وعمـرً

 . )١(»وتوهلام، فام كان من أمر ففي عنقي
واهللا مـا قتـل عـثامن رمحـه اهللا عـىل وجـه «:  اهللا عنه وأرضاه يقـولوكان ريض

 .)٢(»احلق
رف ريض اهللا عنه بحسن اخللق ولني اجلانب، فروي أنه كان بينه وبني حسن ُوع

 أمر، فام ترك حسن شيئا إال قاله، وعيل ساكت، فذهب حسن، فلام كـان )٣(بن احلسن
ًبن عمي إن كنت صادقا فغفـر اهللا يل، وإن يا ا«: يف الليل، أتاه عيل، فخرج، فقال عيل

 .)٤(»فالتزمه حسن، وبكى حتى رثى له: ًكنت كاذبا، فغفر اهللا لك، السالم عليك، قال
وى أن هـشام ُوعرف يف زمانه برفعة القدر بني الناس وفاق بذلك اخللفاء، فـري

عليه،وإذا بن عبد امللك حج قبيل واليته اخلالفة، فكان إذا أراد استالم احلجر زوحم 
من هذا؟ : ًدنا عيل بن احلسني من احلجر تفرقوا عنه إجالال له، فوجم هلا هشام وقال

 :فام أعرفه، فأنشأ الفرزدق يقول
 ُ واحلــرمُّ واحللُ يعرفـهُوالبيـت   *   ُهَ وطأتُ البطحاءُ هذا الذي تعرف

                                                                                                                         

 .)٤/٣٩٥(سري أعالم النبالء )  ١(
 .)٤/٣٩٧(سري أعالم النبالء ) ٢(
 بن عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنهم من علامء وأفاضـل أهـل »السبط«بن احلسن  »املثنى« هو احلسن)  ٣(

 .هـ»٩٧«البيت تويف سنة 
 .)٤/٣٩٧ (سري أعالم النبالء) ٤(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٣٠ 

  ُ العلــمُهر الطاُّ النقيُّ هذا التقي   *  ُ كلهمِ اللـهِ عبـادِ خـريُهـذا ابـن 
 ُ هـذا ينتهي الكــرمِ مـكـارمإىل   *   ـهـاُ قـائـلَ قـالٌ قريـشُإذا رأتـه

 ُ يستلـمَ إذا ما جاءِ احلطـيمُركن   *   ِــهِ راحتُ عـرفـانُ يمسـكهُيكـاد
 ُ إال حــني يبتـسمُـمَّـلـَكُفمـا ي   *    ِ من مهــابتهَىضْغُ ويً حياءيغيض

 موا ِتُ قـد خِ اللـهُ أنـبـياءِهّبـجـد   *   ُ جاهلـهَ إن كنتٍ فاطمةُهذا ابن
 .)١( مجيلة  طويلةٌ وهي قصيدة

 :هتّأمه وإخو
ّأما أم اإلمام  ّ ريض اهللا عنهام فهي أم عبد اهللا بنت احلسن بن عيل بن أيب »الباقر«ّ

 قـد مجـع بـني »البـاقر«طالب ريض اهللا عنهم أمجعني، وهبذا النسب الرشيف يكون 
اب للنبي صىل اهللا عليه وآله وسلم من جهتني، جهة جده ألبيه احلسني رشف االنتس

 .ّوجهة جده ألمه احلسن ريض اهللا عنهام
ه يف هذه تُ، وقد نقل عنه مدح لبعض إخووةمن اإلخعدد وللباقر ريض اهللا عنه 

 :الرواية
أي :  عليـه الـسالم»البـاقر«قيـل أليب جعفـر «: أبو اجلارود زياد بن املنذرقال 

 -ّأما عبد اهللا فيدي التي أبطش هبا  :ُّتك أحب إليك وأفضل؟ فقال عليه السالمإخو
ّ فبرصي الذي أبرص به، وأما زيد فلـساين عمر وأما -وكان عبد اهللا أخاه ألبيه وأمه 

                                                                                                                         

 ).٤/٣٩٩(سري أعالم النبالء ) ١(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٣١ 
َّالذي أنطق به، وأما احلسني فحليم يميش عىل األرض هونا وإذا خاطبهم اجلـاهلون  

 .)١ (»قالوا سالما
ً ريض اهللا عنه مل يكن متفردا عن إخوته بـالتقوى »الباقر«َّ أن اإلمام ومن املعلوم

ام فيـه مـن مراقبـة اهللا َّوالصالح والعلم والرفعة بل إن بيت اإلمام عيل بن احلسني بـ
قتداء هبدي خري املرسلني سيدنا حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم قد أخـرج  واالتعاىل

ُألمة اإلسالم أعالما ي ً  : وهيتدي املسلم بالسري عىل هنجهم ومنهم هبمىقتدَّ
 : زيد بن عيل بن احلسني-١

ّزيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب أبو احلسني اهلاشمي العلوي املدين  ّ ّ
 .ةَأخو أيب جعفر حممد وعبد اهللا وعمر وعيل واحلسني وهو ابن أم

 جعفر بن حممـد  وعروة، وعنه ابن أخيه»الباقر«روى عن أبيه وأخيه أيب جعفر 
وشعبة وفضيل بن مرزوق واملطلب بن زياد وسعيد بن خثيم اهلاليل وعبد الرمحن بن 

 .أيب الزناد وآخرون سواهم
وكان أحد العلامء الصلحاء بدت منه هفوة فاستشهد فكانت «:الذهبيعنه قال 

 .)٢ (»ًسببا لرفع درجته يف آخرته

                                                                                                                         

 ).٦٤ص (لرشيف املرتىض   لالنارصيات) ١(
 .)٨/١٠٥(تاريخ اإلسالم للذهبي ) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٣٢ 

 وله تفسري ألقاه عـىل تعاىلكتاب اهللا ً عنه عاملا بتعاىلوكان اإلمام زيد ريض اهللا  
بعض النقلة عنه وهو يف حبس هشام بن عبد امللـك وفيـه مـن العلـم واالستـشهاد 

 . وافرٌّبكالم العرب حظ
 اجتمـع النـاس باملحـابر »البـاقر«َّإنه كان إذا تناظر هو وأخـوه حممـد : و يقال

 .)١(ام وريض عنهتعاىليكتبون ما يصدر عنهام من العلم رمحهام اهللا 
روى أبو اليقظان عن جويرية بن أسـامء أو «: ّوعن قصة استشهاده قال الذهبي

غريه أن زيد بن عيل وفد من املدينة عىل يوسف بن عمر الثقفي أمري العراقني احلـرية 
ارجـع فلـيس :  املدينة فأتاه ناس من أهل الكوفة فقـالواإىلفأحسن جائزته ثم رجع 

ة، فرجع ناس كثري وخرجوا معه فعسكر فالتقاه يوسف بيشء فنحن نأخذ لك الكوف
ًالعسكر العراقي فقتل زيد يف املعركة ثم صلب فبقي معلقا أربعة أيام ثم أنزل فأحرق  ٌ

ّفإنا هللا وإنا إليه راجعون ّ«)٢(. 
ّوقد مدحه كثري من أهل زمانه، ووردت طعونات فيه ولكنها كانـت مـن أهـل  ٌ

 .األهواء واملذاهب الفاسدة الكاسدة

                                                                                                                         

 ).٢٤/١٢٢(تفسري األلويس ) ١(
 ).٨/١٠٦(تاريخ اإلسالم للذهبي ) ٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٣٣ 
:  وعنده قوم، فقال لـه»الصادق«روي أن عمرو بن القاسم  دخل عىل جعفر و 

ّإن هؤالء يربؤون من عمك زيد، فقال «  منه كان واهللا ئبرىء اهللا ممن بر: »الصادق«ّ
 . )١(»أقرأنا لكتاب اهللا وأفقهنا يف دين اهللا وأوصلنا للرحم ما ترك فينا مثله

  لزيد وإجالله له»الصادق«عىل حب ِّ لعمه زيد يدل »الصادق«وهذا املدح من 
 .وعلو شأنه يف بني هاشم يف زمنه ريض اهللا عنه وعن أبيه وجده
 بن عيل بن ًاأن زيد« :ومن دالئل علمه وقوة حجته ما رواه ابن عساكر يف تارخيه

يا : ّاحلسني بن عيل دخل عىل هشام بن عبد امللك، وكان زيد ألم ولد، فقال له هشام
فقال له .  اإلمامة، واإلمامة ال تصلح ألبناء اإلماءإىلنفسك تسمو بك ّزيد، بلغني أن 

َيا أمري املؤمنني، هذا إسامعيل بن إبراهيم عليهام السالم كان ألمة وقد صلحت : زيد
ّله النبوة، وكان صادق الوعد وكان عند ربه مرضيا، والنبوة أكرب من اإلمامة ّ فقال له . ًّ

يـا أمـري املـؤمنني، مـا : مع النبوة وامللك ألحد، فقال زيديا زيد، إن اهللا ال جي: هشام
أم حيسدون الناس عىل ما آتاهم اهللا من فضله فقـد آتينـا  :تعاىلهكذا قال اهللا تبارك و

ًآل إبراهيم الكتاب واحلكمة وآتيناهم ملكا عظيام ً«)٢(. 
ٌوهذا املوقف مثال بسيط عىل قوة  .   حجتهظهوراإلمام  زيد بن عيل وشجاعته و ٌ

                                                                                                                         

 ).٨/١٠٦(تاريخ اإلسالم للذهبي ) ١(
 ).١٩/٤٦٨(تاريخ دمشق ) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٣٤ 

ً حمبا للصحابة وعىل رأسهم الشيخريض اهللا عنهوقد كان    بكر وعمر غري  أيبنيّ
 ثـم كـان أبـو بكـر إمـام الـشاكرين«: ٍآبه بخذالن أهل األهواء له فروي عنه قولـه

َسيجزي اهللاُّ الشاكرين﴿:تال ْ َِ ِِ َّ َ﴾«)١ (. 
ام وابرأ ممن َّتوهل«: سألت زيد بن عيل عن أيب بكر وعمر، فقال«:  وقال كثري النوا

 . )٢( »تربأ منهام
الـرباءة مـن أيب بكـر بـراءة مـن «: وروى هاشم بن الربيد عن زيد بن عيل قال

 .)٣(»عيل
ّأما أنـا فلـو : قال زيد بن عيل بن احلسني بن عيل«: وعن فضيل بن مرزوق قال

 . )٤(» بمثل ما حكم به أبو بكر يف فدكُكنت مكان أيب بكر حكمت
ًكان عندنا زيد بن عيل خمتفيا، فذكر أبـو بكـر وعمـر «: لوعن حممد بن سامل قا

ًلو كنـت حـارضا مـا كنـت ! مه يا حممد بن سامل: فجاء بعض االعرتاض، فقال زيد
 . )٥(»فارض بام صنع عيل: ، قالأصنع كام كان يصنع عيل: تصنع؟ قال

                                                                                                                         

 ).٨/١٠٧(تاريخ اإلسالم للذهبي ) ١(
 ).٨/١٠٧(بي تاريخ اإلسالم للذه) ٢(
 ).٨/١٠٧ (تاريخ اإلسالم للذهبي) ٣(
 ).٥/٣١٠(البداية والنهاية ) ٤(
 ).١٩/٤٦٣(تاريخ دمشق ) ٥(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٣٥ 
تل يف صـفر ُق«: لف يف تاريخ مرصعه عىل أقوال فقال مصعب الزبرييُوقد اخت 

تل يوم عاشوراء سنة ُق«: عيمُ وقال أبو ن،»عرشين ومائة وله اثنتان وأربعون سنةسنة 
 . رواه ابن سعد عنه»اثنتني وعرشين ومائة

قتـل سـنة «: وقال هشام بن الكلبي والليث بن سعد واهليثم بن عدي وغريهم
 .»اثنتني وعرشين

 .»قتل زيد يوم اإلثنني ثاين صفر سنة اثنتني«: وقال حممد بن احلسن
 . )١(وكذا روي عن حييى بن عبد اهللا بن حسن بن حسن

ّفرحم اهللا زيدا الشهيد ومجعنا به يف اجلنة بجوار أبيه وجده رضـوان اهللا علـيهم  ً
 .أمجعني
 :  عمر بن عيل بن احلسني-٢

ّكان  أحد علامء السادة، وكان املتويل لصدقات جده أمري املـؤمنني عـيل بـن أيب  ّ
 . )٢(ًل من الصدقات شيئاَكَمدة عهده، وكان ال يمنع من أطالب ريض اهللا عنه يف 

املفـرط يف حبنـا كـاملفرط يف بغـضنا «:ومن أقواله املشهورة ريض اهللا عنه قولـه
  ) ٣(.» وال تقولوا فينا ما ليس فينا،أنزلونا ما أنزلنا اهللا به

                                                                                                                         

 ).٨/١٠٨(تاريخ اإلسالم للذهبي ) ١(
 ).١/٢٦(لباب األنساب واأللقاب واألعقاب ) ٢(
 ).١/٢٦(لباب األنساب واأللقاب واألعقاب ) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٣٦ 

آل  ما يدل داللة واضحة عىلِ إجالل »عمر«بـ البنه »زين العابدين«ويف تسمية  
ولقد تويف عمر بـن ، )١(البيت للصحابة عامة وأليب بكر وعمر ريض اهللا عنهام خاصة

 .)٢(عيل بن احلسني ريض اهللا عنهام وهو ابن سبعني سنة
 : عبد اهللا بن عيل بن احلسني-٣

ً      وعبد اهللا بن زين العابدين ريض اهللا عنه كان عاملا راويا لألخبار، وهو الذي  ً
البخيل كـل البخيـل «: جده رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله أنه قاليروي عن أبيه عن 

 . )٤(، وتويف وهو ابن سبع ومخسني سنة)٣( »ّمن إذا ذكرت عنده فلم يصل عيل
 : احلسني بن عيل بن احلسني-٤

وقد روى عن أبيه وعن عمته فاطمة بنت احلسني  عرف باسم احلسني األصغر،
  ريض اهللا عنـه، وكتـب النـاس عنـه»البـاقر«ريض اهللا عنه، وعن أخيـه أيب جعفـر 

 . )٥(ثقة، وروى له الرتمذي والنسائي: احلديث، قال عنه النسائي

                                                                                                                         

فقد فـصل فيـه مؤلفـه » ء واملصاهرات بني أهل البيت والصحابةاألسام« كتاب – غري مأمور – وانظر )١(
ل البيت رضـوان اهللا تعـاىل علـيهم، خاصـة أسـامء أيب بكـر وعمـر أسامء الصحابة من أهُجل من تسمى ب

 .»مربة اآلل واألصحاب«وعثامن، والكتاب من اصدارات 
 .)٢٦ / ١( لباب األنساب واأللقاب واألعقاب) ٢(
 .اعالسند فيه انقط) ٣(
 ).١/٢٦(لباب األنساب واأللقاب واألعقاب ) ٤(
 ).٢/٢٩٩(هتذيب التهذيب ) ٥(
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٣٧ 
ومات سنة سبع ومخسني ومائة من اهلجرة باملدينة، ودفن بالبقيع، ويقال له أبو  

 . )١(عبد اهللا وقد أعقب
 :»الباقر«أوالد حممد 

إبراهيم، عبيد اهللا ،  جعفر، عبد اهللا: من الولد مخسة ذكور»ريض اهللا عنه«كان له 
ً صغريا، وعيل درج صغريا)٢(درج ّ هي أم »الصادق«ّ أن أم جعفر إىل، وجتدر اإلشارة  )٣(ً

ّفروة بنت القاسم الفقيه ابن حممد بن أيب بكر، وأمها أسامء بنت عبد الـرمحن بـن أيب 
ّ بكر  الصديق ريض  قصة زواجه بكريمة القاسم وحفيدة أيب»الباقر«كي لنا َ، وحيبكر

إذا أردت أن تـنكح فـأخربين فـإين عـامل : قال يل سـعيد بـن املـسيب: اهللا عنه فيقول
جاد : فنكحت بنت القاسم بن حممد ومل أخربه فبلغه ذلك، فقال: بأنساب قريش قال

 .)٤(ما وضع احلسيني  نفسه
 
 
 

                                                                                                                         

 ).١/٢٦(لباب األنساب واأللقاب واألعقاب ) ١(
 .ًأي مات صغريا: ًدرج صغريا) ٢(
 ).٢/٣٢١(اليعقويب ) ٣(
 ).٤٩/١٦٥  (تاريخ دمشق) ٤(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٣٨ 

مـد  بـن حم»الـصادق« هـي جعفـر ٌ طيبةٌوقد نتج عن هذا الزواج املبارك ثمرة 
 ولدنى أبو«: ريض اهللا عنه  يفخر قائال»الصادق« ريض اهللا عنهام، لذلك كان »الباقر«

 وحق له أن يفخر، فجده ألبيه سيد الربية حممد صلوات اهللا وسـالمه ،)١(»بكر مرتني
ِّعليه، وجده ألمه أبو بكر الصديق صاحب النبي وصهره، ورفيقه ووزيره، وخليفته 

 .من بعده
ّهرة والنسب الداللة عىل حب آل البيت للصحابة وتقديرهم هلم ويف هذه املصا 

ّاملحبة املتبادلة بني الصحابة والقرابة، ورد عىل كـل ّوفيه احلجة والربهان الدامغ عىل  ّ
 .من أبغضهام ريض اهللا عنهام

 :وفاته
 عنـه، فقيـل تعـاىل ريض اهللا »الباقر«اختلف املؤرخون يف السنة التي تويف فيها 

بعد املئة وقيل مخس عرشة وقيل ست عرشة وقيل سبع عـرشة  أربع عرشةمات سنة 
 ة، والصحيح أنه قد تويف سنة أربع عرش)٢(وقال ابن سعد مات سنة ثامين عرشة ومائة

                                                                                                                         

 بحـار األنـوار ،)١٥/٤٩ ( للخـوئي معجـم رجـال احلـديث،)١٩٥( عمدة الطالب ابـن عنبـة  ص)١(
 ).٢/٣٧٤(  لألربيل كشف الغمة،)٢٩/٦٥١(للمجليس 

 ).٩/٣١٢(هتذيب التهذيب ) ٢(



 

القوة «خامته نقش ، وكان  )١(  أعلم، وقد رجحه بعض املؤرخني واملحدثنيتعاىلواهللا 
 . )٢(»ًهللا مجيعا

 املدينة ودفن بالبقيع يف القرب الذي فيه أبوه إىل ونقل ،)٣(  وكانت وفاته باحلميمة
 .)٤(وعم أبيه احلسن بن عيل يف القبة التي فيها قرب العباس

ً ريض اهللا عنه قد مات مسموما »الباقر«ونقل ابن بابويه القمي روايات تفيد أن 
 : هذه الروايات من نقل املتهم يف قتله هو اخلليفة األموي، وهيدف القميّوأن

َّاهتام األمويني وتعزيز احلقد عليهم وإظهار أن الدولة األموية مل يكن هلا غرض            
وليس املراد من اإلشارة إىل هـذه النقطـة تربئـة الدولـة ، إال تتبع أهل البيت وقتلهم

لكـن الـذي ، )٥(األموية من املظامل بحق معاريض اخلالفة من أهل البيت ومن غريهم

                                                                                                                         

 اإلكـامل البـن ،)١/٢٥( و العـرب ،)٩/٣١٢(هتـذيب التهـذيب ، )٤/٧٧(انظر الوايف يف الوفيـات ) ١(
 ).١/١٧٣(ماكوال 

 ).٣/١٨٦(حلية األولياء ) ٢(
 . مكة بني رسوعة والربيراء فيها عني ونخلقرية ببطن مر من نواحي: احلميمة )٣(
 .)٤/٧٧(الوايف يف الوفيات  ) ٤(
ُكان بعض خلفاء بني أمية حريصني عىل احلكم ومل يبالوا عىل دماء من قام حكمهم هذا، فأوذي وقتل   )٥(

يل الصحايب اجلل«: يف سبيل هذا الكريس عدد من علامء وأئمة املسلمني من أهل البيت ومن غريهم ومنهم
أنس بن مالك ريض اهللا عنه ، والصحايب اجلليل احلسني بن عيل ريض اهللا عنهام سـيد شـباب أهـل اجلنـة، 
والصحايب اجلليل عبد اهللا بن الزبري بن العوام ريض اهللا عنهام ابن حواري رسول اهللا، واإلمام زيد بـن عـيل 

= لرمحن بن أيب ليىل، ومسلم بـن يـسار بن احلسني، والتابعي اجلليل سعيد بن جبري، وأبو البخرتي، وعبد ا
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٣٩ 

 



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٤٠ 

ُم هذه األحداث التارخيية بحيث تظهر العالقـة بـني بنـي هاشـم نستنكره هو تضخي 
 .)١( وبني أمية كعالقة عداء وأحقاد متبادلة

 منهـا ،ً أيـضا كثريةحماسن، ولكن كان هلا  عديدةنعم كان للدولة األموية مثالب      
 ودخول عدد كبري من اخللق يف اإلسالم، وجيب عىل املسلم ،والتوسع فيها الفتوحات

 مع من يكره قبل من حيب  عن اهلوى والتعصبًمتجرداًام لعقله ًكون منصفا حمكِّأن ي
َيا أهيا الـذين آمنـوا كونـوا قـوامني هللاِِّ ﴿: وحسبنا قول اهللا عز وجل يف كتابه الكريم ِ َِّ َ ََ ْ ُْ ُ ُ َ َُّّ َ َ

ْشهداء بالقسط وال جيرمنُكم شنآن قوم عىل أال تعدلوا َ ُُ َّ َ ِْ ِ ِْ ْ َ ََ ََ َ َ َُ ٍَ َ َّْ َ ْ ِْ َ اعـدلوا هـو أقـرب للتقـوى ِ ُ َْ ْ َّْ ِ َِ َ ُ ُ ْ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ُوحسبنا من قتل من علامء املسلمني يف فتنة ابن األشعث، بل هناك من خلفـاء بنـي » املدين، وغريهم كثري= 
ّأمية من قتل إخوانه أو بني عمه من أجل امللك كام  صل يف زمان الوليد بن يزيد بن عبد امللك ، وعمر بن حَ

:  من مل يعارضهم فلم يتعرض لسوء، سواء كان من أهل البيت أو من غريهم مثلعبد العزيز رمحه اهللا وأما
عيل بن احلسني، وابنه الباقر، وجعفر الصادق بن حممد الباقر واحلسن بن احلسن بن عـيل بـن أيب طالـب « 

 .»وأبناؤه ريض اهللا عنهم
لتـي تربـو عـىل الثالثـني ّإن مما يكذب هذه الدعوى كثرة املصاهرات بـني بنـي أميـة وبنـي هاشـم وا )١(

زواج فاطمة وسكينة ابنتي احلسني بن عيل ريض اهللا عنهم بعبد اهللا وزيد  ابني عمـرو : مصاهرة، نذكر منها
 يف هـذه املـصاهرات وتفـصيلها كتـابمـشكورا غـري مـأمور انظـر بن عثامن بن عفان ريض اهللا عنهم ، و

ء واملصاهرات أليب معاذ السيد أمحد بن إبـراهيم  وكتاب األسام،لعالء الدين املدرس» النسب واملصاهرة«
 .وهو من إصدارات مربة اآلل واألصحاب
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٤١ 
َواتقوا اهللاَّ إن اهللاَّ خبري بام تعملون  َّ ْ ُُ َ َْ ََ َِّ ٌِ َ َإذا قلتم فاعدلوا ولـو كـان ذا  َ﴿: ، وقوله تعاىل)١(﴾ِ َ ْ َ ُ ََ ْ ََ ُ ِْ ْ ْ ُ ِ

َقربى ْ ُ﴾)٢(.  
 :يف حلظاته األخريةحتى ّحرصه عىل اتباع السنة 

ّ الـسنة جمانبـا للبدعـة وأهلهـا حتـى يف ريض اهللا عنه حريصا عىل» الباقر«كان 
 .حلظات عمره األخرية

 عن جعفر بن حممـد ريض اهللا عـنهام أنـه  بسنده»الكايف« الكليني يف وقد روى
 فدعوت ًادع يل شهودا:  استودعني ما هناك، فلام حرضته الوفاة قال)ع( أيب ّإن«: قال

اكتب، هذا مـا أوىص بـه : لله أربعة من قريش، فيهم نافع موىل عبد اهللا بن عمر فقا
َيا بني إن اهللاَّ اصطفى لُكـم الـدين فـال متـوتن إال وأنـتم مـسلمونيعقوب بنيه﴿ َ َ َ َ َ َُّ ْ ُّ ُ ُ َِّ ُ ُ َِّ َ َّ َ ْ َ ََّ ََ ِ ِ ﴾

 جعفر بن حممد وأمره أن يكفنه يف برده الذي كان يصيل فيه إىلوأوىص حممد بن عيل 
وأن حيل عنه أطامره  أصابع ةأربعوأن يربع قربه ويرفعه اجلمعة، وأن يعممه بعاممته، 

 بعد ما انـرصفوا -يا أبت : اهللا، فقلت له انرصفوا رمحكم: عند دفنه، ثم قال للشهود
إنه مل يوص : يا بني كرهت أن تغلب وأن يقال:  ما كان يف هذا بأن تشهد عليه فقال-

 .)٣(»إليه، فأردت أن تكون لك احلجة
                                                                                                                         

 ).٨(  املائدة )١(
 ).١٥٢(األنعام ) ٢(
  حـديث)اإلشارة والنص عىل أيب عبد اهللا جعفر بن حممد الـصادق(  باب )١/٣٠٧(الكايف للكليني ) ٣(

 ).٨(رقم 



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٤٢ 

 :ويف هذه الوصية فوائد عظيمة منها 
 ريض اهللا عنـه »البـاقر«قتداء باألنبياء والصاحلني وبأفعـاهلم، فوصـية اال -١

 .كام ورد يف التنزيلكانت هي وصية يعقوب عليه السالم ألبنائه 
 يف النهي عن رفع القرب مـا فـوق، صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي باالقتداء  -٢

تعبـد مـن وجتصيصها، وجعلها مـزارات أربعة أصابع، ومن هنا يتبني أن األرضحة 
ُدون اهللا، يطاف ويستغاث هبا ويطلب املدد والعون من أصـحاهبا،وتقديم القـرابني  ُ ُ

 أئمة اهلدى من أهل  مل تكن بأمر  املنكرة، ذلك من البدعإىل وما ،وأكاليل الزهور هلا
 صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمن لنهج النبي و، وهم بذلك متبع)١(مل يرضوا هباالبيت، و

 يعبد اشتد غـضب اهللا عـىل قـوم اختـذوا قبـور ً ال جتعل قربي وثنااللهم«: قالالذي
اإلمام عيل بن أيب  الذي رواه عنه  وسلمه صىل اهللا عليه وآله وقول،)٢(»أنبيائهم مساجد

 ً قــربي عيـدا، والتتخــذوا قبــوركم مــساجدكمالتتخــذوا«: ريض اهللا عنــه طالـب
   .)٣(»والبيوتكم قبورا

                                                                                                                         

 . عبد اهللا بن جوران اخلضري ل»عقيدة آل البيت« كتاب ً مشكورانظرا )١(
 ذكـرى ، )٣٧٦ ( حـديث رقـم)جـامع الـصالة( بـاب  رواية حييى الليثي كتاب النداء للصالة املوطأ )٢(

  ).١/٤١٠(الشيعة يف أحكام الرشيعة 
 ).٢/٣٧٩(  مستدرك الوسائل )٣(
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٤٣ 
 بسنة النبي صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم هنيـه عـن ولعل من أبرز مظاهر التزامه 

ما من مؤمن يصاب بمصيبة يف الدنيا فيسرتجع «: اجلزع والنياحة واللطم فهو القائل
 . )١(»عند مصيبته إال غفر اهللا له ما مىض من ذنوبه

أشد اجلزع الرصاخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الـشعر مـن   «: وقال
م النواحة فقد ترك الصرب وأخذ يف غري طريقه  ومن صرب واسرتجع النوايص ومن أقا

ومحد اهللا عز وجل فقد ريض بام صنع اهللا ووقع أجره عىل اهللا ومن مل يفعل ذلك جرى 
 .)٢(» أجرهتعاىلعليه القضاء وهو ذميم وأحبط اهللا 

كل ذلك اقتداء بالنبي صىل اهللا عليه وآله وسلم الذي فقـد ابنـه ابـراهيم عليـه 
تدمع العني وحيزن القلـب «:السالم فلم يقم عليه مأمتا وال أمر بالنياحة عليه بل قال

 النـوري وروى عنه، )٣( »وال نقول إال ما يرىض ربنا واهللا يا إبراهيم إنا بك ملحزونون
ما كان من حـزن يف القلـب أو يف «:  قوله عليه الصالة والسالمالطربيس يف الوسائل
 .)٤(»وما كان من حزن باللسان و باليد فهو من الشيطان، ةالعني فإنام هو رمح

                                                                                                                         

 ).ثواب االسرتجاع( باب )٧٩/١٣٢(بحار األنوار للمجليس ) ١(
   ).١( باب الصرب واجلزع واالسرتجاع حديث رقم )٣/٢٢٢(لكليني لالكايف ) ٢(
 حـديث ) الـصبيان والعيـالصىل اهللا عليه وآلـه وسـلمرمحته ( باب )الفضائل(كتاب  صحيح مسلم) ٣(

 .)٤٢٧٩(رقم
 ).٢/٤٦٣( مستدرك الوسائل )٤(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٤٤ 

وأوىص ابنته فاطمة ريض اهللا تعـاىل عنهـا وأرضـاها قبـل موتـه بـالتزام سـنته  
صـىل اهللا عليـه  أن النبـي »الكايف« روى الكليني يف واجتناب فعل أهل اجلاهلية فقد

إذا أنا مـت فـال «: عنها بقولهتعاىل قبل موته أوىص ابنته فاطمة ريض اهللا وآله وسلم
 .)١(»ًختميش عيل وجها  وال تنرشي عيل شعرا وال تنادي بالويل وال تقيمي عيل نائحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).٤(رقم حديث )صفة مبايعة النبي صىل اهللا عليه وآله النساء( باب )٥/٥٢٧(الكليني  الكايف) ١(
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٤٥ 
 الفصل الثاين 

  الكريمتفسريه للقرآن
التفسري علم يفهم به كتاب اهللا املنزل عىل نبيه صىل اهللا عليه وآله وسلم، وبيان «

 .)١(»معانيه واستخراج أحكامه وحكمه
علم يبحث فيه عن أحـوال القـرآن املجيـد، مـن حيـث «: فه بعضهم بأنهّوعر

 . )٢(»، بقدر الطاقة البرشيةتعاىلداللته عىل مراد اهللا 
 قد خاطب خلقه بام يفهمونـه، وإنـام أرسـل تعاىلومن املعلوم أن اهللا سبحانه و

 للقرآن همّتدبرَّ أقوامهم بلغتهم، وقد عاب اهللا جل وعال عىل املرشكني عدم إىلرسله 
َإنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلُكم تعقلون ﴿ :رغم نزوله بلغتهم فقال ً ً ُُ َّ َّ ِْ ْ َ ّ َُ َّْ َ ِْ َ ََ َ ِ﴾)٣(. 
ْوكذلك أنزلناه قرآنا عربيا ورصفنا فيه من الوعيـد لعلهـم ﴿ :وقال جل جالله َ َ ُْ َ َ َ َ ّ ُ ََّ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ً ً ُ ََّ ِ َ َ َ َ َ

ًيتقون أو حيدث هلم ذكرا  َ ُ َ ُْ ِ ِْ ُْ ُ ْ ََ َّ﴾)٤(. 
َقرآنا عربيا غري ذي عوج لعلهم يتقون﴿ :وقال سبحانه ُ ً ً َُّ َ ُ َ َ ّْ ْ ََّ َّ ٍ َِ ِ َ ِ َ﴾)٥(. 

                                                                                                                         

 ).٢/٤٦٢(االتقان قاله الزركيش يف ) ١(
 ).٢/٦(منهج الفرقان) ٢(
 ).٢(يوسف) ٣(
 ).١١٣ (طه) ٤(
 ).٢٨(الزمر) ٥(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٤٦ 

ُويقرر  َّ اهللا سبحانه هذه املسألة، وحيتج عىل املرشكني بأن هذا القـرآن إنـِّ نـزل ُام أُّ
 :وا بعدم الفهم فقال سبحانهّنزله سبحانه بلغة ال يعقلوهنا الحتجَبلغة تفهموهنا ولو أ

َولو ج﴿ ْ َعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لوال فصلت آياته أأعجمي وعريب قل هـو للـذين ََ َ ٌّ َ َ ُ َ ِّ ْ ّ َ ُ َِ ِ ِ َِّ ْ َ َ َ ُ َّ ُْ ُ ُ َ ً ً ُِ َ ٌّ َْ ْ ْ َْ َ َُ َ
َآمنوا هدى وشفاء والذين ال يؤمنون يف آذاهنم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون  ْ َ َ َْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ َ َ ََ ُ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُّ ً ْ ٌ ْ ََ َ ِْ ُِ ُِ ً

ِمن مَكان بعي ٍ َِ  .)١(﴾ٍد َّ
َّ بأن اهللا سبحانه قـد خاطـب خلقـه  - من الباطنية –ّمن ادعى  ّمن هنا يتبني أن

َّوبام ال يفهمون أو يعقلون وبأن ظاهر القرآن بخالف باطنه  فقد نسب الظلم  باأللغاز
ِويوم نبعـث يف ﴿ :هللا والعياذ باهللا من ذلك، وقد خالف بقوله هذا قول اهللا عز وجل ُ َ ْ ْ َ ََ َ

ُكل أ ِّ َمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا عىل هـؤالء ونزلنا عليك الكتاب ُ ْ َ َ ْ َْ َِ ِ ٍْ َ ْ ََ ََ َّ ُ َ ْ ََ ََ َ َ ًَ ُ ًِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِّ ََّ
َتبيانا لُكل يشء وهدى ورمحة وبرشى للمسلمني  ْ َ ِْ ِ ِِ ْ ُ َْ ِّ َِّ ُْ َ َ َ َ ًْ ًً ُ ٍ َ﴾)٢(. 

ٌفكيف يكون الكتاب تبيانا لكل يشء وهو غامض ال يفهمه إال نفـر قليـ ٌل مـن ً
ٍالناس؟ وكيف هيدي اهللا به عباده وقد حرص فهم القرآن عىل نفر قليل؟ َّ.  

ًواضحا ومفهوما للناس مجيعا فام احلاجـة  إن كان القرآن الكريم: فإن قال قائل ً ًَّ
 .ًذا؟إ التفسري إىل

 
 

                                                                                                                         

 ).٤٤ (فصلت) ١(
 ).٨٩(النحل) ٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٤٧ 
 :َّواجلواب أن يقال إننا نحتاج التفسري لسببني 

َّته العلمية جيمع املعاين الدقيقة يف لفظ كامل فضيلة هذا الكتاب، وهو لقو: أوهلام
 .وجيز، فربام عرس عىل البعض فهم مراده، فقصد بالرشح ظهور تلك املعاين اخلفية

 علم التفسري لرتجيح معنـى عـىل إىلٍاحتامل اللفظ ملعان خمتلفة فاحتجنا : ثانيهام
 . اآلخر

وكانوا يعلمون  ومن املعلوم أن هذا القرآن أول نزوله كان عىل أفصح العرب، 
ظواهره وأحكامه، ولكن ختفى عليهم بعض اجلوانب الدقيقة منه، وكانت تظهر هلم 
َّبعد البحث والنظر وسؤال النبي صىل اهللا عليه و آله وسلم، وذلـك كـسؤاهلم عنـد 

ُالذين آمنوا ومل يلبسوا إيامهنم بظلم أولـئك هل﴿ :َّنزول قوله جل وعال َ ٍ ُ ْ َ َْ ِ َِ ْ ْ َّْ َ َ َُ ِ ُِ َ َ ُ َِ ْ ُم األمن وهم ُ َ ُ ْ َُ
َمهتدون  ُ َ ْ َّنا مل يظلم نفسه؟، ففرسه النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم ّأي: فقالوا، )١(﴾ُّ

َوإذ قال لقامن البنه وهو يعظه يا﴿ :َّبالرشك واستدل بقوله سبحانه ُ َ َ َ ْ َُ ُ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ َ ُ َ ِ بني ال ترشك باهللاِِ ِْ ْ ُ َ َّ َ ُ 
ٌإن الرشك لظلم عظيم  ٌِ َ ِّْ َُ ََّ ْ ِ﴾)٢(. 

 هذا العلم، وذلك لبعدنا الشديد عـن إىلننا هذا فقد ازدادت احلاجة اا يف زمّأم
 .َّاللغة العربية، ولقصورنا يف فهم مدارك أحكامها

 
 

                                                                                                                         

 ).٨٢ (األنعام) ١(
 ).١٣ (لقامن) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٤٨ 

 :أما عن أحسن طرق التفسري 
َّإن أصح الطرق يف ذلك أن يفرس القـرآن «: قال احلافظ ابن كثري يف تفسريهفقد  َ َُّ

ِبالقرآن، فام أمجل يف مكان  ْ ِّفإنه قد فرس يف موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة ُ ُ
 .)١(»فإهنا شارحة للقرآن وموضحة له

أال «: بقول رسول اهللا صىل اهللا عليه و آلـه وسـلمعىل ذلك» رمحه اهللا «واستدل
 . )٢(»..إين أوتيت القرآن ومثله معه

أقوال الـصحابة  إىلرجعنا يف ذلك «فإن مل نجد التفسري يف القرآن وال يف السنة،
فإهنم أدرى بذلك، ملا شاهدوا من القرائن واألحوال التي اختصوا هبا، وملا هلم مـن 

 .)٣(»ِّالفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح، ال سيام علامؤهم وكرباؤهم
 أقوال التابعني كمجاهد وعطاء وسعيد إىلن مل نجد يف أقوال الصحابة رجعنا إو

َوالضحاك وقتاده وغريهم من التابعني وأتباع التابعني رضوان اهللا » الباقر«بن جبري و َّ
 .عليهم
 

                                                                                                                         

 ).١/٤(تفسري ابن كثري ) ١(
 كـرب الكنـدي أيب كريمـة حـديث مسند الشاميني حـديث املقـدام بـن معـدي مسند أمحد بن حنبل) ٢(

 ).١٦٥٤٦(رقم
 ).١/٤(تفسري ابن كثري ) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٤٩ 
أما تفسري القرآن بمجرد الرأي بال علم فحرام، وذلك لقول رسول اهللا صىل اهللا  

 .)١(»من قال يف القرآن بغري علم  فليتبوأ مقعده من النار«:عليه و آله وسلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

، )٢٨٧٤( حديث رقم )ما جاء يف الذي يفرس القرآن برأيه( باب )تفسري القرآن(سنن الرتمذي كتاب ) ١(
 .هذا حديث حسن صحيح، وقد ضعفه الشيخ األلباين رمحه اهللا: قال عنه الرتمذي



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٥٠ 

  التفسريريض اهللا عنه يف» الباقر«منهج  
َّيف تفسري كتاب اهللا جل وعال، فهو موافق ملا ذكرناه » الباقر«    أما منهج اإلمام 

ّآنفا، فقد استقى هذا التفسري عم ن لقيهم من أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله ً
وسلم، وعن أبيه وعن غريهم من التابعني، وكل من اطلع عىل كتب التفسري فسيجد 

 . جنب مع أقوال أقرانه من السلف رضوان اهللا عليهم أمجعنيإىل ًنباج» الباقر«أقوال 
 قبسات من تفسري اإلمام الباقر

 :يف التفسري» الباقر«فيام ييل استعراض جانب من أقوال اإلمام 
 :سورة البقرة

ِوإذ أخذنا ميثاق بني إرسائيل ال تعبدون إال اهللاَّ وبا﴿: تعاىلقال  َ ُ ْ َ ََّ َ َِ ِ َِ َ َ ْ ُْ َ َِ ِ َِ ْ َ ًلوالدين إحسانا َ َ ْ ْ َِ ِ َ ِ ْ
َّوذي القربى واليتامى واملساكني وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ثم  ُ ْ َ َ ُْ ْ ْ ً ْ ُ َْ َُ ُ َ ََ ََّ َ َّ َ ُ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ِ َّ ُ ْ ِْ

َتوليتم إال قليال منُكم وأنتم معرضون  َُ ِ ْ َ ْ َِّ ْ ِّ ُْ ُ ََ ً ِ َّ َِّ﴾)١(. 
ًقولوا للناس حسنا َ و﴿ريض اهللا عنه يف تفسري » الباقر«قال  ْ ُْ ُ ِ َّ ِ َّقولوا للناس ما : ﴾ُ

  .)٢(حتبون أن يقال لكم
ِوابن السبيل﴿ريض اهللا عنه » الباقر«َّوقد فرس  ِ َّ َ ْ َلـيس الـرب أن ﴿:تعاىل يف قوله ﴾َ َّ ِ ْ ََّ ْ

ِتولوا وجوهُكم قبل املرشق واملغرب ولـكن الرب من آمن باهللاِّ  َِ ْ َّ َ َ َ ُ ُ ََ َ َّ ِْ ِْ َ َ ُِّ ِِ ْ َْ َْ ِْ ْ َ ِواليوم اآلخر واملآلئَكة  ُ ِ َِْ َ ْ َ َِ ِ ْ
                                                                                                                         

 ).٨٣(البقرة ) ١(
 ).١/٢٦٠(لنيسابوري تفسري ا) ٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٥١ 
ِوالكتاب والنبيني وآتى املال عىل حبه ذوي القربى واليتامى واملساكني وابن الـسبيل   ِ َِّ َ َ َْ ْ َ َ َ َ َ ِّ ُ َ ِّ َ ََ َ َِ ِ َِْ ُ َ ََْ َ َْ ْ َ ِْ َ َّ ِ

ِوالسآئلني ويف الرقاب وأقام الـصالة وآتـى الزكـاة واملوفـون بعهـده ِ ِْ َ َ َ َّ َ َ َِ َ ُ ُْ َ ََ َ ََ َّ ََ ِّ ََّ ِ ِ ْم إذا عاهـدوا ِ َُ َ َ ِ ْ
ُوالصابرين يف البأساء والرضاء وحني البأس أولـئك الذين صـدقوا وأولــئك هـم  َُ َ َِ ِ ِ َِ َّ َ ْ ُْ ُ َِ َ َ َ َ َ َ َّ َُ َ ْ َْ ََّّ ِ ِ ِ

َاملتقون  ُ  .)٢(بأنه الضيف الذي ينزل باملسلمني، )١(﴾َُّْ
َاحلج أشهر معلومات فمن فر﴿: تعاىلويقول يف تفسري قوله  َ َ َّ ٌ ََ َ ٌْ ُ ْ ُ ُّْ َض فيهن احلج فال َ َ َّْ ََّ ِ ِ َ

َرفث وال فسوق وال جدال يف احلج وما تفعلوا من خري يعلمه اهللاُّ وتزودوا فإن خري  ْ ْ ْ َ َ ُ ََ ََّ َ ْ ْ ْ ْ َ ُ َ َِ ٍُ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ِّ َ ََ َ َ ََ ُ َ َ َِ ِ ِ
ِالزاد التقوى واتقون يا أويل األلباب  ََ ْ َ َ َْ ِ ُ ِ ُِ َّْ َّ ما يعبأ بمن يـؤم هـذا البيـت إذا مل يـأت «، )٣(﴾َّ

ث ورع حيجزه عن حمارم اهللا، وحلم يكف بـه غـضبه،  وحـسن الـصحابة ملـن بثال
َّ احلج فمن كملها إىليصحبه من املسلمني فهذه الثالث حيتاج إليها املسافر خصوصا 

 .)٤ (»فقد كمل حجه وإال فال
ْوال جناح عليُكم فـيام عرضـتم بـه مـن ﴿: تعاىلوروى الطربي يف تفسري قوله  ْ َ ُ َِ ِ ِِ ْ َّ َ ُْ ْ َ ََ ََ

َّخطبة النساء أو أكننتم يف أنفسُكم علم اهللاَُّ أنُكم ستذكروهنن ولكـن ال تواعـدوهن  َ ْ َ َّ ْ َُ ُ ُ َ َّ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َُ ْْ ُ َْ َ َ َِ َ ِ ْ َ ِِّ
ُرسا إال أن تقولوا قوال معروفا وال تعزموا عقدة النَكاح حتـى يبلـغ الكتـاب أجلـه  َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َْ ْ ُ َ ً ُ ََّ ََ َّ َ َ َ َِ َِ ِ ِّ ْ ً َ ُ ُْ ُ ُ َِ ِ  

                                                                                                                         

 )١٧٧(البقرة ) ١(
 ).١/٢١٤(تفسري ابن كثري) ٢(
 ).١٩٧(البقرة ) ٣(
 ).١/٤٣٢(تفسري حقي ) ٤(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٥٢ 

َواعل  ْ ٌموا أن اهللاََّ يعلم ما يف أنفسُكم فاحذروه واعلمـوا أن اهللاََّ غفـور حلـيم َ ٌ ُ ُ ْ َ ُ ُِ َ َ ُ ْ ْ َُ َّ َ َ ُ ََّ َ َ ََ َْ ِ ْ  ّأن، )١ (﴾ِ
َّدخل عيل أبو جعفر حممد بن عيل وأنا :  قالتة بن عبد اهللا بن حنظلةسكينة ابنة حنظل
آله  صىل اهللا عليه وتي من رسول اهللا، أنا من علمت قرابةيا ابنة حنظل: ّيف عديت، فقال

غفـر اهللا لـك يـا أبـا جعفـر : وسلم، وحق جدي عيل، وقدمي يف اإلسـالم، فقلـت
إنام أخـربك بقرابتـي مـن ! أو قد فعلت: فقال! ؤخذ عنكُأختطبني يف عديت، وأنت ي

د دخل رسول اهللا صـىل اهللا عليـه ق! رسول اهللا صىل اهللا عليه و آله وسلم وموضعي
، وكانت عند ابن عمها أيب سلمة، فتـويف عنهـا، فلـم يـزل آله وسلم عىل أم سلمةو

رسول اهللا صىل اهللا عليه و آله وسلم يذكر هلا منزلته من اهللا وهو متحامـل عـىل يـده 
 . )٢( حتامله عىل يده، فام كانت تلك خطبةةر احلصري يف يده من شدَّحتى أث

ٌبـة جـائز يف عـدة والتعـريض باخلط«: ًقال البغوي رمحه اهللا تعليقا عىل الروايـة
إن كانت ممن ال حيل ملن بانـت مـن نكاحهـا : ظرينالوفاة، أما املعتدة عن فرقة احلياة 

 ّ حيلنَّ وإن كانت ممً جيوز خطبتها تعريضا فإنهكاملطلقة ثالثا واملبانة باللعان والرضاع
  .ً وترصحياًللزوج نكاحها كاملختلعة واملفسوخ نكاحها جيوز لزوجها خطبتها تعريضا

قـة ثالثـا، والثـاين ال َّأحدمها جيوز كاملطل: ؟ فيه قوالنًوهل جيوز للغري تعريضا
 .)٣ (» لصاحب العدة كالرجعية ال جيوز للغري تعريضها باخلطبة ثابتةجيوز ألن املعاودة

                                                                                                                         

 ).٢٣٥(البقرة ) ١(
 ).٢/٧٠٤(تفسري الطربي ) ٢(
 ).١/٢١٦(تفسري البغوي ) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٥٣ 
 :سورة آل عمران 

َولتُكن منُكم أمة يـدعون ﴿: تعاىلقوله » الباقر«َّفرساإلمام  ٌُ ْ ََ ََّ ْ ُِّ ِ اخلـريإىلْ ْ َ َ ويـأمرون ْ ُ ُ ْ َ َ
َباملعروف وينهون عن املنَكر وأولـئك هم املفلحون ْ ُْ ُْ َ َُْ ْ َ ْ َ َ َ ِْ ُ ُُ َ ِ َِ ُ ِ ِ َ ْ قرأ رسـول اهللا صـىل : بقوله )١(﴾ِ

َ ولتُكن منُكم أمة يدعون ﴿: اهللا عليه و آله وسلم ٌُ ْ ََ ْ ََّ ُْ ْ ِ ْ اخلريإىلْ َ اخلـري اتبـاع «: ثـم قـال﴾ْ
 .)٢(»القرآن وسنتي

 :سورة النساء
َّيا أهيا الذين آمنوا ال تأكلوا أموالُكم بينُكم بالباطل إال ﴿: تعاىلري قوله ويف تفس ْ َ ُ َ َِّ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َِ ْ ْ ْ َ َُّ َُ َْ ُْ ْ َ َ

ًأن تُكون جتارة عن تراض منُكم وال تقتلوا أنفسُكم إن اهللاَّ كان بُكم رحيام  ِ َِ ْ ْ َ ْ ِّ َ َِ َ َّ ُ ْ ْ ََ ِ َ َُ َُ َ َ ً ََ ٍ َ َ﴾)٣(. 
ِّ بأنه ما خيالف الرشع كالربا والقامر والبخس  الباطل:ريض اهللا عنه» الباقر«قال  َّ
 .)٤(والظلم

ِابــن الــسبيل﴿َّوفـرس  َّ ِ ًواعبــدوا اهللاَّ وال تــرشكوا بــه شــيئا ﴿:تعـاىل يف قولــه ﴾ْ ْ ْْ َ ُ ََ ُِ ِ ِ ْ ُْ َُ
َوبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتـامى واملـساكني واجلـار ذي القربـى و َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َْ َ َ َ ْ َُ ْ َْ ُ ًْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ َ َِ ِِ ِاجلـار ِ َ ْ

                                                                                                                         

 ).١٠٤ (آل عمران) ١(
 ).١/٣٩٨(تفسري ابن كثري ) ٢(
 ).٢٩ (النساء) ٣(
 )٢٩ / ٤  ( تفسري األلويس) ٤(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٥٤ 

َاجلنب والصاحب باجلنب وابن السبيل وما ملَكت أيامنُكم إن اهللاَّ ال حيب مـن كـان   َّ َْ َ ْ َ َ َ َّ َ ُُّ ْ َ ْ َ َّ َِ ُِ َْ َِ ُ َ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُ
ًخمتاال فخورا  َُ ً َ ْ ًيمر عليك جمتازا يف السفر: بالذي )١(﴾ُ ُّ)٢(. 

ً كتابا موقوتا﴿َّوفرس  َُ ْ ًَ ُفإذا قضيتم ا﴿: تعاىل يف قوله  ﴾ِ ُ ْ َ َ َ ًلصالة فـاذكروا اهللاََّ قيامـا َِ َُ َِّ ُ ْ َ ََ
َوقعودا وعىل جنوبُكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصالة إن الصالة كانت عـىل املـؤمنني  ْ َ ْ َِ ِ ُِْ َ َّ َ َ ْ َ َ َُ َ ََ َ َ ُ ََّ َّ ُ َ ً ُ َِ ُِ ْ َ َْ ْْ ُِ

ًكتابا موقوتا َُ ْ ًَ ًموجبا: بقوله )٣ (﴾ِ َ ُ)٤(.  
 :سورة املائدة

ُحرمت عليُكم امليتـة والـدم وحلـم ﴿:اىلتعروى الطربي بسنده يف تفسري قوله  ْ ُ ُ َ َِّ ُ ََْ َ ْ ْ َُّ َْ َ َ ْ
َّاخلنزير وما أهل لغري اهللاِّ به واملنخنقة واملوقوذة واملرتدية والنطيحة وما أكل السبع إال  َ َِّ ُِ ُ َ َ َ َ ِّ َ ْ َ َ ََّ َ َ ْ ََ َ ُُ ُ ُْ َ ُ َْ ُ َ ُْ ِْ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ُْ َ ِ َ ِ ِ ِ

َما ذكيتم وما ذبح عىل النصب وأن  َ ُ َ َ ِْ ُّ َ ََّ ِ ُ ََ ْ َتستقسموا باألزالم ذلُكم فسق اليوم يئس الذين َُ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِّ ْ ََ ْ ْ ُ ٌْ َ ْ ِْ ْ َ ِ َ َ
ْكفروا من دينُكم فال ختشوهم واخشون اليوم أكملت لُكم ديـنُكم وأمتمـت علـيُكم  ْ َ ْ ْ َ َ ْ ْ ُْ َ ْ َ ْ َ َْ َ ْ َْ ُ ُْ َ ْ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َْ ُ َ

ِنعمتي ورضيت لُكم اإلسالم دينا فمن اضطر يف  َّ َ َ ْ ُ َ َُ َ ًْ ُِ ِ ِ َِ ِ َ ِ َ َّخممصة غري متجانف إلثم فـإن اهللاَّ ْ َ ٍ ِْ ِ ِّ ٍ ِ ٍَ ََ ُ ْ ََ َ ْ َ

                                                                                                                         

      ).٣٦(النساء  ) ١(
 ).١/٥٠٧(تفسري ابن كثري ) ٢(
 ).١٠٣ (النساء) ٣(
 ).٥/٣٥٥(تفسري الطربي ) ٤(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٥٥ 
ٌغفور رحيم   َّ ٌِ ُ ، عـن عـيل بـن أيب »الباقر« بن حممد، عن أبيه »الصادق«عن جعفر )١(﴾َ

  .)٢(»إذا ركضت برجلها، أو طرفت بعينها، وحركت ذنبها، فقد أجزأ«: طالب قال
َيا أهيا الذين آ﴿:تعاىل يف قوله ًوروى أيضا َ َِ َّ َ ُّ ْمنوا إذا قمـتم َ ْ َُ ُ َ ِ ُ الـصالة فاغـسلوا إىلُ ِ ِْ َ َ َّ

ْوجوهُكم وأيديُكم  َْ ْ َ ُ ُِ َ ْ املرافق وامسحوا برءوسُكم وأرجلُكم إىلَ ْ ْ ُ ُ َ ْ ََ ُ َ ُ ََ ِ ِِ ِ ْ الَكعبني وإن كنـتم إىلَْ ُْ ْ ُ ْ ِ َ َ ِْ ْ
ْجنبا فاطهروا وإن كنتم مرىض أو عىل سفر أو جاء أحد منُك ْ ُِ ٌ َُ َ ْ ْ َ َّ ً َُ َ ََ َ ْ َ ْ ٍُ َ ْ َّ ََ َُ َ ُم من الغائط أو المستم ِ ْ َ ُْ َ ْْ ََ ِ ِ َِ

ُالنساء فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهُكم وأيديُكم منه ما يريد  ً َ ُِ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُ ً ِّ َ ََ ْ ْ َ ْ ُ َّ ً َ ْ َ َْ ِِّ ِ َِ ِ ِ َ َ َ َِ َ َ
َاهللاَُّ ليجعل عليُكم من حـرج ولكـن يريـد ليطهـركم وليـتم نعمتـ َُ َّ ْ َ َ ْْ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ِ َ َ ٍَ ْه علـيُكم لعلُكـم َ َّْ َ ََ ْ َُ

َتشُكرون ُ ْ ؟ »الكعبـني«أيـن: ّعن القاسم بن الفضل احلداين، قال، قال أبو جعفـر )٣(﴾َ
 .)٤(مها عند املفصل» الكعبني«ولكن! هذا رأس الساق: فقال. هاهنا: فقال القوم

َواتل عليهم نبأ ابنـي آدم بـاحل﴿:ويف قصة ابني آدم قال اهللا عز وجل َ ْ ْْ ِ َِ ْ َ ْ ََ َ َ َْ َق إذ قربـا َُ َّ َ ْ ِ ِّ
َقربانا فتقبل من أحدمها ومل يتقبل من اآلخر قـال ألقتلنـك قـال إنـام يتقبـل اهللاُّ مـن  َّ َ َ َّ ُ َ َ ِّ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ ْ ََ َ ْ َ َ َ ُ َ ً َُ َّ ُ َ َُ َ ِْ َ َّ َ ِ َ ْ َ

َاملتقني ِ َّ ْ لئن بسطت إيل يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ألق}٢٧{ُْ ْ َْ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َِ ِِ ٍ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ ََ َ َّ ََ َ ُتلك إين أخاف َ َ َ ِّ ِ َ َ ُ
َاهللاَّ رب العاملني ِ َ َ َّْ ِ إين أريد أن تبوء بإثمي وإثمـك فتُكـون مـن أصـحاب النـار }٢٨{َ َِّ ِ َ ْ ْ َ َُ َ ُِ ِ َِ َ ْ َْ َ َُ ِ ِ ِِ َ ِّ

َوذلــك جــزاء الظــاملني َِِ َِّ ََ ــه فقتلــه فأصــبح مــن }٢٩{ََ َ فطوعــت لــه نفــسه قتــل أخي َ َ ْ ُ ُ ُ َِّ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ََ ْ ََ ُ ْ َ
                                                                                                                         

 ).٣ (املائدة) ١(
 ).٦/٩٧(تفسري الطربي ) ٢(
 ).٦( املائدة آية )٣(
 ).٦/١٨٦(تفسري الطربي ) ٤(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٥٦ 

َاخلارسين  َِ ِ َبعث اهللاُّ غرابا يبحث يف األرض لرييه كيف يواري سوءة أخيه قال َ ف}٣٠{ْ َ ُ ً َِ ِ َِ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ ََ ُ ْ َِ َِ َ ِ ِ َ ُ
َيا ويلتا أعجزت أن أكـون مثـل هــذا الغـراب فـأواري سـوءة أخـي فأصـبح مـن  َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َِ ِ َِ ُ َِ َ َ ْ َ َْ َ َ ََ ََ َِ ُ ْ َ ََ ُ ُ ْ َ

َالنادمني ِ ِ َّ}١(﴾}٣١( 
 ّ ريب عهد إيلّإن: م عليه السالم هلابيل وقابيلقال آد: ًالقصة قائال» الباقر«وروى 

ّأنه كائن من ذريتي من يقرب القربان، فقربا قربانا حتى تقر عيني إذا تقبـل قربـانكام  ُُ َ َُ َ ِّ
ْوكان هابيل صاحب غنم فقرب أكولة غنمه، خري ماله، وكان قابيل صـاحب . فقربا َ ُ

 قربـاهنام، فـصعدا اجلبـل زرع، فقرب مشاقة  من زرعة، فانطلق آدم معهام، ومعهـام
ً القربـان، فبعـث اهللا نـارا إىلآدم ومها، ينظـران : فوضعا قرباهنام، ثم جلسوا ثالثتهم

حتى إذا كانت فوقهام دنا منهـا عنـق، فاحتمـل قربـان هابيـل وتـرك قربـان قابيـل 
ويلـك يـا قابيـل رد عليـك : فانرصفوا، وعلم آدم أن قابيل مـسخوط عليـه، فقـال

َّأحببته فصليت عىل قربانه ودعوت له فتقبل قربانـه، ورد عـيل : ابيلقربانك، فقال ق ُ ُ ََ
َّألقتلنك فأسرتيح منك، دعا لك أبوك فصىل عىل قربانك : قرباين، وقال قابيل هلابيل

 أن احتبس هابيل ذات عشية يف غنمه، فقـال إىلفتقبل منك، وكان  يتواعده بالقتل، 
ويلـك يـا : فقال له آدم. ؟ ال أدريًتني له راعياَوبعث: يا قابيل، أين أخوك؟  قال: آدم

الليلة أقتلـه، وأخـذ معـه حديـدة : قابيل، انطلق فاطلب أخاك، فقال قابيل يف نفسه
َّيا هابيل، تقبل قربانك ورد عيل قرباين، ألقتلنك، فقال : فاستقبله وهو منقلب، فقال

                                                                                                                         

 ).٣١ إىل ٢٧( املائدة من اآلية )١(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٥٧ 
َقربت أطيب مايل، وقربت أنت أخبث مالك، وإن اهللا ال: هابيل   يقبل إال الطيب، إنام ُ

ويلك يا : يتقبل اهللا من املتقني، فلام قاهلا غضب قابيل فرفع احلديدة ورضبه  هبا، فقال
ْقابيل أين أنت من اهللا؟ كيف جيزيك بعملك؟ فقتله فطرحـه يف جوبـة  مـن األرض  َ

 . )١(ًوحثى عليه شيئا من الرتاب
َوالسارق والسارقة فا﴿: تعاىلويف قوله  ُ َ ُِ َِّ ََّ َقطعوا أيدهيام جزاء بام كسبا نَكـاال مـن َ َ َ ْ ُِّ َ َ َ ًَ َ َ ِ َ ُ ِ َ ْ َ ْ

ٌاهللاِّ واهللاُّ عزيز حكيم ِ َ ٌَ َِ﴾)٢(.  
ُتقطع يد السارق يف عرشة دراهم، أو دينـار، أو مـا : ريض اهللا عنه» الباقر«قال  ُُ َ ْ

 .)٣(ًيبلغ قيمته واحدا منهام
َإنام وليُكم اهللاُّ و﴿: تعاىلويف تفسري قوله  ُّ َُ َِ َّ َرسوله والـذين آمنـوا الـذين يقيمـون ِ ُْ َ ُ َِ ِ ُِ َ َ َ َُّ َّ ُُ

َالصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون  َُ َ ُ َ َِّ َ ْ ُ َ ُ ََ ََّ ْ﴾)٤( 
 يقولـون إهنـا نزلـت يف عـيل ً أناساّإن: نزلت يف املؤمنني، فقيل له: »الباقر«قال 

 .)٥(هو من املؤمنني: ريض اهللا عنه، فقال
 

                                                                                                                         

 ).٢/٤٤(تفسري ابن كثري)١(
 ).٣٨(املائدة ) ٢(
  ).٢/٥٨(تفسري ابن كثري ) ٣(
 ).٥٥ (املائدة) ٤(
 ).٢/٤٧(تفسري البغوي ) ٥(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٥٨ 

 :سورة األنعام 
ْوآتوا﴿ َّ وفرس ُ ِ حقه يوم حصادهَ ِ َ َ ْ َ ُ ََ ٍوهـو الـذي أنـشأ جنـات ﴿:تعـاىل يف قولـه ﴾َّ َِّ َ َ ََ َ َ َّ ُ

ًمعروشات وغري معروشات والنخل والزرع خمتلفا أكله والزيتون والرمان متـشاهبا  َ َ ًِ َ ُ ُ َ ََ ُ َُ َّ ُّ ْ ُ َ ْ ُ ََّ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َّْ ْ َُّ َُ ِ ْ َّ ٍ ٍَ َ
َوغري متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر و ََ َ َ ُ ْْ َ َ َْ ِ ِ ِ ٍِ ُ ُ َِ َ َ ُّآتوا حقه يوم حصاده وال ترسفوا إنـه ال حيـب َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َِ ِ ُِ َ ََّ ُ ُِ ْ ُ َّ ِْ ْ َ

َاملرسفني ِ ِ ْ  . )٢(يعطي ضغثا: بقوله )١(﴾ُْ
 :سورة األعراف
ْأوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربُكم عـىل رجـل مـنُكم ﴿:تعاىل ويف تفسري قوله  ِّ َ ْ َّ ِّ ٌ ْ ٍْ ُ ِّ َ ْ ََ ْ َُ َِ َ َُ ِ

َلينذركم واذكروا إذ جع َ َ ُْ ِْ ُ ْ َُ ُ ِ ْلُكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم يف اخللق بسطة فاذكروا ِ ْ َ ً َ ْ َ َُ ْ ْ ُْ َُ َ َ َ ْ ْ َِ ِْ َ ََ ٍ ُ ِ ُِ ِ
َآالء اهللاِّ لعلُكم تفلحون ُْ َِ ُ ْ َّ َ﴾)٣(. 

ً وزادكم يف اخللق بـسطة﴿ تعاىل عنه يف قول اهللا تعاىلريض اهللا » الباقر«قال  َ ْْ َْ َ َ َِ ِْ ُ َ﴾ :
نهم يأيت اجلبـل فيهـدم منـه بيـده القطعـة كانوا كأهنم النخل الطوال وكان الرجل م

 . )٤(العظيمة
 

                                                                                                                         

 ).١٤١( األنعام )١(
تفــسري ،مــلء اليـد مــن احلـشيش املخــتلط، ومـا أشــبهه مـن البقول): بكــرس فـسكون) (الـضغث) (٢(

 ).٨/٧٥(الطربي
  ).٦٩(األعراف )  ٣(
 ).٨/١٥٦(تفسري األلويس ) ٤(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٥٩ 
 :سورة التوبة 

َاحلج األكرب﴿وقال يف تفسري  َْ َ ِّ ِوأذان مـن اهللاِّ ورسـوله ﴿:تعـاىل من قولـه ﴾ْ ِ ُ َ َِّ َ ٌَ َ  إىلَ
ْالناس يوم احلج األكرب أن اهللاَّ بريء من املرشكني ورسوله فإن تبتم ُ َ ِّ ٌ َ َ َُ ُْ ُ َ َ َ ِّ ْ َِ َ ُْ َّ ُْ َ ِْ ِ ِ َ ِِ ْ َ ِ فهو خري لُكم وإن َّ َ َ ُْ َّْ ٌ َ َ

ٍتوليتم فاعلموا أنُكم غري معجزي اهللاِّ وبرش الذين كفـروا بعـذاب ألـيم َ ْ َ ْ َِ َِ ٍَ َ َ َ َ ْ ْ َِ ُِ ُ ْ ْ ُ َْ َّ َ َِّّ ِْ ِ ُ َ َّ ُ احلـج  : )١(﴾َ
  .)٢(األكرب، يوم النحر

ة الكريمة فقد ورد عـن ابـن َّ جعفر ريض اهللا عنه بالسنوهذا داللة عىل علم أيب
وقف النبي صىل اهللا عليه و آله وسـلم يـوم النحـر بـني «:  عنهام قولهعمر ريض اهللا

  .)٣(»)هذا يوم احلج األكرب (:اجلمرات يف احلجة التي حج هبذا وقال
َحيلفون لُكم لرتضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن اهللاَّ ال ﴿: تعاىلويف تفسري قوله  ََّ َ ْ َ ْ َ ُِ ِْ ْ ْ ْ ْ ُْ ْ ُ ْْ ْ ََ َ َ َ ََ ِ ِ

َيرىض عن الق ْ ِ َ َ ْ َوم الفاسقني َ ِ ِ َ ْ ِ ْ﴾)٤(. 
 ال : أوصاين أيب زين العابـدين ريض اهللا عنـه فقـال:ريض اهللا عنه» الباقر«قال 

نـه يبيعـك إ فً ال تصحبن فاسـقا،هم وال ترافقهم يف الطريقدثتصحبن مخسة وال حتا
وال تـصحبن ،  يطمع فيها ثـم ال يناهلـا: قال،يا أبت وما دوهنا:  قلت،بأكلة فام دوهنا

نه بمنزلـة الـرساب إ ف ََ وال تصحبن كذابا،نه يقطع بك أحوج ما تكون إليهإ فالبخيل
                                                                                                                         

 ).٣( بة التو)١(
 ).٢/٣٤٨(تفسري ابن كثري) ٢(
 ).١٦٢٦( حديث رقم )اخلطبة أيام منى( باب )احلج(صحيح البخاري  كتاب ) ٣(
 ).٩٦ (التوبة) ٤(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٦٠ 

نـه يريـد أن ينفعـك إوال تـصحبن أمحـق ف، يبعد عنك القريب ويقرب منك البعيـد 
 ينإوال تـصحبن قـاطع رحـم فـ، فيرضك وقد قيل عدو عاقل خري من صديق أمحق

 . )١( يف ثالثة مواضعتعاىل يف كتاب اهللا ًوجدته ملعونا
 :سورة هود
ًوإنا لنراك فينا ضعيفا﴿ويف تفسري  ِ َِ َ ََ َ َ َّ ِ ُقالوا يا شعيب مـا نفقـه ﴿: تعاىل من قوله ﴾َ ُ ْ َ ََ ْ ْ ََ َ ُ ُ

ٍكثريا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولوال رهطك لرمجناك وما أنت علينا بعزيز  ِ َ ْ َ ْ َ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َُ َ ْ َ َ َِّ َ َ َ ََ ََ ُ ً ُ ًْ َِّ ِ َِّ َِ َ﴾)٢( 
 . )٣(ً مهجورا ال جتالس وال تعارش:هللا عنهريض ا» الباقر«قال 

 :سورة الرعد
َويرسل الصواعق﴿وقال يف تفسري  ِ َِ َّ ُ َُ ِويسبح الرعـد بحمـده ﴿: تعاىل من قوله ﴾ْ ِ ْ َّ ََ ُ ِّ ُ َِ ُ ْ

ِواملالئَكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب هبا من يشاء وهم جيادلون يف اهللاِّ َ َ َ ُ َُْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ُْ ُ َ َ ُ ُ َ َّ ُ َ ْ ََ َِ ِ َ وهو َ َُ
ِشديد املحال َ ِ ِْ ُ   .)٥(الصاعقة تصيب املسلم وغري املسلم وال تصيب الذاكر:  )٤(﴾َ

 
 

                                                                                                                         

 ).٥/١٣٦(تفسري حقي ) ١(
 ).٩١ (هود) ٢(
 ).٥/٢٥٦(تفسري البحر املحيط ) ٣(

 ).١٣ (الرعد) ٤(
 ).٣/١١(تفسري البغوي ) ٥(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٦١ 
 :سورة احلجر 

َإنا نحن نزلنا الذكر وإنا لـه حلـافظون﴿: تعاىلوقال يف تفسري قوله  ُ َ ِِّ َ َُ َ ُ َْ َّْ َ َ َِّ ِْ َ نحـن «: )١(﴾َّ
 .»أهل الذكر

ار هلذا الـسند ولكـن يف حـال فيها جابر اجلعفي فال اعتبوالرواية هذه ضعيفة  
 أن هذه األمة أهل الذكر صحيح، فـإن هـذه األمـة  هومرادهيكون ّسلمنا بصحتها، 

أعلم من مجيع األمم السالفة، وعلامء أهل بيت الرسول، عليهم السالم والرمحة، من 
احلـسن : ، وابن عبـاس، وبنـي عـيلّخري العلامء إذا كانوا عىل السنة املستقيمة، كعيل

ني، وحممد بن احلنفية، وعيل بن احلسني زين العابدين، وعيل بن عبـد اهللا بـن واحلس
وجعفر ابنه، وأمثـاهلم وأرضاهبـم وأشـكاهلم ممـن هـو » الباقر«عباس، وأيب جعفر 

متمسك بحبل اهللا املتني ورصاطه املستقيم، وعرف لكل ذي حق حقـه، ونـزل كـل 
وقـد يريـد  )٢(ب عبـاده املـؤمنني إليـه قلـوتاملنزل الذي أعطاه اهللا ورسوله واجتمع

 .العلامء
 
 
 

                                                                                                                         

 ).٩(احلجر) ١(
 ).٢/٥٩١(بن كثري تفسري ا) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٦٢ 

 :سورة اإلرساء 
ِأقم الصالة لدلوك الشمس ﴿: تعاىلوقال يف تفسري قوله  َْ َّ َِ ِ ُِ ُ َ َّ َ غسق الليل وقـرآن إىلِ ُْ ََ ِْ َّ ِ َ

ًالفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا َ َ َ ُ َّ َُ ْ ْْ ََ ِْ ِْ  .)٢(لدلوك الشمس أي لزواهلا: )١(﴾ِْ
 :سورة يوسف
َإنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلُكم تعقلون ﴿:  وجلقال اهللا عز ً ً ُُ َّ َّ ِْ ْ َ ّ َُ َّْ َ ِْ َ ََ َ ِ﴾)٣(. 

 عنهم أمجعني عن النبـي صـىل اهللا تعاىلعن آبائه ريض اهللا » الباقر«روى اإلمام 
أول من فتق لسانه بالعربية املبينة إسامعيل عليه السالم وهـو «: عليه وآله وسلم قال
 .»ابن أربع عرشة سنة

 إسـامعيل عليـه الـسالم أول مـن تكلـم ّنإ«: ًأيضا عن ابن عباس قوله ىورو
 ، وأريد بذلك عىل ما قاله بعض احلفاظ، عربية قريش التي نزل هبا»بالعربية املحضة

 .)٤ (ًالقرآن وإال فاللغة العربية مطلقا كانت قبل إسامعيل عليه السالم
 :سورة األنبياء

ٌوحرام﴿:وقال يف تفسري قوله عز وجل َ َ َ عىل قرية أهلْكناها أهنم ال يرجعونَ َُ َ َِ ْ ْ َّ َْ َُ َ ََ َْ ٍ َ َ﴾)٥(. 
                                                                                                                         

 ).٧٨(اإلرساء ) ١(
 ).٣/٥٧(تفسري ابن كثري) ٢(
 ).٢(يوسف) ٣(
 ).١٢/١٧٢(تفسري األلويس ) ٤(
  ).٩٥(األنبياء ) ٥(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٦٣ 
ٍوحرام عىل قرية ﴿يف قوله  َ َ َْ ٌ ََ َ ً قدرا مقدرا أن أهل كل :ريض اهللا عنه» الباقر«قال ﴾ َ ُ ًَ

 .)١( الدنيا قبل يوم القيامةإىلقرية أهلكوا أهنم ال يرجعون 
 :سورة احلج

ْمنافع هلم﴿وقال يف تفسري  َُ َ َ ِ َليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم ﴿:تعاىلوله  من ق﴾َ ْ ُ ْ َُ ْْ ََ َ َ َ َُ ِ َِ ُ
َاهللاَِّ يف أيام معلومات عىل ما رزقهم من هبيمة األنعام فُكلوا منهـا وأطعمـوا البـائس  َ َ َ َ ُ ْ َِّ ِ ِ ِ ٍْ ُ ْ ُُ َ َ ِّ َ َ َ َّْ َ ََ َْ ِ ٍْ َ ِ َ ََ ِ

َالفقري  ِ َ  .)٣(العفو واملغفرة: )٢(﴾ْ
 :سورة النور

ْأمل ﴿: تعاىلويف قوله  َ ُتـر أن اهللاََّ يـسبح لـه مـن يف الـساموات واألرض والطـري َ ْ ْ َ َّ َ َ ََّ ََّ َ َ ُ ُ ِّ ُِ َ ْ َِ ِ َ َ
َصافات كل قد علم صالته وتسبيحه واهللاَُّ عليم بام يفعلون ْ َ َ َُّ ٌَّ َ َ ُ َ َ ُ َ ََ ٌ ْ َِ ِِ َِ ََ َ ْ ُ ٍ﴾)٤(. 

: ريض اهللا عنه فقـال يل» الباقر«ًكنت جالسا عند حممد بن جعفر :  أبو ثابتقال
 : ال، قـال:قول هذه العصافري عند طلوع الشمس وبعـد طلوعهـا؟ قـالأتدري ما ت

 . )٥(فإهنن يقدسن رهبن ويسألنه قوت يومهن
 

                                                                                                                         

 ).٣/٢٠٤(تفسري ابن كثري) ١(
 ).٢٨(احلج )٢(
 ٣/٢٨٣تفسري البغوي ) ٣(
  ).٤١(النور ) ٤(
 ).٢٤/١٠(تفسري الرازي ) ٥(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٦٤ 

 :سورة الفرقان 
ًأولئك جيزون الغرفة بام صربوا ويلقون فيها حتية وسالما ﴿: تعاىلقال  َ ً َ َّ َ َ ََ ُ َ َ ْ َْ َّ َ ْ ُ َ َ ْ ِْ ِ َِ َ ْ َِ ُ ََ ُ ُ﴾)١( 

سـميت بـذلك :  - وهـي اجلنـة– الغرفة  يف تفسريريض اهللا عنه» الباقر«وقال 
  .)٢(الرتفاعها

 :سورة القصص
َّفسقى هلام ثم توىل ﴿: تعاىلقال  َ َ َّ َ َُ َ َ ٍ الظل فقال رب إين ملـا أنزلـت إيل مـن خـري إىلَُ ِ ِْ َّ ََ ْ ِِّ َِ َ َ ِّْ َ َِّ َ َ َ ِّ

ِفقري َ﴾)٣(. 
َّملا أنزلت إيل﴿ تعاىل عىل قوله ًريض اهللا عنه تعليقا» الباقر«قال  َ ِ َ َْ َ ِ من خري فقريَِ َِ ٍ ْ َ ْ﴾ :

  .)٤( شق مترةإىللقد قاهلا وإنه ملحتاج 
 :سورة فاطر

ِثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظامل لنفـسه ﴿: تعاىليف قوله  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ َُ ْ َ َِّ َّ ٌْ ِ ْ َ َُّ َ ْ ْ ْ َ َ َْ َ َ
ِومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات بإذن ا ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ ِ َِ ْ َ ْ َُّ ُ َ ُ ٌَ ْ ٌْ ُهللاَِّ ذلك هو الفضل الَكبريَِ ِ ْ ُ ْْ َ ََ ُ َ ِ﴾)٥(. 

                                                                                                                         

 ).٧٥ (الفرقان) ١(
 ).٣/٣٤٢( ابن كثري تفسري) ٢(
 ).٢٤(القصص )  ٣(
 ).٣/٤٤٢(تفسري البغوي ) ٤(
  ).٣٢(فاطر) ٥(
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٦٥ 
ٌ فمنهم ظامل ﴿: عن قوله-»الباقر«: يعني-سألت حممد بن عيل : قال أبو اجلارود  ِ َ َْ ُ ْ ِ

ِلنفسه ِ ِْ  .)١(ً وآخر سيئاً صاحلاًهو الذي خلط عمال:  فقال﴾َ
ْوهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل﴿: تعاىلويف قوله  َ َ ْْ ْ َّ َ ْ َ ََ َ َِ ِْ َُ ِ َ َ َّ صاحلا غري الذي كنا ُ ُ ِ َِّ َ ْ َ ً َ

ِنعمل أومل نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فـذوقوا فـام للظـاملني مـن  ِِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ُ ُ َ َ َ ََ ُ ُ َ َ ُ َّ ْ ِّ ََّ ُ َّ َّ َُ َ َ َ َ َْ َ ُ َْ َ ُ
ٍنصري ِ َّ﴾)٢(. 

ُالنذير﴿ريض اهللا عنه » الباقر« أبو جعفر َّفرس ِ  .)٣( بالشيب﴾َّ
 :سورة األحقاف

ًووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا محلته أمه كرهـا ووضـعته كرهـا ﴿: تعاىلقال  ً ً َْ ْ ُّ َ َُ ُُ َ َ َ ُ ُ ْ ْ َ ْ َّ َ َْ ْ ََ َ َُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َ
ْومحله وفصاله ثالثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعني سنة قال رب أوزعني أن  َ ً َ ً َ ُ َ ََ َ َ َِ ِ ِْ َ ْ َِ ْ ِّ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ ََ َ َْ َ َ ُ َُ َ ََّ َُّ َِ

ِأشُكر نعمتك الت َِّ َ َ َ َْ ْ ِي أنعمت عيل وعىل والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه وأصـلح يل يف َ ِ ْ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ َِ َ َ َ ََ ْ َ َ َْ َ َْ َ ًْ ِْ َِ َ ََّ
َذريتي إين تبت إليك وإين من املسلمني ِّ ُ ِِّ ِ ِِ ْ ُِّْ َُ َ ْ ْ َِّ ِ َِ َ ُ«)٤(. 

ِوأصلح يل يف ذريتي﴿ تعاىلريض اهللا عنه يف تفسريه لقول اهللا » الباقر«قال  َّ ْ ْ َِّ ُ ِ ِ ِ ال : ﴾َ
 .)٥ً( للشيطان والنفس واهلوى عليهم سبيالجتعل

                                                                                                                         

 ).٣/٥٦٤(تفسري ابن كثري ) ١(
 ).٣٧(فاطر) ٢(
 ).٣/٥٦٧(تفسري ابن كثري ) ٣(
 ).١٥ (األحقاف) ٤(
 ).١٦/١٩٥(تفسري القرطبي ) ٥(



 
 

 :سورة اجلن
ُوأنه ﴿:  عىل لسان اجلنتعاىل  قوله فيهاجاء ََّ َ جد ربنا ما اختـذ صـاحبة وال تعاىلَ َ َ َ ِّ ًَ َِ َ َّ َ ََ ُّ

ًولدا  َ َ﴾)١(. 
 )٢(د، وإنام قالته اجلن للجهالةـ جاىلـتعليس هللا : الـ أنه قذه اآليةـ يف ههروي عن

                                                                                                                         

 ).٣ (اجلن) ١(
دق والربيع بن أنس رمحهم اهللا مجيعا ومل أجد سندا لـه هذا التأويل منسوب لثالثة هم الباقر وابنه الصا) ٢(

 يفرمحـه اهللا تعـاىل اإلمـام الطـربي وعىل كل حال هو تفسري مرجوح والراجح وقول اجلمهور هو ما قالـه 
أحـدمها اجلـد : ألن للجـد يف كـالم العـرب معنيـني ... «: بعد استعراض أقوال املفرسين هذه اآليةتفسري

اهللا هبـذه الـصفة  بو األم وذلك غري جائز أن يوصف به هؤالء النفر الذين وصـفهمالذي هو أبو األب أو أ
ا أحدا ﴿: وذلك أهنم قد قالوا  ا به ولن نرشك بربنَ ً فآمنَّ ََ ِّ ََ َ َِ ِ َِ َْ ُّ  أب   ومن وصف اهللا بأن له ولدا أو جدا هـو أبـو﴾ِ

فـالن ذو جـد يف هـذا :  احلظ يقـال اجلد الذي بمعنى:  فال شك أنه من املرشكني واملعنى اآلخر ،أو أبو أم
 وهذا املعنى الذي قصده هؤالء النفر مـن ،إذا كان له حظ فيه وهو الذي يقال له بالفارسية البخت: األمر 

َوأ﴿هلم واجلن بق اَ ِّنه تعاىل جد ربنَ َ َ َُ ُّ َ  إن شاء اهللا وإنام عنوا أن حظوته من امللك والسلطان والقدرة والعظمة ﴾ََّ
 له صاحبة وال ولد ألن الصاحبة إنام تكون للضعيف العاجز الذي تضطره الشهوة الباعثـة عالية فال يكون

: إىل اختاذها وأن الولد إنام يكون عن شهوة أزعجته إىل الوقاع الذي حيدث منه الولد فقال النفر مـن اجلـن 
 إىل اختـاذ عال ملك ربنا وسلطانه وقدرته وعظمته أن يكون ضعيفا ضعف خلقه الذين تضطرهم الـشهوة

صاحبة أو وقاع يشء يكون منه ولد وقد بني عن صحة ما قلنا يف ذلك إخبار اهللا عنهم أهنم نزهـوا اهللا عـن 
ا ما ا﴿: اختاذ الصاحبة والولد بقوله  َوأنه تعاىل جد ربنَ َِّ َ َ ُ َُّ َ ََّ ًختذ صـاحبة وال ولـداَ ً ََ ََ َ َ َِ َ رجـل جـدي :  يقـال منـه ﴾َّ

ّ، وقد علمنا رسول اهللا صىل اهللا عليه )٢٩/١٣١( تفسري الطربي » هو فيهأي ذو حظ فيام: وجديد وجمدود 
=     سـبحانك اللهـم (  أن نقول يف دعاء االسـتفتاح للـصالة -وآله كام يف احلديث الصحيح يف مسلم وغريه
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٦٧ 
 . )١( فلم يؤاخذوا به 

 :سورة الذاريات
َكانوا قليال من الليل ما هيجعون﴿: تعاىلقال  َُ َ ْ َْ َ َ ِِّ َّ ً َِ ُ﴾)٢(. 

َهيجعون﴿ريض اهللا عنه » الباقر«َّفرس  ُ َ ْ كـانوا ال ينـامون حتـى يـصلوا :  بقوله﴾َ
 .)٣(العتمة

 :سورة التحريم
َيا أهيا الذين آمنوا قوا أنفسُكم وأ﴿ :تعاىلويف قوله  َ ََ َ َْ َ َ ُُّ ُ ُ ِ َّ ُهليُكم نارا وقودهـا النـاس َ ُ ََّ َ ُْ ً َ ْ ِ

َواحلجــارة عليهــا مالئَكــة غــالظ شــداد ال يعــصون اهللاََّ مــا أمــرهم ويفعلــون مــا  ْ َ َ َ َ ََ ْ َ ٌ َ ٌ َ ُْ َ ََ َ َ ُ ْ َ ٌ َ ْ َ َُ َ َ ُِ ِ ِ َِ
َيؤمرون ُ َ ْ ُ﴾)٤(.  

هـي حجـارة مـن «: ةريض اهللا عنه يف تأويلـه للحجـار» الباقر«قال أبو جعفر 
 .)٥ (»كربيت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

تعـاىل تفاعـل مـن العلـو ) وتعـاىل جـدك ( ومعنى ) وبحمدك تبارك اسمك وتعاىل جدك وال إله غريك= 
 .لعظمة أي عال ورفع عظمتك عىل عظمة غريك غاية العلو والرفعةواجلد ا

 ).١٩/٨(تفسري القرطبي ) ١(
 ).١٧ (الذاريات) ٢(
 ).٤/٢٥٠(تفسري ابن كثري) ٣(
 ).٦ (التحريم) ٤(
 ).١/٦٤(تفسري ابن كثري) ٥(
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 :سورة البلد 
ٍلقد خلقنا اإلنسان يف كبد ﴿: تعاىلل قا َ َ ِ َ ْ ََ ِ ْ َ ََ َ ْ﴾)١( 

ْ لقـد ﴿:  من األنصار عـن قـول اهللاًأنه سأل رجال» الباقر«روي عن أيب جعفر  َ َ
ٍخلقنا اإلنسان يف كبد َ َ ِ َ َْ ْ َ َ  .)٢(ُفلم ينكر عليه أبو جعفر. يف قيامه واعتداله:  قال﴾َ
 :سورة الضحى

َولسوف يعطيك﴿: تعاىلقال  ِ ْ ُ ْ ََ َ َ ربك فرتىضَ ْ ََ َ َ ُّ﴾)٣(. 
 .)٤( بالشفاعة ةاآلي» الباقر«َّفرس أبو جعفر 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).٤ (البلد) ١(
 ).٤/٥٤٧(تفسري ابن كثري) ٢(
  ).٥(الضحى ) ٣(
 .)٤/٥٥٩(تفسري ابن كثري) ٤(
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٦٩ 
 ريض اهللا عنه» الباقر«التأويالت املكذوبة عىل  

ريض اهللا عنه » الباقر « اإلمامَّقد اطلعنا معا عزيزي القارئ عىل نامذج من منهج
وهـدي صـحابة وافقه هلدي النبي صىل اهللا عليـه و آلـه وسـلم، ُ وهي م،يف التفسري

 .رسول اهللا رضوان اهللا عليه ومن تبعهم بإحسان من تابعيهم وأتباعهم
ِولكن مل ترض َ هذه التفاسري والتأويالت أصحاب اهلوى، الذين ابتيل آل بيـت ُ ِ ُ

ِّالنبي صلوات اهللا وسالمه عليه هبم، فهذه التأويالت ال تريض مـزاعمهم وال ختـدم 
َّضالل أمة حممـد وإلقائهـا يف ديـاجري الظـالم  إإىلشهواهتم وضالهلم وهم هيدفون  َّ

ة آل البيت القرآن بطريقة ترفضها ّتأول فيها أئمَ الكذب ووضع أحاديث يإىلوا أفلج
ُالفطرة السليمة ويستهجنها العقل السوي،  وملا كانت هذه التأويالت ال ت وافق بـأي َّ

ِ كذبـإىلوا أحال منهج القرآن وال توافق معانيه وألفاظه جل  َّ ملحاولـة إغـواء العامـةٍةَ
ًوإقناعهم هبذه التأويالت، فقالوا بأن هلذا القرآن تأويال ، فأما التأويـل ًا وباطنًا ظاهرَّ

وأما الباطن فعند أهل البيـت علـيهم القرآن، أ الظاهر فهو الذي يتأوله مجيع من يقر
 .السالم

سألت أبا « :عن جابر اجلعفي قالفقد روى العيايش والفيض الكاشاين بسندهم 
 آخـر ٍ فأجـابني بجـوابةجعفر عن يشء من تفسري القرآن فأجابني، ثم سألت ثانيـ

:  غري هذا قبل اليوم؟ فقـال يلً أجبت يف هذه املسألة جواباَعلت فداك كنتُج: فقلت
بعد مـن عقـول أيا جابر إن للقرآن بطنا وظهرا، وللظهر ظهرا، يا جابر، وليس يشء 
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إن اآلية لتكون أوهلا يف يشء وآخرها يف يشء وهـو كـالم الرجال من تفسري القرآن،  
 . )١(»متصل يرصف عىل وجوه

سبوا له تكذيب اهللا تعاىل حني نالعبث يف كتاب اهللا تعاىل، و» الباقر«     فنسبوا لإلمام 
ًيدعي أن كتاب اهللا أبعد من عقول الرجال وأن له بطنا وظهرا وأن للظهر ظهرا بيـنام  ً ً ّ ّ

ٍولقد يرسنا القرآن للذكر فهل من مدكر﴿ :ىليقول اهللا تعا ِِ ِ َِّ َ ُّْ ْ َّْ ْ ََ َ ََ ِّ َ ُ َْ َأفغـري ﴿:تعاىل، وقوله )٢(﴾ْ ْ َ َ َ
َاهللاِّ أبتغي حَكام وهو الذي أنزل إلـيُكم الكتـاب مفـصال والـذين آتينـاهم الكتـاب  ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ ْ َ َ َُّ ُ ُُ َُ ً َ ِ َ َ ًَ

ِّيعلمون أنه منزل من رب ُ ْ ََّ ِّ ُ ٌُ ََّ َ َّ َ َك باحلق فال تُكونن مـن املمـرتينَ َ َِّ َ ِّْ َُْ َ ِْ َ َ َ ِ : تعـاىل وأيـضا قولـه )٣(﴾َ
ِويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربـك هـو احلـق وهيـدي ﴿ ِ ِ ِ ِْ َ َ َّ َ ََ َ ِّ ْ َ َ ََّ ْ ُ َ َ َ َ َّ ْ ْ َِّ ِ ُ ِ رصاط إىلُُ َِ

ِالعزيز احلميد ِ َ ْ ِ ِ َ  رصاط عزيـز، إىل هذا القرآن بأنـه هيـدي تعاىل فكيف يصف اهللا ،)٤(﴾ْ
 اإلمـام نفـسه يفـرسه بتفـسريات ّوهو أبعد ما يكون عن عقـول الرجـال؟، بـل إن

 . هذا هبتان عظيمِّ سبحانك رب،متضاربة
َّوهذه التأويالت الباطنية ال ضابط هلا، وال قاعدة حتكمها، اللهم إال تأويل كل  َّ ً

ِّما هو حسن باألئمة من آل البيت، وكل ما هو يسء بأصحاب النب  تعاىلاهللا ِّي رضوان َّ
 إىل كتـاب اهللا املحكـم املفـرتونَّ بكر وعمر، فحول هـؤالء عليهم، وعىل رأسهم أيب

                                                                                                                         

 ).١/٢٩( تفسري الصايف ،)١/١١(تفسري العيايش ) ١(
 ).١٧(القمر) ٢(
 ).١١٤(األنعام ) ٣(
 .)٦(  سبأ )٤(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٧١ 
َّ يتقي الكفار فال يذكر أسامتعاىلتبارك وَّكتاب مدح وهجاء، وكأن اهللا    هم رصاحـة ءِّ

 .!ِّبل يكني هبم والعياذ باهللا من هذا القول
ًأويالت واستشنعوها وحذروا منها حتـذيرا َّقد استنكر أئمة أهل البيت هذه التل َّ

َن أحدهم يروي عنـإ :»الصادق«إلمام جعفر قيل لًشديدا، فقد   قـول اهللا ك تفـسريَّ
ٌوهو الذي يف السامء إله ويف األرض إله﴿:تعاىل َ ٌ َ ََ ْ َ َِّ ِِ َْ َ َِّ ِ ِ  ريض »الـصادق«باإلمام، فقـال : ﴾ُ
ٍال واهللا ال يأويني وإياه سقف بيت : اهللا عنه ُ ٌّأبـدا، هـم رش مـن اليهـود والنـصارى َّ ً

واهللا لـو .. َّواملجوس والذين أرشكوا، واهللا ما صغر عظمـة اهللا تـصغريهم يشء قـط
قدر عىل أَّأقررت بام يقول يف أهل الكوفة ألخذتني األرض، وما أنا إال عبد مملوك ال 

َّيشء رض وال نفع ٍ)١(. 
ر منهم  اية السابقة، هم جابر اجلعفي يف الرو» صادقال«َّوأهل الكوفة الذين حذ ٍ
وا الكذب عىل أهل البيـت، ووضـعوا علـيهم ّوزرارة بن أعني، وأمثاهلام ممن استحل

ًاألحاديث واألكاذيب فأضلوا هبا خلقا كثريا، نسأل اهللا العافية، ودورنا  ً  أهيا القـارئَّ
ِّ إن كنا من حمبي أهل البيت حقا–الكريم  رصهم َّ أن ننزههم من هـذا الكـذب وننـ-َّ

 أكـوام الكـذب واالفـرتاءات  بـنيتراثهم احلقيقي من عىل من كذبوا عليهم بإظهار
 . عليهم أمجعنيتعاىلاملنسوبة هلم رضوان اهللا 

                                                                                                                         

 ).٢/٥٩٠(اختيار معرفة الرجال ) ١(
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ريض اهللا » البـاقر« عـىل فرتاة أمثلة من التأويالت الباطنية املإىلوقبل أن نتطرق  
» الباقر«لكريم بحديث  اأهيا القارئِّ، أود أذكرك  وعوارهازيغها  وننقدها ونظهرنهع

َّكل يشء خالف كتاب اهللا رد «: ريض اهللا عنه إذ قال ٍ  .)١(» كتاب اهللا والسنةإىلّ
كل يشء مردود إىل الكتاب والسنة، وكـل «:  ريض اهللا عنه»الصادق«  ابنهلاوق

 .)٢(»حديث ال يوافق كتاب اهللا فهو زخرف
ري الباطنية التي ما أنزل فمن أبى إال اإلرصار عىل الباطل بالتمسك هبذه التفاس

فإن اهللا تعاىل قد حكى عن اهللا هبا من سلطان رجونا له اهلداية وتربأنا منه ومن باطله، 
 بكتاب اهللا، وحكـى عـن أهـل الـضالل والـشقاق اسـتزادهتم املؤمنني استبشارهم

ــال  ــدا، ق ــان أب ــان ال يلتقي ــه فهــذان طريق ــاىل آيات ــضالل والكفــر رصف اهللا تع لل
ِوإ﴿: تعاىل ْذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيُكم زادته هـذه إيامنا فأما الذين آمنوا َ َ ً ُ َ َُ َْ َّ َ ْ َّ َ ُ ََ ُ َ ُّ َ ُِ ِ ِ َِّ ُ ََ ِ َ ْ ٌَ َْ ُِ

َفزادهتم إيامنا وهم يستبرشون ً َُ ِ ْ َ َ ََ ْ ْ َ ْ ُُ ِ ْ ً وأما الذين يف قلوهبم مرض فزادهتم رجسا }١٢٤{َ َ ُْ َ َ َِ ِْ ُ َ َّ َّْ َ ٌ ِ ِ ُ َِّ  إىلَ
ْرجسهم وماتوا ُ َ َْ ِْ ِ َ وهم كافرونِ ُ ِْ َ ُ ْ أوال يرون أهنـم يفتنـون يف كـل عـام مـرة أو }١٢٥{َ ُ ْ َ ََ َ ًَ ََّ َّ ْ َّ ٍَ َ ِّ َُ ِ َ ْ َُ ُ

َمرتني ثم ال يتوبون وال هم يذكرون َّ َ ُُ ْ َّ ْ َّ ََّ َ َ ُ َُ َ َُ ْ وإذا ما أنزلت سورة نظـر بعـضهم }١٢٦{َِ َ َ ُ َُ ْ َ َُ َْ ََّ ٌ َ ِ ُ  إىلِ
ــرص ــم ان ــد ث ــن أح ــراكم م ــل ي ــض ه َبع َ َّ ِّ َُ ٍ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ ــوم ال ٍ ــأهنم ق ــوهبم ب َّفوا رصف اهللاُّ قل ٌُ ْ َّ ُ َ َْ َ ُ ْ ُُ ََ ِ َ

ُيفقهون ََ ْ}١٢٧{﴾  

                                                                                                                         

 ).٢/٣٦٦(الفصول املهمة يف أصول األئمة ) ١(
 .)١/٦٩(الكايف للكليني ) ٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٧٣ 
َّقد حذر اهللا جل شأنه عباده من أن يتقولوا عليه ما ليس هلم به علم فقالل  َ َ ْقل ﴿ :َّ ُ

ِإنام حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغري ِْ َ َ َ َ َ َ َ َّ ََ ْ َِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َْ ْْ َ َ َْ ِ ِ ْ احلق وأن تـرشكوا َّ ُْ ِ ْ ُ َ َ ِّ َ
َباهللاِّ ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا عىل اهللاِّ ما ال تعلمون  ْ ُ ً َ َُ َ ُ ََ َ ُ ْ ْْ َ َُ ََ َ َِّ ِ ِ َِ ْ﴾)١( . 

َّعزيزي القارئ اسأل نفسك، من أصدق؟ آهللا أم من يكذبون عليه ويدعون أن  َّ
ًللقرآن ظهرا وبطنا، ثم ينسبون هذه األقوال  ، ليجعلـوا هلـم موطـأ تألئمة أهل البيً

َّقدم وقبول بني عامة الناس، فال تنخدع وتنقاد خلف العواطف وارجع   كتاب اهللا إىلَّ
 واطلب منه اهلداية فواهللا ً اهللا صادقاُ، اقرأه وتفكر ومتعن فيه، وادع والنورففيه اهلدى

َوالـذين جاهـ﴿:  كام قال جل وعـالخاب رجاؤهف تعاىل اهللا إىلما جلأ أحد  َ َ َِ َدوا فينـا َّ ِ ُ
َلنهدينهم سبلنا وإن اهللاََّ ملع املحسنني ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ َ ُْْ ََ َّ ِ َ َّ ََ َُ ْ﴾)٢(. 

 كتاب اهللا واعرض عليـه األقـوال فـام وافقـه إىل، ارجع ةدعوتنا بسيطة وظاهر
 .فخذ هبا وما خالفه فارضب هبا عرض احلائط، فهل هذه دعوة جائرة؟

م من كان عىل هوى أو عـىل رأي الله «:ريض اهللا عنهكان من دعاء اإلمام أمحد 
 .)٣(»ًا حتى ال يضل من هذه األمة أحد احلقإىلفرده  ،وهو يظن أنه عىل احلق

 
 

                                                                                                                         

 ).٣٣ (األعراف) ١(
 ).٦٩(العنكبوت ) ٢(
 ).١/٤٦٤( هتذيب الكامل )٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٧٤ 

 :»الباقر« التأويل الباطني املكذوب عىل منأمثله  
ر هل يمكن أن تصدر هذه  َّاقرأ معي هذه الروايات عزيزي القارئ وتأمل وتفكَّ

ٍالتأويالت عن إمام جليل مثل   عنـه، وهـل هـذه التـأويالت تعاىل ريض اهللا »الباقر«ٍ
 . يف كتابه؟ وهل توافق هذه التأويالت العقل السليم؟تعاىلتوافق ما أنزله 

حدثنا جعفر بن حممد بن : يف معاين األخبار ما نصهابن بابويه القمي روى  -١
عليهام السالم فدخل عليه » الباقر«حرضت عند جعفر بن حممد : عامرة، عن أبيه، قال

هـادي »هـا«كـاف لـشيعتنا،،»كاف«:فقال عليه السالم﴾كهيعص﴿رجل فسأله عن
صادق هلم وعدهم حتى يبلـغ هبـم » صاد«،عامل بأهل طاعتنا»عني«ويل هلم،»يا«،هلم

 . )١(املنزلة التي وعدها إياهم يف بطن القرآن
فـأخربين يـا ابـن : ويف رواية أخرى طويلة يسأل أحد األشخاص اإلمام فيقول

 هذه احلروف من أنباء الغيب، أطلع اهللا عليها :قال﴾ كهيعص﴿عن تأويلرسول اهللا 
 زكريـا سـأل ربـه أن ّلـه وذلـك أنآعبده زكريا، ثم قصها عىل حممد صىل اهللا عليه و

 ًيعلمه أسامء اخلمسة فأهبط عليه جربئيل فعلمه إياها، فكـان زكريـا إذا ذكـر حممـدا
انجـىل كربـه، وإذا ذكـر احلـسني وعليا وفاطمة واحلسن واحلسني رسي عنه مهه، و
 ةيا إهلي ما بايل إذا ذكـرت أربعـ: خنقته العربة، ووقعت عليه البهرة، فقال ذات يوم

منهم تسليت بأسامئهم من مهومي، وإذا ذكرت احلسني تدمع عينـي وتثـور زفـريت؟ 

                                                                                                                         

 ).٢٨(معاين األخبار ص ) ١(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٧٥ 
هالك »اهلاء«اسم كربالء، و»فالكاف«﴾،كهيعص﴿: عن قصته، وقالتعاىلفأنبأه اهللا  

» الـصاد«عطـشه، و»العني«يزيد، وهو ظامل احلسني عليهام السالم، و»الياء« والعرتة،
 .)١(صربه

َّ أي منهج اتبعه هـؤالء امل:أقول  يف التفـسري؟ ولنـا أن نـسأهلم إن أتانـا تقولـونُّ
َّشخص وفرس اآليات كالتايل َّ ٌّ: 

عبـد : ، عـنيأيب سفيانيزيد بن : هند بنت عتبه، ياء: كعب األحبار، هاء: كاف
 . صدقوا وهلم اجلنة: ، صادعثامنهللا بن ا

َذلك بأهنم اتبعوا ما أسخط ﴿: عليه السالم»الباقر«قال :  واقرأ هذه الرواية-٢ ََ ْ َ ُ ََّ ُ َ َّ ُ َ ِ َ ِ
ْاهللاََّ وكرهوا رضوانه فأحبط أعامهلم َُ َ َ َْ َْ َ ْ ُ َ ََ َ ِ ُ ِ ا، وكان أمر اهللا بواليته يوم بدر ّكرهوا علي:  قال﴾َ

 عرشة آية يف احلجة  الرتوية ويوم عرفة نزلت فيه مخس ويومويوم حنني وببطن النخلة
 .)٢( عن املسجد احلرام وباجلحفة وبخم»صىل اهللا عليه وآله«التى صدعها رسول اهللا 

انظر كيف حيرص رضوان اهللا جل وعال بوالية عيل ويتهم أصحاب النبـي أهنـم 
، لنـا أن »عرشة آيةنزلت فيه مخسة «: قولهبكرهوا رضوان اهللا، ثم أنظر كيف يكذب 
 نسأل أين هذه اآليات اخلمسة عرش؟

ِّثم إن صاحب هذه الرواية يكذب اهللا عز وجل، والعياذ باهللا منـه ومـن كذبـه ُ   
 ألصحاب النبي صىل اهللا عليه و آله وسلم أهنم يبتغـون رضـوانه تعاىلفقد شهد اهللا 

                                                                                                                         

 ).٤٦١(ص » الصدوق« البن بابويه القمي امللقب بـكامل الدين ومتام النعمة) ١(
 ).١٠٦(ص روضة الواعظني الفتال النيسابوري) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٧٦ 

َحممد رسول اهللاَِّ وا﴿:تعاىلفاقرأ معي قول اهللا   ُ ُ َّ ٌَّ َ َلذين معه أشـداء عـىل الُكفـار رمحـاء ُّ َ َُ َِ َّ ْ ََّ َّ ِ َِ ُ َ َ
ِبينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهللاَِّ ورضوانا سيامهم يف وجوههم من أثر  َ ً َ َ ً ًَ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َِّ ْ َ ِّ ُ ُ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ ُِ ْ ًْ َُّ َ َ َ

َالسجود ذلك مـثلهم يف التـوراة ومـثلهم يف اإلنجيـل كـز َ ِ ِ ِ ْ ُ ُِ ِْ َ َ ْ َ ُُّ َ ْ ُ َُ َ َِ ِ َِّ ُرع أخـرج شـطأه فـآزره َ ُ ََ َ َْ َ َْ َ ْ َ ٍ
ُفاستغلظ فاستوى عىل سوقه يعجب الزراع ليغيظ هبم الُكفار وعد اهللاَُّ الـذين آمنـوا  َ َ ُ َّ ُ ْ َْ َ َ َ ُ ْ ُ َِ ِ ِ ِ َِّ ْ ََ َ ََ ُّ ََّ َ َ َ َِ ِ ِ َ ْ

ًوعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجرا عظيام  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ ْ َ ُ َّ ََ ً َ َّ َْ ْ ُ﴾)١(. 
َّ، ثـم إن اهللا سـبحانه قـد لبـًإذا هم يبتغون من اهللا الرضـوان  :ى طلـبهم فقـالَّ

َوالسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعـوهم بإحـسان ريض اهللاُّ ﴿ ِ ٍ ِ َِّ َ َّْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َِ ِ ُِ َّ َّ ُِ َ َِ ِ ُْ َ َ ُ
َعنهم ورضوا عنه وأعد هلم جنات جتري حتتها األهنار خالدين فيه َ َ َ َ ُ َ ُِ ِ ِ ٍَ ُ ْ ْ َ َْ َ َ َّْ َ َ ُ ََ َِ ْ َّ ْ ُْ َ ُا أبدا ذلك الفـوز َْ ْ ََ َ ًْ َ ِ َ

ُالعظيم  ِ َ ْ﴾)٢(. 
ملهـاجرين واألنـصار وعـىل فكيف بعد أن ريض اهللا عن السابقني األولني من ا

ِبطلُ بكر وعمر، ينسب هذا املرأسهم أيب َّأنه يذم أصحاب النبـي وأهنـم » الباقر «إىل ْ ّ ُّ
 .كرهوا عليا

 تعاىل ريض اهللا »الصادق«و» الباقر« عن روى احلر العاميل يف الوسائل بسنده-٣
َثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا﴿: تعاىلعنهام يف قوله  َْ ْ َ َ َْ َ ْ ُِ َِّ َْ َ َّهي لنا خاصة، إيانا :  قال﴾،ََّ

 .)٣(عنى
                                                                                                                         

 ).٢٩(الفتح ) ١(
 ).١٠٠(التوبة ) ٢(
 ).٣٣٥٩٠(ديث رقم ح)عدم جواز استنباط األحكام النظرية من ظواهر القرآن(وسائل الشيعة باب ) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٧٧ 
َثم أورثنا ﴿:ٍإن إكامل اآلية كاف يف دحض هذا االفرتاء، إذ يقول اهللا تعاىل: قلت  ْ َُ َّْ َ

ْالكتاب الذين اصطفينا من ْ ْ َ َِ ِ َِ َ َ َّ ٌ عبادنا فمنهم ظامل لنفسه ومـنهم مقتـصد ومـنهم سـابق َْ ْ ْ َ ِْ َ ْ ُّ ُْ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َِ ِْ ْ َ َِّ ٌ
ُباخلريات بإذن اهللاَِّ ذلك هو الفضل الَكبري َِ ِ ِْ ُ ْْ َ َ ْ َْ َُ َ ِ ِ ِِ ْ﴾)١(. 

لنا أن نسأل، من هو الظامل لنفسه من بني أئمـة أهـل البيـت؟، ال أظـن أن مـن 
 .ل املنطقي إجابةهؤالء الغالة يملك عىل هذا التساؤ

ريض اهللا » البـاقر« عن جابر بن عبـد اهللا عـن روى القايض النعامين بسنده -٤
ومن أصحاب : ، فقال رجل»...كل نفس«ًكنا جلوسا معه فتال رجل هذه اآلية: عنه

 .)٢(شيعة عيل بن أيب طالب عليه السالم: اليمني؟ قال عليه السالم
 طالب ريض اهللا عنه جيعل اإلنسان مـن نسأل هنا، لو أن االنتساب لعيل بن أيب

َّأصحاب اليمني ويكون نصيبه اجلنة، أليس من باب أوىل أن املنتسب   رسـول اهللا إىلَّ
صىل اهللا عليه وآله وسلم كحال أصـحاب النبـي رضـوان اهللا عليـه هـو أيـضا مـن 

َّ أم أن ، أصـحاب النبـي؟إىلأصحاب اليمني؟  فكيف ينسب هؤالء الكفـر والـردة 
 الرسول صىل اهللا عليه و آله وسـلم؟ ال إىل عيل هو أكرم من االنتساب إىلساب االنت

ًأظن أننا سنجد جوابا أيضا ً َّ ُّ. 

                                                                                                                         

 ).٣٢(فاطر ) ١(
 ).٣/٥٧٦(لقايض النعامن املغريب  لرشح األخبار) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٧٨ 

 صىل اهللا  املكذوبة الباطنية آلل بيت النبيأويالت هذه التّإن الذين ينسبون مثل  
 من ينسبون اليهم األحاديث التي تطعن بأصحاب النبـي ً، هم أيضاعليه وآله وسلم

 .مهات املؤمننيوأ
عليه الـسالم يف » الباقر«عن أيب جعفر «:  واقرأ عزيزي القارئ هذه الرواية-٥

ٍإنام أنت منذر ولُكل قوم هاد﴿تعاىلقول اهللا  ِ َِ ٍ ْ ََ ِّ ٌ ُ ََ َ َّ صىل اهللا عليـه وآلـه «رسول اهللا : قال﴾ِ
 .)١(» الساعةإىل املنذر، وعىل اهلادي، أما واهللا ما ذهبت منا وما زالت فينا »وسلم

ُتكرم امل: أقول  صاحب هذه الرواية عىل النبي صىل اهللا عليـه و آلـه وسـلم بطلَّ
َّفلم يسلبه صفة اإلنذار كام سلبه صفة اهلداية، ولنتمعن يف اآلية الكريمة ونتأمل كيف  َّ

رفـوا آيـات اهللا عـن ُ أن حي عـىلونؤ، وكيـف يتجـرأهـل البيـتيكذب هؤالء عىل 
 .موضعها

ُويق﴿: تعاىلقال  َ ِّول الذين كفروا لوال أنزل عليه آية من ربه إنام أنت منذر ولُكل َ َ َ َ َّ ُِ ِ ِ ِ َِ ِّ َ ْ ْ ٌَ ُ َ َّ ِّ َُ ََ َُّ ِ ٌ ْ َِ َ
ٍقوم هاد َ ٍ ْ َ﴾)٢(. 

ًإذا اخلطاب يف اآلية للنبي صىل اهللا عليه و آله وسـلم، فعـىل أي أسـاس وبـأي 
َّمنطق، أرشك غريه يف اخلطاب؟، ثم أال يعي من يقول هبذا القول  يف اّرشك عليـُ يـ أنهُ

 .ضل اهلوى أصحابهُ سبحان اهللا كيف ي،النبوة؟

                                                                                                                         

 ).١١١(كتاب الغيبة حممد بن ابراهيم النعامين  ص) ١(
 ).٧(الرعد ) ٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٧٩ 
 بن أيب طالب ريض اهللا عنه إمام هدى، ولكن ال نغلو فيه ّنعم نحن نقول أن عيل 

 .فنرشكه مع النبي يف الدرجة واملنزلة
لقيـت أبـا جعفـر حممـد بـن عـيل «: عن أسيد بن ثعلبة، عن أم هانئ قالت-٦

ِفال أقسم باخلنس اجلوار الُكـنس﴿: لته عن هذه اآليةعليهام السالم فسأ» الباقر« ِ َُّ َّْ ِ َ َُ ُْ ْ ْ َ َِ ِ ،﴾
اخلنس إمام خينس نفسه يف زمانه عند انقطاع من علمه عند الناس سنة سـتني : فقال

 . )١(» الليل، فإذا أدركت ذلك قرت عينكةومائتني، ثم يبدو كالشهاب الواقد يف ظلم
مع هـذا ىل الراجح من قول أهل العلم، و عهـ»١١٤«تويف سنة » الباقر«اإلمام 

ّيدعى أنه   .!يعلم ما حيدث عام مئتني وستنيُ
يف هذه اآلية  تعاىلً وكل من له دراية ولو بسيطة يف لغة العرب يعلم يقينا أن اهللا 

ن إ : ثـم لـو قـال قائـل، رجـال؟إىلقد أقسم بالكواكب، فكيف حتولت الكواكـب 
 إىل الـسامء، ثـم رجوعـه إىلنس هـو صـعوده املقصود هو عيسى عليه السالم، واخل

تاب بك بطلونُ سبحان اهللا كيف يتالعب هؤالء امل،نقض هذا التأويل؟ُالدنيا، كيف ي
 .اهللا

ِإن عدة الـشهور﴿يف قوله » الباقر« جابر بن يزيد اجلعفي عن عن  -٧ ُ ُّ َ َّ ِ َّ  اآليـة ﴾ِ
 .)٢(هشهورها اثنا عرش وهو أمري املؤمنني وعدد األئمة بعد: قال

                                                                                                                         

 ).١٥١(كتاب الغيبة ص) ١(
 ).١/٢٤٤(بن شهر آشوب اليب طالب أمناقب آل ) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٨٠ 

والتني احلسن والزيتـون احلـسني وطـور سـينني أمـري : »الباقر«ويف أخرى قال  
 لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقـويم، قـال املؤمنني وهذا البلد األمني ذاك رسول اهللا

 . )١(حني أخذ اهللا ميثاقه ملحمد وأوصيائه بالوالية
 .؟ةّ، والشهور هم األئم!، والزيتون احلسني!التني هو احلسن

ثم هـل  آلل البيـت؟ٌّل بعد هذا الظلم من ظلم؟، هل يقول هذا الكالم حمبه
: ّ تفكيك؟ أليس هو جل يف عاله من قـالإىلُخياطبنا ربنا بلغة ال تفهم وبألغاز حتتاج 

َقرآنا عربيا غري ذي عوج لعلهم يتقون﴿ ُ ً ً َُّ َ ُ َ َ ّْ ْ ََّ َّ ٍ َِ ِ َ ِ  .ترك اجلواب للقارئ احلصيفأ )٢(﴾َ
: »البـاقر«وجدت يف كتاب املنزل عـن «: »وما أكثرهم« ينفرت يقول أحد امل-٨

 وإذا قيل هلم :، وعنه  يف قوله يف عيلاهللانزل أبئس ما اشرتوا به أنفسهم أن يكفروا بام 
بوالية عيل بن أيب  قالوا أساطري األولني، وعنه والذين كفروا ؟يف عيلنزل ربكم أماذا 

إن الذين : ، وعنه يف قولهذه اآلية كذانزل جربئيل هب:  أولياؤهم الطاغوت قالطالب
قـال نـزل جربئيـل هبـذه اآليـة ، يف عيل بـن أيب طالـبيكتمون ما أنزلنا من البينات 

 .)٣(»هكذا

                                                                                                                         

 ).١/٢٥٩ (يب طالبأمناقب آل ) ١(
 ). ٢٨ (الزمر) ٢(
 ).٢/٣٠٢(يب طالب ابن شهر آشوب أمناقب آل ) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٨١ 
  القول بأن كتاب اهللا قدإىل وصلوا  أنإىل ،اتباع اهلوىنظر كيف بلغ هبم الغلو وا 

 تعـاىل اهللا ّ مع أنعنه منه آيات فيها اسم عيل بن أيب طالب ريض اهللا تنقصوأ فِّرُح
 .  أئمة أهل البيتإىل، ثم ينسبون هذا الكفر تكفل بحفظه

: عن قوله»  الباقر«سأل عبد اهللا بن عطاء املكي : »مناقب آل أيب طالب«ويف  -٩
َربام يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني﴿ ِ ِِ ْ ُ ُ َ ُّْ ْ َُ َ َْ َ ُّ َ َ ََ : أبـو جعفـروقـال  ،لوالية أمري املـؤمنني﴾َّ

َوقال الظاملون﴿ ّذه اآلية عىل النبي صىل اهللا عليه وآله هكذانزلت ه ُ َّ َِ َ  آل حممد حقهم ﴾َ
َملا رأوا العذاب﴿ َ َُ ََّْ َ ْهل ﴿ وعيل هو العذاب ﴾َ ٍ مرد من سبيلإىلَ ِ َ ِّ َ فيقولون نرد فنتـوىل  ﴾ٍَّ

َوتراهم يعرضون عليها﴿ قال اهللا عليا ْ ْ ُ ََ َ َُ َ ْ َُ َاشعني َخ﴿ ض عىل النارريعني أرواحهم تع ﴾َ ِ ِ
َمن الذل ينظرون ُ ُُّ َ َِّ ُمن طرف خفي وقال الـذين آمنـوا﴿  عيلإىل ﴾ِ َ ٍّ َْ َِ ِ ٍ َِّ َ َ َّإن ﴿ بـآل حممـد ﴾ََ ِ

ِاخلارسين الذين خرسوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامـة  ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ََ ْ َ َ ُ َ َ َْ َِّ ِِ ْ َ َُ ُْ إال إن الظـاملني آلل حممـد  ﴾َ
 .)١(حقهم يف عذاب اليم

 الـذي تعاىلَّ لكتاب اهللا، وكيف كذبوا اهللا والتحريف  انظر كيف نسبوا النقص
َإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون﴿ :قال ُ َ ِِّ َ َُ َ ُ َْ َّْ َ َ َِّ ِْ َ َّ﴾)٢(. 

ٍأي حفظ لكتاب حمرف؟ أعود فأقول من األصدق آهللا أم  ٍ  ؟بطلون املأولئكُّ
َملا رأوا العذ﴿نظر كيف يؤولون العذاب بعيل بن أيب طالباثم  ْ َََّ ُْ َ  وعيل هـو ﴾َابَ
َّ، هل بعد هذا الطعن من طعن؟ عندما أراد اهللا جل وعال أن يمدح رسـول !العذاب

                                                                                                                         

 ).٣/١٧(يب طالب أمناقب آل ) ١(
 ).٩ (احلجر) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٨٢ 

َوما أرسلناك إال رمحة للعـاملني﴿: اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم قال فيه  َ ِْ َ ًَ َْ ِّ َّ َْ َ ْ َِ َ َ  ، فاملـدح )١(﴾َ
ة ال  وصف شخص بالعذاب هو منقصّكان بوصف رسولنا بأنه رمحة ومن املعلوم أن

 .َّمنقبة ولكن ال حل مع أصحاب العقول املعكوسة والقلوب املنكوسة
 بعـض مـن ينتحـل ّنإف:  عليه السالم»لباقرا«ـقيل ل: ليك هذه الروايةإ و-١٠

 البعوضة عيل وأن ما فوقها وهو الذباب حممد رسول اهللا صىل اهللا ّيزعم أنمواالتكم 
 مل يضعوه عـىل وجهـه، إنـام ًهؤالء شيئاسمع : عليه السالم» الباقر« فقال ،عليه وآله

ما شـاء :  ذات يوم وعيل إذ سمع قائال يقولًكان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله قاعدا
ما شاء اهللا وشاء عيل، فقـال رسـول اهللا صـىل اهللا : اهللا وشاء حممد وسمع آخر يقول

اء اهللا ثم ما شاء ما ش: ال تقرنوا حممدا وال عليا باهللا عز وجل ولكن قولوا: عليه وآله
 وال تكـافئ ىحممد ما شاء اهللا ثم ما شاء عيل  إن مشية اهللا هي القاهرة التي ال تساو

 وما حممد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله يف دين اهللا ويف قدرتـه إال كذبابـة ىوال تدان
 هذه تطري يف هذه املاملك الواسعة، وما عيل يف دين اهللا ويف قدرته إال كبعوضة يف مجلة

 عىل حممد وعيل الفضل  الذي ال يفي به فضله عىل مجيع تعاىلاملاملك مع أن فضل اهللا 
 آخره، هذا ما قال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه يف ذكـر إىلخلقه من أول الدهر 

َإن اهللاََّ ال يستحيي أن يـرضب ﴿: الذباب والبعوضة يف هذا املكان فال يدخل يف قوله َ ْ َِ ْ َ ِ َِ ْ َ َّ
ًمثال َ ً ما بعوضةَ َ ُ َ َّ﴾) ٢( . 

                                                                                                                         

 ).١٠٧ (األنبياء) ١(
 ).جوامع تأويل ما نزل فيهم عليهم السالم( باب)٢٤/٣٩٢(بحار األنوار) ٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٨٣ 
وأسألك باهللا عزيزي القارئ، إن أتاك أحد وقـال لـك حممـد كالذبابـة، وعـيل  

كالبعوضة، هل تقبل هذا القول عىل النبي صىل اهللا عليه و آله وسلم، وعىل عيل ريض 
 وهل تـرىض أن ،ُّاهللا عنه؟، هل يقول هذا من حيب النبي؟ بل هل يقول هذا مسلم؟

 ريض اهللا عنه؟» الباقر «إىللقول ينسب مثل هذا ا
 رضوان اهللا عليهام يف تأويـل »الصادق«و» الباقر «إىل واقرأ معي ما نسب -١١

ُوال تدع مع اهللاَِّ إهلا آخر ال إله إال هو كـل يشء هالـك إال وجهـه لـه ﴿: اآلية التالية ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ََ َّ ُّ َّ َ َ َِ ِ ِ ٌِ ِ َ ٍُ ْ َ ُ َ ََ ً َ ْ َ
َاحلْكم وإليه ترجعون ُْ َ ْ َْ ُ ُُ ِ َ ِ﴾)١(.  
ُّكل ﴿: تعاىل يف قوله »الصادق«، ورضيس الكنايس عن »الباقر« روى محزة عن  ُ
ُيشء هالك إال وجهه َ ْ َ َّ ِ ٌ ِ َ ٍ ْ  .)٢(نحن الوجه الذي يؤتى اهللا منه: ، قال﴾َ

 توضيح، ومع ذلك فسأبني ضالله لتعلم إىل وال حيتاج ّضالل هذا التأويل بنيو
 .مدى خطورة ما يدعون إليه

 البقاء بذاته جل وعال، وأن َرصَهذه اآلية نفهم منها أن اهللا سبحانه حعندما نقرأ 
ن إفعندما نقـول   اهلالك والزوال، إىل  مصريه - بنص آخرَستثنُ ما مل ي–كل ما دونه 

الوجه يعنى به األئمة من أهل البيت، فيلزم من هذا القول عدم فنـاء األئمـة وعـدم 
د اهللا سبحانه بالبقـاء واخللـود ّ عدم تفرًأيضا  من هذا فهل هذا واقع؟، ويلزم،موهتم

                                                                                                                         

 ).٨٨( القصص)١(
 ).٣/٣٤٣(يب طالب ابن شهر آشوب أمناقب آل ) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٨٤ 

ّويلزم اشرتاكهم مع اهللا يف صفتني خاصتني به، وهـي كـون اهللا سـبحانه هـو احلـي   َّ
 .ًوأيضا كونه هو اآلخر، فأرشكوا مع اهللا غريه والعياذ باهللا من هذا القول

ِّويبقى وجه رب﴿: تعاىلثم لنقرأ آية أخرى فيها صفة الوجه، قال  ُ ْ َ ْ َ ََ ِك ذو اجلـالل َ َ ْ َُ َ
ِواإلكرام َ ْ ِ ْ َ﴾)١(. 

ِذو اجلالل واإلكرام﴿:يف قول اهللا سبحانه َ َْ ِ ْ َ ِ َ ْ  مرفوعـة  وهـي »ذو« وقـد أتـت ﴾،ُ
، فإن تأولنا الوجه باإلمـام فهـذا يعنـي أن اإلمـام هـو ذو اجلـالل عائدة عىل الوجه

 .، أي أنه هو اهللا والعياذ باهللا من ذلك!واإلكرام
جه يف هذه اآلية ال يعني اإلمـام، فنقـول مـا الـضابط الـذي  الوّنأ فإن زعموا

نكم من تأويل الوجه مرة يف اإلمام،  ًومرة يف غريهيمكِّ  .؟ّ
والبعوضة  الدابة والبئر إنه املنهج الباطني الدخيل عىل اإلسالم الذي جاء ليفرس

ان  وفرعـون وهامـ! والعنكبوت بعائشة ريض اهللا عنها والبقرة،!بعيل ريض اهللا عنه
!  والتـني باحلـسن ريض اهللا عنـه،!، والوتر باإلمـام! ريض اهللا عنهامبأيب بكر وعمر

 ...والزيتون باحلسني ريض اهللا عنه 
 
 
 

                                                                                                                         

 .)٢٧(الرمحن ) ١(
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٨٥ 
 أسباب األخذ بالتفسري الباطني 

 اإليامن بوجود أوصـياء واجـب، وأن منكـر اإلمامـة ّالقول باإلمامة وأن -١
ٌكافر، بل ال يقبل عمل ملن ال يعتقد بالعصمة واإل مامة، والينفعه توحيـد والصـالة ُ

إن كان لإلمامـة يف ديـن : هم الناس بقوهلمّسن خلق، فحاجُوالصيام والقيام والح
َفلمن كانت تفوق باقي أركان الدين إاهللا هذه املنزلة، و  إىلوا ؤ تذكر يف القرآن؟ فلجْ ملِ

 . القول بالتحريف كام مر وسيمرإىلالتأويل الباطني، بل وتعدوا ذلك 
صىل اهللا عليه وآله وسـلم يف كتابـه  أصحاب رسول اهللا اء اهللا تعاىل عىلثن  -٢

 العزيز وما فيه من هدم لنظرية غصب اخلالفة من عيل بـن أيب طالـب ريض اهللا عنـه
 .ِّفهذه املدائح تفند مزاعمهم، فلم يكن هلم خمرج من ذلك إال القول بالتأويل الباطني

 وضع أحاديث إىلهال ُ اجل بعضُّاجلهل والتعصب األعمى والغلو، دفعت -٣
َّتؤول القرآن تأويال باطنيا، ومنهم من يعتقد أنه  ً ً  اهللا تعـاىل حتـى  ذلك ينرص ديـنبِّ

، وهؤالء ممن ساروا عىل »نحن ال نكذب عىل النبي وإنام نكذب له«قال القائل منهم 
ِّاعتقد ثم ابحـث عـام يؤيـد معتقـ« أو عىل قول »أطفئ عقلك ثم اعتقد«مقولة   »دكَّ

ً ومل جيدوا نصوصا تـدعم هـذا املعتقـد ،فخالفوا مجيع النصوص الرصحية الواضحة
 .َّ امللجأ األخري وهو الكذب عىل أهل البيت والكذب عىل اهللا جل جاللهإىلفسعوا 
ّقل شـأنا مـن األئمـأذكر من هم  -٤  فهـم يعتقـدون -ة بـزعمهم، كاألنبيـاءً

ُ فمن أصحاب النبي من ذكر جهرا يف ِّ وكأصحاب النبي-ة عىل األنبياءّبأفضلية األئم
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 كالصديق ريض اهللا عنه، بل وذكر النحل والنمل والـدواب ًالقرآن كزيد أو تعريضا 
َّواألنعام، فكيف ال يذكر األئمة؟فلم جيدوا خمرجا إال هبذ ً  .االفرتاء اُ

ًأن هؤالء الجيدون حرجا أبدا  -٥ ً  من أجل اعتقادهم، وللتلبـيس الكذبمن َّ
 .دينعندهم  بل استحالل الكذب ّعىل العامة،

دعـاءات مـن أمـوال أو الفوائد الدنيوية الزائلة التي تتحقق هلـم هبـذه اال -٦
 .تعظيم يف جمالس العامة

 أعداء هذا الدين واحلاقدين عليه من اليهود ّنإالعداء الواضح لدين اهللا، ف -٧
 إىل، فسعوا ِّوالنصارى واملجوس مل يستطيعوا أن يقهروا هذا الدين بالسالح والقتال

بعدهم عن دين اهللا، بـل ُإفساد معتقد أهل هذا الدين بإدخال هذه التأويالت، التي ت
ِّوحتقر كتاب اهللا يف نظرهم، فام قيمة كتاب ال يعلم أحد تأويله؟ وما قيمة هذا الكتاب 
َّالذي ال يؤول إال بقول اإلمام؟ بل وما قيمته إن كان من يفرسه عىل ظاهره هو ضال 

 .هناك طعن يفوق هذا الطعن يف كتاب اهللا؟ضل؟ أُم
هذه التأويالت تبعد الناس عن أصول الـدين، وتبعـدهم عـن العبـادات  -٨

ّفعندما تفرس العبادات باألئمة وحـب فـر والفـسق والفحـشاء ّهم، عنـدما يفـرس الُكَّ
 .ً، فإذا ال يكون هناك خطر عىل حمب األئمة من النار!بالصحابة

ِّة وهـذا كحـب النـصارى ّن إال بتأليه هؤالء األئمـوهذا احلب املزعوم ال يكو
ِلعيسى عليه السالم، ومن املعلوم أن حب النصارى لعيـسى مل يغـن عـنهم مـن اهللا  ْ ُ



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٨٧ 
ِّشيئا، بل لعنوا يف كتاب اهللا ألهنم غلوا بحب نبيهم، فكيف بمن غال بحب مـن هـم   َّ ُ

 .دون األنبياء؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٨٨ 

 الفصل الثالث 
 روايته للحديث

 وجديه احلسن واحلسني وجد ،روى عن أبيه «:ل احلافظ ابن حجر العسقالينقا
 وابن عم جده عبد اهللا بـن ،أبيه حممد بن احلنفية  وعمً،أبيه عيل بن أيب طالب مرسال

 وأيب هريـرة ، وابـن عمـر، وابـن عبـاس، وسمرة بن جنـدب،جعفر بن أيب طالب
 وإبراهيم بن سعد بـن أيب ،س وأن، وجابر، وأيب سعيد اخلدري، وأم سلمة،وعائشة
 وعطاء بن ، وحرملة موىل أسامة، وعبيد اهللا بن أيب رافع، وسعيد بن املسيب،وقاص
روى عنه ابنه و ، وغريهم، وأيب مرة موىل عقيل بن أيب طالب، ويزيد بن هرمز،يسار
 وأبو جهضم ، وعمرو بن دينار، والزهري، واألعرج،إسحاق السبيعيأبو  و،جعفر

 وشـيبة ، واألعمش، وابن جريج، واألوزاعي، والقاسم بن الفضل،ملموسى بن سا
 وبـسام ، وعبـد اهللا بـن عطـاء، وعبد اهللا بن أيب بكر بن عمرو بـن حـزم،بن نصاح
 ومكحـول بـن ، وحممد بـن سـوقة، وحجاج بن أرطاة، وحرب بن رسيج،الصرييف
  .)١ (» ومعمر بن حييى بن بسام وآخرون،راشد

 جـابر إىلكنت أنا وأبو جعفـر نختلـف «:  بن عقيل قالوعن عبد اهللا بن حممد
  .)٢( »نكتب عنه يف ألواح

                                                                                                                         

   )٣١٢-٩/٣١١(هتذيب التهذيب ) ١(
 )٧/٤٦٤(تاريخ اإلسالم ) ٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٨٩ 
ُلمذَتَوت: قلت   عىل يـدي الـصحايب اجلليـل جـابر بـن عبـد اهللا »الباقر« اإلمام ُ

ّاألنصاري ريض اهللا عنه وعىل غريه من الصحابة والتابعني ، آمل من يدعون أن  علمه ََّ
ّعلم لدين َّنه مل يتعلأ، و)١(ٌ َّم إال من أبيه بل وقد نقلوا يف بعض الروايات املكذوبـة عـن َّ

ّ وغريه أن جربيل ينزل عليه ويعل»الباقر«  الثابتـة عـن »البـاقر«مه، فكانت روايـات ّ
ٍوجدوا لذلك حلـوال مـصطنعة وكـذبات أفرتاء، فالصحابة عندهم تدحض هذا اإل ً

ّكثرية منها رواية طويلة فيها أنه كان حيد ّ  بغـري ىل اهللا عليه وآله وسلم صث عن النبيً
ًما رأينا قط أحدا أكذب من هـذا «: فقال أهل املدينة َّسند فاستغرب الناس وكذبوه،

ّفلام رأى ما يقولون، حدثهم عن جـابر بـن عبـد اهللا، فـصدقوه! ّحيدث عمن مل يره  ّ  
 .)٢ (» جابر يأتيه فيتعلم منه- واهللا - وكان :يقول الراوي
 جابر بن عبد اهللا الذي عارص النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه ..سبحان اهللا:  أقول

َوسلم وصاحبه وجاهد معه وذاد عنه، وكان يف عهده كبار صحابة حممد صلوات اهللا 
 وسالمه عليه وعارص أبا بكر وعمر وعثامن وعليا واحلسن واحلسني ريض اهللا عنهم 

                                                                                                                         

 هو العلم الذي يقذفه اهللا إهلاما بال سبب من العبد وهلذا سمي لدنيا، قال اإلمام اجلهبـذ :  العلم اللدين)١(
 احلاصـل باألدلـة والـشواهد هـو العلـم ّإن: ونحن نقـول:(»مدارج السالكني« ريض اهللا عنه يف ابن القيم

فـالعلم اللـدين مـا قـام .... احلقيقي وأما ما يدعى حصوله بغري شاهد وال دليل فال وثوق به وليس بعلـم
ّالدليل الصحيح عليه فلدين من لدن اإلنسان منه بدأ وإليه يعـود، وقـد انبثـق رس العلـم اللـدين ورخـص 

   .ًاصإهـ ملخ).  علمهم لدينّل طائفة أنسعره حتى ادعت ك
 ).١/٢٨٠( قطب الدين الراوندي ائحاخلرائج واجلر) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٩٠ 

 ريض اهللا عنه الذي مل »رالباق«و أرضاهم، مل يتعلم من كل هؤالء ثم يأيت ويتعلم من  
 !!.َيلق هؤالء ومل يتعلم منهم

  صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمفات واضع هذه الرواية أنه بذلك يطعن بالنبيلقد 
ًن جابرا وهو إ هذا الدين وتعليمه للناس، حتى َّوكبار الصحابة بأهنم قرصوا يف نرش

ا مـن هنـضة علميـة بـام فيهـ صحايب مثلهم وقد عاش يف ظل خالفة اخللفاء األربعة
وقرب من هدي النبي صىل اهللا علية وآله وسلم فكيف مل يتعلم منهم واحتاج للتعلم 

ٌ هذه الرواية طعـن كام أن يف، ممن مل يلق النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ومل يأخذ عنه
ً نفسه عندما ينسب له أنه حيدث عن جابر كذبا»الباقر«يف  ِّ َ وهو أجل من أن ينـسب ،ُ ُّ
ّولقد دلت بعض الروايات الصحيحة عـىل تعلـم أيب جعفـر  من مل يقله، إىلديث احل ّ
عىل يدي جابر بـن عبـد اهللا ريض اهللا عنـه ومـن هـذا األحاديـث مـا رواه » الباقر«

أنه كان عند جـابر بـن  حدثنا أبو جعفر«: قالالبخاري يف صحيحه عن أيب إسحاق 
 .»...عبد اهللا هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل

ومنها أيضا ما رواه مسلم يف باب احلج أن الباقر أتى إىل جابر بن عبد اهللا ريض 
: ّاهللا تعاىل عنه وطلب منه أن يعلمه كيف حج النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم فقال له

 .»...أخربين عن حجة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم
  
 



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٩١ 
 املبحث األول 

 )١(لتسعة يف الكتب ا»الباقر«روايات 
ّ يف الكتب التسعة فـسنجد أنـه روى مئتـني »الباقر«إذا أحصينا روايات اإلمام 

 من خري البرش بعد ٍةّرواية ، وهي إن قارناها مع روايات ست )٢٤٤( ًوأربعا وأربعني
 يف هذه الكتب »الباقر«األنبياء وهم العرشة املبرشون باجلنة سنجد أن روايات اإلمام 

د العرشة صهر النبي ووزيره وخليفته أيب بكر الصديق ريض ّدأ بسي ولنب،ًتفوقها عددا
 )٢٢٩( مئتني وتسع وعـرشين ىعداهللا عنه وأرضاه، رواياته يف الكتب التسعة ال تت

 رواية ، وروايات أمني هذه األمة أيب عبيدة بن اجلراح ريض اهللا عنه أربـع وتـسعون
 )٧٦( ً ستا وسبعنيىعدعنه فال تت رواية ، وأما روايات سعيد بن زيد ريض اهللا )٩٤(

ًرواية ، وإذا أحصينا روايات عبد الرمحن بن عـوف ريض اهللا عنـه سـنجدها تـسعا 
 روايـة )٨١(  وثامنـونإحـدى رواية، وروايات طلحة بن عبيـد اهللا )٩٩( وتسعون

 روايـة )٩٤( وأخريا روايات الزبري بن العوام ريض اهللا عنه هي فقط أربع وتـسعون
ايف عىل دعوى البعض إعراض أهل السنة عن وقطة بالذات الرد الشايف الويف هذه الن

 .أهل البيت وتراثهم
                                                                                                                         

لقد اصطلح يف علم احلديث أن الكتب التسعة هي أشمل الكتب حلـديث رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه ) ١(
.           سـنن الرتمـذي-٣.  صـحيح مـسلم-٢.  صـحيح البخـاري-١: وآله وسلم وأصحها وهـي كـام يـيل 

 موطـأ اإلمـام -٨.  مـسند أمحـد بـن حنبـل-٧ . سنن ابن ماجة-٦.  سنن أبو داود-٥.  سنن النسائي-٤
 . سنن الدارمي-٩. مالك



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٩٢ 

– لفقه الراوي، فإن أبا هريرة ريض اهللا عنـه ً عىل أن كثرة الرواية ليست معيارا 

 ليس بأفقـه –وهو أكثر الصحابة رواية حلديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 
يب بـن ُربعة وأم املؤمنني عائشة وابن عباس وابن مسعود وأالصحابة، فإن اخللفاء األ

 . كعب أفقه من أيب هريرة ريض اهللا عنهم أمجعني
َّنرض اهللا امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى «: وحديث النبي صىل اهللا علية وآله وسلم 

، يعكس هذه ) ١(» من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيهإىليبلغه فرب حامل فقه 
ني يف ِّ يف مقابـل الـصحابة املقلـ»البـاقر«حلقيقة، وهو ما ينطبق كذلك عـىل اإلمـام ا

الرواية أو بعض أهل زمانه من العلامء الذين مل يعرفوا بكثـرة الروايـة لكـنهم فـاقوا 
 ً. وفضالً علام»الباقر«اإلمام 

 . يف الكتب التسعة»الباقر«وفيام ييل استعراض لروايات اإلمام 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

، وحسنه الرتمذي يف كتاب )٢٥٨٢(حديث رقم) فضل نرش العلم(باب ) العلم(سنن أيب داود كتاب ) ١(
 .)٢٥٨٠(حديث رقم ) احلث عىل تبليغ السامع(باب ) العلم(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٩٣ 
 الطهارة  بابيفما جاء  

 :احلديث األول
صـىل  النبي ّأن«: عن حممد بن عيل عن أبيه عن ابن عباس  روى مسلم بسنده-

 . )١(»ثم صىل ومل يتوضأ ومل يمس ماء) ًأو حلام (ًرقاِ أكل عاهللا عليه وآله وسلم
 :احلديث الثاين

 قلت أليب جعفـر حـدثك :عن ثابت بن أيب صفية قال  روى الرتمذي بسنده-
؟ ً ثالثاً توضأ مرة مرة ومرتني مرتني وثالثاصىل اهللا عليه وآله وسلم النبي ّأن«: جابر
 . )٢(» نعم:قال

 :احلديث الثالث
 ّ أن: أخربين أيب عيل:عن شيبة أن حممد بن عيل أخربه قال  روى النسائي بسنده-

رات  بوضوء فقربته له فبدأ فغسل كفيه ثالث مـٌّدعاين أيب عيل« :احلسني بن عيل قال
 ثم غـسل وجهـه ثـالث ً واستنثر ثالثاًقبل أن يدخلهام يف وضوئه ثم مضمض ثالثا

 ثم اليرسى كذلك ثم مسح برأسه مـسحة ً املرفق ثالثاإىلمرات ثم غسل يده اليمنى 
 : فقـالً ثم اليرسى كذلك ثم قام قائامً الكعبني ثالثاإىلواحدة ثم غسل رجله اليمنى 

                                                                                                                         

 ).٥٣٢(  رقم )ارنسخ الوضوء مما مست الن( باب )احليض(صحيح مسلم  كتاب ) ١(
 وثابـت بـن  )٤٣( رقـم )ما جاء يف الوضوء مرة ومرتني وثالثـا( باب )الطهارة(سنن الرتمذي كتاب ) ٢(

مـشكاة «ضعفه الشيخ األلباين يف » الباقر« وسيأيت احلديث عنه يف باب الرواة عن اإلمام أيب صفية ضعيف
 .»املصابيح



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٩٤ 

 فعجبت ،فيه فضل وضوئه فرشب من فضل وضوئه قائام فناولته اإلناء الذي ،ناولني 
 يصنع مثل ما صىل اهللا عليه وآله وسلم ال تعجب فإين رأيت أباك النبي :فلام رآين قال

 .)١(»ً يقول لوضوئه هذا ورشب فضل وضوئه قائام،رأيتني صنعت
 :احلديث الرابع

 عـن عن جعفر بن حممد عن أبيه عن عـيل بـن احلـسني  روى النسائي بسنده-
 ً أكل كتفاصىل اهللا عليه وآله وسلم رسول اهللا ّأن«: سلمة عن أم سلمةزينب بنت أم 

 . )٢(» الصالة ومل يمس ماءإىلفجاءه بالل فخرج 
 :احلديث اخلامس
صىل اهللا قال يل النبي « :عن حممد بن عيل عن أبيه عن عيل قال روى أمحد بسنده

 )٢( عليك وال تأكل الـصدقة وال تنـزن شقإيا عيل أسبغ الوضوء و: عليه وآله وسلم
 .)٤(»احلمري عىل اخليل وال جتالس أصحاب النجوم
 
 

                                                                                                                         

 . وحسنه األرناؤوط يف مسند أمحد)٩٤( رقم )لوضوءصفة ا( باب )الطهارة(سنن النسائي  كتاب  ) ١(
    .صححه الشيخ األلباين) ١٨٢(رقم)ترك الوضوء مما غريت النار( باب)الطهارة(كتاب  سنن النسائي) ٢(
 .أي جتعل احلمري تنكح اخليل:  تنز احلمري عىل اخليل)٣(
  شعيب األرنـؤوطعلق عليه) ٥٤٩(مسند اإلمام أمحد بن حنبل، مسند العرشة املبرشين حديث رقم ) ٤(

    .، النقطاعه وذلك أن عيل بن احلسني مل يدرك جده عليا»حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف«: فقال



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٩٥ 
  الغسل بابما جاء يف 

 :احلديث األول
أنـه  حدثنا أبـو جعفـر«: ق قالا زهري عن أيب إسحإىلالبخاري بسنده   روى- 

 كان عند جابر بن عبد اهللا هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع
 وخري منك ثم ً كان يكفي من هو أوىف منك شعرا: فقال جابر، ما يكفيني:فقال رجل
 .)١(»أمنا يف ثوب

 :احلديث الثاين
كان النبي «: عن حممد بن عيل عن جابر بن عبد اهللا قال  روى البخاري بسنده-

 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله وسلم يفرغ عىل رأسه ثالثا
 :احلديث الثالث

وأتـاين ابـن عمـك «: قال يل جـابر: عن أيب جعفر قالبسنده ي  روى البخار-
 كـان : فقلت، كيف الغسل من اجلنابة؟: قال، باحلسن بن حممد ابن احلنفية)٣(ُضِّعرُي

النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم يأخذ ثالثة أكف ويفيضها عىل رأسه ثم يفـيض عـىل 

                                                                                                                         

   ).٢٤٤( رقم )الغسل بالصاع ونحوه( باب ) الغسل(صحيح البخاري كتاب) ١(
 ).٢٤٧(  رقم )من أفاض عىل رأسه ثالثا( باب )الغسل(صحيح البخاري  كتاب ) ٢(
ِّيعرض(  )٣(  .من التعريض وهو أن تذكر شيئا تدل به عىل ما مل تذكره وهو خالف الترصيح): ُ



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٩٦ 

 كان النبي صىل اهللا عليه : فقلت، إين رجل كثري الشعر؟: فقال يل احلسن،سائر جسده 
 . )١( »ًوآله وسلم أكثر منك شعرا

 :احلديث الرابع
كان رسول «: عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قال  روى مسلم بسنده-

 عىل رأسه ثالث حفنات من َّبَاهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم إذا اغتسل من جنابة ص
 له يا ابن أخي كـان ُ فقلت: قال جابر، إن شعري كثري: فقال له احلسن بن حممد،ماء

 .)٢(»شعر رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم أكثر من شعرك وأطيب
 يضاحلباب  ما جاء يف

 :احلديث
صىل  استحيضت فأمرها النبي سودةأن « :عن أيب جعفر  روى أبو داود بسنده-

 . )٣(» إذا مضت أيامها اغتسلت وصلتاهللا عليه وآله وسلم
 
 
 

                                                                                                                         

 ).٢٤٨(  رقم )من أفاض عىل رأسه ثالثا( باب )الغسل(صحيح البخاري  كتاب  )١(
 ).٤٩٦( رقم )استحباب إفاضة املاء عىل الرأس وغريه ثالثا( باب )احليض(صحيح مسلم    كتاب ) ٢(
  احلـديث )٢٤٣( رقـم )املرأة تستحاض ومن قال تدع الصالة( باب )الطهارة (اود  كتابسنن أيب د )٣(

 .، وقد ضعفه الشيخ األلباينمنقطع



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٩٧ 
 الصالةباب  ء يفما جا 

 :احلديث األول
عن جعفر بن حممد عن أبيه عن أيب مرة موىل عقيل عن أم :  روى مسلم بسنده-
 رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم صىل يف بيتها عام الفتح ثامين ركعات يف ّهانئ أن

 .)١(ثوب واحد قد خالف بني طرفيه
 :احلديث الثاين

أن رسـول اهللا «: حممد عن أبيه عـن جـابرعن جعفر بن  روى النسائي بسنده-
 أحسن الكـالم كـالم اهللا :صىل اهللا عليه وآله وسلم كان يقول يف صالته بعد التشهد

 .)٢(» حممد صىل اهللا عليه وآله وسلمي هديوأحسن اهلد
 :احلديث الثالث

: عن حممد بن عيل أبو جعفر عن أسـامة بـن زيـد قـال روى اإلمام أمحد بسنده
 .)٣(» صىل اهللا عليه وآله وسلم يف البيتصىل رسول اهللا«

                                                                                                                         

 رقـم )اسـتحباب صـالة الـضحى وأن أقلهـا ركعتـني( بـاب )صالة املسافر(كتاب  - صحيح مسلم) ١(
)١١٨٠.( 
الـشيخ عنه قال ، )١٢٩٤( رقم )لتشهدنوع آخر من الذكر بعد ا( باب)السهو(كتاب  -سنن النسائي ) ٢(

 صحيح اإلسناد: األلباين
حـديث صـحيح «: تعليق شـعيب األرنـؤوط، )٢٠٧٦٤(مسند األنصار رقم  - مسند أمحد بن حنبل) ٣(

 .، لالنقطاع بني الباقر وأسامة بن زيد ريض اهللا عنهام»وهذا إسناد ضعيف



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٩٨ 

 :احلديث الرابع 
 رسول اهللا صىل اهللا عليه ّنأ«: عن أيب جعفر عن أسامة  روى اإلمام أمحد بسنده

 .)١(»وآله وسلم صىل يف الكعبة
 :احلديث اخلامس

جعفر بن حممد عن أبيه عن عبد اهللا بن مالك بـن   عن روى اإلمام أمحد بسنده
بن القشب يـصيل النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم خرج لصالة الصبح وأن ا«: بحينة

 تـصيل الـصبح ،بن القـشبا يا :فرضب النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم منكبه وقال
 . )٢(» أو مرتنيًأربعا

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 شـعيب األرنـؤوطعلـق عليـه الـشيخ ، )٢٠٧٩٨( حديث رقـممسند أمحد بن حنبل  مسند األنصار) ١(
 إسناده ضعيف: قائال

إسـناده صـحيح عـىل : رنؤوطشعيب األ، قال الشيخ )٢١٨٥٦(مسند األنصار  مسند أمحد بن حنبل) ٢(
 رشط مسلم



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٩٩ 
  املواقيت بابما جاء يف 

 :احلديث األول
 جابر ّيه أنعن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني عن أب  روى النسائي بسنده-

صىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم الـصبح حـني تبـني لـه «: بن عبد اهللا قال
 .)١(»الصبح

 :احلديث الثاين
:  جابر بـن عبـد اهللا قـالّعن جعفر بن حممد عن أبيه أن  روى النسائي بسنده-

سار رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد رضبت لـه «
 إىلبنمرة فنزل هبا حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له حتـى إذا انتهـى 

بطن الوادي خطب الناس ثم أذن بالل ثم أقام فصىل الظهر ثم أقام فصىل العرص ومل 
 .)٢(»ًيصل بينهام شيئا

 
 
 
 
  

                                                                                                                         

 .، صححه الشيخ األلباين)٥٤٠( رقم)أول وقت الصيح( باب )املواقيت(كتاب سنن النسائي  ) ١(
 .، صححه األلباين)٦٠٠( رقم )اجلمع بني الظهروالعرص بعرفة( باب )قيتاملوا(كتاب  سنن النسائي) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٠٠ 

 اجلمعة باب ما جاء يف 
 :احلديث األول

كنا «: جابر بن عبد اهللا قالعن جعفر بن حممد عن أبيه عن   روى مسلم بسنده-
 حسن : قال،نصيل مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا

 .)١(» زوال الشمس: يف أي ساعة تلك؟ قال:فقلت جلعفر
 :احلديث الثاين

استخلف مروان «: عن جعفر عن أبيه عن ابن أيب رافع قال  روى مسلم بسنده-
 هريـرة اجلمعـة فقـرأ بعـد سـورة و مكة فصىل لنا أبـإىلخرج أبا هريرة عىل املدينة و

 : قال فأدركت أبا هريرة حني انـرصف،اجلمعة يف الركعة اآلخرة إذا جاءك املنافقون
 فقـال أبـو ، إنك قرأت بسورتني كان عيل بن أيب طالب يقرأ هبـام بالكوفـة:فقلت له
 .)٢(» هبام يوم اجلمعة إين سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يقرأ:هريرة

 :الثالثاحلديث 
متـى كـان «:  روى مسلم بسنده عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد اهللا-

 إىل كـان يـصيل ثـم نـذهب :رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يصيل اجلمعة؟ قال
 .)٣(»مجالنا فنرحيها زاد عبد اهللا يف حديثه حني تزول الشمس يعني النواضح

                                                                                                                         

 ).١٤٢٠( رقم ،)صالة اجلمعة عند زوال الشمس( باب )اجلمعة(صحيح مسلم كتاب ) ١(
 ).١٤٥١( رقم )ما يقرأ يف صالة اجلمعة( باب )اجلمعة(كتاب  صحيح مسلم) ٢(
 ).١٤٢١( رقم ) تزول الشمسصالة اجلمعة حني( باب ) اجلمعة(صحيح مسلم كتاب) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٠١ 
 :رابعلاحلديث ا 

: عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جـابر بـن عبـد اهللا قـال  روى مسلم بسنده-
كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم إذا خطب امحرت عيناه وعال صوته واشتد «

 بعثـت أنـا والـساعة : ويقول،غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم
 خري احلديث كتاب ّ أما بعد فإن:قوللسبابة والوسطى وي اكهاتني ويقرن بني أصبعيه

 أنـا : ثـم يقـول،اهللا وخري اهلدي هدي حممد ورش األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة
 ّا فـإيلًا أو ضـياعً ومـن تـرك دينـ، نفسه من تـرك مـاال فألهلـهْنِأوىل بكل مؤمن م

 .)١(»ّوعيل
 :امساحلديث اخل

ل اهللا صىل اهللا عليه وآله  رسوّأن«:روى اإلمام مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه
 .)٢(»وسلم خطب خطبتني يوم اجلمعة وجلس بينهام

 : تتعلق بالسند، بجانب فوائد املتنًيف هذا احلديث فوائد مهمة جدا: قلت
 معـروف بتـشدده يف ً مالكـاّنإقبول مالك لرواية جعفـر وتوثيقـه لـه، فـ -١

 .الرواية، وال يروي إال عن ثقات

                                                                                                                         

 ).١٤٣٥( رقم )ختفيف الصالة واخلطبة ( باب)اجلمعة(كتاب  صحيح مسلم) ١(
) القــراءة يف صــالة اجلمعــة واالحتبــاء(بــاب ) النــداء للـصالة(املوطـأ روايــة حييــى الليثــي  كتــاب ) ٢(

 .وللحديث شواهد) ٢٢٨( رقم



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٠٢ 

 عند مالك، فقبل إرساله عـن الرسـول ٌّ قويٌ ثقةريض اهللا عنه» الباقر «ّنأ -٢ 
 .ورواه يف املوطأ، مع أن هذا السند منقطع وال يقبله كثري من أهل العلم

  الصوم بابما جاء يف
 :احلديث

 :عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عـنهام  روى مسلم بسنده-
 مكة يف رمـضان فـصام إىللفتح أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم خرج عام ا«

حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه 
 أولئك ،أولئك العصاة:  فقال، بعض الناس قد صامّ إن:ثم رشب فقيل له بعد ذلك

 .)٢ ()١(»العصاة
 
 
 

                                                                                                                         

 ).١٨٧٨( رقم ) يف شهر رمضان للمسافرجواز الصوم والفطر( باب )الصوم(صحيح مسلم كتاب ) ١(
وقولـه حـني بلغـه أن «: »أولئك العصاة«ًمعلقا عىل قول النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم » العيني«قال )٢(

 فأما من رأى الفطر مباحـا تعاىلفوجه هذا إذا مل حيتمل قلبه قبول رخصة اهللا » أولئك العصاة«ناسا صاموا 
إيل وقال النووي هو حممول عىل أن من ترضر بالـصوم أو أهنـم أمـروا وصام وقوي عىل ذلك فهو أعجب 

بالفطر أمرا جازما ملصلحة بيان جوازه فخالفوا الواجب قال وعىل التقـديرين ال يكـون الـصائم اليـوم يف 
 ).١١/٤٧(عمدة القاري  »السفر عاصيا إذا مل يترضر به



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٠٣ 
  احلج بابما جاء يف 

 :احلديث األول
دخلنا  «:عن جعفر بن حممد عن أبيه قال ٍطويل ٍ روى مسلم بسنده يف حديث-

 أنـا حممـد بـن عـيل بـن : فقلتّعىل جابر بن عبد اهللا فسأل عن القوم حتى انتهى إيل
 رأيس فنزع زري األعىل ثم نزع زري األسفل ثم وضـع كفـه إىلحسني فأهوى بيده 

  شئت فـسألتهّ مرحبا بك يا ابن أخي سل عام:بني ثديي وأنا يومئذ غالم شاب فقال
 هبا كلام وضعها عـىل منكبـه ًوهو أعمى وحرض وقت الصالة فقام يف نساجة ملتحفا

 أخربين : جنبه عىل املشجب فصىل بنا فقلتإىلرجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه 
 إن رسول :فقال، ً فقال بيده فعقد تسعاصىل اهللا عليه وآله وسلمعن حجة رسول اهللا 

 ّن يف الناس يف العارشة أنِّذُ تسع سنني مل حيج ثم أ مكثصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 
 حاج فقدم املدينة برش كثري كلهم يلتمس أن يأتم صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

  .)١(»... ويعمل مثل عمله فخرجنا معهصىل اهللا عليه وآله وسلمبرسول اهللا 
 :احلديث الثاين

عن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا  روى مسلم بسنده عن جعفر بن حممد عن أبيه -
صىل اهللا يف حديث أسامء بنت عميس حني نفست بذي احلليفة أن رسول اهللا « :عنهام

 .)٢(» أمر أبا بكر ريض اهللا عنه فأمرها أن تغتسل وهتلعليه وآله وسلم
                                                                                                                         

 ).٢١٣٧( رقم )ليه وآله وسلمصىل اهللا عحجة النبي ( باب )احلج(صحيح مسلم كتاب ) ١(
 ).٢١٠٧( رقم )حرامحرام النفساء واستحباب أن تغتسل لإلإ( باب )احلج(صحيح مسلم  كتاب ) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٠٤ 

 :احلديث الثالث 
أن «:  حدثني أيب عن جابر يف حديثه ذلك: قال روى مسلم بسنده عن جعفر-
 ههنا ومنى كلها منحر فانحروا يف ُ نحرت: قال،صىل اهللا عليه وآله وسلمهللا رسول ا
 . )١(» ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف ووقفت ههنا ومجع كلها موقف،رحالكم

 :احلديث الرابع
ن عبد اهللا ريض اهللا ب روى مسلم بسنده عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر -
 ملا قدم مكة أتى احلجر فاسـتلمه ثـم ه وآله وسلمصىل اهللا عليأن رسول اهللا « :عنهام

 . )٣(»ً ومشى أربعاً ثالثا)٢(مشى عىل يمينه فرمل
 :احلديث اخلامس

عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا   روى مسلم بسنده-
 رمل من احلجـر األسـود صىل اهللا عليه وآله وسلمرأيت رسول اهللا «: عنهام أنه قال

 .)٤(»انتهى إليه ثالثة أطوافحتى 
 
 

                                                                                                                         

 ).٢١٣٨( رقم )ما جاء أن عرفة كلها موقف( باب )احلج(صحيح مسلم كتاب ) ١(
 اإلرساع املتوسط يف امليش:  الرمل)٢(
 ).٢١٣٩( رقم )ن عرفة كلها موقفما جاء أ( باب )احلج(كتاب مسلم صحيح ) ٣(
 ).٢٢١٥(رقم ) استحباب الرمل يف الطواف والعمرة( باب )احلج(صحيح مسلم كتاب ) ٤(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٠٥ 
 :احلديث السادس 

 ّأن«:  روى مسلم بسنده عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جـابر بـن عبـد اهللا-
 .)١(» احلجرإىل رمل الثالثة أطواف من احلجر صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

 :احلديث السابع
 ّأن«:  عبـد اهللاعن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن روى الرتمذي بسنده-

 حجتـني قبـل أن هيـاجر وحجـة ، حج ثالث حجـجصىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 
 وستني بدنة وجاء عيل من اليمن ببقيتها فيهـا ًا فساق ثالث،بعدما هاجر ومعها عمرة

 وأمر صىل اهللا عليه وآله وسلممجل أليب جهل يف أنفه برة من فضة فنحرها رسول اهللا 
 مـن كـل بدنـة ببـضعة فطبخـت ورشب مـن  عليه وآله وسـلمصىل اهللارسول اهللا 

 . )٢(»مرقها
 
 

                                                                                                                         

 ).٢٢١٦(رقم ) استحباب الرمل يف الطواف والعمرة( باب )احلج(صحيح مسلم  كتاب ) ١(
قـال  )٧٤٣( رقـم )لمصىل اهللا عليه وآله وسما جاء كم حج النبي ( باب )احلج(سنن الرتمذي كتاب ) ٢(

هذا حديث غريب من حديث سفيان ال نعرفـه إال مـن حـديث زيـد بـن حبـاب ( :»الرتمذي «أبو عيسى
ورأيت عبد اهللا بن عبد الرمحن روى هذا احلديث يف كتبه عن عبد اهللا بن أيب زياد قال وسـألت حممـدا عـن 

 صىل اهللا عليه وآله وسلم ورأيته مل هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي
ّوقـد أعلـه )  إنام يروى عـن الثـوري عـن أيب إسـحق عـن جماهـد مرسـال: وقالًيعد هذا احلديث حمفوظا

 .البخاري



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٠٦ 

 :احلديث الثامن 
:  روى الرتمذي بسنده عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قـال-

 احلج أذن يف الناس فاجتمعوا فلام أتى البيداء صىل اهللا عليه وآله وسلمملا أراد النبي «
 . )١(»أحرم

 :احلديث التاسع
ملا قدم النبي «:  روى الرتمذي بسنده عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر قال-

 مكة دخل املسجد فاستلم احلجر ثم مىض عىل يمينه فرمـل صىل اهللا عليه وآله وسلم
َ واختذوا من مقـام إبـراهيم مـصىل ﴿ثالثا ومشى أربعا ثم أتى املقام فقال  ْ َُ َ َ َِّ ِ ِ َ ْ ُِ ِ  فـصىل ﴾ َّ

 إىلنه وبني البيت ثم أتى احلجر بعد الـركعتني فاسـتلمه ثـم خـرج ركعتني واملقام بي
ِإن الصفا واملروة من شعآئر اهللاِّ ﴿ :الصفا أظنه قال ِ َِ َ َ ََّ َ ْ َْ َ َّ ِ ﴾«)٢( . 

 
 
 
 

                                                                                                                         

 )وسـلم مـا جـاء مـن أي موضـع أحـرم النبـي صـىل اهللا عليـه(بـاب ) احلـج(سنن الرتمذي كتاب ) ١(
 . وصححه الشيخ األلباين.صحيححديث جابر حديث حسن : قال أبو عيسى، )٧٤٦(رقم

حـديث : قـال أبـو عيـسى، )٧٨٤(رقم ) ما جاء كيف الطواف(باب ) احلج(كتاب  -سنن الرتمذي ) ٢(
 .صحيح:  وقال الشيخ األلباين.جابر حديث حسن صحيح والعمل عىل هذا عند أهل العلم



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٠٧ 
 :احلديث العارش 

صىل اهللا  النبي ّأن«: عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر روى الرتمذي بسنده
 . )١(»ً ومشى أربعاً احلجر ثالثاإىل رمل من احلجر عليه وآله وسلم

 :احلديث احلادي عرش
صىل اهللا  النبي ّأن«: عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر روى الرتمذي بسنده

َواختذوا من مقام إبـراهيم  ﴿ فقرأ ً حني قدم مكة طاف بالبيت سبعاعليه وآله وسلم َ َِّ ْ َِ ِ َ ْ ُِ ِ َّ
َ مصىل  نبدأ بـام بـدأ اهللا بـه فبـدأ :تلمه ثم قال فصىل خلف املقام ثم أتى احلجر فاس﴾ ُ

ِإن الصفا واملروة من شعآئر اهللاِّ ﴿ :بالصفا وقرأ ِ َِ َ َ ََّ َ ْ َْ َ َّ ِ ﴾«)٢(. 
 :احلديث الثاين عرش

 ّأن«: روى الرتمذي بسنده عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جـابر بـن عبـد اهللا
ْقل  ﴿يت اإلخالص  قرأ يف ركعتي الطواف بسورصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا  ُ

َيا أهيا الَكافرون ُ ُِّ ْ َ َ ٌقل هو اهللاَُّ أحد  ﴿ و ﴾ َ َ ََ ُ ْ ُ﴾«)٣(. 
                                                                                                                         

قـال أبـو  ،)٧٥٨(رقـم ) ر احلجـإىلما جاء يف الرمل من احلجر (باب ) احلج( كتاب - سنن الرتمذي) ١(
، وصححه الشيخ األلبـاين »حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل عىل هذا عند أهل العلم «: عيسى
 .رمحه اهللا

 : قال أبو عيـسى)٧٩٠( رقم )ما جاء يف أنه يبدأ بالصفا قبل املروة(باب ) احلج(سنن الرتمذي كتاب ) ٢(
 .، وقد صححه األلباين رمحه اهللاهذا حديث حسن صحيح

   واحلديث عند ابن)٧٩٦(رقم ) ما جاء ما يقرأ يف ركعتي الطواف(باب ) احلج(كتاب  سنن الرتمذي) ٣(
   .، وقد صححه الشيخ األلباين رمحه اهللا صحيحبإسناد شيبةأيب 



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٠٨ 

 :احلديث الثالث عرش 
 ًأتينـا جـابرا« : حدثني أيب قال:عن جعفر بن حممد قال  روى النسائي بسنده-

صىل اهللا عليه  رسول اهللا ّثنا أنّ فحدصىل اهللا عليه وآله وسلمفسألناه عن حجة النبي 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي وجعلتهـا عمـرة :  قاله وسلموآل

 وقدم عيل ريض اهللا عنه مـن الـيمن ،فمن مل يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة
 وإذا فاطمـة قـد ً من املدينـة هـدياصىل اهللا عليه وآله وسلمهبدي وساق رسول اهللا 

صىل اهللا عليه  أستفتي رسول اهللا ً حمرشاُ فانطلقت: قال، واكتحلتً صبيغاً ثياباْلبست
 : واكتحلـت وقالـتً صـبيغاً فاطمة لبست ثياباَّ إن، يا رسول اهللا:ُ فقلتوآله وسلم

 . )١(» أنا أمرهتاْ صدقتْ صدقتْ صدقت: قال،صىل اهللا عليه وآله وسلمأمرين به أيب 
 :احلديث الرابع عرش
أتينا جـابر بـن « :ي أيب قال حدثن:عن جعفر بن حممد قال روى النسائي بسنده

صىل  رسول اهللا ّأن:  فحدثناصىل اهللا عليه وآله وسلمعبد اهللا فسألناه عن حجة النبي 
صىل اهللا  رسول اهللا ّ مكث باملدينة تسع حجج ثم أذن يف الناس أناهللا عليه وآله وسلم

تم  يف حاج هذا العام فنزل املدينـة بـرش كثـري كلهـم يلـتمس أن يـأعليه وآله وسلم
صىل اهللا عليه  ويفعل ما يفعل فخرج رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمبرسول اهللا 
صـىل  ورسـول اهللا : قال جابر، خلمس بقني من ذي القعدة وخرجنا معهوآله وسلم

                                                                                                                         

 وقـد صـححه )٢٦٦٤( رقم )الكراهية يف الثياب املصبغة للمحرم( باب )احلج(سنن النسائي كتاب ) ١(
 .، صححه الشيخ األلباين رمحه اهللايف مسند أيب يعىلحسن سليم أسد 



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٠٩ 
 بني أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من اهللا عليه وآله وسلم 

 .)١(» احلجيشء عملنا فخرجنا ال ننوي إال
 :احلديث اخلامس عرش

أتينا جابر بـن « : حدثنا أيب قال:عن جعفر بن حممد قال  روى النسائي بسنده-
 قـدم مـن ً علياّأن:  فحدثناصىل اهللا عليه وآله وسلمعبد اهللا فسألناه عن حجة النبي 

  بم: قال لعيلً من املدينة هدياصىل اهللا عليه وآله وسلماليمن هبدي وساق رسول اهللا 
 صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم به رسـول اهللا َّلَهَ بام أُّلِهُ قلت اللهم إين أ:أهللت قال

 . )٢(» فال حتل:ومعي اهلدي قال
 :احلديث السادس عرش

يف حجـة «: عن جعفر بن حممد حيدث عن أبيه عن جـابر روى النسائي بسنده 
هـو صـامت حتـى أتـى  فلام أتـى ذا احلليفـة صـىل وصىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 
 . )٣(»البيداء

                                                                                                                         

 صححه حـسني )٢٦٩٠( رقم )ترك التسمية عند اإلهالل( باب )مناسك احلج(سنن النسائي  كتاب ) ١(
 .صحيح: قال الشيخ األلباين، وسليم أسد

صححه ، وقد )٢٦٩٣( رقم )احلج بغري نية يقصده املحرم( باب )مناسك احلج(سنن النسائي  كتاب ) ٢(
 .الشيخ األلباين

وقـد صـححه الـشيخ ) ٢٧٠٦( رقم)العمل يف اإلهالل( باب )مناسك احلج(كتاب  - سنن النسائي) ٣(
 .األلباين



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١١٠ 

 :احلديث السابع عرش 
 عـن جـابر أنـه ُثِّدُعن جعفر بن حممد عن أبيه سمعه حيـ روى النسائي بسنده

 .)١(» يف حجهً ساق هدياصىل اهللا عليه وآله وسلم النبي ّأن«: ثِّدُسمعه حي
 :احلديث الثامن عرش

طاف رسول «: بر قالعن جعفر بن حممد عن أبيه عن جا  روى النسائي بسنده-
 ثم قـام عنـد ،ً ومشى أربعاًمل منها ثالثاَ رً بالبيت سبعاصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

َ اختذوا من مقام إبراهيم مصىل﴿ ثم قرأ ،املقام فصىل ركعتني ُْ َ َ َِّ ِ ِ َ ْ ُِ ِ  ورفـع صـوته يـسمع ﴾َّ
صفا فرقى عليهـا  نبدأ بام بدأ اهللا به فبدأ بال:الناس ثم انرصف فاستلم ثم ذهب فقال

 ثالث مرات ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، له امللك وله : فقال،حتى بدا له البيت
احلمد حييى ويميت وهو عىل كل يشء قدير فكرب اهللا ومحده ثم دعا بام قدر له ثم نزل 
ماشيا حتى تصوبت قدماه يف بطن املسيل فسعى حتى صعدت قدماه ثم مشى حتـى 

 ال إله إال اهللا وحـده ال رشيـك لـه، لـه :فيها ثم بدا له البيت فقالأتى املروة فصعد 
 ثم ذكر اهللا وسبحه ، قال ذلك ثالث مرات،امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير

 .)٢(»ومحده ثم دعا عليها بام شاء اهللا فعل هذا حتى فرغ من الطواف
                                                                                                                         

وقـد صـححه الـشيخ ) ٢٧٤٨( رقـم )سـوق اهلـدي( بـاب )مناسك احلـج(كتاب  - سنن النسائي) ١(
 .األلباين

وقد صـححه ) ٢٩١٢( رقم )عتي الطوافالقول بني رك( باب )مناسك احلج(اب تك - سنن النسائي) ٢(
 .الشيخ األلباين



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١١١ 
 :احلديث التاسع عرش 

أتينا جـابر بـن « :ال حدثنا أيب قالعن جعفر بن حممد ق  روى النسائي بسنده-
 :قـال صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمعبد اهللا فسألناه عن حجة النبي فحدثنا أن نبي اهللا 

 .)١(»عرفة كلها موقف
 :احلديث العرشون
أتينا جابر بن عبد «: عن جعفر بن حممد قال حدثني أيب قال روى النسائي بسنده

 .)٢( »املزدلفة كلها موقف : قاليه وآله وسلمصىل اهللا علول اهللا  رسّاهللا فحدثنا أن
 :احلديث احلادي والعرشين

دخلنا عىل جـابر بـن « :عن جعفر بن حممد عن أبيه قال  روى النسائي بسنده-
 رسول اهللا ّإن:  فقالصىل اهللا عليه وآله وسلم أخربين عن حجة النبي :عبد اهللا فقلت

ل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بـن  دفع من املزدلفة قبصىل اهللا عليه وآله وسلم
 ثم سلك الطريق الوسـطى التـي خترجـك عـىل ًك قليالّ حرًالعباس حتى أتى حمرسا

                                                                                                                         

صححه الـشيخ  ،)٢٩٦٥( رقم )رفع اليدين عند الدعاء( باب )مناسك احلج(كتاب  - سنن النسائي) ١(
    .األلباين

 رقـم )فـةدلفيمن مل يدرك صالة الصبح مـع اإلمـام باملز( باب )مناسك احلج(كتاب  - سنن النسائي) ٢(
 . األلباين، صححه الشيخ)٢٩٩٥(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١١٢ 

اجلمرة الكربى حتى أتى اجلمرة التي عند الشجرة فرمى بسبع حصيات يكرب مع كل  
 .)٢(» رمى من بطن الوادي)١(حصاة منها حىص اخلذف
 :نواحلديث الثاين والعرش

دخلنا « :عن جعفر بن حممد بن عيل بن حسني عن أبيه قال سندهروى النسائي ب
:  فقالصىل اهللا عليه وآله وسلم أخربين عن حجة النبي :عىل جابر بن عبد اهللا فقلت

 رمى اجلمرة التي عند الشجرة بسبع حصيات صىل اهللا عليه وآله وسلمإن رسول اهللا 
 املنحـر إىل ثم انـرصف يكرب مع كل حصاة منها حىص اخلذف رمى من بطن الوادي

 . )٣(»فنحر
 :نواحلديث الثالث والعرش
بـن اعن جعفر بن حممد عن أبيه عن عيل بن احلسني عـن  روى النسائي بسنده

 صىل اهللا عليه وآله وسـلمكنت ردف النبي «: عباس عن أخيه الفضل بن عباس قال
 .)٤(»صاةفلم يزل يلبي حتى رمى مجرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكرب مع كل ح

                                                                                                                         

  . أي حىص صغار بحيث يمكن أن يرمي بأصبعني:حىص اخلذف)١(
 .، صححه األلباين)٣٠٠٤( رقم )اإليضاع يف وادي حمرس( باب )مناسك احلج(كتاب  سنن النسائي) ٢(
صـححه ) ٣٠٢٦( رقـم )عدد احلىص التي يرمى هبا اجلامر( باب )مناسك احلج(سنن النسائي كتاب ) ٣(

   .محه اهللالشيخ األلباين ر
 صـححه األرنـاؤوط )٣٠٢٩( رقم )التكبري مع كل حصاة( باب )مناسك احلج(كتاب  سنن النسائي) ٤(

 .، صححه الشيخ األلباينيف املسند واألعظمي يف صحيح بن خزيمة



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١١٣ 
 :احلديث الرابع والعرشين 

صـىل قال رسـول اهللا :  قالتسلمةعن أيب جعفر عن أم  روى ابن ماجه بسنده
 .)١ (»احلج جهاد كل ضعيف« :اهللا عليه وآله وسلم

 :نواحلديث اخلامس والعرش
بن عباس عن معاوية اعن جعفر بن حممد عن أبيه عن  روى اإلمام أمحد بسنده

 . )٢(» عند املروةصىل اهللا عليه وآله وسلمسول اهللا قرصت عن رأس ر«: قال
 :نواحلديث السادس والعرش
: بن عباس عـن معاويـة قـالاعن جعفر عن أبيه عن   روى اإلمام أمحد بسنده

 . )٤(»)٣( يقرص بمشقصصىل اهللا عليه وآله وسلمرأيت النبي «
 :نواحلديث السابع والعرش
 املقداد بـن األسـود ّأن «:د عن أبيهعن جعفر بن حمم روى اإلمام مالك بسنده

 هـذا : فقـال،ً وخبطاًدخل عىل عيل بن أيب طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا
 فخرج عيل بن أيب طالب وعىل ،عثامن بن عفان ينهى عن أن يقرن بني احلج والعمرة

                                                                                                                         

ع بـني حممـد  اسـناده منقطـ)٣٨٩٣( رقـم )احلج جهاد النساء( باب )املناسك(كتاب  سنن ابن ماجه) ١(
 .)٢٥٤٥٢ (األرناؤوط يف املسند وضعفه مةالباقر وأم سل

 .  شعيب األرنؤوط ، صححه)١٦٢٨٠(مسند أمحد بن حنبل مسند الشاميني رقم ) ٢(
 .سهم بطرف حاد عريض: املشقص  )٣(
 .حديث صحيح: تعليق شعيب األرنؤوط، )١٦٢٨١(مسند أمحد بن حنبل  مسند الشاميني رقم ) ٤(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١١٤ 

عثامن يديه أثر الدقيق واخلبط فام أنسى أثر الدقيق واخلبط عىل ذراعيه حتى دخل عىل  
 ذلـك رأيـي : فقال عثامن، أنت تنهى عن أن يقرن بني احلج والعمرة:بن عفان فقال

 . )١(»ً لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا: وهو يقولًفخرج عيل مغضبا
 
 الديونباب  ما جاء يف

 :احلديث األول
عن حممد ابن عيل عن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنهام   بسندهالبخاري روى -

لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا « :صىل اهللا عليه وآله وسلمال النبي ق: قال
 صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمفلم جييء مال البحرين حتى قبض النبي .وهكذا وهكذا

صـىل اهللا عليـه وآلـه فلام جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبـي 
 قال يل كذا صىل اهللا عليه وآله وسلم إن النبي :ت فقل، عدة أو دين فليأتنا فأتيتهوسلم

 .)٢(»وكذا فحثى يل حثية فعددهتا فإذا هي مخسامئة وقال خذ مثليها
 :احلديث الثاين

 بسنده عن حممد بن عيل عن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا اإلمام البخاري روى -
مال من قبل العـالء  جاء أبا بكر صىل اهللا عليه وآله وسلمملا مات النبي «: عنهم قال

 ديـن أو صىل اهللا عليه وآله وسلم من كان له عىل النبي : فقال أبو بكر،بن احلرضمي
                                                                                                                         

 .، والسند منقطع)٦٥٢( حديث رقم  )القران يف احلج( باب )احلج(ب املوطأ  رواية حييى الليثي كتا) ١(
 ).٢١٣٢( رقم)من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع( باب )احلواالت(صحيح البخاري  كتاب ) ٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١١٥ 
 أن صىل اهللا عليه وآله وسـلم وعدين رسول اهللا :قال جابر. كانت له قبله عدة فليأتنا 

 مخسامئة ّ يف يديّيعطيني هكذا وهكذا وهكذا فبسط يديه ثالث مرات قال جابر فعد
 .)١(»ئة ثم مخسامئةثم مخسام

 :احلديث الثالث
 :عن جعفر بن حممد عن أبيه عن عبد اهللا بن جعفر قال  روى ابن ماجه بسنده-

 مـامل ،كان اهللا مع الدائن حتى يقيض دينـه :صىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا «
 . )٢ (»يكن فيام يكره اهللا

 الذبائحباب  ما جاء يف
 :احلديث

عن حممد بن عيل عن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عـنهام  ده بسنالبخاري روى -
 يوم خيرب عـن حلـوم احلمـر األهليـة صىل اهللا عليه وآله وسلمهنى رسول اهللا «: قال
 .)٣(»ص يف اخليلَّورخ

 
 

                                                                                                                         

 ).٢٤٨٦( رقم )من أمر بإنجاز الوعد( باب )الشهادات(صحيح البخاري  كتاب ) ١(
  قـال حـسني )٢٤٠٠( رقـم )من أدان دينا وهو ينوي قـضاءه( باب )األحكام(سنن ابن ماجه كتاب ) ٢(

 .سليم أسد يف مسند أيب يعىل إسناده جيد
 ).٣٨٩٧( رقم )غزوة خيرب( باب )املغازي(صحيح البخاري كتاب ) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١١٦ 

  األضاحي بابما جاء يف 
 :احلديث األول

: عن جعفر بن حممد عن أبيه عن أيب سعيد اخلـدري قـال روى الرتمذي بسنده
 بكـبش أقـرن فحيـل يأكـل يف سـواد صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمى رسول اهللا ضح«

 .)١(»ويميش يف سواد وينظر يف سواد
 :احلديث الثاين

 ّأن«:  روى النسائي بسنده عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بـن عبـد اهللا-
 .)٢(» نحر بعض بدنه بيده ونحر بعضها غريهصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

 :حلديث الثالثا
 ّأن« :عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بـن عبـد اهللا روى ابن ماجه بسنده

 فأكلوا من اللحم وحسوا من ،لت يف قدرِعُ فج،رسول اهللا أمر من كل جزور ببضعة
 .)٣(»املرق

                                                                                                                         

قـال ، )١٤١٦(رقـم ) مـا جـاء مـا يـستحب يف األضـاحي( بـاب )األضاحي(سنن الرتمذي كتاب ) ١(
 .غريب ال نعرفه إال من حديث حفص بن غياث هذا حديث حسن صحيح :الرتمذي

 .، صححه األلباين)٤٣٤٣(رقم ) ذبح الرجل غري أضحيته(باب ) الضحايا(سنن النسائي  كتاب ) ٢(
 :األرنـاؤوط قـال )٣١٤٩( رقم )األكل من حلوم األضاحي( باب )األضاحي(سنن ابن ماجه كتاب ) ٣(

: قال الـشيخ األلبـاين، و)٤٠٢٠(دي حديث رقم  كتاب احلج باب اهلاسناده صحيح يف صحيح ابن حبان
 .صحيح



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١١٧ 
 :احلديث الرابع 

 عن أبيه عن عـيل ريض اهللا بن عيلعن جابر عن حممد  روى اإلمام أمحد بسنده
 أن أنحـر ُ إين نـذرت: فقـالصىل اهللا عليه وآله وسلم النبي إىلجاء رجل «: العنه ق

 .)١(» أما ناقتك فانحرها وأما كيت وكيت فمن الشيطان: قال،ناقتي وكيت وكيت
  :احلديث اخلامس

 حدثني حممد بـن عـيل بـن :عن حممد بن إسحاق قال روى اإلمام أمحد بسنده
 بن النجار عن أيب عدي بن خباب موىل بني حسني وأيب إسحاق بن يسار عن عبد اهللا

 قد هنانا عـن أن نأكـل صىل اهللا عليه وآله وسلمكان رسول اهللا «: سعيد اخلدري قال
 فخرجت يف سفر ثـم قـدمت عـىل أهـيل وذلـك بعـد : قال،حلوم نسكنا فوق ثالث

ى لـك ّ أن: فقلت هلاً فأتتني صاحبتي بساق قد جعلت فيه قديدا: قال،األضحى بأيام
صىل اهللا عليه وآله  فقلت هلا أومل ينهنا رسول اهللا :هذا القديد فقالت من ضحايانا قال

 : قـال،نه قد رخص للناس بعد ذلـكإ فقالت : قال، عن أن نأكلها فوق ثالثوسلم
 : قـال، أسأله عن ذلكً أخي قتادة بن النعامن وكان بدرياإىلفلم أصدقها حتى بعثت 

                                                                                                                         

 شـعيب األرنـؤوطالـشيخ  علق عليـه )٦٥٠(مسند أمحد بن حنبل مسند العرشة املبرشين باجلنة رقم ) ١(
 .إسناده ضعيف: فقال



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١١٨ 

صـىل اهللا عليـه وآلـه قت قد أرخـص رسـول اهللا  أن كل طعامك فقد صدّفبعث إيل 
 .)١(»ني يف ذلكم للمسلوسلم

 العقيقةباب  ما جاء يف
 : احلديث

: عن حممد بن عيل بن احلسني عن عيل بن أيب طالب قال  روى الرتمذي بسنده-
حلقـي ا يا فاطمـة : وقال، عن احلسن بشاةصىل اهللا عليه وآله وسلمعق رسول اهللا «

 .)٢(» أو بعض درهمً فوزنته فكان وزنه درمها: قال، شعره فضةرأسه وتصدقي بزنة
  الفتن بابما جاء يف

 :  احلديث األول
 -عن حممد بن عيل أن حرملة موىل أسامة أخربه   بسندهاإلمام البخاري روى -

 إنـه سيـسألك : عيل وقـالإىلأرسلني أسامة «:  قال- وقد رأيت حرملة :قال عمرو
 يقول لك لو كنت يف شدق األسد ألحببت :بك؟ فقل له ما خلف صاح:اآلن فيقول

                                                                                                                         

شـعيب ، علـق عليـه )١٥٦٢٤( عـنهم رقـم تعـاىلأول مسند املدنيني ريض اهللا  مسند أمحد بن حنبل) ١(
 .إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق: ه بقولاألرنؤوط

 هذا حـديث حـسن :قال أبو عيسى، )١٤٣٩(كتاب األضاحي باب العقيقة بشاة رقم  سنن الرتمذي) ٢(
  عنـهقـال، وغريب وإسناده ليس بمتصل و أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني مل يدرك عيل بـن أيب طالـب

 .حسن: الشيخ األلباين



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١١٩ 
 حسن وحـسني إىل فذهبت ًفلم يعطني شيئا. أن أكون معك فيه ولكن هذا أمر مل أره 

 .)١(»وابن جعفر فأوقروا يل راحلتي
 :احلديث الثاين

 )برس( جعفر عن رافع بن برش أو عن حممد بن عيل أيب روى اإلمام أمحد بسنده
يوشك أن خترج نار من «:  قالصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا السميل عن أبيه أن 

حبس سيل تسري سري بطيئة اإلبل تسري النهار وتقيم الليل تغدو وتروح يقال غـدت 
 أهيـا النـاس ، أهيا الناس فـأقيلوا راحـت النـار: قالت النار،النار أهيا الناس فاغدوا
 .)٢(»فروحوا من أدركته أكلته

 
 
 

                                                                                                                         

 ).٦٥٧٧( رقم) للحسنصىل اهللا عليه وآله وسلمقول النبي ( باب )لفتنا(صحيح البخاري كتاب ) ١(
مـن : رافع بن برش : بقوله شعيب األرنؤوط،وعلق عليه)١٥١٠٣(مسند املكيني  مسند أمحد بن حنبل) ٢(

روى عنـه اثنـان  رجال التعجيل وترجم له البخاري يف التاريخ الكبري وابن أيب حاتم يف اجلـرح والتعـديل
ترجم له يف الصحابة أبو عمر بن عبد الـرب : ويقال بشري ويقال برس] برش[ أبوه ، حبان يف الثقاتوذكره ابن

 وابن األثري وابن حجر يف اإلصابة وتناقض فيه ابـن حبـان فـأخرج حديثـه يف صـحيحه وذكـره يف كتـاب
 لـه صـحبة فقـد يروي املراسيل روى عنه ابنه نافع بن بشري ومـن زعـم أن: الثقات يف قسم التابعني وقال 

 خمتلف فيه حـسن - وهو األنصاري - وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد احلميد بن جعفر ،وهم
 .احلديث



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٢٠ 

  الصدقة بابما جاء يف 
 :احلديث

 روى مسلم بسنده عن أيب جعفر حممد بن عـيل عـن ابـن املـسيب عـن ابـن -
 مثل الذي يرجع يف صـدقته كمثـل : قالصىل اهللا عليه وآله وسلم النبي ّأن«: عباس

 .)١(»الكلب يقئ ثم يعود يف قيئه فيأكله
  الغزواتما جاء يف

 :احلديث األول
أن نجدة «: ن أبيه عن يزيد بن هرمزعن جعفر بن حممد ع  روى مسلم بسنده-

 مـا ً لوال أن أكـتم علـام: فقال ابن عباس، ابن عباس يسأله عن مخس خاللإىلكتب 
صـىل اهللا عليـه وآلـه  أما بعد فأخربين هل كان رسول اهللا ،كتبت إليه كتب إليه نجدة

 يغزو بالنساء؟ وهل كان يرضب هلن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتـى وسلم
عباس كتبـت تـسألني هـل ابن  يتم اليتيم؟ وعن اخلمس ملن هو؟ فكتب إليه ينقيض

 يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو هبن فيـداوين صىل اهللا عليه وآله وسلمكان رسول اهللا 
صـىل اهللا  وأما بسهم فلم يرضب هلـن وإن رسـول اهللا ،اجلرحى وحيذين من الغنيمة

 وكتبت تسألني متى ينقيض ،تل الصبيان مل يكن يقتل الصبيان فال تقعليه وآله وسلم
يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت حليته وإنـه لـضعيف األخـذ لنفـسه ضـعيف 

                                                                                                                         

 ).٣٠٤٨(رقم )حتريم الرجوع يف اهلبة والصدقة بعد القبض( باب )اهلبات(صحيح مسلم كتاب ) ١(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٢١ 
 وكتبـت ،العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليـتم 

 .)١(»تسألني عن اخلمس ملن هو؟ وإنا كنا لنقول هو لنا فأيب علينا قومنا ذاك
 :الثايناحلديث 

أن «: عن جعفر بن حممد عن أبيه عن يزيـد بـن هرمـز  روى الرتمذي بسنده-
صـىل اهللا عليـه وآلـه  ابن عباس يسأله هل كان رسـول اهللا إىلنجدة احلروري كتب 

 إىل يغزو بالنساء؟ وهل كان يرضب هلن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس كتبـت وسلم
 يغزو بالنساء وكان يغـزو هبـن ه وسلمصىل اهللا عليه وآلتسألني هل كان رسول اهللا 

 .)٢(»فيداوين املرىض وحيذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يرضب هلن بسهم
 :احلديث الثالث

عن جعفر بن حممد بن عيل عن أبيه أن عمر بن اخلطاب ذكر  روى اإلمام مالك
 أشـهد : فقال عبد الرمحن بن عوف؟ما أدري كيف أصنع يف أمرهم«:املجوس فقال

 .)٣(»وا هبم سنة أهل الكتابُّ سن: يقولصىل اهللا عليه وآله وسلمت رسول اهللا لسمع
 

                                                                                                                         

ضـخ هلـن وال يـرضب هلـن يـات ال يرزالنـساء الغا( بـاب )اجلهـاد والـسري(صحيح مـسلم كتـاب ) ١(
 ).٣٣٧٧(رقم )بسهم

 .صححه الشيخ األلباين رمحه اهللا، )١٤٧٧( رقم )من يعطى الفيء( باب )السري(كتاب  سنن الرتمذي)٢(
  فيه انقطـاع)٥٤٤( رقم )جزية أهل الكتاب واملجوس( باب )الزكاة( رواية حييى الليثي  كتاب املوطأ) ٣(

 .شواهد وله بني الباقر وعمر ريض اهللا عنه



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٢٢ 

  الزهد بابما جاء يف 
 :احلديث

 رسـول اهللا ّأن«: عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبـد اهللا  روى مسلم بسنده-
 من بعض العاليـة والنـاس كنفتـه فمـر ً مر بالسوق داخالصىل اهللا عليه وآله وسلم

 : هذا له بدرهم؟ فقالواّ أيكم حيب أن:ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال )١(بجدي أسك
 واهللا لو كان حيا كان : أحتبون أنه لكم؟ قالوا:ما نحب أنه لنا بيشء وما نصنع به؟ قال

 فو اهللا للـدنيا أهـون عـىل اهللا مـن هـذا : فيه ألنه أسك فكيف وهو ميت؟ فقالًعيبا
 .)٢(»عليكم

  اجلنائز بابما جاء يف
 :احلديث األول

 سمعت جعفر بن حممد عن أبيه : عثامن بن فرقد قالعن  روى الرتمذي بسنده-
 أبـو طلحـة والـذي ألقـى صىل اهللا عليه وآله وسلمالذي أحلد قرب رسول اهللا «: قال

 وأخـربين : قال جعفر،صىل اهللا عليه وآله وسلمالقطيفة حتته شقران موىل رسول اهللا 

                                                                                                                         

 .أي صغري األذنني): جدي أسك) (١(
 ).٥٢٥٧( رقم )الزهد والرقائق(صحيح مسلم كتاب ) ٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٢٣ 
طرحـت القطيفـة حتـت !  أنا واهللا : سمعت شقران يقول:قال ،عبيد اهللا بن أيب رافع 

 .)١(» يف القربصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 
 :احلديث الثاين

 احلـسن بـن عـيل كـان ّأن« :عن جعفر بن حممد عن أبيـه روى النسائي بسنده
إنـام مـر :  فقـال احلـسن، فمر عليه بجنازة فقام الناس حتى جاوزت اجلنـازةًجالسا
 أن ة فكرً عىل طريقها جالساصىل اهللا عليه وآله وسلمزة هيودي وكان رسول اهللا بجنا

 .)٢(»تعلو رأسه جنازة هيودي فقام
 :احلديث الثالث

نه مر هبم جنازة أ« : عن احلسن بن عيلعن حممد بن عيل روى اإلمام أمحد بسنده
 اهللا عليـه وآلـه صـىلما صنعتم إنام قام رسـول اهللا :  فقال احلسن،فقام القوم ومل يقم

 .)٣(» تأذيا بريح اليهوديوسلم
 

                                                                                                                         

 ،)٩٦٨( رقـم )ما جاء يف الثوب الواحد يقىل حتت امليت يف القرب( باب )اجلنائز(كتاب  سنن الرتمذي) ١(
 .صحيح: قال الشيخ األلباين، و حديث شقران حديث حسن غريب:قال أبو عيسى

، صححه الشيخ األلباين رمحه )١٩٠١( رقم )ز باب الرخصة يف ترك القيامئاجلنا( النسائي كتاب سنن) ٢(
 .اهللا، والسند منقطع وتصحيح األلباين ربام ملا له من شواهد

إسـناده «:  شـعيب األرنـؤوطقـال الـشيخ، )١٦٢٨(مـسند أهـل البيـت رقـم  مسند أمحد بن حنبل) ٣(
 .حلسن بن عيل ريض اهللا عنهام، فيه انقطاع بني الباقر وا»ضعيف



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٢٤ 

 :احلديث الرابع 
صىل اهللا عليه وآله  رسول اهللا ّأن«: عن جعفر بن حممد عن أبيهروى اإلمام مالك

 .)١(» غسل يف قميصوسلم
  األحكام بابما جاء يف

 :احلديث األول
ىل اهللا ص النبي ّأن«: عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر روى الرتمذي بسنده

 .)٢(» قىض باليمني مع الشاهدعليه وآله وسلم
 :احلديث الثاين

صـىل اهللا عليـه  النبي ّأن«:  جعفر بن حممد عن أبيهعن  روى الرتمذي بسنده-
 . )٣(» وقىض هبا عيل فيكم: قال، قىض باليمني مع الشاهد الواحدوآله وسلم

 
 

                                                                                                                         

قال ابـن  وقد  احلديث منقطع)٤٦٤( رقم )غسل امليت( باب )اجلنائز(كتاب  املوطأ رواية حييى الليثي) ١(
 .» أرسله رواة املوطأ إال سعيد بن عفري«: عبد الرب 

، واهد للحديث ش)١٢٦٤( رقم )ما جاء يف اليمني مع الشاهد( باب )األحكام(كتاب  سنن الرتمذي) ٢(
 .صححه الشيخ األلباين رمحه اهللا

، صـححه الـشيخ )١٢٦٥( رقم )ما جاء يف اليمني مع الشاهد( باب )األحكام(سنن الرتمذي كتاب ) ٣(
 .األلباين



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٢٥ 
 :احلديث الثالث 

حممد بن عيل حيدث عـن سـمرة بـن  سمعت أبا جعفر بسنده روى أبو داود -
 ومع الرجل : قال،ه كانت له عضد من نخل يف حائط رجل من األنصارّأن«: جندب
 نخله فيتأذى به ويشق عليه فطلـب إليـه أن يبيعـه إىل فكان سمرة يدخل : قال،أهله

 فـذكر ذلـك لـه صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمفأيب فطلب إليه أن يناقله فأيب فأتى النبي 
 ى فطلب إليـه أن يناقلـه فـأبى أن يبيعه فأبصىل اهللا عليه وآله وسلميه النبي فطلب إل

فقال رسـول اهللا ،أنـت مـضار: فقالى رغبه فيه فأبًأمرا، فهبه له ولك كذا وكذا:قال
 .)١( »اذهب فاقلع نخله: لألنصاريصىل اهللا عليه وآله وسلم

 
  اللباس بابما جاء يف

 :احلديث األول
كان احلسن و احلسني «: عن جعفر بن حممد عن أبيه قال ه روى الرتمذي بسند-

 .)٢(»يتختامن يف يسارمها
 

                                                                                                                         

 بني البـاقر وسـمرة  احلديث منقطع)٣١٥٢( رقم )من القضاء( باب )األقضية(سنن أيب داود  كتاب ) ١(
 .لشيخ األلباين رمحه اهللابن جندب ريض اهللا عنه، وقد ضعفه ا

قـال عنـه ) ١٦٦٥( رقـم )مـا جـاء يف لـبس اخلـاتم يف اليمـني( بـاب )اللباس(سنن الرتمذي كتاب ) ٢(
 .صحيح موقوف:  األلباين الشيخقال، والرتمذي حسن صحيح



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٢٦ 

 :احلديث الثاين 
عن موسى بن سامل بن جهضم أن أبا جعفر حدثه عـن  روى اإلمام أمحد بسنده

 هناين عن صىل اهللا عليه وآله وسلم رسول اهللا ّأن«:  ريض اهللا عنه حدثهمً علياّأبيه أن
ن أقرأ وأنا أ هناين عن القيس وامليثرة وة؟ّدري له خاصة أم للناس عام فام أ:ثالثة قال

 .)١(»راكع
  :احلديث الثالث

سألت عائشة أكـان رسـول اهللا «: عن حممد بن عيل قال روى النسائي بسنده -
 .)٢(» نعم بذكارة الطيب املسك والعنرب: قالت، يتطيبصىل اهللا عليه وآله وسلم

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 : شـعيب األرنـؤوطقـال الـشيخ ، )٥٦٧(رقـم  مسند أمحد بن حنبل مسند العـرشة املبـرشين باجلنـة) ١(
 .، النقطاعه»ريه وهذا إسناد ضعيفحسن لغ«
فيه عبد اهللا بن عطاء و ، ضعفه الشيخ األلباين،)٥٠٢٧( رقم)العنرب( باب)الزينة(كتاب  سنن النسائي) ٢(

 .»صدوق فيه لني«: قال عنه ابن حجربكر املزلقفيه  و،»صدوق خيطىء ويدلس«:  قال عنه ابن حجراملكي



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٢٧ 
 ئق الرقا بابما جاء يف 

 :احلديث
: عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قـال  روى الرتمذي بسنده-

 قال حممد ،شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي« :صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا  قال
 .)١(» من مل يكن من أهل الكبائر فام له وللشفاعة، يا حممد: فقال يل جابر:بن عيل

 املناقبباب  ما جاء يف
 :احلديث األول

جعفر بن حممد عن أبيه حممد بن عيل عن أبيه عـيل عن   روى الرتمذي بسنده-
صـىل اهللا عليـه وآلـه  رسول اهللا ّأن«: بن احلسني عن أبيه عن جده عيل بن أيب طالب

 من أحبني وأحب هذين وأبامهـا وأمهـام كـان : أخذ بيد حسن و حسني فقالوسلم
 .)٢(»معي يف درجتي يوم القيامة

 
 
 

                                                                                                                         

 هـذا حـديث :قـال أبـو عيـسى، )٢٣٦٠( رقم )قائق والورعصفةالقيامة والر(كتاب  سنن الرتمذي) ١(
 .حسن غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث جعفر بن حممد

: قـال الرتمـذي رمحـه اهللا )٣٦٦٦( رقم )املناقب باب مناقب عيل بن أيب طالب(سنن الرتمذي كتاب ) ٢(
 .هذا حديث حسن غريب



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٢٨ 

 :احلديث الثاين 
: عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قـال  روى الرتمذي بسنده-

 يف حجتـه يـوم عرفـة وهـو عـىل ناقتـه صىل اهللا عليه وآله وسـلمرأيت رسول اهللا «
 إين قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن ، يا أهيا الناس:القصواء خيطب فسمعته يقول

 .)١(» أهل بيتيتضلوا كتاب اهللا وعرتيت
 :احلديث الثالث

كان ابن عمر إذا سمع من رسول اهللا «: عن أيب جعفر قال روى ابن ماجه بسنده
 .)٢(» مل يعده ومل يقرص دونهً حديثاصىل اهللا عليه وآله وسلم

  حتريم الدمما جاء يف
 :احلديث

ه صـىل اهللا عليـه وآلـ قال رسول اهللا :عن أيب جعفر قال  روى النسائي بسنده-
 .)٣(» دون مظلمته فهو شهيد َلِتُمن ق«: وسلم

 
                                                                                                                         

 )٣٧١٨ (رقـم ) عـنهمتعـاىليـت النبـي ريض اهللا مناقب أهل ب( باب )املناقب(سنن الرتمذي كتاب ) ١(
 .ضعفه أمحد وصححه بعض العلامء بالطرق

 )٤( رقـم )صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلماتبـاع سـنة رسـول اهللا ( باب )املقدمة(سنن ابن ماجه كتاب ) ٢(
 .بن حباناصححه األرناؤوط يف صحيح 

 .، صححه الشيخ األلباين)٤٠٢٥( رقم )من قتل دون ماله( باب )حتريم الدم(سنن النسائي  كتاب ) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٢٩ 
 األرشبةباب  ما جاء يف 

 :احلديث
كان عـيل «:  قال؟عن بسام قال سألت أبا جعفر عن النبيذ روى النسائي بسنده

بن حسني ريض اهللا عنه ينبذ له من الليل فيرشبه غدوة وينبذ له غـدوة فيـرشبه مـن 
 .)١(»الليل

 
  الطالق بابما جاء يف

 :يث األولاحلد
عن أيب جعفر وعن أبان بن صالح عن جماهد وعن هـشام  روى أبو داود بسنده

ت وهي عنـد مغيـث عبـد آلل أيب أمحـد َقِعتُريرة أَ بّعن عائشة أن بن عروة عن أبيه
 .)٢(»إن قربك فال خيار لك« وقال هلاصىل اهللا عليه وآله وسلمها رسول اهللا ّفخري

 
 
 

                                                                                                                         

قـال ) ٥٦٤٥( رقـم )ذكر ما جيوز رشبه من األنبذه وما ال جيـوز( باب )األرشبة(سنن النسائي كتاب ) ١(
 .صحيح اإلسناد مقطوع: الشيخ األلباين

فيـه ضـعفه األلبـاين، و )١٩٠٩( رقـم )حتى متى يكون اخليـار( باب )الطالق(سنن أيب داود  كتاب ) ٢(
 .سحاقإبن  اعنعنة



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٣٠ 

 :احلديث الثاين 
عن جعفر بن حممد عن أبيه عن عيل بن أيب طالـب أنـه كـان  مالكروى اإلمام 

 الرجل من امرأته مل يقع عليه طالق وإن مضت األربعة األشهر حتى )١(ىلآإذا «:يقول
 .)٢(» وذلك األمر عندنا:يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء قال مالك
 ة األطعم بابما جاء يف

 :احلديث األول
قال : فر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قالروى أبو داود بسنده عن جع

 .)٣(»ر الصالة لطعام وال لغريهّتؤخ ال«:صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 
 :احلديث الثاين

غزونا مع «: عن حممد بن عيل عن جابر بن عبد اهللا قال روى اإلمام أمحد بسنده
 .)٤(»أكلناه فً فأصبنا جراداصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

     

                                                                                                                         

 .هو احللف عىل تركه مجاع زوجته أكثر من أربعة أشهر:  اإليالء)١(
 ).١٠٢٠( رقم )األيالء( باب )الطالق(املوطأ رواية حييى الليثي كتاب ) ٢(
 فيـه حممـد بـن )٣٢٦٦( رقـم )إذا حرضت الـصالة والعـشاء( باب )األطعمه(سنن أيب داود  كتاب ) ٣(

 . والنسائي منكر احلديثميمون الزعفراين قال البخاري
:  شـعيب األرنـؤوطقـال الـشيخ، )١٤١١٨(  حديث رقـممسند أمحد بن حنبل باقي مسند املكثرين) ٤(

 .وهو ابن يزيد اجلعفي: لضعف جابرصحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف 



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٣١ 
  اإليامن بابما جاء يف 

 
 :احلديث األول

:  روى الرتمذي بسنده عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قـال-
ال يؤمن عبد حتـى يـؤمن بالقـدر خـريه « :صىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا 

 .)١(»صيبهورشه حتى يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه وأن ما أخطأه مل يكن لي
 

 :احلديث الثاين
عن جعفر بن حممد عن أبيه عن عيل بن احلسني عن أبيـه  روى ابن ماجه بسنده
اإليامن معرفة « :صىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا : عن عيل بن أيب طالب قال

 .)٢(»بالقلب وقول باللسان وعمل باألركان
 
 
 

                                                                                                                         

هللا  فيـه عبـد ا)٢٠٧٠( رقـم )ما جاء يف اإليامن بالقدر خريه ورشه( باب )القدر(كتاب  سنن الرتمذي) ١(
 .وغريهريض اهللا عنه  عبادة بن الصامت  طرق أخرى عنلحديثلبن ميمون منكر احلديث لكن 

 فيه أبو الصلت اهلروي وقال ابن اجلـوزي )٦٤( رقم )يف اإليامن( باب )املقدمة(كتاب  سنن ابن ماجه) ٢(
 . واحلديث ضعفه مجع من األئمة،احلديث موضوع



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٣٢ 

 :احلديث الثالث 
 عن حممد بن احلنفية عن أبيه بن عيل جعفر حممد عن أيب روى اإلمام أمحد بسنده

 اهللا حيـب العبـد املـؤمن املفـتن ّإن«: صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم قال رسول اهللا :قال
 .)١(»التواب

 :احلديث الرابع
 بينام عبيـد بـن عمـري :عن أيب جعفر حممد بن عيل قال روى اإلمام أمحد بسنده

صىل اهللا عليه وآله  قال رسول اهللا : بن عمريعمر فقال عبيد يقص وعنده عبد اهللا بن
مثل املنافق كشاة من بني ربيضني إذا أتت هؤالء نطحنها وإذا أتـت هـؤالء «: وسلم

 إنـام ،صىل اهللا عليه وآله وسـلم ليس كذلك قال رسول اهللا :بن عمرا فقال ،نطحنها
ظ الـشيخ  فـاحتف: قـال، كشاة بـني غنمـنيصىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا 

 .)٢(» أما إين لو مل أسمعه مل أرد ذلك عليك: فلام رأى ذلك عبد اهللا قال،وغضب
 
 

                                                                                                                         

،  ضعفه العراقي يف ختريج احياء علوم الدين،)٥٧١(ملبرشين رقم مسند أمحد بن حنبل مسند العرشة ا) ١(
، وذلك جلهالة عبد امللك بن سـفيان، » شبه موضوعًإسناده ضعيف جدا«: نؤوط شعيب األرقال الشيخو

 .وفيه أبو عمرو البجيل يروي موضوعات عن الثقات، ومسلمة الرازي مل نجد له ترمجة
إسـناده : ،قال الـشيخ شـعيب األرنـؤوط)٤٦٤٠(رين من الصحابة مسند أمحد بن حنبل  مسند املكث) ٢(

 .ضعيف



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٣٣ 
 :احلديث اخلامس 

ال جتالس أصـحاب اخلـصومات «: عن حممد بن عيل قال روى الدارمي بسنده
 .)١(»فإهنم خيوضون يف آيات اهللا

 :احلديث السادس
عـرض الكتـاب «: عن جعفـر بـن حممـد عـن أبيـه قـال روى الدارمي بسنده

 .)٢(»واحلديث سواء
  الدعاء بابما جاء يف

 :احلديث
صىل اهللا قال رسول اهللا : روى ابن ماجه بسنده عن أيب جعفر عن أيب هريرة قال

ثالث دعوات يستجاب هلن، ال شك فيهن دعوة املظلـوم ودعـوة « عليه وآله وسلم
 .)٣ (»املسافر ودعوة الوالد لولده

 
 
 

                                                                                                                         

: قال حـسني سـليم أسـد، )٢١٧( رقم)يف كراهية األخذ بالرأي( باب )املقدمة(سنن الدارمي كتاب ) ١(
 ..إسناده ضعيف لضعف ليث بن أيب سليم

 .سناده ضعيفإ: قال حسني سليم أسد، )٦٣٦( رقم )يف العرض( باب ) املقدمة(سنن الدارمي) ٢(
 .، حسنه األلباين)٣٨٥٢( رقم )دعوة الوالد ودعوة املظلوم( باب )الدعاء(سنن ابن ماجه  كتاب ) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٣٤ 

 رياث الوصية واملما جاء يف 
 :احلديث األول

 عمر بن عبد العزيز أن ّكتب إيل«:  قالبن عيل حممد عن روى اإلمام أمحد بسنده
ن أأنسخ إليه وصية فاطمة فكان يف وصيتها السرت الذي يزعم الناس أهنـا أحدثتـه و

 . )١(» دخل عليها فلام رآه رجعصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 
 :احلديث الثاين

يف «: نه سمع حممد بن عيل حيدث عن عيلأعن عبد األعىل  بسندهروى الدارمي 
 .)٢(» من أهيام بال:الرجل يكون له ما للرجل وما للمرأة أهيام يورث فقال

 :احلديث الثالث
 ماتـا يف يـوم ًن أم كلثوم وابنها زيداأ«:  عن جعفر عن أبيهروى الدارمي بسنده

 أهـل ّنإ واحد منهام من صاحبه وواحد فالتقت الصائحتان يف الطريق فلم يرث كل
 .)٣(»فني مل يتوارثواِ أهل صّنإة مل يتوارثوا وَّرَاحل

                                                                                                                         

 .إسناده منقطع: عيب األرنؤوطشقال ، )٢٥٢١٧(بن حنبل باقي مسند األنصار مسند أمحد) ١(
: ني سـليم أسـدقـال حـس، )٢٨٤٢( رقـم )يف مرياث اخلنثى( باب )الفرائض(سنن الدارمي  كتاب ) ٢(

 .رجاله ثقات غري أنه منقطع بني حممد بن عيل بن احلسني وعيل بن أيب طالب
إسـناده : قال حسني سليم أسد، )٢٩١٩( رقم )مرياث الغرقى( باب )الفرائض(سنن الدارمي كتاب ) ٣(

 .حسن
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١٣٥ 
 عنـه يف تعـاىل ريض اهللا »الباقر« األحاديث التي رواها اإلمام  أرقامجدول يبني 

 :الكتب التسعة
 الدارمي مالك أمحد ابن ماجة أبو داود النسائي الرتمذي مسلم البخاري الرقم

٢٠٨ ٢٢٨ ٥٤٣ ٤ ١٥٨ ٩٤ ٤٣ ٤٩٦ ٢٤٤  .١ 
٣٢٠ ٤٦٤ ٥٤٩ ٤٤ ٢٤٣ ١٨٢ ٤٧٧ ٥٣٢ ٢٤٧  .٢ 
٤٠٢ ٥٤٤ ٥٦٣ ٦٤ ٢٦١ ٢١٤ ٦٤٤ ١١٨٠ ٣٤٨  .٣ 
٦٣٦ ٦٥٢ ٥٦٧ ٤٠٤ ٩٤٩ ٢٣٠ ٧٤٢ ١٤٢٠ ٢١٣٢  .٤ 
٧٨٠ ٦٥٥ ٥٧١ ٤٨٤ ١٥٤٧ ٢٨٩ ٧٤٦ ١٤٢١ ٢٤٨٦  .٥ 
٧٨٧ ٧١٣ ٦٥٠ ٥٧٠ ١٦٢٨ ٣٨٩ ٧٨٤ ١٤٣٥ ٢٩٠٤  .٦ 
١٧٣٧ ٧٣٠ ٧٦٩ ٩٩٨ ١٦٢٩ ٤٢٣ ٧٨٥ ١٤٥١ ٣٨٩٧  .٧ 
١٧٦٩ ٧٣١ ١٦٢٨ ١١٠٨ ١٦٣٠ ٤٢٦ ٧٩٠ ١٨٧٨ ٤٠٣٢  .٨ 
١٧٧٨ ٧٣٥ ١٦٤٣ ٢٣٦٠ ١٦٥٢ ٥٤٠ ٧٩٦ ٢١٠٧ ٥٠٩٦  .٩ 

١٩٠٩ ٧٦٦ ١٧١٨ ٢٣٨٢ ١٩٠٩ ٦٠٠ ٧٩٧ ٢١٣٧ ٥٠٩٩ .١٠ 
٢٤٨٢ ٧٨٢ ٢٠٤٦ ٢٤٠٠ ٢٣٥٢ ٦٤٩ ٩٦٨ ٢١٣٨ ٦٠٩٨ .١١ 
٢٨٤٢ ٩٤٦ ٢٦٧٢ ٢٤٠٧ ٢٤١٤ ٦٥٠ ١٢٦٤ ٢١٣٩ ٦٥٧٧ .١٢ 
٢٩١٩ ٩٤٧ ٣٠٩٩ ٢٨٩٣ ٢٥٦٥ ١٢٩٤ ١٢٦٥ ٢٢١٥  .١٣ 
١٠٢٠ ٣١٢٩ ٢٩٠٤ ٣١٥٢ ١٣٧٣ ١٤١٦ ٢٢١٦  .١٤  
١٢١٠ ٤٦٤٠ ٢٩١٠ ٣٢٦٦ ١٥٦٠ ١٤٣٩ ٣٠٤٨  .١٥  
٥٢٨٧ ٢٩٤٢ ٣٢٩٤ ١٩٠١ ١٤٧٧ ٣٣٧٧  .١٦   
٩١٨٣ ٢٩٥١ ٣٤٥٥ ٢٢٣٠ ١٦٦٥ ٣٥٩٥  .١٧   
٩٦٥٤ ٢٩٥٧  ٢٦٦٤ ١٧١٥ ٤٢٧٨  .١٨   
١٣٦٧٣ ٣٠٦٥  ٢٦٩٠ ٢٠٧٠ ٥٢٥٧  .١٩   
١٣٧٦٠ ٣٠٦٧  ٢٦٩٣ ٢٣٦٠   .٢٠   
١٣٨١٥ ٣١١٩  ٢٧٠٦ ٢٨٩٣   .٢١   
١٣٩٠٨ ٣١٤٩  ٢٧١١ ٣٦٦٦   .٢٢   
١٣٩٠٩ ٣٨٥٢  ٢٧١٢ ٣٧١٨   .٢٣   



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٣٦ 

 الدارمي مالك أمحد ابن ماجة أبو داود النسائي الرتمذي مسلم البخاري الرقم 

١٣٩١٨ ٤٣٠٠  ٢٧٤٨    .٢٤   
١٤٠١٢   ٢٨٩٠    .٢٥   
١٤٠٢١   ٢٨٩٥    .٢٦   
١٤٠٢٢   ٢٩١٢    .٢٧   
١٤٠٤٤   ٢٩١٣    .٢٨   
١٤١٠٢   ٢٩١٤    .٢٩   
١٤١٠٣   ٢٩٢٠    .٣٠   
١٤١١٨   ٢٩٢١    .٣١   
١٤١٣٣   ٢٩٢٢    .٣٢   
١٤١٣٤   ٢٩٢٣    .٣٣   
١٤٣٦١   ٢٩٢٤    .٣٤   
١٤٤٠٢   ٢٩٢٥    .٣٥   
١٤٤٤٧   ٢٩٣١    .٣٦   
١٤٤٥٥   ٢٩٣٢    .٣٧   
١٤٤٧٦   ٢٩٣٣    .٣٨   
١٤٥٢٢   ٢٩٣٤    .٣٩   
١٤٦٠٣   ٢٩٣٥    .٤٠   
١٤٦٣٦   ٢٩٦٥    .٤١   
٢٤٦٣٧   ٢٩٩٥    .٤٢   
١٤٦٣٨   ٣٠٠٤    .٤٣   
١٤٦٣٩   ٣٠٢٦    .٤٤   
١٤٦٤٠   ٣٠٢٩    .٤٥   
١٤٧٠٧   ٣٦٣٣    .٤٦   
١٤٧٣٧   ٣٦٣٤    .٤٧   
١٥١٠٣   ٣٦٣٥    .٤٨   
١٥٦٢٤   ٤٠٢٥    .٤٩   
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١٣٧ 
 الدارمي مالك أمحد ابن ماجة أبو داود النسائي الرتمذي مسلم البخاري الرقم 

١٦٢٨٠   ٤٠٢٨    .٥٠   
١٦٢٨١   ٤٠٦٥    .٥١   
١٦٣٣١   ٤٢٥٣    .٥٢   
٥٣.    4314   ٢٠٧٦٤   
٢٠٧٩٨   ٤٣٤٣    .٥٤   
٢١٨٥٦   ٥٠٢٧    .٥٥   
٢٣٣٠١   ٥٦٤٥    .٥٦   
٢٣٥٣٨       .٥٧   
٣٣٨٤٤       .٥٨   
٢٤٧٨٥       .٥٩   
٢٤٩٣٢       .٦٠   
٢٥٢١٧       .٦١   
٢٥٢٩٤       .٦٢   
٢٥٣١١       .٦٣   
٢٥٣٧٣       .٦٤   
٢٥٤٥٢       .٦٥   

املجموع 
 ١٣ ١٥ ٦٥ ٢٤ 17 6٥ ٢٣ ١٩ ١٢ الكيل

 
 

 
 
 



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٣٨ 

 املبحث الثاين 
  يف غري الكتب التسعة»الباقر«بعض روايات 

، عـن »الصادق« عيل بن احلسني  روى احلاكم بسنده عن جعفر بن حممد بن-
صـىل اهللا عليـه وآلـه قال رسـول اهللا : أبيه، عن جده، عن عيل ريض اهللا عنهم، قال

 .)١(»الدعاء سالح املؤمن، وعامد الدين، ونور الساموات واألرض«: وسلم
  روى احلاكم بسنده عن حممد بن عيل بن احلسني، عن أبيه، عـن عـيل ريض -

اللهـم متعنـي « : صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمدعاء رسول اهللا كان من : اهللا عنه، قال
بسمعي وبرصي حتى جتعلهام الوارث مني، وعافني يف ديني وجـسدي، وانـرصين 
ممن ظلمني حتى تريني فيه ثأري، اللهم إين أسلمت نفيس إليك، وفوضـت أمـري 

ت إليك، وأجلأت  ظهري إليك، وخليت وجهي إليك، ال ملجأ  منك إال إليك، آمن
 .)٢(»برسولك الذي أرسلت، وبكتابك الذي أنزلت 

سمعت أبا جعفر حممد بـن :  روى احلاكم بسنده عن سعيد بن أيب هالل قال-
ُواهللاُّ يدعو ﴿ :عيل بن احلسني وتال هذه اآلية ْ َ ُ دار الـسالم وهيـدي مـن يـشاء إىلَ َ َ ََّ ََ َ َِ ْ ِ  إىلِ

ٍرصاط مستقيم ِ ٍ َِ ْ ُّ صىل اهللا خرج علينا رسول اهللا :  قالحدثني جابر بن عبد اهللا:  فقال﴾َ
                                                                                                                         

 بالكـذب فيه حممد بن احلسن اهلمداين اهتمه ابـن معـني) ١/٤٩٢(املستدرك عىل الصحيحني للحاكم) ١(
 . مرتوك:وقال النسائي

، لكنه منقطع بني عيل بـن احلـسني  اإلسناد رجاله ثقات)١/٥٢٧(املستدرك عىل الصحيحني للحاكم) ٢(
 .وعيل بن أيب طالب
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١٣٩ 
إين رأيت يف املنام كأن جربيل عند رأيس وميكائيل عند « :  يوما فقالعليه وآله وسلم 

اسمع سمع أذنك، واعقـل : فقال له. ًارضب له مثال: رجيل، يقول أحدمها لصاحبه
 ثم جعـل ،ً فيها بيتابني، ثم ًعقل قلبك، إنام مثلك ومثل أمتك، كمثل ملك اختذ دارا

 طعامهم، فمنهم مـن أجـاب الرسـول، إىل يدعو الناس ًفيها مأدبة، ثم بعث رسوال
ومنهم من ترك، فاهللا هو امللك، والدار اإلسـالم، والبيـت اجلنـة، وأنـت يـا حممـد 
الرسول من أجابك دخل اإلسالم، ومن دخل اإلسالم دخل اجلنة، ومن دخل اجلنة 

 .)١(»أكل منها 
عن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل، عن أبيه، عن جده  روى احلاكم بسنده -

أن فاطمـة «أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل ريض اهللا عـنهم، 
واأبتاه مـن :  كانت تقولصىل اهللا عليه وآله وسلمريض اهللا عنها ملا تويف رسول اهللا 

ه إذا أتـاه، واأبتـاه الـرب ربه ما أدناه، واأبتاه جنان اخللد مأواه، واأبتاه ربـه يكرمـ
، فلام ماتت فاطمة، قال عيل بـن أيب طالـب ريض اهللا »ورسله يسلم عليه حني يلقاه

 : عنه
  وكل الذي دون الفراق قليل           ةـلكل اجتامع من خليلني فرق«

                                                                                                                         

، وهذا اإلسناد ضـعيف لـضعف عبـد اهللا بـن صـالح )٢/٣٣٩(املستدرك عىل الصحيحني للحاكم ) ١(
 ).٣٥٩٥(صحيحة ولكن له شاهد ذكره الشيخ األلباين يف ال



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٤٠ 

 .)١(»يلـيل عىل أن ال يدوم خلـدل          وإن افتقادي واحدا بعد واحد  
:  عن أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني، عـن أبيـه قـال روى احلاكم بسنده-

 وعليه حلة وله صىل اهللا عليه وآله وسلم رسول اهللا إىلأقبل العباس بن عبد املطلب 
 تبـسم، فقـال صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمضفريتان وهو أبيض، فلام رآه رسول اهللا 

جبني مجال عم أع« : يا رسول اهللا، ما أضحكك، أضحك اهللا سنك؟ فقال: العباس
 . )٢(»اللسان « : ما اجلامل يف الرجال؟ قال: ، فقال العباس»النبي 

قلنا لعبد اهللا : روى احلاكم بسنده عن أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني، قال-
 صىل اهللا عليه وآله وسـلمحدثنا ما سمعت من رسول اهللا : بن جعفر بن أيب طالب

صـىل اهللا سمعت رسـول اهللا : إن كان ثقة قالوما رأيت منه وال حتدثنا عن غريه، و
 . )٣(» الركبة عورةإىلما بني الرسة « :  يقولعليه وآله وسلم

                                                                                                                         

وفيه انقطاع بني عيل بن احلسني وجده عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنهم إضـافة ) ٣/١٦٣(املستدرك ) ١(
بـن مـن حـديث أنـس ) ٤١٩٣( البخـاري اجلزء األول له شاهد عنـدإىل ضعف إسامعيل بن أيب أويس و

 .بن كامل البيورديلك، أما اجلزء الثاين منه فله شاهد يف ثقات ابن حبان يف ترمجة هشام ما
 .سناده جمهولإ : مرسل وقال ابن طاهر: قال الذهبي)٣/٣٣٠(املستدرك عىل الصحيحني للحاكم ) ٢(
 .وهو مرتوك احلديث) أرصم بن حوشب(، فيه )٣/٥٦٨(املستدرك عىل الصحيحني للحاكم ) ٣(
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١٤١ 
:  جعفر حممد بن عيل بن احلسني بـن عـيل قـالعن أيب روى الطرباين بسنده - 

ال متنعـوا «:  عليه وآله وسلمقال رسول اهللا صىل اهللا«: حدثني عبد اهللا بن عمر قال
 .)١(»ني املساجدكم أن يأتنساء

ِّقلت لكعب بن عجـرة حـد: عن أيب جعفر قال روى الطرباين بسنده - ث بـام ُ
ال حتل بنـت «: يقولسمعته: عت عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فقالمس

 .)٢(»األخ،وال بنت األخت من الرضاعة
 قـال: عن أيب اليرس قـال، عن جعفر بن حممد عن أبيه روى الطرباين بسنده -

ًمن أنظر معرسا«:صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا  ُ أظلـه اهللا يف ، ع عنـهَضـَأو و، َ
 .)٣(» عرشهِّظل

قلت أليب جعفر حممد :  روى الطرباين بسنده عن حرب بن رسيج البزاز قال-
جعلت فداك، أرأيـت هـذه الـشفاعة التـي يتحـدث هبـا أهـل : بن عيل بن احلسني

، صىل اهللا عليه وآله وسلمشفاعة حممد : اذا؟ قالشفاعة م: العراق، أحق هي؟ قال
 واهللا، واهللا حلدثني عمي حممد بن عيل ابن احلنفية، عن عيل بن أيب طالب، ٌّحق: فقال

                                                                                                                         

 وقـال أبـو ،م بالوضـعُّ فيه عبد الغفار بن القاسم أبـو مـريم اهتـ)١٢/٢٥٣(املعجم الكبري للطرباين ) ١(
عند البخاري وغـريه عـن ابـن عمـر ) ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا( لكن احلديث ، مرتوك احلديث:حاتم

 .ريض اهللا عنهام
 . فيه جابر اجلعفي وهو ضعيف)١٩/١٥٤(املعجم الكبري للطرباين  ) ٢(
 اليرس كتـاب الزهـد والرقـائق مسلم عن أيبصحيح  احلديث يف )١٩/١٦٦(املعجم الكبري للطرباين ) ٣(

 .حديث جابر الطويل من غري طريق جعفر بن حممد



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٤٢ 

أشفع ألمتي حتـى ينـاديني ريب عـز « :  قالصىل اهللا عليه وآله وسلمأن رسول اهللا  
  )١(»نعم، رضيت : أرضيت يا حممد؟ فأقول: وجل، فيقول

: الطرباين بسنده عن حممد بن عيل بن احلسني، عن جابر بن عبد اهللا قال روى -
 فـال يقـربن )٢(مـن أكـل هـذه الـشجرة« : صىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا 

  .)٣(»مسجدنا 
أن رسـول اهللا «  جعفر حممد بن عيل بـن احلـسني عن أيب روى البيهقي بسنده
رشكون يوم بدر صبيحة اجلمعة لسبع عرشة  التقى هو واملصىل اهللا عليه وآله وسلم

  .)٤(»من رمضان 
بعـث «:  جعفر حممد بن عـيل بـن احلـسني قـال أيبإىل روى البيهقي بسنده -

 النجايش، فزوجه أم إىل عمرو بن أمية الضمري صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 
 .)٥(»حبيبة بنت أيب سفيان، وساق عنه أربع مائة دينار

                                                                                                                         

 حممد بن يزيد املذاري مل أعرف حالـه، لكـن أصـل : قال اهليثمي)٢/٣٠٧(املعجم األوسط للطرباين ) ١(
 .الشفاعة للنبي صىل اهللا عليه وآله ثابت

 يعني الثوم والبصل: الشجرة )٢(

 .، وقد جاء احلديث بسند آخر صحيحكو فيه جابر اجلعفي مرت)٥/٣٤٧( املعجم األوسط للطرباين) ٣(
 .، احلديث مرسل)٥ /٢( دالئل النبوة للبيهقي ) ٤(
 .فيه انقطاعاإلسناد ) ٤٤ /٤( دالئل النبوة للبيهقي ) ٥(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٤٣ 
هقي بسنده عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني   روى البي- 

قال رسول اهللا : احلسني بن عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنهم، قال: بن عيل، عن أبيه
أهل اجلنة ليست هلم كنى إال آدم ؛ فإنه يكنى بأيب حممـد «: صىل اهللا عليه وآله وسلم

 . )١(» وتعظيامًتوقريا
إنا : ن عبد العزيز بن أيب حازم، وابن الدراوردي قاال روى البيهقي بسنده ع-

جللوس عند جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنهم 
لبيـك : يا سفيان قـال«:إذ استأذن عليه سفيان فأذن له فدخل فسلم ثم جلس فقال

د فقـال إنك رجل تطلب السلطان، وأنا رجل أتقي السلطان فقم غـري مطـرو: قال
صىل اهللا عليه حتدث وأقوم فقال جعفر أخربين أيب، عن جدي أن رسول اهللا : سفيان

من أنعم اهللا عليه بنعمة فليحمد اهللا ومن استبطأ الرزق فليـستغفر :  قالوآله وسلم
  ثم قـام سـفيان فنـاداه جعفـر ،ال حول وال قوة إال باهللا: َّاهللا ومن حز به أمر فليقل

 .)٢(»خذهن ثالث وأي ثالث، وأشار بيده: لبيك قال: يا سفيان قال: فقال
 
 

                                                                                                                         

 .، فيه حممد بن حممد بن األشعث الكويف اهتمه الدارقطني وابن عدي بالوضع)١١٩ /٦(دالئل النبوة) ١(
 .، فيه سعيد بن داود الزبريي له مناكري وضعفه أبو زرعة)٢١٣ /٢( شعب اإليامن للبيهقي  ) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٤٤ 

قال رسول : ، عن أيب هريرة قال»الباقر« روى ابن حبان بسنده عن أيب جعفر - 
أفضل األعامل عند اهللا إيامن ال شك فيه، وغـزو ال « : صىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

 .)٢(» فيه، وحج مربور)١(غلول
، عـن »البـاقر«ه عن حممد بن عيل بن احلسني  روى أبو نعيم األصبهاين بسند-

 مخس عرشة امرأة، صىل اهللا عليه وآله وسلمكان مجيع ما تزوج رسول اهللا «: أبيه، قال
مل يكن منهن بكر غري عائشة، وكان أول امـرأة تزوجهـا خدجيـة بنـت خويلـد مـن 

 بنت زمعة من قريش، ثم عائشة بنت أيب بكر، ثم حفصة بنت عمـر، سودةقريش، و
ثم أم حبيبة بنت أيب سفيان، ثم زينب بنت جحش من بنـي أسـد بـن خزيمـة، ثـم 

 بنت أيب أمية من قريش، ثـم زينـب سلمةميمونة بنت احلارث من بني هالل، ثم أم 
بنت خزيمة من بني هالل، ثم صفية بنت حيي من بنـي إرسائيـل، ثـم عمـرة بنـت 

قيلـة بنـت قـيس أخـت معاوية من كندة، ثم جويرية بنت احلارث من خزاعة، ثـم 
صىل اهللا عليه األشعث بن قيس الكندي، ثم أم رشيك األنصارية وهبت نفسها للنبي 

 فخافـت نفـسها عليـه ً، ثم ليىل بنت احلطيم األنصارية، وكانـت غيـوراوآله وسلم
 .)٣(»فاستقالته فأقاهلا 

                                                                                                                         

 . اخليانة والرسقة:الغلول)١(
 قال األرناؤوط إسناده صـحيح عـىل )فضل اجلهاد يف سبيل اهللا( باب )١٠/٤٥٨(صحيح ابن حبان ) ٢(

 .رشط الشيخني
 .فيه انقطاع) ٢٤٠ /٢٢(معرفة الصحابة أليب نعيم األصبهاين ) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٤٥ 
ع،  روى الطرباين بسنده عن حممد بن عيل بن احلسني، عن عبيد اهللا بن أيب راف- 

يـرد عـيل «:  قالصىل اهللا عليه وآله وسلمكان أبو هريرة حيدث عن رسول اهللا : قال
:  أصحايب، فيقالِّرب:  فيختلجون عن احلوض، فأقوليوم القيامة رهط من أصحايب

 .)١(»إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك، إهنم ارتدوا عىل أدبارهم القهقرى
: قلـت: يل بن احلـسني قـال روى القضاعي بسنده عن أيب جعفر حممد بن ع-

صىل اهللا عليه وآله  سمعته من رسول اهللا ًحدثنا شيئا: لعبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب
صدقة الرس تطفـئ «:  يقولصىل اهللا عليه وآله وسلمسمعت رسول اهللا :  قالوسلم

 .)٢(»غضب الرب

                                                                                                                         

  )١٧٠٨ ( باب الزهري عن أيب جعفر حممد بن عـيل حـديث رقـم )٣/١٦(مسند الشاميني للطرباين ) ١(
وهذا احلديث أسـاء بعـض : ، قلتقال ابن حجر اسناده صحيح: قال محدي السلفي حمقق مسند الشاميني

» ثـم أبـرصت احلقيقـة« كتـاب الناس فهمه وليس هنا مقام توضيحه ورشحه ومن أراد اإلستزاده فلينظـر
لـألخ » ما قاله الثقالن يف أولياء الـرمحن«للرحييل، أو كتاب » اإلنتصار«للشيخ حممد سامل اخلرض أو كتاب 

 .الفاضل عبد اهللا بن جوران اخلضري والكتاب من إصدارات مربة اآلل واألصحاب
لكـن مـتن احلـديث لـه فيه أرصم بن حوشب مـرتوك احلـديث ) ١/١٥٩(مسند الشهاب القضاعي ) ٢(

 يف الطرباين الكبري من حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جـده، ويف مـسند احلـارث مـن طريـق أيب شواهد
وصححه الشيخ األلباين لطرقـه يف السلـسلة الـصحيحة ) ٣/١١٤(سعيد اخلدري، وانظر تلخيص احلبري 

)١٩٠٨(. 



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٤٦ 

هللا كان رسـول ا«:  روى ابن أيب الدنيا بسنده عن جعفر بن حممد عن أبيه قال- 
قي ُلُ احلمد هللا الذي خلقني فأحسن خ: إذا نظر يف املرآة قالصىل اهللا عليه وآله وسلم

 .)١(»قي وزان مني ما شان من غرييْلَوخ
 أتى رسـول ً سائالّ أن: روى ابن أيب الدنيا بسنده عن جعفر بن حممد عن أبيه-

صـىل اهللا ول اهللا  فقـال رسـ،يا رسول اهللا أعطني:  فقالصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 
 أعطه أربعة : قال، عندي: قال رجل من األنصار؟من عنده سلف« :عليه وآله وسلم

 فقـال ، كلام احتـاج إليـه أتـاهً سلفه فرجع مراراإىل األنصاري احتاج ّ ثم إن)٢(أوسق
 قال رسول ، يكون إن شاء اهللا فلام كان يف الثالثة:صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

 مـا : قـال؟ كـم: قال، أنا: قال رجل؟ من عنده سلف: اهللا عليه وآله وسلمصىلاهللا 
صىل  فقال رسول اهللا ، إنام يل أربعة أوسق: أعطه ثامنية أوسق فقال الرجل:شئت قال

 .)٣(» وأربعة أيضااهللا عليه وآله وسلم
 وروى بسنده عن حممد بن جعفر بن حممد عن أبيه عن جـده عـن عـيل بـن -

صـىل اهللا عليـه  رسول اهللا َضِبُملا ق« :ن أيب طالب ريض اهللا عنه قالحسني عن عيل ب
 السالم عليكم ورمحـة اهللا : فقال، وال يرى شخصهُهّسِ حُعَسمُ يٍ جاء آتوآله وسلم

                                                                                                                         

ن أيب فديك والباقر إضـافة إىل اإلرسـال بـني ، واإلسناد منقطع بني اب)١/٦١(البن أيب الدنيا  الشكر) ١(
 . الباقر والنبي صىل اهللا عليه وآله وسلم

 .ستون صاعا أو محل بعري: الوسق) ٢(
  .، اإلسناد فيه انقطاع)١/١٢٢( البن أيب الدنيا مكارم األخالق) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٤٧ 
 مـن ًكـاَرَ من كل هالك ودً عن كل مصيبة وخلفاً يف اهللا عز وجل عوضاّ إن،وبركاته 

 الثواب والسالم َمِرُرجو فإن املحروم من حكل ما فات فباهللا عز وجل فثقوا وإياه فا
 .)١(»عليكم
مرت درة بنت أيب هلب «: بسنده عن جعفر بن حممد عن أبيه قالً وروى أيضا-

 أيب لنباهته ورشفه تعاىل ذكر اهللا : هذه بنت عدو اهللا فأقبلت إليه وقالت:برجل فقال
 ىال يـؤذ: فقـاللمصىل اهللا عليه وآله وسـوترك أباك خلموله ثم ذكرت ذلك للنبي 

 .)٢(»مسلم بكافر
 رسول اهللا ّ وروى بسنده  عن جعفر بن حممد عن أبيه عن عيل رىض اهللا عنه أن-

 وكن ، حيب السخاءتعاىل اهللا ّ فإنً كن سخيايا عيل« : قال لهصىل اهللا عليه وآله وسلم
 امـرؤ ّ وإن، اهللا حيـب الغيـورّ فـإنً وكن غيـورا، حيب الشجاعتعاىل اهللا ّ فإنًشجاعا

 .)٣(»ً فكن أنت هلا أهالًسألك حاجة فاقضها فإن مل يكن هلا أهال
 وروى ابن أيب الدنيا بسنده أيضا عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده رفعـه -

 يعبـد اهللا ً إال خلـق اهللا مـن ذلـك الـرسور ملكـاًما من مؤمن أدخـل رسورا« :قال
 :ورالذي أدخله عليه فيقول لـهويمجده ويوحده فإذا صار املؤمن يف حلده أتاه الرس

 أنا اليوم ، أنا الرسور الذي أدخلتني عىل فالن: فيقول؟ من أنت:أما تعرفني فيقول له
                                                                                                                         

 .، فيه انقطاع)١/٢١(البن أيب الدنيا  اهلواتف) ١(
   .، احلديث مرسل)١/٧٢( البن أيب الدنيا احللم) ٢(
 .، اإلسناد منقطع)١/٥٢(  البن أيب الدنياقضاء احلوائج) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٤٨ 

أونس وحشتك وألقنك حجتك وأثبتك بالقول الثابت وأشهد بـك مـشهد القيامـة  
 . )١(»وأشفع لك من ربك وأريك منزلتك من اجلنة

 : عن جعفر بن حممد عن أبيه وقال ويروي أيضا بسنده عن عبد اهللا بن جعفر-
 . )٢ (»سمى الصبي يوم السابعُي« :قال رسول اهللا

قـال عـيل ريض اهللا :  وروى بسنده عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده قال-
 ،سالم إال اسمه وال من القرآن إال رسمه عىل الناس زمان ال يبقى من اإلسيأيت«: عنه
دى علامؤهم رش من حتت أديـم الـسامء جدهم يومئذ عامرة وهي خراب من اهلامس

 .)٣(»منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود
ملا أن حرض احلسن بن «:  بسنده عن جعفر بن حممد عن أبيه قالً وروي أيضا-

ما يبكيك يا أخي وإنام تقدم عىل رسول :  فقال له احلسنيًعيل املوت بكى بكاء شديدا
طمة و خدجية وهم ولدوك وقـد أجـرى  وعىل عيل و فاصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

اهللا لك عىل لسان نبيه أنك سيد شباب أهل اجلنة وقاسمت اهللا مالك ثـالث مـرات 
؟ وإنام أراد أن يطيـب نفـسه ًاّاهللا عىل قدميك مخس عرشة مرة حاج بيت إىلومشيت 

                                                                                                                         

 .، فيه انقطاع)١/٩٧(البن أيب الدنيا  قضاء احلوائج ) ١(
 .وله شواهد حديث مرسل) ١/١٩٥( البن أيب الدنيا  العيال) ٢(
   .، اإلسناد فيه انقطاع)١/٢٣( البن أيب الدنيا العقوبات) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٤٩ 
ل ملا يا أخي إين أقدم عىل أمر عظيم وهو:  وقال،ً وانتحاباًفواهللا ما زاده إال بكاء: قال 

 .)١(»أقدم عىل مثله قط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

   .، فيه انقطاع بني الباقر واحلسن بن عيل ريض اهللا عنهام)١/١٧٣(  البن أيب الدنيايناملحترض) ١(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٥٠ 

 املبحث الثالث 
 »الباقر«شيوخ 

 ريض اهللا عنه وأرضاه يف العلم كان بسبب اجتهاده وحرصه »الباقر«اإلمام نبوغ 
صـىل اهللا عليـه وآلـه  من صحابة النبـي مجع، ثم تلقيه العلم عن ًورجاحة عقله أوال

ُتنمو الزروع و تثمر فإهنا حتتاج جل أن  ألنهإ  ومن كبار التابعني، فكام ال خيفىوسلم
َّ زراع حـصيف يعنـي هبـذا امُ خصبة تزرع فيها البذور وثـانيهٌ أرضحدمهاألمرين أ

ّالزرع ويتعهده بالسقي والرعاية، وقد من اهللا   بأن مجع له رجاحـة »الباقر« عىل تعاىلّ
اب النبي رضـوان ّ ممن لقيهم من أصحٌالعقل وخري املعلمني بعد األنبياء وهم بعض

 ريض اهللا »الباقر«ً عليهم أمجعني، وكبار التابعني، ونذكر هنا بعضا من شيوخ تعاىلاهللا 
 عنهم أمجعني لتعلم عزيزي القارئ  أن نبوغ هذا اإلمام مل يكن وليد صـدفة أو تعاىل

 .علمتطفرة بل هو نتيجة لعمل دؤوب من كال الطرفني املعلم وامل
 عمرو بـن حـرام األنـصاري اخلزرجـى الـسلمي  جابر بن عبد اهللا بن-١

 ): هـ٧٠بعد (ت
الصحايب اجلليل الفقيه الـورع املجاهـد ريض اهللا عنـه، شـهد مـع رسـول اهللا 

ُد كلها إال بدرا وأاملشاه ً ُ، أبوه هو أحد النقباء شهد بدرا واستـشهد بأحـد ريض ًادُحّ ِ ْ ُ ً
 صىل اهللا عليه وآله وسلماهللا ًاهللا عنهام، ويكفي جابر بن عبد اهللا فخرا شهادة رسول 

 .له باخلريية هو وأصحاب احلديبية رضوان اهللا عليهم أمجعني



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٥١ 
 وأربع مئة، فقال لنـا ًكنا يوم احلديبية ألفا: ًسمعت جابرا قال:  فعن عمرو، قال 

، وكان آخـر مـن )١(أنتم اليوم خري أهل األرض: صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 
املدينة، وقد تتلمذ عىل يديـه ب صىل اهللا عليه وآله وسلمهللا مات من أصحاب رسول ا

ّأعالم من هذه األمة كاحلسن البرصي و سعيد بن املـسيب وطـاووس بـن كيـسان 
 ً مكثـرا رمحـه اهللا»الباقر«، وكان وعروة بن الزبري وعطاء بن أيب رباح  وغريهم كثري

 . عنه
 هــ )٦٨(تي عبد اهللا بن عبـاس بـن عبـد املطلـب القـريش اهلاشـم -٢

 :بالطائف
ًخريا كثريا، وهو حرب األمة وترمجان القرآن و» الباقر«روى عنه  ابن عم رسـول ً

 كان يقال له احلرب والبحر لكثـرة علمـه، ةاهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم، أحد العبادل
وقد دعا له النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم باحلكمة مرتني، تويف النبي صىل اهللا عليـه 

َّ وذلك ما رجحه اإلمام أمحد بن حنبل، فـضائله ةله وسلم وعمره مخس عرشة سنوآ
 :ٌ، وقد أثنى عليه مجع من الصحابة والتابعنيومناقبه مشهورة معروفة 

 . لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عرشه منا أحد: ابن مسعود عنهقالف
علم أمة حممد ابن عباس أ:  ابن عمر كان يقول ّأنه  خيثمة بسندو روى ابن أيب
 .بام أنزل عىل حممد

                                                                                                                         

 ).٣٤٥٣( رقم )إستحباب مبايعة اإلمام اجليش( باب )اإلمارة(صحيح مسلم كتاب ) ١(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٥٢ 

مـات : ملا مات زيد بـن ثابـت  أبا هريرة قالّو روى ابن سعد بسند صحيح أن 
 .ً ابن عباس منه خلفااليوم حرب األمة و لعل اهللا أن جيعل يف

ِّالصديقة بنت الصديق السيدة و قالت  هـو أعلـم :  عنهـاتعاىلريض اهللا عائشة ِّ
 .الناس باحلج 

 . ما رأيت مثل ابن عباس قط :الزبريعروة بن وقال 
 ، فكـان ًاّج ، و خرج ابن عباس حاًاّخرج معاوية حاج: و قال يزيد بن األصم 

 .ملعاوية موكب ، والبن عباس ممن يطلب العلم موكب 
 رأيـت إين: به ويقول ّقرُكان عمر يدعو ابن عباس وي:  ابن عمر قال وروي أن

:  فيك  وقال  فمسح رأسك ، وتفل يفً دعاك يومارسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم
 .)١(»اللهم فقهه ىف الدين ، و علمه التأويل«

 :هـ)٧٤أو ٧٣(ت بن عمر بن اخلطاب القريش العدوي عبد اهللا -٣
، شقيق أم املؤمنني حفصة ريض اهللا عنهـا، وابـن  الفقيه الورعالصحايب اجلليل

 ومن ةَ عنه وأرضاه وهو أحد العبادلىلتعاخليفة املسلمني عمر بن اخلطاب ريض اهللا 
، أسلم مـع أبيـه قبـل أن صىل اهللا عليه وآله وسلماملكثرين يف الرواية عن رسول اهللا 

ِلم، استصغر يوم أحد، وشهد اخلندق وما بعدها من املشاهد مع رسـول اهللا ُيبلغ احل ْ ُ
سـول اهللا ُعرضـت عـىل ر«:صىل اهللا عليه وآله وسلم وقد قال ريض اهللا عنه يف ذلك

                                                                                                                         

 ) ٥/٢٤٤ (هتذيب التهذيب) ١(
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١٥٣ 
ُ يوم أحد، و أنا ابن أربع عرشة فلم جيزين، و عرضت عليـه صىل اهللا عليه وآله وسلم  ُ

صىل اهللا عليـه وآلـه  ، ولقد مدحه النبي )١(»يوم اخلندق وأنا ابن مخس عرشة فأجازين
  .)٢(» عبد اهللا رجل صالحّإن«: بقولهوسلم

اهللا بن مسعود ريض اهللا  فقال فيه عبد ،دحه كثري من الصحابة والتابعنيتماوقد 
 .إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد اهللا بن عمر: عنه

َّما منا أحد أدرك الدنيا إال مالـت بـه :  وقال فيه جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنه
 .ومال هبا، إال عبد اهللا بن عمر

ات ابن م: ومدحه الكثري من التابعني الذين عارصوه، فقال فيه سعيد بن املسيب
ِ إيل أن ألقى اهللا بمثلُّعمر يوم مات، وما يف األرض أحد أحب  . عمله منهَّ

 .ال نعدل برأي ابن عمر:  وقال الزهري
احلـسن بـن أيب احلـسن نـافع مـواله، ومن أبرز تالميذ ابن عمر ريض اهللا عنه 

البرصي، سامل بن عبد اهللا بن عمر، سعيد بن جبري، سعيد بن املسيب، طاووس بـن 
  .ومحل عنه» الباقر«، وقد لقيه )٣(سان، عطاء بن أيب رباح، وغريهم كثريكي

 

                                                                                                                         

 .ه األلباين صحح)٢٥٣٣( رقم )من ال جيب عليه احلد( باب )احلدود(كتاب  سنن ابن ماجه) ١(
 ).٣٤٥٨( رقم )مناقب عمر بن عبد اهللا بن اخلطاب( باب )املناقب(كتاب  صحيح البخاري) ٢(
  .)١٥/٣٣٩(هتذيب الكامل ) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٥٤ 

             املـدين ، أبـو محـزة ي النجـاراألنـصاريأنـس بـن مالـك بـن النـرض  -٤ 
 :هـ)٩٣ أو٩٢( ت

 وأمـه أم سـليم بنـت هو صاحب رسول اهللا وخادمـه،لقيه الباقر ومحل عنه، و
 عـرش سـنني ، مـدة مقامـه  وآلـه وسـلمصـىل اهللا عليـهخـدم رسـول اهللا ، ملحان 
ه بالنبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وخدمته ئ،وقد حكى ريض اهللا عنه بداية لقاباملدينة
 سـنني  املدينـة ، وأنـا ابـن ثـامينصىل اهللا عليه وآلـه وسـلم قدم رسول اهللا«:له فقال

 قد أحتفوك  رجال األنصار، ونساءهمّ إن،يا رسول اهللا:  إليه ، فقالت ي أمفذهبت يب
: ، خيدمك ما بـدا لـك ، قـالي هذا فاقبله مني مل أجد ما أحتفك به إال ابن وإينيغري

 رضبـة، و مل ي عـرش سـنني، مل يـرضبنصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا  فخدمت
صىل  ي النبإىل أم سليم جاءت يب«:، وقال ريض اهللا عنه»ي وجه، ومل يعبس يفييسبن

يا رسول اهللا ، أنيس ، ادع له ، فقـال النبـى :  فقالت ،أنا غالم، واهللا عليه وآله وسلم
فقـد رأيـت :  قال ،اللهم أكثر ماله وولده ، وأدخله اجلنة: صىل اهللا عليه وآله وسلم
 .)١(، وفضائله كثرية ريض اهللا عنه وأرضاه»اثنتني ، وأنا أرجو الثالثة

 
 

                                                                                                                         

 ). ٣/٣٥٣( هتذيب الكامل )١(
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١٥٥ 
 أو ٦٤ أو ٦٣(ت ي ، أبو سـعيد اخلـدريسعد بن مالك بن سنان األنصار -٥ 

 :هـ باملدينة)٧٤(هـ وقيل )٦٥
ٌّصحايب جليل، استصغر يوم أحد، واستشهد أبوه يومئذ، وغزا بعـد ذلـك مـع 

رمحـه » الباقر«، وقد روى عنه ثنتي عرشة غزوةارسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 
 .اهللا

صىل اهللا  أول مشاهده اخلندق ، وغزا مع رسول اهللا«:  قال أبو عمر بن عبد الرب
صـىل اهللا عليـه  عرشة غزوة ، و كان ممن حفظ عن رسول اهللا ي اثنتعليه وآله وسلم
ــه وســلم ــامً ســنناوآل ــرية و عل ــاء الــصحابة وعلامئهــم ًاّ مجــً كث  ، و كــان مــن نجب
 .)١(»وفضالئهم

 ):هـ٨٠( عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب القريش اهلاشمي ت-٦
الصحايب اجلليل ابـن شـهيد مؤتـة ذي وهو ريض اهللا عنه، » الباقر«أحد شيوخ 

ٌلقـب بقطـب الـسخاء لكرمـه وجـوده، رشيـف سـليل ،اجلناحني، ريض اهللا عنهام ِّ ُ
ٌاألرشاف كريم مسارع باخلري، ولد يف دار اهلجرة األوىل باحلبشة، وفيه قال عبد اهللا بن  ٌ

 :قيس الرقيات
 و هنارها   لها لي   سواء عليها      نحو ابن جعفر     اءــتقدت يب الشهب

 اـ غراره قليل      ٌّجتود له كف          أنه     اهللا   يعلم     قد   ًأامر    تزور 

                                                                                                                         

 ). ١٠/٢٩٥( هتذيب الكامل )١(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٥٦ 

 اــقراره  يف دمشقًلكان قليال        جعفر  ابن     َتزور   ْنَأ  لوال   فواهللا 
 اـالروض جاره ثنى عىل َام أـك     بالذي أنت أهله عليك     يثنُأتيتك أ

 اـبحاره الرقتني  عىل أ ل َّوجل         الفرات  بأرضنا    فاض ذكرتك إذ
ْفإن مت مل يوصل ّ  .)١( من املعروف أنت منارهاٌطريق         و مل تقم ٌصديق  ِ

ومدائحه أكثر من أن حتىص ريض اهللا عنه وأرضاه، وفيه قـال معاويـة ريض اهللا 
ِّ لكل رشف،ال واهللا ما سابقه ٌرجل بني هاشم عبد اهللا بن جعفر، وهو أهل:  عنهتعاىل
 . )٢(ٍ رشف إال و سبقهإىلأحد 

 أميـة حذيفـة القرشـية املخزوميـة هند بنـت أيب) أم سلمة(أم املؤمنني  -٧
  :هـ)٦٢(ت

 اسمها هند وقال أبو عمريقال اسمها رملة وليس بيشء واسم أبيها ،أم املؤمنني
اد فكان إذا سافر اليرتك حذيفة وقيل سهيل ويلقب زاد الركب ألنه كان أحد األجو
بنت عامر بن ربيعة بـن  أحدا يرافقه ومعه زاد بل يكفي رفقته من الزاد وأمها عاتكة

 يف مجـادى صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمتزوجها النبي ، مالك الكنانية من بني فراس
 إىل هي وزوجهـا وهـاجرا ًاآلخرة سنة أربع وقيل سنة ثالث وكانت ممن أسلم قديام

 )٣(فيقـال أهنـا أول ظعينـة،  املدينـةإىللدت له سلمة ثم قدما مكة وهاجرا احلبشة فو
                                                                                                                         

 ).١٤/٣٦٧ (هتذيب الكامل) ١(
 ).٥/١٥٠(هتذيب التهذيب ) ٢(
 ودجاملرأة يف اهل:  الظعينة)٣(
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١٥٧ 
 املدينة مهاجرة وملا مات زوجها من اجلراحة التي أصـابته خطبهـا النبـي إىلدخلت  

 . )١(صىل اهللا عليه وآله وسلم
 ):    هـ٩٠بعد (ت) سيد التابعني( سعيد بن املسيب القريش املخزومي -٨

ّأحدا قط أعلم باحلالل واحلرام من سعيد بن املسيبما رأيت : قال قتادة ً. 
ْطفت األرض كلها يف طلب العلم، فام لقيـت أعلـم: و قال مكحول مـن ابـن  ُ

 .املسيب
ِسئل الزهري و مكحول: و قال األوزاعي  سعيد بن: من أفقه من أدركتام؟ قاال: ُ

 .املسيب
 .كان سعيد بن املسيب أفقه التابعني: و قال سليامن بن موسى

 ٌما بقى أحد أعلم بكل: و قال إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن سعيد بن املسيب
 وكل قضاء قـضاه أبـو بكـر، وكـل صىل اهللا عليه وآله وسلمقضاء قضاه رسول اهللا 

وكل قـضاء قـضاه عـثامن ـ : و أحسبه قال: قال أيب: قضاه عمر ـ قال إبراهيم قضاء
 .مني

 إن كنت ألرحل األيام: عيد بن املسيبو قال مالك، عن حييى بن سعيد، عن س
 .و الليايل يف طلب احلديث الواحد

                                                                                                                         

 )٨/٣٤٢( اإلصابة يف متييز الصحابة )١(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٥٨ 

فتيا، و ال يقول شـيئا  يكان سعيد بن املسيب ال يكاد يفت: و قال حييى بن سعيد 
 .)١(ياللهم سلمني وسلم من: إال قال

 مرسـالته ّأحد العلامء األثبات الفقهاء الكبار اتفقوا عىل أن:  قال عنه ابن حجر
 .راسيلأصح امل

أحد األعالم وسيد التابعني، ثقـة حجـة فقيـه، رفيـع  اإلمام: وقال عنه الذهبي
 .)٢(ٌالذكر، رأس يف العلم و العمل

 
بعـد ( ت»ابـن احلنفيـة « حممد بن عيل بن أيب طالب القـريش اهلاشـمي-٩

 ):هـ٨٠
 أسند عن عـيل عـن النبـي ًال نعلم أحدا: قال عنه إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد

 .)٣(ّ أكثر و ال أصح مما أسند حممد بن احلنفيةىل اهللا عليه وآله وسلمص
  .)٤(كان من أفاضل أهل بيته: وقال عنه ابن حبان

 

                                                                                                                         

 ).٦٦/ ١١ (هتذيب الكامل) ١(
 .)١/٣٦٤(تقريب التهذيب) ٢(
 .)٢٦/١٤٧(هتذيب الكامل ) ٣(
 .)٣١٦ / ٩  (هتذيب التهذيب) ٤(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٥٩ 
زيـن « بـن احلـسني بـن عـيل بـن أيب طالـب القـريش اهلاشـمي ّ عيل-١٠ 

 ): هـ٩٣( ت»العابدين
وعمر وقد تقدمت ترمجته ريض اهللا عنه وأرضاه، ولكن نذكر من تالميذه، زيد 

عمـرو بـن وأبو الزناد عبد اهللا بن ذكوان، و عليهم،تعاىله رضوان اهللا ؤوعبد اهللا أبنا
 . حممد بن مسلم الزهري، وآخرونودينار، 

بعـد ( إبراهيم بن سـعد بـن أيب وقـاص القـريش الزهـري املـدين ت-١١
 ):هـ١٠٠

 .)١(كان ثقة كثري احلديث: قال حممد بن سعد
 .تابعي ثقة: قال العجيل

معدود يف الطبقة الثانيـة مـن فقهـاء أهـل املدينـة بعـد : ل يعقوب بن شيبةوقا
 .الصحابة

 .)٢(»الثقات«وذكره ابن حبان يف
 
 
 

                                                                                                                         

 .)٢/٩٤ (هتذيب الكامل) ١(
 .)١/١٠٧(هتذيب التهذيب ) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٦٠ 

 ):  هـ١٠٠( ت، ليث يزيد بن هرمز املدين، أبو عبد اهللا موىل بني-١٢ 
 .ثقة: زرعةوأبو : قال عباس الدوري عن حييى بن معني

 .)١(»الثقات«وذكره ابن حبان يف كتاب
 .)٢(مدين تابعي ثقة: وقال العجيل

 : يزيد، أبو مرة احلجازي املدين، موىل عقيل بن أيب طالب-١٣
 .و كان ثقة قليل احلديث: عن ابن سعد
 .مدين تابعي ثقة: وقال العجيل

 .)٣(»الثقات«ذكره ابن حبان يف
ه صىل اهللا عليه وآل أسلم املدين، موىل النبي :، أبوه عبيد اهللا بن أيب رافع-١٤
 :وسلم

 .ثقة :قال أبو حاتم، وأبو بكر اخلطيب
 .)٤(»الثقات«و ذكره ابن حبان يف كتاب

 .)٥(كان ثقة، كثري احلديث: و قال ابن سعد
                                                                                                                         

 .)٣٢/٢٧٠(هتذيب الكامل ) ١(
 .)١١/٣٢٣(هتذيب التهذيب ) ٢(
 .)١١/٣٢٨(هتذيب التهذيب ) ٣(
 ).١٩/٣٤(هتذيب الكامل ) ٤(
 ).٧/١٠ (هتذيب التهذيب) ٥(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٦١ 
من تالميذه جعفر بن حممد بن عيل، احلسن بن حممد بن احلنفية، زيد بن عيل بن  

 .احلسني، معاوية بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب
 

 ): هـ٩٤(ر اهلاليل ت عطاء بن يسا-١٥
 .ثقة: ، والنسائيزرعةقال إسحاق بن منصور عن حييى بن معني، وأبو 

 كثري  عطاء بن يسار عن عبد اهللا الصنابحي وكان ثقة: وأما مالك بن أنس فقال
 .)١(احلديث

 . )٢(»الثقات«و ذكره ابن حبان يف
 

  : املدينيحرملة ، موىل أسامة بن زيد بن حارثة الكلب -١٦
 إىلملة موىل أسامة بن زيد روى عنه وعن عيل وابن عمر ولزم زيد بن ثابت حر«

 .)٣(»أن مات حتى قيل له موىل زيد بن ثابت أيضا وعنه أبو جعفر الباقر والزهري
 : هـ)١٠٠بعد(ت بن النجار عدي ي، موىل بنيعبد اهللا بن خباب األنصار -١٧
 فلم أرهم يقفون عىل حده سألتهم عنه: إبراهيم بن يعقوب اجلوزجانى  عنهقال
 .ومعرفته 

                                                                                                                         

 ).٢٠/١٢٥(هتذيب الكامل ) ١(
   ).١٩٤ / ٧ (هتذيب التهذيب) ٢(
 ).٢/٢٠٣( هتذيب التهذيب)٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٦٢ 

 .ثقة : وقال أبو حاتم ، والنسائى  
  .)١(»الثقات«وذكره ابن حبان ىف كتاب 

 .حدث عنه أئمة الناس، وهو صدوق ال بأس به : يوقال ابن عد
روى عنه إسحاق بن يسار ، وسمع منه حممد بـن إسـحاق ىف  : يوقال البخار

 .)٢(بن عبد العزيز خالفة عمر
 : ، موىل آل عمر بن اخلطابنعيم بن عبد اهللا املجمر ، أبو عبد اهللا املدين -١٨

 .ثقة : يحييى بن معني ، وأبو حاتم، وحممد بن سعد،والنسائعنه قال 
 .)٣(»الثقات«وذكره ابن حبان ىف كتاب 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).١٤/٤٤٩( هتذيب الكامل )١(
 ).٥/١٧٢(هتذيب التهذيب )٢(
 ).٢٩/٤٨٨( هتذيب الكامل )٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٦٣ 
  الرابعاملبحث 

 الرواة عنه  
ورشفنا من معني علمه ، »الباقر«ّسبق واطلعنا عىل نامذج يسرية من علم اإلمام 

َّوحكمته، وعرفنا نبوغه وتقواه، فليس من الغريب إذا أن خيف ِ َ ّ إليـه طـالب العلـم ً
 عن ةقلَّليسمعوا منه، وينهلوا من علمه، ويقتبسوا من حكمته، فلذلك كثر الرواة والن

ْ، ولكن من املؤسف واملحزن أننا إذا تفحصنا حال هؤالء الرواة لن خي»الباقر« ص ُلـَ
َم سوى القليل ممن عرفوا بالصدق، فقد كمنه ِ ًثر الكذابون عليـه، ونـسبوا إليـه زورا ُ

ُاعون أمورا خترج قائلها من َّوضوالقلوب، بل نسب إليه الًوهبتانا ما تستنكره العقول  ً
 مـن هـذه »البـاقر«ًملة اإلسالم فضال عن اخلـروج عـن اهلـدي النبـوي القـويم، و

 .األكاذيب ومن قائليها براء
 وأقـوال علـامء اجلـرح »البـاقر«ام ييل استعراض حلال الـرواة عـن اإلمـام وفي

 .والتعديل فيهم
 
 
 
 



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٦٤ 

 :)١( العدولالرواة: املقصد األول 
 : بسام بن عبد اهللا الصرييف، أبو احلسن الكويف-١

 .صالح: قال حييى بن معني
 .ثقة: وقال يف مرة

 .)٢(صالح احلديث، ال بأس به: و قال أبو حاتم
 .م ابني الفرائضِّلَع: أن زيد بن عيل قال له: جري، عن أيب داود عنهوقال اآل

 .ال بأس به: و قال أمحد
 .طئُخي: »الثقات«و قال ابن حبان يف
هو من ثقـات الكـوفيني ممـن جيمـع حديثـه، ومل : »املستدرك«و قال احلاكم يف

 .)٣(جاهِّخير
قـريش  جعفر بن حممد بن عيل بـن احلـسني بـن عـيل بـن أيب طالـب ال-٢

 :هـ)١٤٨( ت »الصادق«اهلاشمي، أبو عبد اهللا املدين 
كيف :  النيسابوري، عن إسحاق بن راهويه، قلت للشافعيسلمة قال أمحد بن 

 .ثقة ـ يف مناظرة جرت بينهام ـ: جعفر بن حممد عندك؟ فقال
 .هو من ثقات الناس:بن معني قال حييىو

                                                                                                                         

 .صود هنا عدالة السرية وإن كان يف ضبطه للرواية يشء واملق)١(
 ).٤/٥٩(هتذيب الكامل  )٢(
 ).١/٣٨٠(هتذيب التهذيب ) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٦٥ 
 .مأمون : الدوريزاد عباسو 

 وقد سئل عن جعفر بن حممـد زرعةسمعت أبا : أيب حاتمقال عبد الرمحن بن و
 إىلال يقـرن جعفـر : قـال أهيا أصـح؟: يه، و العالء عن أبيهعن أبيه، و سهيل عن أب

 .جعفر بن حممد ثقة، ال يسأل عن مثله: سمعت أيب يقول: هؤالء، و قال
 جعفر بن حممـد علمـت أنـه مـن إىلكنت إذا نظرت : قال عمرو بن أيب املقدام

 . لة النبينيسال
ًرأيت جعفر بن حممد واقفا عنـد اجلمـرة العظمـى، وهـو : قال عمرو بن ثابت

 .سلوين، سلوين: يقول
مـن : سمعت أبا حنيفة وقد سئل: سمعت حسن بن زياد يقول: قال أبو نجيح

 . أفقه من جعفر بن حممدًما رأيت أحدا: أفقه من رأيت؟ فقال
ً يل جـارا َّإن: قال أيب جلعفر بن حممد: ةو قال عيل بن اجلعد، عن زهري بن معاوي
 اهللا من جارك، واهللا إين ألرجـو َئِرَب: يزعم أنك تربأ من أيب بكر و عمر، فقال جعفر

عبـد   خـايلإىلأن ينفعني اهللا بقرابتي من أيب بكر، و لقد اشتكيت شكاية، فأوصيت 
 .)١(مالرمحن بن القاس

                                                                                                                         

  هو خاله ألن أم اإلمام جعفر الصادق هي أم فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، وأمها )١(
 .أسامء بنت عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٦٦ 

بن حممد أعوده وهـو مـريض دخلت عىل جعفر : عن سامل بن أيب حفصة قالو 
وأتوالمها، اللهم إن كان يف نفيس غري هذا فـال  اللهم إين أحب أبا بكر و عمر: فقال

 .تنالني شفاعة حممد صىل اهللا عليه وسلم
: سمعت جعفر بن حممد يقول: حدثنا حفص بن غياث، قال: وعن األزدي قال

  بكر مثله، و لقـد ولـدين إال وأنا أرجو من شفاعة أيبً شيئاما أرجو من شفاعة عيل«
 .»مرتني

ّأن جعفـر بـن حممـد أتـاهم وهـم : حدثنا عبد اجلبار بن العباس اهلمداين: قال
إنكم إن شاء اهللا من صـاحلي أهـل مـرصكم، «: فقال. يريدون أن يرحتلوا من املدينة
 أبـرأ  إمام مفرتض الطاعة، فأنا منه بريء، ومن زعـم أينفأبلغوهم عنى من زعم أين

 .» بكر وعمر، فأنا منه بريءمن أيب
ل عن أيب بكر وعمر، ِئُسمعت جعفر بن حممد وقد س: عن حنان بن سدير، قال

 .»إنك تسألني عن رجلني قد أكال من ثامر اجلنة«: فقال
ًكان من سادات أهل البيت فقهـا وعلـام «: ، وقال»الثقات«و ذكره ابن حبان يف ً

ُوفضال، حي  حديث الثقـات عنـه ُ عنه، و قد اعتربتتج بحديثه من غري رواية أوالدهً
 خيالف حديث األثبـات، ومـن املحـال أن ٌفرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها يشء

 .»لصق به ما جناه غريهُي



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٦٧ 
ًكان صدوقا مأمونا، إذا حدث عنه الثقات فحديثه مستقيم«: اجيَّو قال الس  ً«)١(. 

 .ثقة: »اجلرح و التعديل«و قال النسائي يف
إمـا : ، فام كنـت أراه إال عـىل ثـالث خـصالً إليه زماناُاختلفت«: و قال مالك

 . )٢(»، و إما يقرأ القرآن، و ما رأيته حيدث إال عىل طهارةٌ، و إما صائمٍّمصل
 :هـ)١٤٥( حجاج بن أرطاة بن ثور النخعي أبو أرطاة الكويف القايض ت-٣

 .سنة مخس وأربعني و مئة»الثقات«َّأرخه ابن حبان يف
ّكـان مدلـسا صـدوقا يسء احلفـظ، لـيس بحجـة يف الفـروع : يوقال الـساج ِّ ً ِّ

 .واألحكام
 .أخربنا وسمعت: ّال أحتج به إال فيام قال: وقال ابن خزيمة
ًكان رشيفا، وكان ضعيفا يف احلديث: وقال ابن سعد ً. 

 .ال حيتج به: ً، وقال أيضاليس بالقوي عندهم: وقال أبو أمحد احلاكم
ً مدلسا، وكان معجبا بنفسه، وكان شعبة يثني عليه، وال ًكان حافظا: وقال البزار ً

ِأعلم أحدا مل يرو عنه ـ يعنى ممن لقيه ـ إال عبد اهللا بن إدريس ً. 
 .ال حيتج به: وقال مسعود السجزي، عن احلاكم

تركه ابن املبارك، وابن مهدي، وحييى القطان، وحييى بن معني : وقال ابن حبان
 .وأمحد بن حنبل

                                                                                                                         

 ).٥/٧٥(هتذيب الكامل ) ١(
 ).٢/٨٩(هتذيب التهذيب  )٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٦٨ 

 .مضطرب احلديث لكثرة تدليسه: عيل القايضوقال إسام 
 .)١(الغالب عىل حديثه اإلرسال، والتدليس، وتغيري األلفاظ: وقال حممد بن نرص

 .)٢(صدوق كثري اخلطأ و التدليس، أحد الفقهاء:  قال ابن حجر
 :  حرب بن رسيج بن املنذر املنقري-٤

 .ًمل أسمع منه شيئاكان جارنا، مل يكن به بأس، و: قال أبو الوليد الطياليس
 .ليس به بأس: وقال أمحد بن حنبل

 .ثقة: قال حييى بن معنيو
 .ليس بقوي، ينكر عن الثقات: وقال أبو حاتم

 ليس بكثري احلديث، وكأن حديثه غرائـب وإفـرادات: وقال أبو أمحد بن عدي
 .)٣(وأرجو أنه ال بأس به
 .فيه نظر: وقال البخاري
 .تى خرج عن حد االحتجاج به إذا انفردًخيطئ كثريا ح: وقال ابن حبان
 .)٤(صالح: وقال الدارقطني

 
                                                                                                                         

 ).٢/١٧٢(هتذيب التهذيب ) ١(
 ).١/١٨٨(تقريب التهذيب ) ٢(
 ).٥/٥٢٢(هتذيب الكامل ) ٣(
 ).٢/١٩٦(هتذيب التهذيب ) ٤(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٦٩ 
 :هـ)١١٣( احلكم بن عتيبة الكندي ت-٥ 

ًكان ثقة ثقة، فقيها عاملا رفيعا،كثري احلديث: قال ابن سعد ً ً. 
ًكان فقيها ثقة: و قال يعقوب بن سفيان ً. 

 .)١(كان يدلس: »الثقات«و قال ابن حبان يف
 .)٢(ت فقيه إال أنه ربام دلسثقة ثب:  قال ابن حجر
 . )٣(ثقة، صاحب سنة:  قال الذهبي

 ):هـ١٣٦(ت ) ربيعة الرأي( ربيعة بن أيب عبد الرمحن -٦
 .ثقة، و أبو الزناد أعلم منه:  الدمشقي، عن أمحد بن حنبلزرعةقال أبو 

 .ثقة: وقال أمحد بن عبد اهللا العجيل، و أبو حاتم، و النسائي
 . املدينةي ثقة ثبت أحد مفت:وقال يعقوب بن شيبة
 . أفطن من ربيعة بن أيب عبد الرمحنًما رأيت أحدا: وقال حييى بن سعيد

هو صاحب معضالتنا و عاملنـا : قال يل عبيد اهللا بن عمر يف ربيعة: قال الليثو 
 .وأفضلنا

                                                                                                                         

التلبـيس والتغطيـة وهـو مـشتق مـن دلـس أي الظـالم : التدليس لغـة. )٢/٣٧٢(هتذيب التهذيب ) ١(
، وال )عن، أن، قال ( مثلاية عمن فوقه بصيغة ظاهرها االتصال والرو-أو أكثر– إسقاط راو: واصطالحا

 .ّيقبل حديث املدلس إال إذا رصح بالتحديث
 .)١/٢٣٢(تقريب التهذيب ) ٢(
 .)١/٣٤٥(الكاشف ) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٧٠ 

 .)١(كانوا يتقونه ملوضع الرأي: قال ابن سعد 
 :هـ)١٤٧(ت ) األعمش(م  سليامن بن مهران األسدي الكاهيل مواله-٧

هـذا الـشيخ : عبد الرمحن فقـال مر األعمش بالقاسم بن:  قال عاصم األحول
 .اس بقول عبد اهللا بن مسعودَّأعلم الن
كـان أقـرأهم للقـرآن  :سبق األعمش أصـحابه بـأربع خـصال: ابن عيينة قال

 . أخرىًوأحفظهم للحديث، وأعلمهم بالفرائض وذكر خصلة
 . كان أقرأ لكتاب اهللا من األعمشً بالكوفة أحداما رأيت: وقال هشيم

 . أعقل من األعمش ومغريةًما أدركت أحدا: وقال زهري بن معاوية
 .ما شفاين أحد يف احلديث ما شفاين األعمش: وقال شعبة

 .ى املصحف من صدقهَّكان األعمش يسم: وقال عمرو بن عيل
املصحف : ر األعمش  قالكُسمعت شعبة إذا ذ: وقال عبد اهللا بن داود اخلريبي

 !.املصحف 
 .ِّليس يف املحدثني أثبت من األعمش: وقال حممد بن عبد اهللا بن عامر املوصيل

ًكان ثقة ثبتا يف احلديث: وقال أمحد بن عبد اهللا العجيل ً. 
واختلفت ، من سبعني سنة مل تفته التكبرية األوىلًكان األعمش قريبا: وقال وكيع

 . ركعةما رأيته يقيضًإليه قريبا من سنتني 

                                                                                                                         

 ).٩/١٢٤(هتذيب الكامل ) ١(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٧١ 
 .األعمش ثقة: وقال حييى بن معني 

 .)١(ثقة ثبت :وقال النسائي
 .)٢(ه يدلسَّ عارف بالقراءات، ورع، لكنٌ حافظٌثقة :قال ابن حجر
 .)٣(احلافظ، أحد األعالم :قال الذهبي

 : بن عامر الثعلبي الكويف عبد األعىل-٨
 .ّليس بذاك القوي:  قال ابن معني
 . هيمٌ صدوق:وقال الساجي

 .يعرف، وينكر: وقال حييى بن سعيد
 .كان من أوهى الناس: وقال أبو عىل الكرابييس

 .انَّتركه ابن مهدي والقط: وقال العقييل
َيضعف، يقولون: وقال يعقوب بن سفيان  روايته عن ابن احلنفية إنـام هـي ّ إن:ُ

 .صحيفة
 .ثقة ني، وهوِيف حديثه ل: وقال يف موضع آخر

 .كان ضعيفا يف احلديث: عدوقال ابن س
 .يعترب به: وقال الدارقطني

                                                                                                                         

 ).١٢/٧٦(هتذيب الكامل ) ١(
 ).١/٣٩٢(تقريب التهذيب ) ٢(
 ).١/٤٦٤(الكاشف ) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٧٢ 

 .)١(ليس بالقوي عندهم:»العلل«وقال يف 
 .)٢(مَصدوق هي :قال ابن حجر

 .)٣(فه أمحدَّ، ضعِّنيَل :قال الذهبيو
 عبد احلميد بن جعفر بن عبد اهللا بن احلكم بن رافع األنصاري األويس -٩

 :هـ)١٥٣(ت
 .ربام أخطأ: قال ابن حبان

 .ثقة صدوق: اجيَّل السوقا
 .)٤(ليس بقوي: »الضعفاء«وقال النسائي يف كتاب

 .)٥(مِهَمى بالقدر وربام وُصدوق ر:  قال ابن حجر
 .)٦(ثقة، غمزه الثوري للقدر: قال الذهبي

 عبد الرمحن بن عبـد اهللا بـن عتبـة بـن عبـد اهللا بـن مـسعود الكـويف -١٠
 :هـ)١٦٠(ت

                                                                                                                         

 ).٦/٨٦(هذيب هتذيب الت) ١(
 ).١/٥٥١(تقريب التهذيب ) ٢(
 ).١/٦١١(الكاشف ) ٣(
 ).٦/١٠١(هتذيب التهذيب ) ٤(
 ).١/٥٥٤(تقريب التهذيب ) ٥(
 ).١/٦١٤(الكاشف ) ٦(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٧٣ 
َّوقا، إال أنه تغريًكان ثقة، صد: قال يعقوب بن شيبة   . بآخرهً

 .ًكان ثبتا قبل أن خيتلط، ومن سمع منه ببغداد فسامعه ضعيف: وقال ابن عامر
َّ إال أنٌثقة: وقال العجيل  .ه تغري بآخرهّ

 .اختلط حديثه فلم يتميز، فاستحق الرتك: وقال ابن حبان
املسعودي  ألعرف اليوم الذي اختلط فيه ِّإين: وقال أبو النرض هاشم بن القاسم

إن غالمك أخذ مـن مالـك : ى يف ابن له إذ جاءه إنسان، فقال له َّّعزُكنا عنده، وهو ي
 .)١(عرشة آالف وهرب، ففزع وقام، فدخل يف منزله، ثم خرج إلينا وقد اختلط

 اختلط قبل موته، و ضابطه أن من سـمع منـه ببغـداد ٌصدوق:   قال ابن حجر
 .)٢(فبعد االختالط

 .)٣( اختلط بآخرهٌثقة: كبار العلامء، قال ابن نمريمن :  قال الذهبي
 :هـ)١٥٧(ت) األوزاعي( عبد الرمحن بن عمرو بن أيب عمرو -١١

ة، الخرتت الثوري واألوزاعـي، ثـم َّلو قيل يل اخرت هلذه األم: قال ابن املبارك
 .ه أرفق الرجلنيَّالخرتت األوزاعي ألن

 .نهكان األوزاعي أفضل أهل زما: و قال اخلريبي

                                                                                                                         

 ).٦/١٩٠  (هتذيب التهذيب) ١(
 ).١/٥٧٨(تقريب التهذيب) ٢(
 ).١/٦٣٣(الكاشف ) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٧٤ 

ره بخري عرفنا أنـه َكَإنا لنمتحن الناس باألوزاعي، فمن ذ: و قال بقية بن الوليد 
 .صاحب سنة

 . احلق منهإىلً كان أرسع رجوعا ًما رأيت أحدا: و قال الوليد بن مزيد
 . كان أنصح لألمة منهًال أعلم أحدا: و قال حممد بن عجالن

 . من خيار املسلمنيٌ، ثقةٌّشامي: و قال العجيل
 . أشبه فقهه بحديثه من األوزاعيًما رأيت أحدا: قال الشافعي

 . األوزاعي ثبت:سالو قال الف
حديثـه : سألت أمحد بـن حنبـل عـن األوزاعـي، فقـال: و قال إبراهيم احلريب

 .ضعيف
يريد أمحد بـذلك بعـض مـا حيـتج بـه ألنـه أضـعف يف الروايـة، : قال البيهقي
تج يف بعض مسائله بأحاديث من مل يقف عـىل  يف نفسه ثقة، لكنه حيٌواألوزاعي إمام

 .)١(حاله، ثم حيتج باملقاطيع
د بــن عمــرو بــن حــزم األنــصاري  عبــد اهللا بــن أيب بكــر بــن حممــ-١٢

 :هـ)١٣٥(ت
 . ثقةٌّ تابعيٌّمدين: وقال العجيل

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف

                                                                                                                         

 ).٦/٢١٦ (هتذيب التهذيب) ١(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٧٥ 
وهـو  ،ً حافظـاً مأمونـاً، حمدثاًكان من أهل العلم، ثقة فقيها: وقال ابن عبد الرب 

 . فيام نقل ومحلٌحجة
 .)١(كان من أهل العلم والبصرية: وقال مالك

 :  عبد اهللا بن عطاء الطائفي املكي-١٣
 . عند أهل احلديثٌعبد اهللا بن عطاء ثقة: قال الرتمذي
 .ضعيف: وقال النسائي

 .يليس بالقو: وقال يف موضع آخر
 .)٢(»الثقات«وذكره ابن حبان يف كتاب

 .)٣( ثقةةعبد اهللا بن عطاء صاحب ابن بريد: معنيقال ابن 
 :هـ)١٥٠( عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج القريش األموي ت-١٤

ّجتنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، ال يدلس إال فـيام : قال الدارقطني
  .سمعه من جمروح

هم، و كان من فقهاء أهـل احلجـاز، وقـرائ:  وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف
 .سّمتقنيهم، وكان يدل
 .، فهو حمتج بحديثه»سمعت«و»حدثني«:و ابن جريج إذا قال: وقال الذهيل

                                                                                                                         

 ).٥/١٤٤(هتذيب التهذيب ) ١(
 ).١٥/٣١٢(هتذيب الكامل ) ٢(
 ).٥/٢٨١(هتذيب التهذيب ) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٧٦ 

 .ًكان صدوقا: وقال ابن خراش 
 .)١( ثقةٌّمكي: وقال العجيل

 : علقمة بن مرثد احلرضمي، أبو احلارث الكويف-١٥
 . يف احلديثٌثبت: قال أمحد بن حنبل

 .صالح احلديث: وقال أبو حاتم
 .ثقة: ال النسائيوق

 . )٢(»الثقات«وذكره ابن حبان يف كتاب
 : هـ)١٢٦( عمرو بن دينار املكي، أبو حممد األثرم ت-١٦
 ال احلكم ًكان شعبة ال يقدم عىل عمرو بن دينار أحدا: أمحد بن حنبلاإلمام قال 

 .وال غريه ـ يعنى يف الثبت
 .ثقة: ، و أبو حاتم، و النسائيزرعةوقال أبو 

 . )٣(ثبت: سائيزاد الن
 : هـ)١٢٩( ت أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد اهللا اهلمداين-١٧

أيـام أحـب إليـك أبـو إسـحاق أو : قلـت أليب: قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبـل
 .أبو إسحاق ثقة، ولكن هؤالء الذين محلوا عنه بآخره: السدي؟ فقال

                                                                                                                         

 ).٦/٣٥٧ (هتذيب التهذيب) ١(
 ).٢٠/٣٠٩ (هتذيب الكامل) ٢(
 ).٢٢/٥(هتذيب الكامل ) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٧٧ 
  .ثقة: وقال حييى بن معني 

 .ثقة: وقال النسائي
 .)١(ثقة: حاتموقال أبو 

 .)٢(، اختلط بآخرهٌ عابدٌ مكثرٌثقة:  قال ابن حجر
 .)٣(أحد األعالم، وهو كالزهري يف الكثرة:  قال الذهبي

اهللا بـن مـسعود اهلـذيل املـسعودي  القاسم بن عبد الـرمحن بـن عبـد -١٨
 : هـ)١٢٠(

 .ثقة:  قال ابن خراش
 .)٤(»الثقات« ابن حبان يفوذكره
 : هـ)١٦٧(بن معدان احلداين األزدي ت القاسم بن الفضل -١٩

 .ثقة: قال أمحد بن حنبل
 .القاسم من مشاخينا الثقات: قال عبد الرمحن بن مهديو

 .ليس به بأس: ًصالح، وقال مرة: ً وقال مرة،ثقة: وقال حييى بن معني
 .ثقة: و قال حممد بن سعد، و الرتمذي، و النسائي

                                                                                                                         

    ).٢٢/١٠٢(هتذيب الكامل ) ١(
 ).١/٧٣٩(تقريب التهذيب ) ٢(
 ).٢/٨٢(الكاشف ) ٣(
 ).٨/٢٨٨(هتذيب التهذيب ) ٤(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٧٨ 

 .)١(»الثقات«و ذكره ابن حبان يف كتاب 
 : هـ)١٤٨( الليث بن أيب سليم ت-٢٠

ًكان رجال صاحلا عابدا، وكان ضعيفا يف احلديث: قال ابن سعد ً ً ً . 
اختلط يف آخر عمره فكان يقلـب األسـانيد ويرفـع املراسـيل : وقال ابن حبان

 .حديثهم، تركه القطان وابن مهدي وابن معني وأمحد ويأيت عن الثقات بام ليس من
 . ليس بالقوي عندهم:احلاكمأبو أمحد وقال 
 .جممع عىل سوء حفظه: احلاكمأبو عبد اهللا وقال 

 .يضعف حديثه: وقال اجلوزجاين
َّكان أحد العباد إال أنه أصابه اختالط فاضطرب حديثه، وإنام تكلم : وقال البزار

ًفيه أهل العلم هبذا، وإال فال نعلم أحدا ترك حديثه ّ. 
 .ديثٌهو صدوق ضعيف احل: وقال يعقوب بن شيبة
ليـث صـدوق، ولكـن : قال عثامن بن أيب شـبيبة: »الثقات«وقال ابن شاهني يف

 .ليس بحجة
 .)٢(ء احلفظ كثري الغلطّصدوق فيه ضعف، كان يس: اجيَّوقال الس

ُصدوق اختلط جدا ومل يتميز حديثه فرت: قال ابن حجر  .)٣(كً
                                                                                                                         

 ).٢٣/٤١٠(ل هتذيب الكام) ١(
 ).٨/٤١٧(هتذيب التهذيب ) ٢(
 ).٢/٤٨(تقريب التهذيب ) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٧٩ 
 .)١(ٌفيه ضعف يسري من سوء حفظه، بعضهم احتج به: قال الذهبي 

 ):  هـ١٥٠( حممد بن إسحاق بن يسار املدين ت-٢١
 .ثقة، مل يضعه عندي إالروايته عن أهل الكتاب: قال ابن املديني
ومل يكن أحد باملدينة يقارب ابن إسحاق يف علمه، وال يوازيه يف : قال ابن حبان

 .ًمجعه، وهو من أحسن الناس سياقا لألخبار
 .ّحجة، إنام يعترب بهاختلف األئمة فيه، وليس ب: وقال الدارقطني
مل أر أهل احلديث خيتلفون يف ثقته، وحسن حديثـه، وروايتـه :  قال ابن الربقي

 . حديثه عن نافع بعض اليشءويف
 .كتب حديثهُي: وقال أبو حاتم الرازي

 .صدوق: وقال أبو زرعة
هو حسن احلـديث، عنـده غرائـب، وروى عـن الزهـري : قال حممد بن حييى

 .فأحسن الرواية
 .)٢( ثقةٌهو عندنا ثقة: عن البوشنجي أنه قال ُوذكر:  احلاكموقال

 .)٣(ِّصدوق يدلس:  وقال ابن حجر

                                                                                                                         

 ).٢/١٥١(الكاشف ) ١(
 ).٩/٣٤(هتذيب التهذيب ) ٢(
 ).٢/٥٤(تقريب التهذيب ) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٨٠ 

ًاإلمام كان صدوقا من بحور العلم، وله غرائب يف سعة مـا روى :  قال الذهبي 
 .)١(تستنكر، واختلف يف االحتجاج به، وحديثه حسن وقد صححه مجاعة

 :  حممد بن سوقة الغنوي-٢٢
خيـرج إلينـا : أخرج إليكم كتاب خري رجل بالكوفـة، قلنـا: الثوريقال سفيان 

 .كتاب منصور، فأخرج إلينا كتاب حممد بن سوقة
 مل ًإنـك متـوت غـدا: كان بالكوفة ثالثة لو قيل ألحدهم: وقال سفيان بن عيينة
 .حممد بن سوقة، وأبو حيان التيمي، وعمرو بن قيس املالئي: يقدر أن يزيد يف عمله

 .  ثبتٌّكويف: د بن عبد اهللا العجيلوقال أمح
 .صالح احلديث: وقال أبو حاتم
 .)٢( مريضٌثقة: وقال النسائي

 حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بـن شـهاب بـن عبـد اهللا بـن -٢٣
 : هـ)١٢٥(احلارث بن زهرة القريش الزهري، أبو بكر املدين ت

بـي صـىل اهللا عليـه وآلـه رأى عرشة من أصـحاب الن: قال أبو بكر بن منجويه
ًوسلم وكان من أحفظ أهل زمانه و أحـسنهم سـياقا ملتـون األخبـار، وكـان فقيهـا  ً

 ً.فاضال

                                                                                                                         

 ).٢/١٥٦(الكاشف ) ١(
 ).٢٥/٣٣٤(هتذيب الكامل ) ٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٨١ 
ًوكان الزهري ثقة، كثري احلديث والعلـم والروايـة فقيهـا : وقال حممد بن سعد 

 .)١(ًجامعا
 خمول بن راشد، أبو راشـد بـن أيب جمالـد النهـدي مـوالهم، الكـويف -٢٤

 : هـ)١٤٠بعد(احلناط ت
 .ًعلمت إال خريا ما: أمحد بن حنبلاإلمام قال 

 .ثقة: وقال حييى بن معني، و أبو عبد الرمحن النسائي
 .يكتب حديثه: وقال أبو حاتم
 .ِثقة من علية الكوفيني، و ليس بكثري احلديث: وقال العجيل

 .)٢(»الثقات«وذكره ابن حبان يف كتاب
 .هد بن راشد ثقتانخمول بن راشد و جما: قال الدارقطنيو 
 .كويف ثقة: قال حممد بن عامرو

 .)٣(ثقة: وقال يعقوب بن سفيان
 
 
 

                                                                                                                         

 ).٢٦/٤٣٢(هتذيب الكامل ) ١(
 ).٢٧/٣٤٨(هتذيب الكامل ) ٢(
 ).١٠/٧١( هتذيب التهذيب) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٨٢ 

 :  معمر بن حييى بن سام بن موسى الضبي الكويف-٢٥ 
 .ثقة: وقال أبو زرعة

 .)١(»الثقات«وذكره ابن حبان يف كتاب
 .)٢(ه مل يرضهَّه ال بأس به، وكأنَّبلغني أن: وقال اآلجري عن أيب داود

 . )٣(مقبول:   حجرقال ابن
 .)٤(قِّثُو:  قال الذهبي

 : موسى بن سامل، أبو جهضم-٢٦
أبو جهضم موسى بـن سـامل لـيس بـه : قال أيب: قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل

 .نعم: ثقة؟ قال: قلت له،بأس
 .ثقة: زرعةوقال حييى بن معني، وأبو 

 .)٥(صالح احلديث، صدوق: وقال أبو حاتم
 .)٦( خيتلفوا يف أنه ثقةمل: قال ابن عبد الرب

                                                                                                                         

 ).٢٨/٣٢٣ (هتذيب الكامل) ١(
 ).١٠/٢٢٣(هتذيب التهذيب ) ٢(
 ).٢/٢٠٣(تقريب التهذيب ) ٣(
 ).٢/٢٨٣ (الكاشف) ٤(
 ).٢٩/٦٤(هتذيب الكامل ) ٥(
 ).١٠/٣٠٧(هتذيب التهذيب ) ٦(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٨٣ 
 : هـ)١٤٥( هشام بن عروة بن الزبري بن العوام القريش األسدي -٢٧ 

 .كان ثقة:  قال حممد بن سعد، والعجيل
 .ًثبتا، كثري احلديث، حجة: زاد ابن سعد

 .ٌثقة، إمام يف احلديث: وقال أبو حاتم
ام كان مالـك ال يرضـاه، وكـان هـش: وقال عبد الرمحن بن يوسف بن خراش

 .)١(ًصدوقا تدخل أخباره يف الصحيح
ًكان متقنا ورعا فاضال حافظا: ، وقال»الثقات« وذكره ابن حبان يف ً ًً. 

 . )٢(تغري قبل موته: وقال أبو احلسن بن القطان
 .)٣(ثقة فقيه ربام دلس:  قال ابن حجرو

 .)٤(ٌثقة إمام يف احلديث: أحد األعالم، قال أبو حاتم:  قال الذهبي
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).٣٠/٢٣٢(هتذيب الكامل ) ١(
 ).١١/٤٤(هتذيب التهذيب ) ٢(
 ).٢/٢٦٧(تقريب التهذيب ) ٣(
 ).٢/٣٣٧(ف الكاش) ٤(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٨٤ 

 :واصل األزدي البرصي موىل أيب عيينة -٢٨ 
 .ثقة: قال حييى بن معني

 .صالح احلديث: وقال أبو حاتم
 .)١(»الثقات«وذكره ابن حبان يف كتاب

 :هـ)١٣٢( حييى بن أيب كثري الطائي موالهم، أبو نرص الياممي -٢٩
 .حييى بن أيب كثري من أثبت الناس: أمحد بن حنبل قال 

 .عد من أصحاب احلديثثقة، كان ي: وقال العجيل
 .ِّ ال حيدث إال عن ثقةٌإمام: وقال أبو حاتم

ًكان من العبـاد إذا حـرض جنـازة مل : ، وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف كتاب
 .َّيتعش تلك الليلة وال يقدر أحد من أهله يكلمه

 .)٢(ُكان يذكر بالتدليس: وقال أبو جعفر العقييل
ِّثقة ثبت لكنه يدل :قال ابن حجر  .)٣(س ويرسلٌ
: اإلمام، أحد األعالم، كان من العباد العلامء األثبات، قال أيـوب :قال الذهبي

 .)٤( عىل وجه األرض مثل حييى بن أيب كثرييما بق
                                                                                                                         

 ).٣٠/٤٠٨(هتذيب الكامل ) ١(
 ).٣١/٥٠٤(هتذيب الكامل ) ٢(
 ).٢/٣١٤(تقريب التهذيب ) ٣(
 ).٢/٣٧٣(الكاشف ) ٤(



 

 : املتهمون بعدالتهم:املقصد الثاين
ّجيب علينا قبل البدء يف إيراد الرواة املطعون هبم توضيح نقطـة مهمـة،وهي أن 

ًان مدنيا، أي أنه كـان مـن سـّكان مدينـة رسـول اهللا ك»الباقر«اإلمام   صـلوات اهللا ّ
 »الصادق «ً، وأقام طيلة حياته هبا، وكانت أرضها مثوى له والبنه جعفروسالمه عليه

ٍمصدر تارخيي واحدًأيضا، وخالل بحثي يف سرية حياته، مل أعثر عىل  ٍّ ًرا له َفَ يروي سٍ
ّ الباقر إىل الكوفـة فـإن ذلـك ال يعـدو أن ولئن جاز افرتاض سفر اإلمام الكوفة، إىل

َّ سفرا عارضا، ومل تتعديكون ً ُ قالئل، فكيف يتأتى أن يكـون أغلـبًاها أيامفي إقامته ً ّ 
 .! من أهل الكوفة؟»الباقر«الرواة الذين رووا عن 

وا ّ املدينة وتلقإىل من أهل الكوفة هم الذين سافروا ة عنهرواالّن إقد يقول قائل 
 .»الباقر«يدي اإلمام العلم عىل 

 هذا أمر حمتمل وقد سمعنا عـن رحـالت أهـل ذاك الزمـان يف طلـب : فأقول
ّالعلم، فكانوا يرخصون يف سبيل ذلك كل ِ ْ  مراجعـة سـرية  من خـالل نفيس، ولكنُ

 إىل أهنم كـانوا مـن سـكان الكوفـة ورحالهتـم إىللنا َّ توصومتحيصها هؤالء الرواة 
 وروايتهم عنـه »الباقر«يهم من علم ّ معدودة، فتلقًاد أيام مل تتع-َّ إن صحت–املدينة 

ٍاليمكن بأي حال من األحوال أن ، فمنهم من )١(بلغ هذا العدد املهول من الروايات تِّ
                                                                                                                         

ٌإن األحاديث املنسوبة ألهل البيت رضوان اهللا تعاىل عليهم كثرية جدا، ولكـن الـصحيح منهـا قليـل) ١( ً 
 من كتـاب بحـرا األنـوار للمجلـيس والتـي بلغـت ) »الباقر«أبواب تاريخ أيب جعفر (فعند تصفح للغاية، 

 =فإننا نلحظ أن الروايات املعتمدة منها ال تتعدى ثالثة وعـرشون روايـةرواية، )٢٦٨(مئتني وثامن وستني 
 

 
 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر

 
١٨٥ 

 



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٨٦ 

، وهذا ! ثالثني ألف حديث، ومنهم من روى سبعني ألف حديث»الباقر«يروي عن  
ًعدد ضخم جدا، وال بد أن يتناسب عدد الروايات مع الفرت ة الزمنية التـي يقـضيها ٌ

 فرضـنا لـو، وُ بل ينال بالدراسة واملثـابرةسقى بكأسُالراوي مع شيخه، فالعلم ال ي
ًضبط الراوي هلذا العدد اهلائل من األحاديث، فكيف يمكن أن نتقبل عقال إمكانيـة 

ٍتلقي هذا العلم بجلسة واحد  »الوسـائل« ومثال ذلك ما رواه احلر العاميل يف كتابه ةِّ
 ريض اهللا عنه وأرضاه فسألوه عـن ثالثـني ألـف مـسألة يف »الباقر« إىل أتوا ً قوماّأن

 .)١ (!جملس واحد فأجاهبم وعمره حني ذاك تسع سنني
ًفلو جتاوزنا تنزال عن   حينام أجاب عىل هذا العدد من املسائل، فكيف ّهحداثة سنُّ

غرقان ثالثـني ثانيـه ّنتجاوز عن عدد املسائل؟، لو فرضنا أن كل مسألة وجواهبا يست
َّ فبعملية حسابية بسيطة نجد أن مـدة املجلـس مئتـني »ال يف العقل واملنطقوهذا حم«

 !.ًومخسني ساعة أي ما يعادل عرشة أيام ونصف تقريبا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  يف كتابـه - وهو من مـوافقي املجلـيس يف املعتقـد– فقط عىل حد قول الشيخ حممد آصف حمسني) ٢٣(=
أي أكثـر  ، رواية)٢٤٥ (أن عدد الروايات الضعيفة مئتني ومخس وأربعني، مما يعني »مرشعة بحار األنوار«

َّ كبري جـدا، وأمـا لـو تتبعنـافارقوهو من عرشة أضعاف عدد الروايات الصحيحة   هـذه الروايـات  نحـنً
 وهذا يف بـاب واحـد مـن ،الثالث والعرشين املتبقية وأخضعناها مليزان دقيق فلن جتد رواية منها صحيحة

الكتاب الذي يزعم أنه اعتنى بأخبار أهل البيت، فكيف لو تتبعنا باقي األحاديـث يف األبـواب أبواب هذا 
 األخرى؟

 .)٦( حديث رقم)حد النباش( باب )٢٨/٢٨٠(وسائل ال) ١(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٨٧ 
 أن يكون ألهل الكوفة ماض أسود يف تاريخ األمة اإلسالمية تعاىلقد شاء اهللا ل 

 خاصـة، وقـد ورد ذمهـم عـىل آله وسلمصىل اهللا عليه وعامة، ومع أهل بيت النبي 
سنة عدد كبري من أئمة أهل البيت عليهم السالم، فقد قال فيهم سيدنا عيل ريض اهللا ْلَأ
كـم ذوو ألـسن ُيا أهل الكوفة، منيت منكم بثالث واثنتني صم ذوو أسامع وب« :عنه

م إين وعمي ذوو أبصار، ال إخوان صدق عند اللقاء، وال إخوان ثقة عند البالء اللهـ
ًقد مللتهم وملوين، وسئمتهم وسئموين، اللهم ال ترض عنهم أمريا وال ترضهم عن  ِ ْ ُ

 .)٢(»قلوهبم كام يامث امللح يف املاء )١(أمري، وأمث
عرفت أهل الكوفة وبلـوهتم وال يـصلح يل « :أما احلسن ريض اهللا عنه فقد قال

َّمنهم من كان فاسدا إهنم ال وفاء هلم وال ذمـة يف قـول وال  فعـل، وإهنـم ملختلفـون ً
 .)٣(»ويقولون لنا إن قلوهبم معنا وإن سيوفهم ملشهورة علينا

ّأما بعد، يا أهل «: وقالت فاطمة الصغرى بنت احلسني ريض اهللا عنها وعن أبيها
 .)٤ (»...ّ إنا أهل  بيت ابتالنا اهللا بكم وابتالكم بنا،الكوفة يا أهل املكر والغدر واخليالء

ــ ــاتعــاىلت احلــسني ريض اهللا وقالــت ســكينة بن ــَل« : عنه ــا أهــل َع نكم اهللا ي
 .)٥ (»الكوفة،أيتمتموين صغرية وأرملتموين كبرية

                                                                                                                         

 .اأي أذهب:  أمث قلوهبم)١(
 ).١/٢٨٢(لمفيد لاإلرشاد ) ٢(
 ).٤٤/١٤٧(بحار األنوار ) ٣(
 ).٤٥/١١٠(بحار األنوار ) ٤(
 .، وتعني بذلك قتلهم زوجها مصعب بن الزبري بن العوام)١٩٥(صنساب األرشاف للبالذري أ) ٥(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٨٨ 

 عنـه وزوجهـا تعـاىل أهل الكوفة قـد قتلـوا أباهـا احلـسني ريض اهللا ّوذلك أن 
 .مصعب بن الزبري
َهيهات هيهات أهيا الغدرة املكرة حيل «:  هلم»زين العابدين«وقال اإلمام  ََ ََ ُ بينكم َ

 .)١ (».. آبائي من قبلإىلّوبني شهوات أنفسكم، أتريدون أن تأتوا إيل كام أتيتم 
ًهم كثري جدا لغدرهم وخياناهتم املتكررة ألهل البيـت رضـوان اهللا ّ وذم:قلت

مل يكتفوا يف ذلك الزمن َّ عليهم، وليس املجال هاهنا حلرصه، ولكن أهل الكوفة تعاىل
ًذلك الظلم ظلام أكرب، وهو كذهبم عىل أهل البيت، فزاغوا هبذا اخلزي، بل زادوا عىل 

ّإن « : عنـهتعاىل ريض اهللا »الباقر«فيهم أبو جعفر، وقد قال ً كثرياًوأزاغوا معهم خلقا
ُ الشام جاءتنا صحاحا، وإذا أإىلأحاديثنا إذا أسقطت   العراق جاءتنا وقد إىلسقطت ً

 .)٢ (»زيد فيها ونقص
ّإنا أهل بيت صـادقون، «: ريض اهللا عنه حني قال»قالصاد«ابنه جعفر   وصدق

 . )٣(»...ّال نخلو من كذاب يكذب علينا، ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس
 
 
 

                                                                                                                         

 ).٧٠(مثري األحزان ص) ١(
 ).٣/٢٧٨(رشح األخبار القايض النعامن املغريب ) ٢(
 ).١٠٣٠٦( باب حتريم الكذب عىل اهللا وسوله رقم )٩/٩٠(مستدرك الوسائل  املريزا النوري ) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٨٩ 
ونـامذج مـن ليك عزيزي القارئ أسامء بعض هؤالء الرواة مع بيان أحواهلم إو 

 :أكاذيبهم
 : ثابت بن أيب صفية، أبو محزة الثاميل األزدي الكويف-١

 .ضعيف احلديث، ليس بيشء: أمحد بن حنبلقال 
 .ليس بيشء: وقال حييى بن معني

 .لني: زرعةوقال أبو 
 . احلديث، يكتب حديثه، وال حيتج بهِّلني: وقال أبو حاتم

 .واهي احلديث: وقال إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين
 .)١(ليس بثقة: وقال النسائي
 .ًضعيفا يف خالفة أيب جعفر، وكان تويف: وقال ابن سعد

 .كان يؤمن بالرجعة: وقال يزيد بن هارون
جاءه ابن املبارك، فدفع إليه صحيفة فيها حديث سوء يف عـثامن : وقال أبو داود

َّقويل له قبحك اهللا، وقبح صحيفتك: فرد الصحيفة عىل اجلارية، وقال َّ. 
ر أبو كنا عند أيب محزة الثاميل، فحرض ابن املبارك، فذك: وقال عبيد اهللا بن موسى

 .َّمحزة حديثا يف عثامن، فقام ابن املبارك فمزق ما كتب، ومىض
 .ضعيف: وقال يعقوب بن سفيان

                                                                                                                         

 ).٤/٣٥٨(الكامل املزي يف هتذيب ) ١(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٩٠ 

 .ضعيف:  و قال يف موضع آخر،مرتوك: وقال الدارقطني 
 .ليس باملتني عندهم، يف حديثه لني: وقال ابن عبد الرب
بـه كان كثري الوهم يف األخبار حتى خرج عن حد االحتجـاج : وقال ابن حبان

 .إذا انفرد
 .ليس بثقة: ، عن الفالسعديوروى ابن 

 .)١(»الضعفاء«وذكره العقييل و الدواليب و ابن اجلارود و غريهم يف
 .)٢(ضعيف:   ابن حجر عنهقال
 .)٣(فوهَّضع:  قال الذهبيو

 :أمثلة عىل زيغه
 قال أبو جعفر عليه السالم وأبو عبد اهللا:  عن أيب محزة الثاميل قال:احلديث األول

َّيا أبا محزة إن حدثناك بأمر أنه جيئ من هيهنا فجـاء مـن هاهنـا فـإن اهللا : عليه السالم ّ
ًيصنع ما يشاء، وان حدثناك اليوم بحديث وحدثناك غدا بخالفه، فان اهللا يمحـو مـا 

 .)٤(يشاء و يثبت
 

                                                                                                                         

 ).٢/٧(احلافظ يف هتذيب التهذيب ) ١(
 ).١/١٤٦(تقريب التهذيب ) ٢(
 ).١/٢٨٢(الكاشف ) ٣(
 ).٢/٢١٧(تفسري العيايش ) ٤(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٩١ 
 : هذا حديث قبيح وفيه من املنكرات:قلت 

كمـل ُركنـا ومل يَ قـد ت وسـلمصىل اهللا عليه وآلـه ٌهبذا احلديث يكون حممد -١
ل الدين عىل ّالدين فام زال الوحي ينزل عىل األئمة، وما زال اهللا ينسخ أوامره و يكم

 .لسان األئمة
 ويعلل ذلك بنسخ األوامر املتلقاة  يكذب فيحدث كل يوم بأمر»الباقر«أن  -٢

 .!ّمن اهللا جل وعال
بـن عمـر عـىل زيـن  اهللا  محزة الثاميل أنه دخل عبديف حديث أيب: يناحلديث الثا

إن يونس بن متى إنام لقي مـن : يا ابن احلسني أنت تقول: العابدين عليه السالم وقال
بىل ثكلتك أمك : احلوت ما لقي ألنه عرضت عليه والية جدي فتوقف عندها؟ فقال

فأرين آية ذلك إن كنت من الصادقني، فأمر بشد عينيه بعصابة وعيني بعصابة ثم : قال
: اعة بفتح أعيننا، فإذا نحن عىل شاطئ البحر ترضب أمواجه فقال ابن عمرأمر بعد س

هيه وأريه إن كنت من الصادقني، ثم : يا سيدي دمي يف رقبتك، اهللا اهللا يف نفيس، فقال
فاطلع احلوت رأسه من البحر مثـل اجلبـل العظـيم وهـو : يا أيتها احلوت، قال: قال

: أنا حوت يونس يا سيدي، قـال: ن أنت؟ قالم: لبيك لبيك يا ويل اهللا، فقال: يقول
 أن صار جـدك حممـد إىل مل يبعث نبيا من آدم تعاىليا سيدي إن اهللا : أنبئنا باخلرب، قال

صىل اهللا عليه وآله وسلم إال وقد عرض عليه واليتكم أهل البيت، فمـن قبلهـا مـن 
م من املعـصية، األنبياء سلم وختلص، ومن توقف عنها ومتنع يف محلها لقي ما لقي آد



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٩٢ 

وما لقي نوح من الغرق، وما لقي إبراهيم من النار، وما لقي يوسف من اجلب، ومـا  
 أن بعـث اهللا يـونس فـأوحى اهللا إىللقي أيوب من البالء، وما لقي داود من اخلطيئة، 

 يف -أن يا يونس تول أمري املؤمنني عليا عليه السالم واألئمة الراشدين من صلبه : إليه
أن : إىلفكيف أتوىل من مل أره ومل أعرفه؟ وذهب مغتاظا، فأوحى اهللا :  قال-كالم له 

التقمي يونس وال توهني له عظام، فمكث يف بطني أربعني صباحا يطوف معي البحار 
قد قبلت والية »ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني«يف ظلامت ثالث ينادي

 الراشدين من ولـده، فلـام أن آمـن بـواليتكم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب واألئمة
ارجـع أهيـا : أمرين ريب فقذفته عىل ساحل البحر، فقال زين العابـدين عليـه الـسالم

 .)١ ( وكرك واستوى املاءإىلاحلوت 
 : منهاال خيفى عليك عزيزي القارئ ما يف هذا احلديث من كوارث، :قلت

خيـالفون أمـر اهللا بـأهنم  هتـامهموإ، ً باألنبياء مجيعا هذا احلديث راويُنْعَط-١
 .كمهويتكربون عن االنصياع حل

ق ْأن اخللالراوي عم َز ف،سيدنا عيل ريض اهللا عنه وأرضاه الغلو الواضح يف -٢
ًلواليته، وامتحاهنم إنام يكون يف هذا، وطبعا يف هذه الرواية أثبت الراوي  ُمل خيلقوا إال َّ

 .وال قوة إال باهللافشل األنبياء يف هذا االمتحان وال حول 

                                                                                                                         

اخلطبة التـي خطبهـا عـيل عليـه الـسالم يف ( باب )٣١(  رقم )٦١/٥٢،٥٣(للمجليس  بحار األنوار) ١(
 ).صفة عجيب خلق أصناف من احليوان



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٩٣ 
َّ﴿ومـا خلقـت اجلـن واإلنـس إال : َّ إن اهللا سبحانه يقول يف كتابـه العزيـز -٣  ْ َِ َ َ َّ َِ ِْ ُْ َ َ

ِليعبدون ﴾ ُِ ُ ْ َّجل وعال مل يعتربها الراوي بل مهشها ومل يذكرها،وعبادة اهللا ، )١(َ  َّحـل وأَّ
َّذا القول فـان الواليـة  هبذا من سلطان، وعىل هتعاىلًالوالية بدال منها، وما أنزل اهللا 

، فـإهنم قـد مًهي التي كانت سببا يف إهالك قوم نوح وقوم لوط وقـوم عـاد وغـريه
جحدوا هبا، فإن كان األنبياء مأمورين باالعتقاد هبا فغريهم أيضا مأمور هبذا من باب 

ً هبذا املعنـى رصاحـة فقـد »الباقر«حديثا آخر عىل لسان نفسه ، وافرتى الراوي أوىل
واليتنا والية «: الثاميل أن اإلمام الباقر قالإىلصفار يف بصائر الدرجات بسنده روى ال

ًفرتاءات صدى عند الكثـريين لقيت هذه اال وقد ،)٢(»اهللا التي مل يبعث نبيا قط إال هبا
ا ذا نقـول هـّألن...«: ّ ما نصه»الكايف«يف رشح كتاب الذي قال » املازندراين «ومنهم

  يوم القيامة، ليس إال ملن أنكر والية عيل إىلآدم عليه السالم الوعيد  ونحوه من لدن 
أنكـر  عليه السالم، ألنا قد ذكرنا يف تضاعيف الروايات أنه ال يـدخل النـار إال مـن

َّ، إذا فقوم نوح وعاد وغريهم مؤمنون باهللا وراضون بـه ولكـنهم جحـدوا )٣(»واليته ً
ِالوالية فأهلكوا ْ ، حيث أن األنبياء قد جحدوا هبا قبلهم، مع  هلمٌ بالغٌ، ويف هذا ظلم!ُ

 هؤالء األقـوام وال ُ باهللا، ومع الوحي الذي يساندهم، فكيف يالمٍما لدهيم من يقني
 .َوحي يأتيهم؟

                                                                                                                         

 ).٥٦(ت الذاريا) ١(
 ).٩٥( بصائر الدرجات للصفار ص)٢(
 ).٧/١٢٣(رشح أصول الكايف للامزندراين )٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٩٤ 

َ، هل عرضت الوالية عىل رسول اهللا حممد مهم يف هذا املوضوع ثم يبقى سؤال   ُِ
  أم ال؟ًة متوليا هلـمَّدي األئمً؟، وهل آمن هبا وكان متبعا هلصىل اهللا عليه وآله وسلم

كمل ُن قيل ال، يكون نبينا مل يإ، و! ًا ال متبوعًان قيل نعم فينبغي أن يكون نبينا تابعإف
 والعيـاذ بـاهللا ً منه إيامناَّن أبو محزة الثاميل وأرضابه أتمالركن األهم من اإليامن، ويكو
 .من هذه الزندقة وهذا االبتداع

ِ الذهن سؤال حول عمرإىل يتبادر ًوأخريا  -٤ ُ    عليه السالمنس حوت سيدنا يوُ
 السنني، وهـذا غـري مقبـول مئات، وهذا يعني بقاءه »زين العابدين« عهد إىله وبقائ

 . َّعقال وال نقال، ولكن بعض الناس أولعوا باخلرافات واخلوارق غري املربرة
: سني عليـه الـسالمقال لنا عيل بن احل:  عن أيب محزة الثاميل قال:ثالثاحلديث ال

أفضل البقاع ما بـني : اهللا ورسوله وابن رسوله أعلم فقال: أي البقاع أفضل؟ فقلت
ًالركن واملقام، ولو أن رجال عمر ما عمر نوح يف قومه ألـف سـنة إال مخـسني عامـا، 
يصوم النهار ويقوم الليل يف ذلك املكان، ثم لقي اهللا عز وجل بغري واليتنـا، مل ينفعـه 

 .)١(اذلك شيئ
ً اإليامن باهللا سبحانه واحدا أحدا صمدا، واإليـامن برسـله صـلوات اهللا :قلت  ً ً

 به يف تعاىلِّتباع كل ما أمر اهللا اوسالمه عليهم، وعبادته واإلخالص له طول العمر و
ًكتابه ال ينجو به العبد وال يكفيه هذا، إال أن يأيت بالوالية التي ليس هلا ذكر أبدا هبذا  َّ

                                                                                                                         

 ).١/٤٩٩( ملحمد مكي العاميل امللقب بالشهيد األولالدروس  ) ١(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٩٥ 
كيف يعقل أن يكون للوالية هذا ويف كتاب اهللا، هل يقول هبذا الكالم عاقل؟ املفهوم  

َالثقل وال يكون هلا ذكر  مـن اهللا ٌ ألـيس يف هـذا ظلـم؟ يف كتـاب اهللا-هبذا املفهوم– ِ
 .  هذا هبتان عظيمِّب سبحانك ر؟لعباده والعياذ باهللا

َ﴿إن هـي إال أ: وخري الكالم يف هذا قول اهللا جل وعال َّ ِ َِ ِ ْسـامء سـميتموها أنـتم ْ ُ َّ َ َ ُْ َُ َ ْ
ْوآباؤكم ما أنزل اهللاَُّ هبا من سلطان إن يتبعون إال الظـن ومـا هتـوى األنفـس ولقـد  ََّ ُ َّ َ ََ ْ َّ ْ ََ ُ َ َ َّ ُ َ َ ََ ْ َ ُ َ ََّ َ ُِ ِِ ٍِ ِ َ ُ

َجاءهم من رهبم اهلدى﴾ ُ ْ ُ ِّ َّ ِِّ ُ َ)١(. 
الم نبيه  شأنه وكل ما سوى كالم ربنا وكَّنعم قد جاءنا اهلدى وهو كالم ربنا جل

، وإن الظن ال يغني من احلق ام هو ظن ال دليل عليهَّالثابت الصحيح عنه، إن املصطفى
 .شيئا

سـمعت أبـا جعفـر عليـه الـسالم :  عن أيب محـزة الـثاميل قـال:احلديث الرابع
نزل إليك يف عيل أنزله بعلمه واملالئكة يشهدون وكفى باهللا ألكن اهللا يشهد بام «:يقول
 الذين كفروا وظلموا آل ّإن«نزل جربئيل هبذه اآلية هكذا: عته يقولوسم: قال»ًشهيدا

يا أهيـا «:ثم قال»ًيسريا« قولهإىل»ًحممد حقهم مل يكن اهللا ليغفر هلم وال ليهدهيم طريقا
ن تكفروا إ لكم وً فآمنوا خرياكم الرسول باحلق من ربكم يف والية عيلءالناس قد جا

 .)٢(»ً حكيامًما يف األرض وكان اهللا عليام هللا ما يف الساموات وّنإبواليته ف

                                                                                                                         

 .)٢٣ (النجم) ١(
 ).١/٢٨٥(تفسري العيايش ) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٩٦ 

يعني أن مـا نقـرأه هـو خـالف مـا نـزل بـه »نزل هبا جربائيل هكذا«ًطبعا قوله 
 الذي نزل به جربيل القرآن الكاملليس هو  الذي بني أيدينا القرآنجربائيل، أي أن 

ذكـر ّإن اآليات التي ذكرت يف الروايـة الـسابقة لـيس يف يشء منهـا   ،!عليه السالم
وإيراد اآليات الصحيحة هو أبلغ رد عـىل مثـل ) آل حممد(أو ) والية عيل(أو ) عيل(

 :هذه الرتهات
َ﴿لـكن اهللاُّ يشهد بام أنزل إليك أنزله بعلمه واملآلئَكـة يـشهدون : قال تعاىل -أ ُ َُْ َُ َ َ ُ ْ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َِّ َِ ََ ََ ِ َ ِ

ًوكفى باهللاِّ شهيدا﴾ َِ َِ َ َ)١(. 
َ ﴿إن الذين ك-ب َ ِ َّ َّ ًفروا وظلموا مل يُكن اهللاُّ ليغفر هلم وال ليهدهيم طريقا ﴾ِ َ َ َ ْ َ ْ َِ ْ َ ْ َ ُ ُُ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ َُ ْ ِ ْ)٢(. 
ِ ﴿يا أهيا الناس قد جاءكم الرسول باحلق من ربُكم فآمنوا خـريا لُكـم وإن -ج َ ِّ َ ُ َْ ْ ْ َّ َ ُ َّ ُ َُّّ ًُ ْ َ ْ ََ ُ ِّ َِّ ِ ِ ُ ْ َ َ

َتْكفروا فإن هللاَِِّ ما يف الساموات و َِ َ َّ َ ُِ َّ َ ْ ُِ ًاألرض وكان اهللاُّ عليام حكيام﴾َ ًِ َ َِ َ َ َ ِ َْ)٣(. 
 ): هـ١٢٧( ت الكويف)اجلعفي( جابر بن يزيد بن احلارث-٢

  ال تروي عنهم، مل ال تروي عنهم؟ثالثة: قيل لزائدة: قال حييى بن يعىل املحاريب
ًأما جابر اجلعفي فكان واهللا كذابا يؤمن : ابن أيب ليىل، وجابر اجلعفي، والكلبي؟ قال

 .بالرجعة
ًمل يدع جابرا ممن رآه إال زائدة، وكان جابر كذابا: وقال حييى بن معني ً. 

                                                                                                                         

 ).١٦٦ (النساء) ١(
 ).١٦٨(النساء ) ٢(
  ).١٧٠ (النساء) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٩٧ 
 .كرامة ال يكتب حديثه، وال: وقال يف موضع آخر 

ء من ما لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر اجلعفي، ما أتيته بيش: وقال أبو حنيفة
صـىل اهللا  اهللا زعم أن عنده ثالثني ألف حديث عن رسولّرأيي إالجاءين فيه بأثر، و

 . مل يظهرهاعليه وآله وسلم
ِّكان حييى و عبد الرمحن ال حيدثان عنه، كان عبـد الـرمحن : بن عيلوقال عمرو 

 .حيدثنا عنه، قبل ذلك، ثم تركه
 .مرتوك احلديث: وقال النسائي

 .ليس بثقة، و ال يكتب حديثه: وقال يف موضع آخر
 .)١(ذاهب احلديث: وقال احلاكم أبو أمحد

عندي مخسون ألـف بـاب مـن : قال يل جابر اجلعفي: ال سالم بن أيب مطيعوق
 .ابّأما اآلن فهو كذ: فأتيت أيوب، فذكرت هذا له، فقال. ًالعلم ما حدثت به أحدا

 .ال تأته فإنه كذاب: ليمُ اجلعفي، فقال يل ليث بن أيب سًأردت جابرا: وقال ثعلبة
 . بالرجعةال أستحل أن أروى عنه، كان يؤمن: قال جرير

 . يف حديثهالقويليس عندي ب: وقال أبو داود
 .كنت إذا مررت بجابر اجلعفي سألت ربى العافية: وقال أبو األحوص

                                                                                                                         

 ).٤/٤٦٥(هتذيب الكامل ) ١(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ١٩٨ 

ًسمعت من جابر اجلعفي كالما : سمعت سفيان بن عيينة يقول: وقال الشافعي 
 .فبادرت، خفت أن يقع علينا السقف

 .كان يؤمن بالرجعة: قال سفيان
 .كذاب: وزجاينوقال إبراهيم اجل
ًكان يدلس، و كان ضعيفا جدا يف رأيه وروايته: وقال ابن سعد ً ِّ. 
 .َّكذبه سعيد بن جبري: »الضعفاء«وقال العقييل يف

 .َّكذبه ابن عيينة: »الضعفاء«اجي يفَّوقال الس
أي واهللا، وذاك : أكان جابر يكذب؟ قال: قلت ألمحد بن خداش: وقال امليموين

 .ِّيف حديثه بني
لوكان يل عليكام سـلطان، ثـم مل أجـد إال : ل الشعبي جلابر ولداود بن يزيدوقا

 .)١(اإلبر، لشككتكام هبا
 رواية )٧٠٠٠٠ ( مما يثري العجب أن هذا الراوي الذي روى سبعني ألف:قلت

 روايــة عــىل لــسان )١٤٠٠٠٠ (، وروى مئــة وأربعــني ألــف»البــاقر«عــىل لــسان 
 عليهام، بل هناك تعاىل رضوان اهللا »الصادق« أو »قرالبا«ً، مل يكن مقيام عند »الصادق«

مصاحبة جابر ألبيه وأخـذه   عليه تنفيتعاىل هللا رضوان ا»الصادق«رواية عىل لسان 
 :فعن زرارة، قال ،!ً أصال»الصادق«تنفي دخوله عىل عنه ، كام 

                                                                                                                         

 ).٢/٤٤(هتذيب التهذيب ) ١(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

١٩٩ 
ما رأيته عند أيب قـط : سألت أبا عبد اهللا عليه السالم عن أحاديث جابر؟ فقال« 

 .)١(»مرة واحدة وما دخل عيل قط الإ
 روايـة هـذا العـدد اهلائـل مـن األحاديـث َّ القارئ أنعزيزيوال خيفى عليك 

َّ عنهم إال يف حال افرتضنا وجود أقامر ًيستلزم بقاءه بجوار شيوخه ال أن يكون بعيدا
نه من االتصال باألئمة  !.َصناعية يف أيام اجلعفي متكِّ

 وهو يصور حال حمرتيف الكـذب عـىل آل »لصادقا« ولقد صدق اإلمام جعفر 
 يعنـي حمبـتهم –إن ممـن ينتحـل هـذا األمـر «:البيت كجابر اجلعفـي وأمثالـه قـائال

 .)٢(»به كذإىل ليكذب حتى حيتاج الشيطان -ومواالهتم
َّواليك عزيزي القارئ طرفا من أخباره التي وضعها عىل أئم  :ة اهلدىً

ما يستطيع أحـد : فر عليه السالم أنه قال عن جابر، عن أيب جع:احلديث األول
 .)٣(أن يدعي أن عنده مجيع القرآن كله ظاهره وباطنه غري األوصياء

مـا : سمعت أبا جعفر عليه الـسالم يقـول:  قالًأيضاجابر عن : احلديث الثاين
اب، وما مجعه وحفظـه كـام ّادعى أحد من الناس أنه مجع القرآن كله كام أنزل إال كذ

 . )٤( إال عيل بن أيب طالب عليه السالم واألئمة من بعده عليهم السالمعاىلتنزله اهللا 
                                                                                                                         

 ).٢/٤٣٦(اختيار معرفة الرجال  للطويس ) ١(
 ).٣٦٢( رقم )من يدعي هذا األمر ومل يتصف به( باب )٨/٢٥٤(الكايف ) ٢(
 ).٢( رقم )أنه مل جيمع القرآن كله إال األئمة( باب )١/٢٢٨ (الكايف للكليني) ٣(
 ).١( رقم)جيمع القرآن كله إال األئمةأنه مل ( باب )١/٢٢٨(الكايف للكليني ) ٤(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٠٠ 

 ملسلسل الطعون يف كتاب اهللا من جانب هؤالء الرواة عليهم من ٌهذا تابع: قلت 
 عـنهام، تعاىلاهللا ما يستحقون، القرآن الذي بني أيدينا مجعه أبو بكر وعثامن ريض اهللا 

ه األئمة من آل البيت، فهل معنـى هـذا أن كتابنـا وليس بني أيدينا أي قرآن آخر مجع
 . حمرف؟ وهل يقول هبذا مسلم؟

 مـن لـبس:  عن جابر اجلعفي، عن أيب جعفر عليه السالم قـال:احلديث الثالث
صفراء فاقع «:َّنعال صفراء مل يزل ينظر يف رسور ما دامت عليه ألن اهللا عز وجل يقول

 .)١(»لوهنا ترس الناظرين
 ما هذا العبث يف دين اهللا؟، أيعقل أن يصدر مثل هـذا القـول سبحان اهللا :قلت

عن أئمة أهل البيت؟ الوالذي رفع السامء وبسط األرض، ما يصدر عنهم مثل هذه 
ٌاألقوال، وهم بال ريب براء من هذا التالعب بدين اهللا ومن االسـتخفاف باآليـات 

 .وتنزيلها عىل غري منزهلا وحتميلها ما ال حتتمل
دخلت عىل عيل بن أيب :  وعن جابر، عن أيب عبد اهللا اجلديل قال:الرابعاحلديث 

 .)٢(ّأنا دابة األرض: طالب عليه السالم يوما فقال
هل هنالك طعن بعـيل و، ذلكريض اهللا عنه معاذ اهللا أن يقول سيدنا عيل  :قلت

َّبن أيب طالب يفوق هذا، أعيل دابة؟ كـن أن ، هل يتصور أحد أن قائل هذا القول يم!ٌّ
 .؟ يكون حمبا لسيدنا عيل بن أيب طالب

                                                                                                                         

 ).٦( رقم )اخلف( باب )٦/٤٦٦(الكايف للكليني ) ١(
   ).١٢٠( رقم )العهد الذي يقرأ أربعني صباحا( باب )٥٣/١٠٠(بحار األنوار للمجليس ) ٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٠١ 
 :هـ)١٨٤( إبراهيم بن حممد بن أيب حييى ت-٣ 

ال، وال ثقـة يف : أكان ثقـة؟ قـال: ًسألت مالكا عنه: قال حييى بن سعيد القطان
 .دينه

 .ٍا، كل بالء فيه ا جهمي ا معتزلي كان قدري: وقال أمحد بن حنبل
 أحاديث منكرة، ال يك الناس حديثه كان يرو ال يكتب حديثه، تر:ً أيضاو قال

 . أصل هلا، وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها يف كتبه
كذاب أو : سألت فقهاء أهل املدينة عنه، فكلهم يقولون: و قال برش بن املفضل

 .نحو هذا
 .ابَّكذ: و قال حييى بن سعيد

أى سـمعت يزيـد بـن زريـع ـ وقـد ر: و قال أبو حفص أمحد بن حممد الصفار
 .لو ظهر هلم الشيطان لكتبوا عنه: إبراهيم بن أيب حييى حيدث ـ فقال

 .كان يرى القدر. جهمي تركه ابن املبارك و الناس: و قال البخاري
 .ليس بثقة: و قال حييى بن معني

: فابن أيب حييـى؟ قـال: قلت ليحيى بن معني: و قال أمحد بن سعد بن أيب مريم
 .اب يف كل ما روىَّذَك

 .مرتوك احلديث: النسائيو قال 



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٠٢ 

 .)١(ليس بثقة، و ال يكتب حديثه: و قال يف موضع آخر 
 :من رواياته

سمعت أبـا جعفـر عليـه الـسالم :  عن إبراهيم  عن املغرية قال:احلديث األول
ُفلام رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا﴿: يقول ََ ََ ْ َ َُ ُ ُ ُ ُ ِْ َِّ ْ ًَ ََ  عنـد احلـوض مـع ً ملا رأوا عليـا﴾َّ

َوقيل هـذا الـذي كنـتم بـه تـدعون﴿هللا صىل اهللا عليه وآله وسلم رسول ا ُ َ ََّ َ ُ ُِ ِ ِِ َّ َ  باسـمه ﴾َ
 .  )٢(تسميتم أمري املؤمنني أنفسكم

 عليه تعاىلاآليات التي ينسب إبراهيم هذا تفسريها للباقر رضوان اهللا إن  :قلت
ِوللذ﴿:  فيها الكفار فيقول سبحانهتعاىليف سورة امللك خياطب اهللا  َِّ ْين كفروا بـرهبم َ ِّ َ ُِ ِ َ َ َ
ِعذاب جهنم وبئس املصري َْ ََ َ َ َ ُْ َِ َ َّ﴾) ٣(. 

 أن يقول تبـارك إىلَّ وتوعدهم بجهنم وعذاهبا ،تقريع الكفارَّثم تواصل اآليات 
َويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقني﴿: تعاىلو ِْ ِ َ َ َ َْ َُ ُ َُ ِ ْ َُ َ َ قـل إنـام العلـم عنـد اهللاَِّ }٢٥{َُ َِّ ُِ َْ ْ ِْ ُ

َّوإن ِ ٌام أنا نذير مبنيَ ِ ُّ ٌ َِ َ َ ِ فلام رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هـذا الـذي }٢٦{َ ِ ِ َِّ َ َّ ْ ََ َ ً َ ََ َ َ ُ ُ ُ ُ ُْ َ ََّ ْ َ ُ َ
َكنتم به تدعون ُ َّ َ ُِ ِ ُ قـل أرأيـتم إن أهلَكنـي اهللاَُّ ومـن معـي أو رمحنـا فمـن جيـري }٢٧{ُ ِ ُ ََ َ َ َّ َ َ ْ ََ ْ َُ ِ ِ ِْ َ َْ َ َ ََ ْْ ِ ُ

ٍالَكافرين من عذاب َ َ ْ َِ ِِ ٍ أليمْ ِ َ}٤(﴾}٢٨(.  
                                                                                                                         

 ).٢/١٨٤(هتذيب الكامل ) ١(
 ).٤٩٤(تفسري فرات الكويف ص) ٢(
 ).٦( امللك  سورة)٣(
 ).٢٨(إىل اآلية ) ٢٥( من اآلية سورة  امللك) ٤(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٠٣ 
 ة إال بحالـالـراويًوال يمكن قطعا تأويل اآليـات بـاملعنى الـذي يـورده هـذا  

م الـذي كفـر بـه َّ عنه هو عـذاب جهـنتعاىل ريض اهللا ا عليَّواحدة، وهي القول بأن
  .ن فأي طعن بعيل أكرب من ذلك وال حول وال قوة إال باهللاووأنكره هؤالء املجرم

ت وفصلها عن سياقها ثم تفسريها بام يوافق اهلوى، طريقة متبعة طريقة قطع اآلياّإن 
ومعروفة يستغلها أصحاب اهلوى يف التلبيس والتدليس عىل العامة وعىل من ال يقرأ 

 .القرآن جلهله بالسياق، ويف ذلك أمثله كثرية ال جمال حلرصها
 :  الكويف سعيد بن عالقة  ثوير بن أيب فاختة-٤

 .كان ثوير من أركان الكذب:  قال سفيان الثوري
 .ليس بيشء: و قال حييى بن معني

 .ضعيف احلديث: و قال إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين
 .القويليس بذاك : زرعةو قال أبو 

 .ضعيف، مقارب هلالل بن خباب، و حكيم بن جبري: و قال أبو حاتم
 .ليس بثقة: و قال النسائي

 . )١(مرتوك: و قال الدارقطني
 
 

                                                                                                                         

 ).٤/٤٢٩(هتذيب الكامل ) ١(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٠٤ 

 : كذبه عىلةأمثل 
عن ثوير بن سعيد : روى ابن محزة الطويس يف الثاقب من املناقب: احلديث األول

دخل حممد بن احلنفية ريض اهللا عنه عىل سيد العابدين عيل بن احلسني : بن عالقة، قال
أنت الـذي تـدعي : صلوات اهللا عليهام فرفع يده فلطمه، وهو يف عينه صغري، ثم قال

اتق اهللا، وال تـدعني مـا لـيس «:بن احلسني صلوات اهللا عليهفقال له عيل ! اإلمامة؟ 
قم بنا نـأيت املقـابر حتـى يتبـني يل «:هي واهللا يل، فقال له عيل بن احلسني: فقال. »لك

هذا ميت قريب العهد باملوت، فادعه «: قرب طري فقال لهإىلفذهبا حتى انتهيا . »ولك
أو تفعـل : فقال له. »وته فأخربينأجابك، وإال دع ًواسأله عن خربك، فإن كنت إماما

فدعا اهللا : فال أستطيع أن أفعل ذلك، قال: نعم، فقال له حممد بن احلنفية: قال! ذلك؟ 
 عيل بن احلسني عليهام السالم بام أراد، ثم دعـا صـاحب القـرب فخـرج يـنفض تعاىل

فأقبـل حممـد بـن : احلق لعيل بن احلسني دونـك، قـال: الرتاب عن رأسه وهو يقول
  .)١(استغفر يل: نفية وانكب عىل رجل عيل بن احلسني يقبلها، ويلوذ به، ويقولاحل

 أين من يدعي حب آل البيت؟ أليس حممد بن احلنفيـة مـن آل البيـت؟ :ألقول
  البعضمدح وكيف ي ملاذا هذا التنقيص من قدره؟؟أليس هو ولد عيل بن أيب طالب

 بابن  فيهُيطعن يف الوقت ذاته الذي  من أتباع أهل البيتّويدعون أهنمثوير وأرضابه 
لبيـت عيل وأخي احلسن واحلسني؟ ثم ما هذا املنصب الذي يقتتـل عليـه أئمـة آل ا

                                                                                                                         

 ).٣٥٢ – ٣٥١(بن محزة الطويس  ص الالثاقب يف املناقب  ) ١(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٠٥ 
ُّ أهو منصب ديني أم دنيوي؟ إن كان دنيويا فهم أجل من ويتناحرون فيام بينهم عليه؟  َ

ُل من أن خيـَأن يقتتلوا عىل دنيا، وإن كان دينيا فهم أج ثـم أيـن هـذه الفوا أمـر اهللا، ُّ
اإلمامة والوصاية يف كتاب اهللا؟، كيف يكون هلـا هـذا القـدر وتكـون آيتهـا إحيـاء 

سـتدالل ؟، ثم أيعجز أئمة آل البيت عـن اال  وال يكون هلا ذكر يف كتاب اهللا)١(املوتى
عىل حقهم باإلمامة من كتاب اهللا ومن سنة املصطفى حتى حيتجوا بشهادة امليت؟، ال 

 .قل بام ال يليق، فإن الق له فال عقل لهأقول إال حدث العا
 :)الكويف( محران بن أعني -٥

 .)٢(ليس بيشء: قال حييى بن معني
 .ضعيف: أيضاوقال 

 .)٣(ليس بثقة: وقال النسائي
 .)٤(ضعيف: وقال عنه ابن حجر

                                                                                                                         

 إحياء املوتى معجزة لنبي اهللا عيسى عليه السالم ومل تكـن مـن بعـده ألحـد حتـى خلـري البـرش حممـد )١(
 .ام يف املنزلةنسب ملن هو دوهنُصلوات ريب وسالمه عليه وعىل آله فكيف ت

 ).٧/٣٠٦(هتذيب الكامل ) ٢(
 ).٣/٢٢(هتذيب التهذيب ) ٣(
 ).١/٢٤٠(تقريب التهذيب ) ٤(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٠٦ 

َّمحران هذا، أنه من قراء القرآن، وأن محـزة الكـسائي قـد قـرأ  ولقد ورد يف حق 
وثاقته وحسن روايته فكيف يظنون أن يف ذلك ما يثبت ذا مجاعة وعليه، وقد حيتج هب

 ال نأخذ احلديث عنه؟
ًفأقول محران بن أعني كان قارئا متقن ا للقرآن، ولكن هناك فرق كبري بـني قـراءة ً

 القرآن ال يستطيع أحد أن يتالعب فيه ّوحفظ القرآن وبني رواية احلديث، وذلك ألن
َّ بحفظـه وقـيض لـذلك خـري القـرون بعـد تعاىلفل اهللا أو أن يغري يف لفظه، فقد تك

األنبياء، فلو حاول أي إنسان التالعب بآيات القرآن أو خلط إنسان يف حفظه لسهل 
ن َ فاحلذر يف أخذ القرآن عن شـخص ال يقـار،ًكشفه وذلك لتواتر نقله لفظا ومعنى

 .هللابحذرنا يف أخذ احلديث وذلك الستحالة التغيري والتبديل يف كتاب ا
 معني من فنون العلم فنجد ٍّ من يربع يف فنإننا لنجد من العلامء الثقات األثبات

َّفقيها حمنكا ولكن ً ُثا ال يـِّه ال حيسن فن احلديث أو جتد حمدً تقن القـراءات واختالفهـا ً
ًوأسانيدها، وقد جتد رجال بارعا يف علم القراءات متبحرا فيه حافظا آلالف األبيات  ً ً ً

ه يف تًبية وغريه، وجتده عاملا بأسانيد القرآن ومعرفة أئمته ولكن إن ناقـشكمتن الشاط
َحديث فلعله ختبط يف اإلسناد أو ربام خ  وهذا يف الثقات العدول األثبات لط يف املتنَّ

 !.فكيف بأمثال محران بن أعني من الضعاف واملرتوكني؟
قـراء القـرآن «:  تصنيفه للقراء عىل ثالث مراتـب فقـال»الباقر« عن رويقد ل
رجل قرأ القرآن فاختذه بضاعة، واستجر به امللوك، واستطال به عـىل النـاس، : ثالثة
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٢٠٧ 
ورجل قرأ القرآن، فحفظ حروفه وضيع حدوده ورجل قـرأ القـرآن، فوضـع دواء  

القرآن عىل داء قلبه واسهر به ليله واظمأ به هناره وقام به يف مساجده، وجتاىف به عـن 
 البالء، وبأولئك يديل اهللا من األعداء، وبذلك ينزل تعاىلاهللا فراشه، فبأولئك يدفع 

 .)١(»عز من الكربيت األمحرأالغيث من السامء، واهللا هلؤالء يف قراء القرآن 
ًفال يلزم كون اإلنسان قارئا للقـرآن، أن يكـون تقيـا خملـصا، فقـد يكـون ممـن  ً َّ

 . ال يعمل بام فيههتم لكتاب اهللا، وقد يقرأ القرآن وءيطلبون الدنيا بقرا
 :وسنتأمل اآلن معا يف بعض رواياته لنعلم حال هذا الراوي

قلت أليب : عن محران بن أعني قالروى الكليني يف الكايف بسنده  :احلديث األول
أال : جعلت فداك ما أقلنا لو اجتمعنا عىل شاة ما أفنيناها؟ فقـال: جعفرعليه السالم

 ثالثة قال - وأشار بيده -نصار ذهبوا إال أحدثك بأعجب من ذلك، املهاجرون واأل
ا اليقظان بايع وقتل رحم اهللا عامرا أب: جعلت فداك ما حال عامر؟ قال: فقلت: محران

لعلك تـرى أنـه :  فنظر إيل فقال؟ أفضل من الشهادةء ما يش: يف نفيسشهيدا فقلت
 .)٢(مثل الثالثة أهيات أهيات

ي ينسب فيها محران املهاجرين واألنصار  هذه الرواية اخلطرية التإىلنظر ا :قلت
 . الكفرإىل

 ن واألنصار؟ وومن هم املهاجر
                                                                                                                         

    ).٩(روضة الواعظني الفتال النيسابوري ص) ١(
 ).٦( رقم)يف قلة عدد املؤمنني( باب )٢/٢٤٤(الكايف للكليني ) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٠٨ 

ِوالسابقون األولون من املهـاجرين واألنـصار ﴿:  فيهمتعاىلهم الذين قال اهللا   َ َ َ َ َ َّ ََ َِ ِ ُْ َ َ ُِ ُ ِ َّ
َّوالذين اتبعوهم بإحسان ريض اهللاُّ عنهم ورضوا عنه وأعد ََّ َ ُ ََ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َْ ْْ َ ْ َّ ََ ِ ٍ ِِ ِ ُ َ هلم جنات جتـري حتتهـا َّ ََ ْ َ َِ ْ ٍ َّ ْ ُ َ

ُاألهنار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم  ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َْ ُْ َ َ ًَ َ َ َ َ﴾)١( . 
ِلقد تاب اهللا عىل النبي واملهاجرين واألنصار الذين اتبعـوه يف ﴿: وقال سبحانه ُِ ُ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َِّ َّ ََ ِ ِ ُْ َِّ ِ َّ َ َ

َساعة العرسة من بعد ما كاد  ْ َ َُ َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ ٌيزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنـه هبـم رؤوف َ ُْ ََ ْ ْ َّ ْ ِِّ ِ ُِ ْ َ ُ ُ ََّ َِ َ ُُ َ ٍُ ِ ُِ
ٌرحيم َِّ﴾)٢(. 

ْللفقراء املهـاجرين الـذين أخرجـوا مـن ديـارهم وأمـواهلم ﴿:َّوقال جل شأنه ْ ْ َِِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ََ ُِ ِ ِ ِْ َّ ِْ ُْ َ ُ
َيبتغون فضال من اهللاَِّ ورضوانا وينرصون اهللاََّ ً َ َُ ُ َِّ َ َ َ َ ْ َْ ِْ ً ُ َ ورسوله أولئـك هـم الـصادقونَ ُ ِ َِّ ْ ُ َُ ُ َُ َ َ َُ}٨{ 

ِوالذين تبوؤوا الدار واإليامن مـن قـبلهم حيبـون مـن هـاجر إلـيهم وال جيـدون يف  َِ َ َ َُ َّ ََ ُ َُ َ ْ ََّ ْ َ ْ ُّ ْ َ َّ َ َ َْ َ َ ْ َ َِ ِ ِِ َ ِ ِ ِِ
َصدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون عىل أنفسهم ولو كان هبم خـص ْ َ ُ َ َ َ َُ ْ ْ ُ ِْ ِ َِ ُ َ ًَ ََ ِ َِ َُ ْ ُِّ َُّ ِ َاصة ومـن يـوق ِ ٌُ َ ََ

َشح نفسه فأولئك هم املفلحون ْ ُْ َ ُْ ْ َِّ ُ ُ َ ِ ِ َِ ُ َ َ والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا }٩{ُ ََ ُ َّْ َ ِْ ِ ِ ِْ َّ َ ْ َ َ َ ََ ُ ِ ُ
َوإلخواننا الذين سبقونا باإليامن وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا ُ َ ََّ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِّ ُ ْ َ ْ َّ ُ ُِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ٌ إنك رؤوف ْ ُ َ َ َّ ِ

ٌرحيم َِّ}٣(﴾}١٠(. 
ّإن اهللا تعاىل يمدح املهاجرين واألنصار يف هذه اآليات الكريمة بينام يأيت محران 

 مـا - عزيزي القـارئ-ٍوغري خاف عنكبن أعني ليفرتي عليهم وينسب هلم الردة، 
                                                                                                                         

 ).١٠٠ (التوبة) ١(
 ).١١٧ (التوبة) ٢(
 ).١٠(إىل اآلية ) ٨( من اآلية احلرش) ٣(
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٢٠٩ 
 فـإن يعنيه القول بردة املهاجرين واألنصار بعد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم 

 .والطعن يف النقلة يفيض إىل الطعن بام نقلوه هذا الدين، نقلةالصحابة هم 
عن محران بن أعني، عن جعيد اهلمداين عن  ويروي الكليني أيضا :احلديث الثاين

حكـم آل داود : بأي حكم حتكمون؟ قـال: سألته: عليهام السالم قال عيل بن احلسني
 .)١(فإن أعيانا يشء تلقانا به روح القدس

 آل بيت النبي صىل اهللا عليه وآله تركهم لرشيعة النبي إىلَّ إن محران لينسب :قلت
ل ءصلوات اهللا وسالمه عليه واستبداهلم إياها بـام حيكـم بـه اليهـود، ولنـا أن نتـسا

 ا قارصة حتى ينبذها أئمة آل البيـت وحيكمـوصىل اهللا عليه وآله وسلمأرشيعة حممد 
 من إنسان يف قلبه مثقال ذرة مـن إيـامنر هذه األقوال بحكم آل داود؟ واهللا ما تصد

ّولإلمعان يف الطعن بدين اهللا ادعى أن ّوال يمكن أن تصدر من أئمة أهل البيت،  روح ّ
 ؟ لقـدصىل اهللا عليه وآله وسلمالقدس يتلقاهم بالوحي،فأي فرق بينهم وبني النبي 

ٌقل إنام أنـا بـرش ﴿: مه عليهّ عن نبيه صلوات ريب وسال يف كتابه الكريمتعاىل  اهللاقال َ َ َ ََّ َ ِ ْ ُ
ًمثلُكم يوحى إيل أنام إهلُكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمـال صـاحلا  َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ ْ َ ِّ ُ َ َ ٌ َ ًُ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ َّ ْ َِّ ْ ْ َ ٌُ َِّ ِ ُِ َ

ًوال يرشك بعبادة ربه أحدا  َ ِّ َ َ ُ ََ ِ ِ َِ ِ ِْ ْ َ﴾)٢(. 
فهـو عليـه الرسالة، النبوة وه اهللا بَّ برش، وإنام خصصىل اهللا عليه وآله وسلم فهو

الصالة والسالم خاتم النبيني واملرسلني، فال نبي بعده وبموته انقطع وحـي الـسامء 
                                                                                                                         

 )٤( حديث رقم )أن مستقى العلم من بيت آل حممد( باب )١/٣٩٨(الكايف ) ١(
 ).١١٠(الكهف) ٢(
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لكن حرمان وأمثاله من الغالة أبوا إال الغلو الفاحش فنسبوا لألئمة تلقي الوحي من  
 الروح القدس، أيريدون بذلك أن ينسبوا لألئمة النبوة؟

 يقدر محران وأشياعه عىل اخلروج منها، فكلام حاولوا نفـي  الةهي معادلة صعب
  .الغلو عنهم بدا ذلك يف أقواهلم وأفعاهلم

 :هـ)١٥٠( ت الكويف بريد بن معاوية بن أيب حكيم-٦
 أما بريد هذا فلم أقف عىل ترمجة وافية له يف كتب اجلرح والتعديل املعتربة، لكن

لعن «: ريض اهللا عنه»الصادق«  د قال فيه حاله ال خيتلف كثريا عن حال من سبقه فق
 .)١ (» زرارة اهللا ولعنًاهللا بريدا

زرارة، وبريـد، وحممـد بـن :  يف أديـاهنم، مـنهم)٢(هلك املرتيسون«:  أيضاوقال
  .)٣ (»...مسلم، وإسامعيل اجلعفي 

ئـت إ: ريض اهللا عنه أنـه قـال» الصادق« عن جعفر  عبد الرحيم القصريوروى
: وقل هلام ما هذه البدعة أما علمتم أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله قال ًزرارة وبريدا،

إين أخاف منهام فأرسل معي ليثا املـرادي، فأتينـا زرارة :  فقلت لهكل بدعة ضاللة؟

                                                                                                                         

 ).١/٣٦٤(اختيار معرفة الرجال للطويس ) ١(
 .عىل التفعل من الرياسة:  املرتيسون)٢(
 .)٢/٥٠٨(اختيار معرفة الرجال للطويس ) ٣(
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٢١١ 
 واهللا لقد أعطاين االستطاعة، وما شعر: فقلنا له ما قال أبو عبد اهللا عليه السالم، فقال 

  .)١( أرجع عنها أبداواهللا ال: ريد، فقالبا ّموأ
 : بعض الروايات الصادرة عن بريد بن معاويةًولنتأمل معا

عن بريد بن معاوية عن أيب عبـد اهللا عليـه   روى الكليني بسنده:احلديث األول
يا رسـول اهللا إين أمحـل :  رجل فقال وسلمأتى النبي صىل اهللا عليه وآله: السالم قال

 فإن ة أن آيت بعض مايل من البهائم ناقة أو محارأعظم ما حيمل الرجال، فهل يصلح يل
إن اهللا :  وسـلمالنساء ال يقوين عىل ما عندي؟ فقال رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه

 مل خيلقك حتى خلق لك ما حيتملك من شـكلك فانـرصف الرجـل ومل تعاىلتبارك و
لتـه يف أول مـرة  فقال له مثل مقا وسلم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلهإىليلبث أن عاد 

فانرصف الرجل فلم يلبث : فأين أنت من السوداء العنطنطة قال: فقال له رسول اهللا
 إين طلبت ما أمرتني به فوقعت ً،يا رسول اهللا أشهد أنك رسول اهللا حقا: أن عاد فقال

 .)٢(عىل شكيل مما حيتملني وقد أقنعني ذلك
 عنـد هـذا وأمثالـه؟ آله وسلم صىل اهللا عليه وحممدنبينا هبذا تثبت نبوة أ :قلت

 .أعوذ باهللا من قلة العقل وسوء األدب
سمعت أبا «:  وروى الكليني بسنده أيضا عن بريد بن معاوية قال:احلديث الثاين

 إىلإن يزيد بن معاوية دخل املدينة وهو يريد احلـج فبعـث : جعفر عليه السالم يقول
                                                                                                                         

 .)٢/٥٠٩(اختيار معرفة الرجال للطويس ) ١(
 ).١( رقم ) خلق للناس شكلهمتعاىلأن اهللا تبارك و( باب )٥/٣٣٦(الكايف للكليني ) ٢(
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د يل، إن شئت بعتـك وإن شـئت أتقر يل أنك عب: رجل من قريش فأتاه فقال له يزيد 
واهللا يا يزيد ما أنت بأكرم مني يف قريش حـسبا وال كـان : اسرتقيتك فقال له الرجل

أبوك أفضل من أيب يف اجلاهلية واإلسالم وما أنت بأفضل مني يف الدين وال بخري مني 
 :إن مل تقر يل واهللا قتلتك، فقـال لـه الرجـل: فكيف أقر لك بام سألت؟ فقال له يزيد

عليهام السالم ابن رسول اهللا صـىل ي بأعظم من قتلك احلسني بن عيل ليس قتلك إيا
عليهام السالم فقال له   عيل بن احلسنيإىلفأمر به فقتل،  ثم أرسل وسلم اهللا عليه وآله 

أرأيت إن مل أقر لك أليس : مثل مقالته للقريش فقال له عيل بن احلسني عليهام السالم
بىل فقال له عيل بن احلـسني : جل باألمس؟ فقال له يزيد لعنه اهللاتقتلني كام قتلت الر

قد أقررت لك بام سألت أنا عبد مكره فإن شئت فأمسك وإن شـئت : عليهام السالم
 .)١(»أوىل لك حقنت دمك ومل ينقصك ذلك من رشفك:  فقال له يزيد فبع

النبـي  ال أعلم حقيقة ما سبب إرصار هذا وأمثاله عـىل تـصوير آل بيـت :قلت
وا بحيدرة ليث احلروب الشجاع أة حمتقرين ال حول هلم وال قوة، فبدَّبأهنم كانوا أذل

ُ عليـه، فـصوروه بأنـه كـان ذلـيال خانعـا تـتعاىلاملقدام رضوان اهللا  ً رضب زوجتـه ً
وأبنائهم فيأيت  غتصب ابنته وهو مستكني خانع، ثم تابعوا ذلك مع احلسن واحلسنيُوت

 أن يقـول إىل ويـصل األمـر بـه - وحاشاه-َّل عيل بن احلسنيُهبذه الرواية ويصور ذ
 .!»ٌأنا عبد مكره إن شئت فأمسك وإن شئت فبع«ليزيد 

                                                                                                                         

حـديث  )من كذب آية من كتاب اهللا فقد نبذ كتـاب اهللا وراء ظهـره(  باب )٨/٢٣٥(الكايف للكليني ) ١(
    ).٣١٣(رقم 
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٢١٣ 
 علـيهم، تعـاىل ال واهللا ما تصدر هذه األقوال عن سادة أهل البيت رضوان اهللا  

 أمثالـهً بريدا هـذا وّ، والغريب أنةٍّ ذل واحدِساعة إليهم من ُّقتلوا أحبُن يئوواهللا ل
َّممن يروون هذه األحاديث عن آل بيت النبي ويدعون حبهم، يستنكفون ويأنفون أن 

ًتنسب هذه املواقف إليهم ولكن ال جيدون حرجا  نسبة هـذا الـذل ألهـل البيـت يف ُ
 آلل البيـت أم بغـض؟ أتـرك لـك اجلـواب ٌّ عليهم فهل هذا حـبتعاىلرضوان اهللا 

 .عزيزي القارئ
 سـألت : عن بريد بن معاوية العجيل قالبإسناده الصفار روى :احلديث الثالث

ُ وعىل األعـراف رجـال يعرفـون كـال ﴿عن قول اهللا عز وجل عليه السالم أبا جعفر َ ُ ِ ْ َ ْ َ ََ ٌَ ِ ِ َ َ
ْبسيامهم﴾ ُ َ ِ ئمة عليهم السالم من آل حممد األ أنزلت يف هذه األمة والرجال هم : قال،ِ

 فمن شفع ،اط بني اجلنة والنار رص: قال؟ فاألعراف: قلت وسلمصىل اهللا عليه وآله
 .)١(له اإلمام من املؤمنني املذنبني نجى ومن مل يشفع له هوى

أصــحاب (ال حيتــاج املتــصفح لكتــاب اهللا أن يتجــشم مــشقة معرفــة  :أقــول
 رجـال تـساوت حـسناهتم وسـيئاهتم، فـأوقفهم اهللا سـبحانه عـىل فهـم) األعراف
 أصحاب اجلنة فيسألون اهللا إىل ًهم ينظرون تارةف،  بانتظار الفصل يف أمرهماألعراف

 . النار فيتعوذون باهللا من رشهاإىل أخرى ينظرون ً أن يرزقهم دخوهلا، وتارةتعاىل

                                                                                                                         

 ).٥١٧(بصائر الدرجات ص )١(
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  فهل من يصف أئمة اهلدى من أهل بيـت النبـي صـلوات اهللا وسـالمه علـيهم 
 .أم مبغض؟ سبحان من مجع فيهم الكذب واجلهلهلم بأهنم أصحاب األعراف حمب 

كنـت عنـد أيب :  عن بريد بن معاوية قـالروى الكليني بسنده :حلديث الرابعا
 لـه ى زياد األسود منقلع الرجل فرثـإىلجعفر عليه السالم يف فسطاط له بمنى فنظر 

جئت عىل بكر يل نـضو فكنـت أمـيش عنـه عامـة : ما لرجليك هكذا؟ قال: فقال له
بالذنوب حتى إذا ظننت أين قد هلكت إين أمل : الطريق، فرثا له وقال له عند ذلك زياد

وهل الدين : »عليه السالم«ذكرت حبكم فرجوت النجاة وجتىل عني، فقال أبو جعفر 
ْحبب إليكم اإليامن وزينه يف قلوبكم﴿: تعاىلإال احلب؟ قال اهللا  َّ ُ ُْ ُِ ُ َُ ِ ُ َ َ َّ ََ َ َ َ ِ ْ ْإن كنتم ﴿:   وقال﴾ِ ُ ُ ِ

ُحتبون اهللاَّ فاتبعوين حيببك ْ ُ ُِّ ِْ ُ ِ َّ َ َ ِ ْحيبون من هاجر إليهم﴿:   وقال﴾ُم اهللاُُّ ْ َ َِ َ ِ َ َ ْ َُّ ِ   إن رجال أتى النبي ﴾ُ
يا رسـول اهللا أحـب املـصلني وال أصـيل وأحـب :  فقال» وسلمصىل اهللا عليه وآله«

أنت مـع مـن : » وسلمصىل اهللا عليه وآله«الصوامني وال أصوم؟ فقال له رسول اهللا 
ا تريدون أما إهنا لو كان فزعة من السامء ما تبغون وم: أحببت ولك ما اكتسبت وقال

 .)١( نبينا وفزعتم إليناإىل مأمنهم وفزعنا إىلفزع كل قوم 
ّيفرتي عىل أئمة آل البيت ثـم راوي هذا احلديث :قلت هـذا  يـروي مـا حيـبط ّ

َّ، فهو يقصد هبذا احلديث أن يدلل عىل أن من حيب النبي وآل بيتـه صـلوات فرتاءاال ِّ
ُّهم ال يرضه يشء وإن مل يقم بأركان هذا الدين، وهي معادلة خطرية اهللا وسالمه علي

                                                                                                                         

    ).٨/٧٩( للكلينيالكايف  )١(
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٢١٥ 
َّغرضها  إبعاد الناس عن الدين، فلامذا أتعب نفيس بصالة وزكاة وحج وصيام وأتقي  ٍّ ٍُ ٍ ٍ ِ ْ د ُ

ِّبأحكام هذا الدين إن كان حب النبي   يكفيني، الحظ كيف صىل اهللا عليه وآله وسلمُّ
ً دين اهللا وتسفيه أركانه، فال حاجة هلا أصال، وأمر حياولون جاهدين إبعاد الناس عن

صـىل اهللا ّاهللا سبحانه هبا إنام هو من لغط القول، فيكفي اإلنسان احلب ليجاور النبي 
، وإن مل يقم بأي من واجبات الدين وهذا ما يريده بريد ومن هم عىل عليه وآله وسلم

حلديث وهـذه الكذبـة، وهـي شاكلته،  ويف هذا احلديث يروي آية هتدم أركان هذا ا
َقل إن كنتم حتبون اهللاَّ فاتبعوين حيببُكم اهللاُّ ويغفر لُكم ذنـوبُكم واهللاُّ ﴿: تعاىلقول اهللا  َ َ َ ْ ُ ُّْ ْ ْ ُ ْ ُْ َّ ُُ َ َ َُ ِْ ِْ ِ ُِ ِ ُ ُ ِ

ٌغفور رحيم  َّ ٌِ ُ َ﴾)١(. 
ِّتباع، وهذا هو مصداق احلب، أما مـن يـدعي اال حمبته بّقد قيداهللا سبحانه ّفإن 
َّ وحب نبيه صلوات اهللا وسالمه عليه وحبَّحب اهللا ِّ  الصاحلني، وهو أبعد ما يكـون َّ

ُّتباعهم، فهذا كذاب مفرت، ولن ينفعه حبه هذا قيـد أنملـه، وقـد أبطـل اإلمـام اعن  ٌ َّ ِّ
ّالقرابة بيننا وبـني اهللا عـز وجـل، وال يتقـرب إليـه إال «:ِّ هذا االدعاء بقوله»الباقر« َّ

من أطـاع اهللا وأحبنـا فهـو ولينـا ومـن عـىص اهللا مل ينفعـه «: ًوقال أيضا »بالطاعة له
َّحب عليا وأتواله ثم ال ُحسب الرجل أن يقول أ«: عنهتعاىل وقال ريض اهللا ،)٢(»حبنا ً َّ

ُّيكون مع ذلك فعاال فلو قال إين أحب رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه  فرسـول اهللا ،ًَّ
ام وسـلم ثـم ال يتبـع سـريته وال يعمـل  خري من عيل صىل اهللا عليهام وعىل آهلوسلم

                                                                                                                         

 ).٣١ (انآل عمر) ١(
 ).٦٨/١٧٩ (بحار األنوار للمجليس) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢١٦ 

ًبسنته، ما نفعه حبه شيئا   فاتقوا واعملوا ملا عند اهللا، ليس بـني اهللا وبـني أحـد قرابـة، ُّ
 . )١(».. اهللا عز وجل اتقاهم وأعملهم بطاعتهإىلأحب العباد 

 عن بريد بن معاوية العجيل، عن أيب  بسنده احلر العاميلروى :احلديث اخلامس
كل عمل عمله وهو يف حال نصبه وضاللته، :  عليه السالم  قال»الصادق«- عبد اهللا

 اهللا عليه وعرفه الوالية، فإنه يؤجر عليه، إال الزكاة فإنه يعيدها، ألنه وضـعها ّنَثم م
يف غري موضعها، ألهنا ألهل الوالية، وأمـا الـصالة، واحلـج والـصيام فلـيس عليـه 

 .)٢(قضاء
ُّوالتقول ع ْضَواللغرض من هذه الرواية ا َّوضحت :قلت َ َّعىل أئمة اهلـدى مـن َ

َّأهل البيت، وهو طلب الدنيا فقط، فهم ليسوا بطالب حق وال بطالب دين،  الحظ وٍَّّ
أهنـم ال يعـذرون خمـالفيهم فيـه ، وكيف اهتامم هؤالء الغالة باملال  القارئ أهيامعي 

ء فيها باستثناء األموال التي ّحتى إن عباداته التي سبقت هدايته املزعومة كلها ال قضا
 .!تدفع للوكالء يف غيبة اإلمام

 ): هـ١٥٠بعد (  زياد بن املنذر اهلمداين أبو اجلارود األعمى الكويف ت-٧
 .َّمرتوك احلديث، وضعفه جدا: قال أمحد بن حنبل

ًكذاب عدو اهللا، ليس يسوى فلسا: وقال حييى بن معني َّ. 
 .يتكلمون فيه: وقال البخاري

                                                                                                                         

 ).١/٣(حمد مهدي احلائري ملشجرة طوبى ) ١(
 ).١/١٣٦(لحر العاميل لوسائل ال) ٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢١٧ 
 .مرتوك:  النسائيوقال 

 .ليس بثقة: وقال يف موضع آخر
 . )١( ضعيف: وقال أبو حاتم

 .يضع احلديث: قال حييى بن حييى النيسابوري
 إىلَّاتفقوا عىل أنه ضعيف احلديث منكره، ونـسبه بعـضهم : وقال ابن عبد الرب

 . )٢(الكذب
عـن  لطويسِّوقد وردت أحاديث كثرية يف ذمه عىل لسان األئمة، منها ما رواه ا

كنا عند أيب عبد اهللا عليه السالم فمرت بنا جارية معها قمقم فقلبته، : أيب بصري، قال
جلارود، كام قلبـت ا يبأ قلب قلب قد اهللا عز وجل ّإن: فقال أبو عبد اهللا عليه السالم

 .)٣(!؟ فام ذنبي،هذه اجلارية هذا القمقم
أما ؟ ما فعل أبو اجلارود : سالم قال يل أبو عبد اهللا عليه ال:عن أيب أسامة، قالو

 .)٤ً(واهللا ال يموت إال تائها
ذكر أبو عبد اهللا عليه الـسالم كثـري النـواء وسـامل بـن أيب : عن أيب بصري، قالو

جعلت : ، قال قلتبون كفار عليهم لعنة اهللاِّكذُابون مّكذ: حفصة وأبا اجلارود، فقال
                                                                                                                         

 ).٩/٥١٧(هتذيب الكامل ) ١(
 ).٣٣٢ /٣(هتذيب التهذيب ) ٢(
 ).٢/٤٩٥(اختيار معرفة الرجال للطويس ) ٣(
 ).٢/٤٩٥(اختيار معرفة الرجال للطويس ) ٤(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢١٨ 

ابون يأتونـا فيخربونـا أهنـم َّكـذ: بون؟ قـالِّفداك كذابون قد عرفتهم فام معنى مكذ 
 .)١(بون بهِّيصدقونا وليسوا كذلك، ويسمعون حديثنا فيكذ

 : سديف بن ميمون املكي-٨
ُكان من الغالة الكذابني، وق ، وأشهر رواياته هي ما يروهيا )٢(تل يف عهد املنصورَّ

 عليه »اقرالب«حدثني حممد بن عيل : قال أنه  سديف املكي بسنده عن ابن بابويه القمي
:  قـال)٣(حدثنا جابر بن عبد اهللا األنصاري:  قط يعدله، قالًالسالم وما رأيت حممديا

أهيا الناس، من أبغضنا أهل البيت بعثه : ، فقال»صىل اهللا عليه وآله«خطبنا رسول اهللا 
يا رسول اهللا، وإن صام وصىل وزعم أنـه مـسلم؟ : قلت: اهللا يوم القيامة هيوديا، قال

 .)٤( صام وصىل وزعم أنه مسلموإن: فقال
ما كنت أظن أن هذا احلديث « : عنه قالتعاىل ريض اهللا »الصادق« ّ أنونويزعم

 .!!» أحدإىلخيرج من أيب 
ِّ ال أدري ما سبب ولعهم بتـصوير أهـل البيـت عـىل أهنـم تنظـيم رسي :قلت

ٌيكتمون شعائرهم ودينهم عن املأل، وتصوير الدين وكأنه حمصور هبم مع أ ّ  تعاىلن اهللا ِّ
                                                                                                                         

 ).٢/٤٩٥(للطويس  اختيار معرفة الرجال) ١(
 ).٣/٩ (انظر لسان امليزان) ٢(
ريض اهللا عنه تتلمذ عىل يد جابر األنصاري ريض اهللا عنه » الباقر«ّ عىل كذهبا بأن –تفيد هذه الرواية ) ٣(

 .ريض اهللا عنه فراجعها» الباقر«كام أرشنا إىل ذلك يف ترمجة 
  .)٤١٢( ص بن بابويه القمياألمايل ال) ٤(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢١٩ 
ِّقد أمر رسوله بتبليغ الدين جلميع البرش ومل يفـرق بـني أحـد، فهـل يظـن عاقـل أن  

الرسول إنام بعث ليبلغ الدين آلل البيت، ثم يقوم آل البيت بكتامن هذا الدين وعدم 
 . أنه عبثيف هذا أقل ما يقال إنإذاعته؟، 
َّلألمة مجعاء، وبلغ كل عث ُ قد ب صلوات اهللا وسالمه عليه وعىل آلهرسولنافإن 

ٌ بعلم مطلقا بل هو رمحةًاحدأص َما أمره به اهللا سبحانه، ومل خي  جلميع اخللق صلوات ً
َّاهللا وسالمه عليه، وهذه االعتقادات نابعة من هؤالء الرواة بعـدما تـأثروا مـن نبـذ 

َّالناس هلم لكذهبم ولفساد معتقدهم، فحاولوا أن يصوروا للجهلة أهنم متبعون  آلل ِّ
َّن هذا هو حال أهل البيت، ولألسف نجد الكثريين ممن تنطيل عليهم هـذه أالبيت و

 .اخلذالناألالعيب نعوذ باهللا من 
 :كثري بن إسامعيل النواء، أبو إسامعيل التيمي الكويف  -٩

 .ضعيف احلديث بابه سعد بن طريف: قال أبو حاتم
 .زائغ: وقال اجلوزجاين

 .)١(فيه نظر : يف موضع آخروقال ، ضعيف: قال النسائيو
 أعلم تعاىل، واهللا )٢(ويروى أيضا أنه قد رجع عن الغلو وفساد املذهب قبل موته

 .بحاله

                                                                                                                         

 ).٢٤/١٠٣(هتذيب الكامل ) ١(
 ).٣٦٧ /٨(هتذيب التهذيب ) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٢٠ 

 :» الكويفأبو الصباح الكناين« إبراهيم بن نعيم -١٠ 
ِّتباعه، ومل أعثر ا عنه وتعاىل ريض اهللا »الباقر«َّهو واحد من الذين ادعوا صحبة 

كتب الرجال املعتربة، ولكني تتبعت بعض أحاديثه، ووجدت له عىل ترمجة وافية يف 
 ريض اهللا »الصادق« عبد اهللا ُّبأنه نسخة مكررة ملن سبقه، وقد ورد ذمه عىل لسان أيب

 . عنهتعاىل
كنت أنا وأبو صباح الكناين : عن بريد العجيل قال  ما رواه الطويس بسندهومنها

كان أصحاب أيب واهللا خريا مـنكم، : السالمعند أيب عبد اهللا عليه السالم، فقال عليه 
كان أصحاب أيب ورقا ال شوك فيه، وأنتم اليوم شوك ال ورق فيه، فقال أبـو صـباح 

ًكنتم يومئذ خريا منكم : جعلت فداك فنحن أصحاب أبيك، قال عليه السالم: الكناين
 .)١( اليوم

هـم أهـل َّمال أدري كيف يمكن أن يثق اإلنسان ويأخذ دينه مـن رواة ذ :أقول
ة جدا، بل كيف يمكن أن يثق اإلنسان برواة هم يف احلقيقة مـن ريالبيت بروايات كث
 .!ا املنحلني أخالقي

 :ليك هذه الرواية التي توضح حال هذا الراويوإ
ً رصت يوما:  روى املجليس يف بحاره عن أيب الصباح الكناين قال:ولاحلديث األ

 إيل وصيفة ناهد فرضبت بيدي عىل رأس  باب أيب جعفر فقرعت الباب فخرجتإىل

                                                                                                                         

 ).٢/٦٣٩(اختيار معرفة الرجال ) ١(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٢١ 
قويل ملوالك إين بالباب، فـصاح مـن آخـر الـدار ادخـل ال أم لـك، : ثدهيا،فقلت هلا 

صدقت لئن : فدخلت وقلت واهللا ما أردت ريبة وال قصدت إال زيادة يف يقيني، فقال
كم،  ال فرق بيننا وبينً هذه اجلدران حتجب أبصارنا كام حتجب أبصاركم إذاّظننتم أن

 .)١(فإياك أن تعاود ملثلها
) املعجـزات(ًبعيدا عن احلديث عـن الكرامـات والفـروق بينهـا وبـني  :قلت

ودالئل النبوة، وبعيدا أيضا عن الغلو الفاحش يف نسبة اخلوارق ألئمة أهل البيـت، 
 وواحـدة مـن جواريـه »البـاقر« إحـدى إمـاء ّفإن وصول الراوي إىل حد أن يمس

ٍ اإلمام، ثم يأيت بعذر أقبح مـن ذنـب وهـو إرادة الزيـادة يف ويعتدي عىل حرمة هذا
 إىلّأي يقني يبتغي زيادته؟ إال إن كان هناك يقني يف الفسق والفجـور يـسعى ! اليقني

هانة، أهذه غرية أئمة أهـل  عىل هذه اإل»الباقر« فعل ةزيادته، ثم الحظ الربود يف رد
 .البيت عىل نسائهم وإمائهم؟

كامل رجولة املرء، بل من كامل دينه كـام يف حـديث  بيته من غرية الرجل عىلإن 
يا رسول اهللا لو وجدت «:أيب هريرة ريض اهللا عنه أن سعد بن عبادة ريض اهللا عنه قال

صـىل اهللا عليـه وآلـه رسول اهللا   قال،مع أهيل رجال مل أمسه حتى آيت بأربعة شهداء؟
عاجله بالسيف قبل ذلـك قـال كال والذي بعثك باحلق إن كنت أل:  نعم قال:وسلم

                                                                                                                         

 ).٤٦/٢٤٨(بحار األنوار للمجليس ) ١(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٢٢ 

 ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغري إىل اسمعوا :صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا  
 .)١(»منه واهللا أغري مني

ريض اهللا  عنه غريته الشديدة عىل الزهراء تعاىلوورد يف األثر عن عيل ريض اهللا 
 تعـاىللزهـراء رضـوان اهللا سيدة نساء العاملني، فريوى أنه دخل عىل اعنها وأرضاها 

  :، فوجدها تستاك، فأنشد قائالنهاع

 راك أراكغرها           ما خفت يا عود األراك بث يا عود األَقد فزت
 َواكـُواك سـلو كنت من أهل القتال قتلتك           ما فاز مني يا س

ه مل  لـ»البـاقر«َّ ويـزعم أن رد َّدعيهذا حاهلم وحال كل رشيف، ثم يأيت هذا امل
ًد جمرد التوبيخ اهلادئ عىل هذه الفعلة وقبوله ضيفا عليهْعَي ُ!. 

 : املغرية بن سعيد البجيل الكويف-١١
إياكم واملغرية بن سعيد وأبا عبـد الـرحيم فـإهنام :  حدثنا إبراهيمقال ابن عون

  .َّكذابان
 اهللا  إن:َّسمعت املغرية بن سعيد الكذاب يقول:  بن أيب املساورعبد األعىلوقال 

 وينهى )احلسن واحلسني( وإيتاء ذي القربى )فاطمة( واإلحسان )عيل(يأمر بالعدل 
 .)فالن( واملنكر )فالن أفحش الناس(عن الفحشاء واملنكر قال 

ً كان املغرية بن سعيد كذابا ساحرا:وقال جرير بن عبد احلميد ً َّ . 

                                                                                                                         

 ).٢٧٥٤( حديث رقم )اللعان(صحيح مسلم كتاب ) ١(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٢٣ 
نـريان بالكوفـة عـىل  قتل املغرية عىل إدعاء النبوة كان أسعر ال:وقال اجلوزجاين 

 . خلقهجابأالتمويه والشعبذة حتى 
 : البيت فقلـتإىل جاءين املغرية فلام صار عىل عتبة الباب وثب :وقال األعمش

 من ماء الفـرات ي طوبى ملن يرو: حيطانكم هذه خلبيثة ثم قالّ إن: فقال؟،نكأما ش
 مـن أيـن :ت قلـ،َّ إنه يلقـى فيـه املحـايض واجليـف: قال، ولنا رشاب غريه:فقلت
ُ كـان عـيل حييـى : فقلت،َّ واهللا ألسألنه: فقلت: قال األعمش، من بئر: قال؟ترشب
 من أين علمـت : قلت،ً أي والذي نفيس بيده لو شاء أحيى عادا وثمود: قال؟املوتى
ّ أتيت بعض أهل البيت فسقاين رشبة من ماء فام بقي يشء إال وقد علمته: قال؟ذلك ٌ ً. 

برئ اهللا ورسوله من املغـرية بـن  : سمعت أبا جعفر يقول:وعن كثري النواء قال
 .سعيد وبنان بن سمعان فإهنام كذبا علينا أهل البيت

 املغرية بن سعيد وأنـا شـاب وكنـت أشـبه ّ دخل عيل: إبراهيم بن احلسنقالو
ثـم ذكـر أبـا  ّ فذكر من قرابتي وشبهي وأمله يفصىل اهللا عليه وآله وسلمبرسول اهللا 

 .لع لسانهّ حتى ادً فخنقته خنقا: قال؟ يا عدو اهللا عندي:نهام فقلتبكر وعمر فلع
 وذكر األنبياء صىل اهللا علـيهم ًاّ أتاين املغرية بن سعيد فذكر علي:وقال األعمش

تاه أعمى فمسح عىل عينيـه فأبـرص أ كان عيل بالبرصة ف:له عليهم ثم قالّوسلم ففض
لت الكوفة إليه حتى نظر إليها ثـم ِمُح ف، نعم: قال؟ أحتب أن ترى الكوفة:ثم قال له

 . فرتكني وقام، سبحان اهللا، سبحان اهللا: فقلت، هلا ارجعي فرجعت:قال



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٢٤ 

 عنـه مـن ىروُلعن من املغرية بن سعيد يف ما يأ مل يكن بالكوفة :بن عديا قال  
 .)١( ً مسنداًعرف له حديثاأالزور عن عيل هو دائم الكذب عىل أهل البيت وال 

ًه وكذباته كثرية جدا، ومن املؤسف أن جتد هذه الكذبات صـدى  وأخبار:قلت ً ٌ
ًعند الكثريين، وينسبوهنا زورا وهبتانا ألهل البيت رضـوان اهللا   علـيهم، وقـد تعـاىلً

 »الـصادق« أحاديـث كثـرية يف ذمـه عـن »اختيار معرفة الرجـال«أورد الطويس يف 
 : عليه منهاتعاىلرضوان اهللا 

لعن اهللا املغرية بن :  عليهتعاىل رضوان اهللا »الصادق«   قال جعفر:احلديث األول
ال نقوله يف  نه كان يكذب عىل أيب فأذاقه اهللا حر احلديد، لعن اهللا من قال فينا ماإسعيد 

ليـه مآبنـا ومعادنـا وبيـده إأنفسنا ولعن اهللا من أزالنا عن العبودية هللا الذي خلقنـا و
 .)٢(نواصينا

عن نفسه وعن آبائه رضوان اهللا تعاىل عليهم » ادقالص«ّإن ما ذكره جعفر  :قلت
َما  ﴿: هو ما يقرره القرآن الكريم من كون العبودية هللا تعاىل وحده، كقوله جل وعال 

ِكان لبرش أن يؤتيه اهللاُّ الكتاب واحلْكم والنبوة ثم يقول للناس كونـوا عبـادا يل مـن  ِ ِ ِ ِ ِِّ ُ ًَ ْ ُ ُ ْ ََ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ ُ َُ َ َِ ََّ َُّ َّْ َ ُ ْ ٍَ
ِدون َ اهللاِّ ولـكن كونوا ربانيني بام كنتم تعلمون الكتاب وبام كنتم تدرسون ُ َ ُْ ُ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ُ َ ُ ُ ُُ ُ ُِ َِ َ َ ِّ َّ َِ ِ ِْ ِّ ََ﴾)٣( . 

                                                                                                                         

 ).٦/٧٧( لسان امليزان) ١(
 ).٢/٤٨٩(اختيار معرفة الرجال  للطويس ) ٢(
 ).٧٩( آل عمران ) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٢٥ 
ًال تقبلوا علينا حديثا :  عنه قولهتعاىل ريض اهللا »الصادق« الطويس عن وقد روى 

ن املغرية بن إة، فًإال ما وافق القرآن والسنة، أو جتدون معه شاهدا من أحاديثنا املتقدم
َّسعيد لعنه اهللا دس يف كتب أصحاب أيب أحاديـث مل حيـدث هبـا أيب، فـات قوا اهللا وال َّ

نا إذا حدثنا قلنا إ وسنة نبينا صىل اهللا عليه وآله فتعاىلِّتقبلوا علينا ما خالف قول ربنا 
 . )١( وسلمَّقال اهللا عز وجل، وقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله

 ريض اهللا تعاىل عنه، فإنام ميزان احلق والصدق هو قـول اهللا تعـاىل صدق: قلت
» البـاقر«وقول رسوله صلوات ريب وسالمه عليه وكل ما خـالفهام فـال عـربة بـه، و

ٌوغريمها من أئمة اهلدى إنام هم عباد هللا جل وعال وأتباع خلـري ولـد آدم » الصادق«و ّ
 .سيدنا املصطفى حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم

 : حممد بن مسلم بن رياح أبو جعفر األوقيص الطحان-١٢
َاملتقولنيأحد املغالني املفرتين   علـيهم، لـه تعاىلة آل البيت رضوان اهللا َّ عىل أئمُ

 تعـاىل رضـوان اهللا »الصادق«ُّالكثري من األحاديث املنكرة، وقد ورد ذمه عىل لسان 
 . عليه

: عـن أيب الـصباح، قـال بسنده  ما رواه الطويسوقد ورد يف ذمه نصوص منها
يا أبا الصباح هلك املرتبسون يف أدياهنم : سمعت أبا عبد اهللا صىل اهللا عليه وآله يقول

 .)٢(منهم زرارة وبريد وحممد بن مسلم وإسامعيل اجلعفي، وذكر آخر مل أحفظ
                                                                                                                         

 ).٢/٤٨٩(اختيار معرفة الرجال للطويس  )١(
 ).١/٣٩٤(اختيار معرفة الرجال للطويس ) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٢٦ 

لعن اهللا : سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول: وأيضا عن مفضل بن عمر، قال 
 . )١( مسلم كان يقول إن اهللا ال يعلم اليشء حتى يكونحممد بن

 :نامذج من افرتائاته
: عـن حممـد بـن مـسلم قـال  بـسندهما رواه الكليني يف الكايف:احلديث األول 

 األئمة بمنزلة رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه: سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول
  من النساء ما حيل للنبي صىل اهللا عليـه وآلـه إال أهنم ليسوا بأنبياء وال حيل هلموسلم
 . )٢( وسلما ما خال ذلك فهم فيه بمنزلة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلهَّ فأموسلم

وال خيفى عليك ما يف هذا من التجارس عىل مقام النبوة وعىل مقـام خـري  :قلت
 .اخللق حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم

 : زرارة بن أعني-١٣
 تعاىل رضوان اهللا »الصادق« و»الباقر« املغالني يف ُ املتقولني املفرتينأكربهو أحد 

 .)٣(صالَ وقد روى عن الباقر روايات كثرية مع أنه مل يلق الباقر أعليهام

                                                                                                                         

 ).١/٣٩٤(اختيار معرفة الرجال للطويس ) ١(
أن األئمة عليهم السالم بمن يشبهون فيام مىض وكراهية القول فيهم ( باب )١/٢٧٠(للكليني  الكايف) ٢(

فال يقول بحرمة ) وكراهية القول فيهم بالنبوة(لكريم الغلو يف قوله والحظ أهيا القرئ ا). ٧(  رقم )بالنبوة
 !ذلك وإنام بكراهيته فقط

 ).٢/٤٧٤( لسان امليزان ) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٢٧ 
غـض ُروايـة تبـني لنـا حـال زرارة هـذا، وبالعـسقالين وقد روى ابـن حجـر  

 :ن هم عىل شاكلته فقاله ومل عنه لتعاىل ريض اهللا »الصادق«
 يل ّإن:  حججت فلقيني زرارة بـن أعـني بالقادسـية فقـال:عن ابن السامك قال

 إذا لقيت جعفر بـن حممـد فـاقرأه منـي : فقال؟ما هي: إليك حاجة وعظمها فقلت
 : فقـال يل، فأنكرت عليـه؟له أن خيربين أنا من أهل النار أم من أهل اجلنةَالسالم وس

لقيت جعفر بن حممد أخربته بالذي كان منه  فلام ،نه يعلم ذلك ومل يزل يب حتى أجبتهإ
 ؟ومن أين علمت ذلك:  فقلت،هو من أهل النار فوقع يف نفيس مما قال جعفر: فقال
َّ من ادعى عيل علم هذا فهو من أهل النار فلام رجعت لقيني زرارة فأخربته بأنه :فقال
جـراب ومـا :  فقلـت، كال لك مـن جـراب النـورة: أنه من أهل النار فقال:قال يل
 .)١( عمل معك بالتقية: قال؟النورة

ُهذا حال من يتخذ إهله هواه، ويتخذ الشيطان وليا ي: قلت زين له الباطل ويعميه ًَّ
  .ه ووضوحهئعن رؤية احلق عىل الرغم من جال

وقد تواترت الطعون يف زرارة بحيث ال يمكن إنكار صدورها عن أئمة اهلـدى 
 ّمع أن«: األمني يف كتابه أعيان الشيعة حيث قالَّمن أهل البيت، وقد أقر بذلك حمسن

أخبار القدح كأخبار املدح مستفيضة إن مل تكن متواترة فال حمـل للجـواب بـضعف 
 .)٢(»السند بل اجلواب احلمل عىل التقية

                                                                                                                         

 )٢/٤٧٣(لسان امليزان   ) ١(
 ).٧/٥١(أعيان الشيعة حمسن األمني ) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٢٨ 

َّوطبعا قاعدة التقية هي املسامر الذي تعلق عليه كل األخبـار التـي ال تؤيـد مـا   ُ َّ
َّاعدة حتكمها، فربام حيملهـا هـو عـىل التقيـة وربـيعتقده األمني وغريه والق َّ ام غـريه َّ

ّيصححها، وحيمل سواها عىل التقية، تبعا هلوى املحد ً ، وهذا النعدام املنهجية يف !ثَّ
 .التصحيح والتضعيف

 علـيهم تعـاىلة آل البيـت رضـوان اهللا َّ أسود يف الطعن بأئمٌّولزرارة هذا سجل
 : منها ما يرويه هو عن نفسه فيقولوالروايات يف ذلك مستفيضة نذكر

أشـهد أن ال إلـه إال اهللا :  أبا عبد اهللا عليه السالم عن التشهد  فقـالُسألت -١ 
َّ التحيـات والـصلوات؟ : قلـت وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

 فسألته من الغـد ، إن لقيته ألسألنه غدا:َّ التحيات والصلوات فلام خرجت قلت:قال
ــل ذلــك قلــتعــن َّ التحيــات :َّ التحيــات والــصلوات؟ قــال: التــشهد فقــال كمث

 :فقال كمثله، قلت: ألقاه بعد يوم ألسألنه غدا فسألته عن التشهد: والصلوات، قلت
فلـام خرجـت رضطـت يف حليتـه َّ التحيات والـصلوات :َّالتحيات والصلوات؟ قال

 . )١(ًوقلت ال يفلح أبدا
علم أن هذه الروايات وأمثاهلا تؤذي كل أالكريم، مع االعتذار الشديد للقارئ 

 عليهم، ولكن الغرض من إيرادها توضـيح مـدى تعاىلٍّحمب آلل البيت رضوان اهللا 

                                                                                                                         

 ).١/٣٧٩(اختيار معرفة الرجال للطويس ) ١(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٢٩ 
ُالتجني والظلم الذي نعرض آل البيت له عندما نأخذ الروايات عن زرارة وأمثالـه،   ِّ َ ُ ِّ

 .ثم كيف نثق بمن كان هذا خلقه وهذه طباعه؟
 زرارة ّ إن:قلـت أليب عبـد اهللا عليـه الـسالم:  احلالل، قال عن زياد بن أيب-٢

قناه، وقد أحببـت أن أعرضـه عليـك ّ فقبلنا منه وصدًروى عنك يف االستطاعة شيئا
ِوهللاِِّ عىل الناس حج البيت ﴿فزعم أنه سألك عن قول اهللا عز وجل: هاته، قلت: فقال ِْ َ ُّ َْ ِ َّ َ َ

ًمن استطاع إليه سبيال ِ َ ْ َِ ْ ََ ِ َ َ  وراحلـة، ًكل مـن ملـك زادا:  وراحلة، فقالًملك زادامن  ﴾ِ
لـيس هكـذا سـألني وال هكـذا :  نعم، فقال:فهو مستطيع للحج وان مل حيج؟ فقلت

 إنام قلت كذب عيل واهللا كذب عيل واهللا لعن اهللا زرارة لعن اهللا زرارة، لعن اهللا زرارة
ب عليـه احلـج، وقد وجـ: قال يل من كان له زاد وراحلة فهو مستطيع للحج؟ قلت

. نعـم: فأخرب زرارة بذلك؟ قال: ال حتى يؤذن له، قلت: فمستطيع هو؟ فقلت: قال
 فلقيت زرارة فأخربته بام قال أبو عبـد اهللا عليـه الـسالم )١(فقدمت الكوفة: قال زياد
وصاحبكم إما أنه قد أعطاين االستطاعة من حيث ال يعلم، :  عن لعنه، فقالُّوسكت

 .)٢(م الرجالهذا ليس له برص بكال

                                                                                                                         

واإلمـام يف  وهـو بالكوفـة اإلمامأن زرارة كان يكذب عىل ىل ع التي تدل رصاحةهذه أحد الروايات ) ٢(
 .املدينة

 ).١/٣٦٠(اختيار معرفة الرجال للطويس ) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٣٠ 

 »الـصادق«الحظ عزيزي القارئ جـرأة هـذا الرجـل عـىل أيب عبـد اهللا : قلت 
 عليه، وكيف يستحل الكذب عىل لسانه، ثم عندما ينكـشف كذبـه تعاىلرضوان اهللا 

 !. ويصفه بقلة العلم»الصادق«ِّيتامدى يف غيه ويطعن يف 
ِّوأما أحاديث ذمه عىل لسان أئمة أهل البيت، فأورد لك   :منها ما ييلَّ

مررت يف الروضة باملدينة فإذا إنسان قد جذبني :  عن الوليد بن صبيح، قال- ٣
فخرجت من املسجد : استأذن يل عىل صاحبك؟ قال: ُّفالتفت فإذا أنا بزرارة، فقال يل

فدخلت عىل أيب عبد اهللا عليه السالم فأخربته اخلرب فرضب بيده عىل حليته، ثم قال أبو 
 زرارة يريدين عىل القدر عىل ّنإال تأذن له ال تأذن له، ال تأذن له ف:  السالمعبد اهللا عليه

 . )١(كرب السن، وليس من ديني وال دين آبائي
 وقد دخل عىل »الصادق« ورواية أخرى يروهيا الطويس عن أحد أصحاب - ٤

 »قالصاد«فأجابه  عن زرارة، فأجابه بأنه مل يره منذ أيام »الصادق« فسأله »الصادق«
ن مات فال تشهد جنازته إن مرض فال تعده وإال تبال و:  عليه بقولهتعاىلرضوان اهللا 

نعم زرارة، زرارة رش من اليهود والنـصارى : قال، قلت زرارة؟ متعجبا مما قال، قال
 . )٢( اهللا ثالث ثالثةّومن قال إن

                                                                                                                         

 ).١/٣٨٠(اختيار معرفة الرجال للطويس ) ١(
 ).٣٨١-١/٣٨٠ (اختيار معرفة الرجال للطويس ) ٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٣١ 
ت ال يمـو: سمعت أبا عبد اهللا عليـه الـسالم يقـول:  عن ليث املرادي قال- ٥ 

 .)١(زرارة إال تائها
 . عاش تائها فليس من الغريب إن مات تائها:قلت
سمعت أبا عبـد اهللا عليـه الـسالم يقـول أليب :  عن عمران الزعفراين قال- ٦
 عرش رجال ما أحدث أحد يف اإلسالم ما أحدث زرارة يَّيا أبا بصري وكنى اثن«: بصري

 .)٢(»من البدع، لعنه اهللا
ً، أهنم كانوا جلوسا ومعهم عذافر الصرييف وعدة من  عن كليب الصيداوي- ٧

 فابتدأ أبو عبد اهللا عليه السالم من غري :أصحاهبم معهم أبو عبد اهللا عليه السالم قال
 .)٣( لعن اهللا زرارة لعن اهللا زرارة لعن اهللا زرارة ثالث مرات:فقالذكر لزرارة، 

ٌ ليلة فإذا أنا برجل قائم  يف طريق مكةًنزلت منزال:  عن عامر الساباطي قال- ٨
 دعـا بمثلـه، فلـام ً ما رأيت أحـداء صىل مثلها ودعا بدعاًايصيل صالة ما رأيت أحد

 إذ دخل ًأصبحت نظرت إليه فلم أعرفه، فبينا أنا عند أيب عبد اهللا عليه السالم جالسا
أمتنـه ما أقبح بالرجـل أن ي:  الرجل، قالإىلالرجل فلام نظر أبو عبد اهللا عليه السالم 

فوىل الرجـل، فقـال يل أبـو : ٌرجل من إخوانه عىل حرمة من حرمته فيخونه فيها قال
ال واهللا إال أين نزلـت ذات : َّيا عامر أتعرف هذا الرجل؟ قلـت: عبد اهللا عليه السالم

                                                                                                                         

 ).١/٣٦٥(اختيار معرفة الرجال للطويس ) ١(
 ).١/٣٦٥(ويس اختيار معرفة الرجال للط) ٢(
 ).١/٣٦٥(اختيار معرفة الرجال للطويس ) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٣٢ 

ليلة يف بعض املنازل، فرأيته يصيل صالة ما رأيت أحدا صىل مثلها، ودعا بـدعاء مـا  
هذا زرارة بن أعني، هذا واهللا من الذين وصفهم اهللا  : فقال يلرأيت أحدا دعا بمثله،
ًوقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا  ﴿: عز وجل يف كتابه فقال ُ َ ََّ َ َ َْ َ ُ َ َ َ ْ َ ََ َْ ُ ٍَ ِ ِ ِِ﴾)١(. 

 :وأما أخبار غلوه وكذبه فهي أيضا كثرية ولكن أكتفي منها بالتايل
 :ن زرارة عن أيب جعفر عليه السالم قـال عروى الصفار بسنده :احلديث األول

 فتزادون ال يعلمـه رسـول اهللا صـىل اهللا : قلت:نا نزاد نفدنا قالأ لوال :سمعته يقول
  وسلم عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلهَضِرُ إذا كان ذلك ع: قال؟ وسلمعليه وآله

 .)٢(مر إليناوعىل األئمة ثم انتهى األ
وهو من هذه األقوال بريء وحاشا هللا » الباقر«ىل ترصيح بنزول الوحي ع :قلت
بمثل هذا، فهذا القول طعن رصيح يف خامتية نبوة حممد وهو طعن » الباقر«أن ينطق 

 . يف كتاب اهللا نعوذ باهللا منه ومن قائليه
َمـا عبـد اهللا :  عن زرارة بن أعني عن أحدمها عليهام السالم قال:احلديث الثاين ِ ُ
 .)٣(بيشء مثل البداء

                                                                                                                         

 ).٣٦٨-١/٣٦٧(اختيار معرفة الرجال للطويس ) ١(
 ).٤١٤(ص  بصائر الدرجات ) ٢(
 ).١( حديث رقم )البداء( باب )١/١٤٦(الكايف للكليني ) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٣٣ 
لم ما مل يكن يعلم، ويف هـذا نـسبة اجلهـل هللا َ قد عتعاىل البداء هو أن اهللا :قلت 

 ريض »الـصادق« أو»الباقر«والعياذ باهللا، وحاشا هللا أن تصدر مثل هذه األقوال عن 
 .ام عنهتعاىلاهللا 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٣٤ 

 رابعالفصل ال 
 ُدِّحَُوذلك الرجل امل... »الباقر«اإلمام 

َّأتم لنـا فـ يف تبليـغ رسـالة ربـه، ًجهدانبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ال ُمل يأل     
َّالدين وتركنا عىل املحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك، وقد شهد له  ِّ

ْاليوم أكملت لُكم دينُكم وأمتمت عليُكم ﴿: َّاهللا عز وجل بذلك فقال يف كتابه العزيز ْ َ ْ ْ َ َْ َ ْ ََ َ ْ َْ ُ ُْ َ ََ ِ ْ
ْنع ًمتي ورضيت لُكم اإلسالم ديناِ ِ َِ ْ ُ َ ََ ِ َ ُ ِ  . عن أمتهًاّ خري ما جيزي به نبيَّ، فجزاه اهللا عنا)١ (﴾َ

ومل خيتص النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم أحدا من أمته بتعاليم خاصة يمكن أن 
ّتتداول من بعده عليه الصالة والسالم رسا أو عالنية، فقد أكمل الدين متت النعمة ُ ّ. 

بيشء إن رسولكم كان خيصكم : قيل لعيل: ند أمحد عن احلارث بن سويد قالويف مس
ما خصنا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بـيشء مل خيـص بـه : دون الناس عامة قال 

 فاخرج صحيفة فيهـا يشء مـن أسـنان اإلبـل ،الناس إال بيشء يف قراب سيفى هذا
 فيها حـدثا أو آوى حمـدثا فـإن ن املدينة حرم من بني ثور إىل عائر من أحدثأوفيها 

ة ّعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه يوم القيامة رصف وال عدل وذم
املسلمني واحدة فمن أخفر مسلام فعليه لعنه اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه 

                                                                                                                         

 ).٣(املائدة آية ) ١(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٣٥ 
واملالئكـة يوم القيامة رصف وال عدل ومن توىل مـوىل بغـري أذهنـم فعليـه لعنـه اهللا  

  .)١(والناس أمجعني ال يقبل منه يوم القيامة رصف وال عدل

ُإنا نحن ﴿ : بحفظ هذا الدين وصونه، فقال يف كتابه الكريمتعاىلوقد تكفل اهللا  ْ َ َّ ِ
َنزلنا الذكر وإنا له حلافظون ُ َ ِِّ َ َُ ََ َّْ َِ ْ َ َّ، فحفظ كتابه وصانه من التحريف والتبديل، وقيض )٢(﴾َّ

َّللسنة من ال َّعلامء واحلفاظ من يقوم بحفظها وصوهنا عـن كـذب الكـاذبني ووضـع ُ
ــه »البــاقر«َّالوضــاعني، والنــاظر يف الــرتاث املنــسوب آلل البيــت ولإلمــامني   وابن

 والتلفيـق الـذي طـال ّ عىل وجه اخلصوص يرى الكم اهلائل مـن الـدس»الصادق«
هتذيب (فتتاحية كتابه اُرواياهتام بحيث يصدق عىل تلك الروايات ما قاله الطويس يف 

ابنا حُذاكرين بعض األصدقاء أيده اهللا ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أص«):األحكام
ختالف والتباين واملنافاة والتضاد وما وقع فيها من اال دهم اهللا ورحم السلف منهم،ّيأ

حتى ال يكاد يتفق خرب إال وبإزائه مـا يـضاده وال يـسلم حـديث إال ويف مقابلـه مـا 
 .)٣(»يهيناف

ة الـشعواء التـي  ريض اهللا عنه عىل صد هذه احلمل»الباقر«وهلذا حرص اإلمام 
ّاستهدف هبا حاث ُنسب إليه حتى يعرض قبل ذلك عىل ُ الناس عىل عدم قبول كل ما يًاُ

                                                                                                                         

 .ده صحيح عىل رشط الشيخني، قال عنه الشيخ شعيب األرنؤوط إسنا) ١/١٥١(مسند أمحد ) ١(
 .)٩ (احلجر) ٢(
 ).٤٥(هتذيب األحكام ص) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٣٦ 

ّالكتاب والسنة فإن عارض القول املنسوب له الكتاب والسنة كـان   أول النـاس  هـوَّ
 . ًبراءة منه

، وقوله وابنه )١ (» كتاب اهللا والسنةإىلل يشء خالف كتاب اهللا رد ك«: وهلذا يقول
ق علينا إال بام يوافق كتـاب اهللا ِّالتصد«:  ريض اهللا عنهام لبعض أصحاهبام»الصادق«

  .)٢ (»وسنة نبيه
فآل البيت عليهم السالم هم كغريهم تبع لكتـاب اهللا وسـنة نبيـه املـصطفى ال 

 .العكس
َّ ريض اهللا عنه من سادات املوحدين،  ومن أئمـة العبـاد »رالباق«لقد كان اإلمام  َِّّ

  .)٣ (» ومخسني ركعةةكان يصيل يف اليوم والليلة مائ«نه أفقد روي عنه 
، فقد حفظ تعاىل اهللا إىللقد كان ريض اهللا عنه يعي جيدا أمهية الدعاء والترضع 

ْلئن شَكرتم ألزيدنُكم ﴿َ :وقلت«:ربهل يف مناجاته عن أبيه اإلمام زين العابدين قوله ْ َّْ َ ُِ َ َ ِ
ٌولــئن كفــرتم إن عــذايب لــشديد ُِ َِ ََ َِ َ َّ ََ ِ ْ ْ َادعــوين أســتجب لُكــم إن الــذين ﴿ :وقلــت،)٤(﴾َ ْ ِْ َّ ََّ ِ ْ ِْ َ َ ِ ُ

َيستْكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين َ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ُ َّْ َ َُ ُ ْ َِ َ  وتركـه ةفسميت دعاءك عبـاد، )٥(﴾ِ
                                                                                                                         

 ).٢/٣٦٦(لحر العاميل لالفصول املهمة يف أصول األئمة ) ١(
 ).٤٧( حديث رقم )وجوه اجلمع بني األحاديث املختلفة وكيفية العمل هبا(الوسائل باب ) ٢(
 ).٧/٤٦٤(تاريخ اإلسالم ) ٣(
 ).٧ (إبراهيم) ٤(
 ).٦٠(غافر) ٥(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٣٧ 
قل عنه ريض اهللا عنه ُ، وهلذا ن)١ (»دخول جهنم داخرينًاستكبارا، وتوعدت عىل تركه  

مـا : أي العبادة أفضل؟ فقـال«: ُ وقد سئل مرة)٢(»أفضل العبادة الدعاء«ترصحيه بأن 
 »البـاقر«ُفال عجب حينئذ أن خيلص اإلمـام  )٣(»ُمن يشء أفضل عند اهللا من أن يسأل

َّترصف إال هللا عز وجل  الالدعاء خلالقه عز وجل لعلمه بأن الدعاء عبادة والعبادة ُ. 
ِّأصـبحت وريب حممـود «:لقد كان من دعائه ريض اهللا عنه إذا أصـبح أن يقـول

 .)٤ (» ً، وال أختذ من دونه ولياً، وال أدعو معه إهلاًأصبحت ال أرشك باهللا شيئا
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).٢٢٤(الصحيفة السجادية ص) ١(
  )٧/٣٠() استحباب إختيار الدعاء عىل غريه من العبادات املستحبة(باب الوسائل للحر العاميل) ٢(
 ) باب القول عند اإلصباح واإلمساء-كتاب الدعاء ()٢/٣٨٨(الكايف ) ٣(
 ). باب القول عند اإلصباح واإلمساء-كتاب الدعاء ()٢/٣٨٨ (الكايف) ٤(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٣٨ 

 :»الباقر«من أدعية اإلمام  
 وحده ال رشيك لـه، لـه ال إله إال اهللا«: كان من دعائه ريض اهللا عنه يف التهجد

امللك وله احلمد حييي ويميت، ويميت و حييي وهو حي ال يموت بيده اخلـري وهـو 
عىل كل يشء قدير، اللهم لك احلمد يا رب أنت نور السموات واألرض فلك احلمد 
وأنت قوام السموات واألرض فلك احلمد، وأنت مجال الـسموات واألرض فلـك 

وأنت رصيخ املسترصخني فلـك رض فلك احلمد، احلمد وأنت زين السموات واأل
َّاحلمد، وأنت غياث املستغيثني فلك احلمد، وأنت جميب دعوة املضطرين فلك احلمد 
وأنت أرحم الرامحني الرمحن الرحيم فلك احلمد، اللهم بك تنزل كـل حاجـة فلـك 

لهم   الاحلمد، وبك يا إهلي أنزلت حوائجي الليلة فاقضها يا قايض حوائج السائلني،
أنت احلق وقولك احلق ووعدك احلق وأنت مليك احلق أشـهد أن لقـاءك حـق وأن 

اجلنة حق والنار حق والساعة حق آتية ال ريب فيها وأنك تبعث من يف القبور، اللهم  
لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر يل ما 

 .)١ (» ال إله إال أنت وما أرسرت وما أعلنت أنت احلي وما أخرتقدمت
املبارك بام فيه من الترضع للخالق عـز وجـل َّفتأمل عزيزي القارئ هذا الدعاء 

َّ، وقارن بني ذلك وبني من يـدعي وطلب قضاء احلوائج من اهللا تعاىل وحده ال سواه

                                                                                                                         

 ).١٦٤(للطويس ص مصباح املتهجد) ١(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٣٩ 
َّتباع وحب آل البيت ويطلب حاجاته من غري اهللا، أين هو من فعل أئمة آل البيـت؟ ا  ّ ِّ

  يقتدي هبم يف دعائه ورجائه؟ وملاذا يرشك مع اهللا غريه يف الدعاء؟وملاذا ال
اللهم إين أسألك يـا حلـيم ذو أنـاة غفـور «: كان من دعائه ريض اهللا عنهلقد و

ودود أن تتجاوز عن سيئايت، وما عندي بحسن ما عندك، وأن تعطيني من عطائك ما 
 رسولك، وأن تعطيني عن يسعني وتلهمني فيام أعطيتني العمل فيه بطاعتك وطاعة

عفوك ما أستوجب به كرامتك، اللهم أعطني ما أنت أهله، وال تفعل يب ما أنـا أهلـه 
 قط إال منك، يا أبرص االبرصين، ويا أسمع السامعني، ويا ًصب خرياأفإنام أنا بك ومل 

، صل عىل حممد و آل أحكم احلاكمني ويا جار املستجريين، ويا جميب دعوة املضطرين
 .)١(»حممد

، فآل بعض الناس يف زماننا هذاَّسبحان اهللا، شتان بني فعل آل البيت وبني فعل 
َّنه جار املستجريين وأنـه جميـب دعـوة أالبيت ريض اهللا عنهم يدعون اهللا و يعلمون 

ٌاملضطرين، وبعض من يدعي أنه متبع َّ هلم يدعو و  للرسول صىل اهللا عليه وآله وسلمَّ
 صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم يستجري بمحمد »الباقر«َاهللا ومل نر غري اهللا ويستجري بغري 

ن ره يستجري بعيل أو فاطمة أو احلـسومل نره يستجري بأحد األنبياء أو الصاحلني، ومل ن
ًواحلسني ريض اهللا عنهم وأرضاهم وهم أفضل منه وأجل مكانة منه عند اهللا   بل تعاىلُّ

ًه خملصا له الدين، وقد ورد عنه قوله ريض اهللا نراه يطلب من اهللا ويسأل اهللا ويلجأ إلي

                                                                                                                         

 .)٨٨/١٨٨(بحار األنوار للمجليس ) ١(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٤٠ 

َّاللهم من كانت له حاجة ههنا وههنا، فإن حـاجتي إليـك وحـدك ال رشيـك «: عنه 
، ونرى من تكون حاجته عند أيب الفضل وعند احلسن واحلسني وعند غريهم )١(»لك

 هؤالء ؟ وهلصىل اهللا عليه وآله وسلمن هلدي النبي ومن عباد اهللا، فهل هؤالء متبع
  ريض اهللا عنه ؟ »الباقر«ن هلدي ومتبع

َله دعوة احلق والذين يدعون مـن دونـه ال ﴿:تعاىلواقرأ معي قول اهللا تبارك و َِّ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َُ ُْ ْْ ُِّ َ
ِيستجيبون هلم بيشء إال كباسط كفيه  ِ ِْ َ ُ ََّ َ ََ َ َّ ِ ٍ ْ َ ِ ُ ِ َ َ املاء ليبلـغ فـاه ومـا هـو ببالغـه ومـا دعـإىلْ ُ َ َ َ َ ُ ْ ََ َِ ِ ِ ِِ ُ َ ََْ اء ُ

ٍالَكافرين إال يف ضالل َ َ ِ َّ ِْ َ ِ  :  ريض اهللا عنه هلذه اآلية»الباقر«، ثم اقرأ تفسري )٢(﴾ِ
ِّ له دعوة احلق ﴿« َ ْ ُ َ َ َ والذين يـدعون، ﴿نه يدعى فيستجيبإ ف﴾ُْ ُ ْ َ َ َِ أي يـدعوهم  ﴾َّ

ٍ بيشء﴿املرشكون ْ َ ِ إال كباسط كفيه، ﴿من الطلبات ﴾ِ ِ ِْ ََّ َ َ َّ من أي إال استجابة كاستجابة ﴾ِ
 املاء ليبلغ فاه يطلب منه أن يبلغه من بعيد أو يغـرتف مـع بـسط كفيـه إىلبسط كفيه 
ِوما هو ببالغه﴿، ليرشبه ِ ِ َ َ َِ ُ ن املاء مجاد ال يشعر بدعائه وال يقـدر عـىل إجابتـه وال أل ﴾َ

 .يستقر يف الكف املبسوطة، وكذلك آهلتهم
هذا مثل رضبـه اهللا «: ل ريض اهللا عنه أنه قا»الباقر« وروى عيل بن إبراهيم عن 

للذين يعبدون األصنام، والذين يعبدون اآلهلة من دون اهللا فال يستجيبون هلم بيشء 
 إال يف ضـالل  املـاء ليتناولـه مـن بعيـد، وال ينالـهإىلوال ينفعهم إال كباسـط كفيـه 

 فـإهنم ال جـار يف األصـنام واآلهلـة املجازيـةهذا املثل « وقد قال املجليس ،»وبطالن
                                                                                                                         

 . الباب الثالث واألربعون)٩١/٢٧٠(بحار األنوار املجليس ) ١(
 ).١٤(الرعد ) ٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٤١ 
 غريهم إال بتيـسري اهللا وتـسبيبه وهـو مالـك الرقـاب إىلون عىل إيصال املنافع يقدر 

َأفاختذتم من دونه أوليـاء﴿:ومقلب القلوب ومسبب األسباب وكذا قوله ْ ُِ ِ َِ َِّ ُ ْ ََ ظـاهره  ﴾َّ
 .)١ (»يف األصنام وجيري يف غريها

َّحممد صلوات اهللا وسالمه عليه وهـو أحـب النـاس إن  م  اهللا، وهـو أكـرمهإىلُّ
َّهم منزلة عنده، ال يقدر عىل نفع أحد إال بإذن اهللا عز وجل، وقد قال اهللا ّوأجل  تعـاىلَّ

ُولئن سألتهم من خلق الساموات واألرض ليقولن اهللاَُّ قل أفرأيتم ﴿: يف كتابه الكريم َْ َّ َ َ َ ْ ُ ََ ََ ْ َ َّ َّ ََ ُ ُْ ُ َ ْ َ ْ ََ َ َِ َِ َ
َما تدعون من دون اهللاَِّ إن أرادين اهللاَُّ ِ َ َُ ََّ ْ َِ ِ ِ ُ ْ ْ برض هل هن كاشفات رضه أو أرادين برمحة هل َ َْ ُ ٍَ ِ َِ ْ ُ ُ َُ َِ ِِ َ ْ ََّ َ ِّ ٍَّ َ

َهن ممسَكات رمحته قل حسبي اهللاَُّ عليه يتوكل املتوكلون ُْ ُُ ُ َ ِّْ ََّ َ َ ْ َ ََّ َ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َُ ْ َِ ْ  األصـنام ٍجار يف، وهذا )٢(﴾ُ
 مـن دون  غريها، ولنا أن نسأل هل يقدر الويل بل وحتى النبي أن يكشف الـرضيفو

َن مل يكن عىل ذلك بقادر أوليس األوىل أن ندعو من هـو قـادر إف َّإذن اهللا عز وجل؟ ْ ََ َ
 ؟عىل ذلك
 هللا، وهم واهللا ٌ بكر وعمر ما هم إال عبادا واحلسن واحلسني وأبًا وعلي»الباقر«إن 

ّغري قادرين عىل دفع الرض َّ عن أنفسهم حتى يدفعوه عن غريهم، بل إن من يستغيثون ُ
َحلسني وبغريه من أولياء اهللا يقرون با ُّ ِ ُأهنم قد قتلوا، بُ َّأن احلسني ريض اهللا عنـه قـد وَّ

َمات عطشانا ريض اهللا عنه، فكيف تستغيثون بمن مل يقدر أن يسقي نفسه رشبة ماء؟ ً 

                                                                                                                         

    ).٦٨/١١٥(بحار األنوار املجليس ) ١(
 ).٣٨(الزمر) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٤٢ 

 َّ فقد مسه الرض واملرض فلم يقدرٌولنا يف نبي اهللا أيوب عليه السالم عظة وعربه، 
َّنفسه إال بدعاء اهللا عز وجل، بل وعىل أن يدفعه عن   صلوات  ًان خري األنبياء حممدإَّ

َّ ومالذا إال ًأَّاهللا وسالمه عليه قد مسه الرض واملرض والضيق فلم جيد ملج َّ اهللا عز إىلً
 وعيل وعمر و العبـاس وكـل الـصاحلني ريض اهللا »الباقر«، وكذا حال األئمة ّوجل

 .عنهم أمجعني
ّدعة شيطانية فحواها أن هؤالء الذين يلجئون إىل األوليـاء وال يغرتن مغرت بخ 

ّوالصاحلني إنام يستشفعون هبم هللا لقرهبم منه ال اعتقادا أللوهيتهم فإنه ل  هلـوعمـري ً
َّعني فعل عبدة األصنام، واقرأ معي هذه اآليات من كتاب اهللا وقارن بني فعل جهال 

 . هذا العرص وبني فعل جاهلية ما قبل اإلسالم
ْويعبدون من دون اهللاِّ مـا ال يـرضهم وال يـنفعهم ﴿:  يف كتابه العزيزتعاىلقال  ْ َُ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ََ ََ َُ ُّ ُ ِ ِ ُ

ِويقولون هـؤالء شفعاؤنا عند اهللاِّ قل أتنبئـون اهللاَّ بـام ال يعلـم يف الـساموات وال يف  َِ َ َ ْ َُ َ ْ َ ِّ َ َ َِ َِ َّ ُ َ ِ َ ُ َ َ ُُ ُ َُ ُ َ ََ ُ َ
َاألرض سبحانه و ُ َ َْ ُ ِْ ُ عام يتعاىلَ َّ َرشكونَ ُ ِ ْ﴾)١( . 

   قد يقول قائـل أن املقـصود بالـشفعاء هـم األصـنام فقـط ال قبـور األوليـاء 
ْإن تدعوهم ال يـسمعوا دعـاءكم ﴿:  قراءة قول اهللا عز وجلإىلوالصاحلني، فأدعوه  َ ْ ُْ َ ُُ ُ َ َ ُ ْ َ ِ

ِولو سمعوا ما اسـتجابوا لُكـم ويـوم القيامـة يْكفـرون بـرشكُك ِ ِ ِ ِْ ِ َ ُُ َ َ ْ ْ َ ََ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َْ َ ُم وال ينبئـك مثـل ََ َْ ِ َ ُ ِّ ُ ََ ْ
ٍخبري ِ َ﴾)٢(. 

                                                                                                                         

   ).١٨(يونس) ١(
 ).١٤(فاطر) ٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٤٣ 
ْ ولو سمعوا ما استجابوا لُكم﴿ :تعاىلَّوتأمل قوله   ْ َ ََ َُ َ ُ ْ ََ ، وكلنا نعلم أن األصـنام  ﴾ِ

َّصم بكم ال تعقل وال تسمع، وأيضا تأمل معي قوله  ٌ ْيْكفرون برشكُكم﴿:تعاىلًٌّ ُِ ِْ ِ َ ُ ً إذا  ﴾َ
 من يكفر برشك املرشكني يوم القيامة وهم املقصود من هذه اآلية من يسمع ويعقل بل

َّاألولياء والصاحلون، الذين يتربؤون من كل من يدعوهم ويرشكهم مع اهللا يف الرجاء  ِّ
ُّالطلب، ونرى يف آية أخرى تربواخلوف و  عيسى بن مريم عليه السالم ممن أرشكـه ءَّ

َوإذ قال اهللاُّ يا عيسى ابن م﴿: ةمع اهللا يف األلوهي ََ ْ َ َِ َ َ ْ َريم أأنت قلت للناس اختذوين وأمي ِ ِّ َ ُْ ِ َ ََ َِ ُ ُِ َِّ َّ َ َ
ُإلـهني من دون اهللاِّ قال سبحانك ما يُكون يل أن أقول ما ليس يل بحق إن كنت قلتـه  َ َ ْ َ َ ْ ُ َُ َْ َ َ َ َُ ُ ْ ُ َُ ُ ِ ٍِّ ِ ِ َِ َ ُ َْ َ َ ِ ِ ِ

َفقد علمته تعلم ما يف نفيس وال أعلم ما يف نفسك إنك أ ََ ََّ َ َ َ َ ِْ ِ ِْ ْ َ َِ َِ ُ َ ُ َْ َ َْ ََ ْ ُ ِنت عالم الغيوبِ ُ ُ ْ ُ َّ َ ، وقـد )١(﴾َ
َّيقول قائل هنا أن النصارى قد قالوا إن املسيح إله فذلك هو املقصود وال دخل هلـذه  َّ
َّاآلية يف الشفاعة والشفعاء، فأقول إن النصارى مل يقولوا أبدا أن مريم إله والأهنا ابنة  ً َّ

َّإله، بل هم يعرتفون أهنا برش وأهنا من  ه السالم ولكنهم يستشفعون هبـا  آدم علينسلَّ
َّ وبأهنا تأليه ملريم وإرشاكها مـع ًاَّ وقد اعترب اهللا جل وعال هذه الشفاعة رشك،عند اهللا

َّاهللا يف الطلب فلنتنبه مجيعا ، وال يغر َّنا فعل اآلباء واألجـداد، فـاحلق أحـق أن يتبـع ً ُ ُّ
نقلـوا إلينـا هـذا الـدين  وصحابته وآل بيته هم من صىل اهللا عليه وآله وسلموالنبي 

ي من عذاب اهللا يوم القيامة، وجيـب علينـا أن ال نجُبفعلهم نقتدي، وفعلهم هو املو
َّ ممن يدعون العلم والفقه، فهذا ال يغني عنا يوم القيامة تغافلنيننخدع بقول بعض امل َّ

                                                                                                                         

 ).١١٦(املائدة ) ١(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٤٤ 

َوقـالوا ربنـا إنـا أطعنـا سـادتن﴿: تعـاىلمن اهللا شيئا، فقد قال   َ ََ ََّ ْ َّ ََ ََ ََ ِ َا وكرباءنـا فأضـلونا ُ َُّ َ َ َ َ َ ُ َ
َالسبيال ِ ّ، وهذه هي حجتنا نحن أيضا إن أطعنا الضالني املضلني، فعنـدما يـسألنا )١(﴾َّ ً َّ

 يا عبادي ملا أرشكتم معي غريي وسألتم غريي ممن ال ينفعكم وال :ُّرب العزة ويقول
َّأن مـن  وأمل تعلمـواِّيرضكم؟ أمل تعلموا بأين قـايض احلاجـات ومفـرج الكربـات؟ 

ٍ هم عباد يل وال يقدرون عىل فعل يشء إال بإذين؟ تستغيثون هبم ٌ 
يا بنـي مـن «: ريض اهللا عنهام»الصادق«َّانه قال البنه جعفر » الباقر«وروي عن 

ً اهللا عز وجل كان حقا عىل اهللا أن يعافيه مـن إىل ابتيل به من الناس، وشكى ًكتم بالء
 .)٢(»ذلك

َّريض اهللا عنـه ابنـه بكـتم الـبالء عـن النـاس » بـاقرال«ويف هذه الرواية ينصح 
ًفأين هذا ممن يلجأ إىل القبـور ويتـرضع ألصـحاهبا طالبـا مـنهم  اهللا، إىلوالشكوى 

 .الشفاء أو الرزق أو تفريج الُكرب؟
اللهم لك ركعت ولك  «:ريض اهللا عنه كان يقول يف ركوعه» الباقر «ّروي أنو

توكلت وأنت ريب، خـشع لـك سـمعي خشعت وبك آمنت، ولك أسلمت وعليك 
 .)٣ (»وبرصي وخمي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي هللا رب العاملني

                                                                                                                         

 ).٦٧ (األحزاب) ١(
   ).ما سلك واديا فذكر اهللا( باب )٩٠/٢٩٦(بحار األنوار للمجليس ) ٢(
 ).استحباب الذكر والدعاء يف الركوع( باب )٨٢/١١٠(بحار األنوار للمجليس ) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٤٥ 
ِّتباعه فيقول خشعت للويل فالن وذللت للويل فالن، أين هـو ا ويأيت من يدعي  

 ريض اهللا عنه؟» الباقر«من فعل 
 متى نشأ الرشك؟

 »الباقر«وا عند أيب جعفر َذكر:  عن أيب املطهر قالروى ابن أيب حاتم يف تفسريه
ذكـرتم يزيـد بـن : فلام انفتل من صالته قـال:  يزيد بن املهلب قال،وهو قائم يصيل

ًاملهلب أما إنه قتل يف أول أرض عبد فيها غري اهللا، قال ذكر ودا رجال صـاحلا وكـان  ً
ًحمببا يف قومه فلام مات عكفوا حول قربه يف أرض بابل وجزعوا عليه فلام رأى إبليس 
جزعهم عليه تشبه يف صورة إنسان ثم قال إين أرى جزعكم عىل هـذا الرجـل فهـل 

نعم، فـصور هلـم مثلـه، :  قالوا؟لكم أن أصور لكم مثله فيكون يف ناديكم فتذكرونه
هل لكم أن : قال ووضعوه يف نادهيم وجعلوا يذكرونه، فلام رأى ما هبم من ذكره قال

نعـم، :  قـالوا؟ه ليكون له يف بيته فتذكرونهًأجعل يف منزل كل واحد منكم متثاال مثل
ًفمثل لكل أهل بيت متثاال مثله فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به، قال وأدرك أبناؤهم : قال

فجعلوا يرون ما يصنعون به قال وتناسلوا ودرس أثر ذكرهم إياه حتى اختـذوه إهلـا 
الـصنم الـذي » دو«يعبدونه من دون اهللا أوالد أوالدهم، فكان أول ما عبد غـري اهللا

 .)١ (ا سموه ود

                                                                                                                         

 .)١/١١٩(بن كثري الالبداية والنهاية  ) ١(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٤٦ 

َّ الرشك، وكان أول استدراجه هلم إىلفانظر كيف استدرج إبليس لعنه اهللا الناس  
 إىلاالعتكاف حول قرب رجل صالح واستشفاعهم به، وهذا عني حال الناس اليوم و

 .اهللا املشتكى
 الدعاء هو العبادة

ُوقال ربُكم ﴿: يف كتابه الكريمتعاىلقد قال ل َُّ ََ َادعـوين أسـتجب لُكـم إن الـذين َ ْ ِْ َّ ََّ ِ ْ ِْ َ َ ِ ُ
ــرين ــنم داخ ــيدخلون جه ــاديت س ــن عب ــستْكربون ع َي َ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ُ َّْ َ َُ ُ ْ َِ َ ــل )١(﴾ِ ــه ج ــل قول َّ، وتأم َّ

ِادعوين﴿وعال ُ ِعباديت﴿ثم قوله﴾ْ َ َ فاملستكرب عن دعاء اهللا هو مـستكرب عـن عبادتـه ﴾ِ
 .سبحانه

: أي العبادة أفضل؟ فقال: ليه السالم ع»الباقر« الصرييف سأل ًاوروي أن سدير
 اهللا إىلما من يشء أفضل عند اهللا من أن يسأل ما عنده ويطلب منه، وما أحد أبغض «

 .)٢ (»ممن يستكرب عن عبادته وال يسأل ما عنده
 أما لك يف هدي النبي وآل ،فكيف يا عبد اهللا ترصف أفضل العبادات لغري اهللا؟

 .بيته أسوة حسنة؟
 .)٣ (»ال يلح عبد مؤمن عىل اهللا يف حاجته إال قضاها له «:ريض اهللا عنهواقرأ قوله 

 .!) حاجاتكمىضتشفعوا يب وبغريي من أهل البيت لتق( :ومل يقل
                                                                                                                         

 ).٦٠(غافر) ١(
 ).٤/١٩(عوايل اللئايل ابن ايب مجهور األحسائي ) ٢(
 ).١٨٩ (الداعي ابن فهد احليل صعدة ) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٤٧ 
 من دعائه يف الشدة ليس ًه يف الرخاء نحواؤينبغي للمؤمن أن يكون دعا«: وقوله 

 .)١ (»نه من اهللا بمكانإوال يمل من الدعاء فإذا أعطى فرت 
ُّ عىل عظم قدر الـدعاء ونـص عـىل أن الـدعاء مـن اهللا بمكـان »الباقر«َّ دلل قد َّ

 فكيف يرصف لغري اهللا تعاىل؟
  :»مكارم األخالق للطربيس«واقرأ هذه الرواية يف 

َّ عليه السالم فضل بعريي، فقال »الباقر«كنت مع :  قالءعن أيب عبيدة احلذا«      َ َ
ا من الضاللة رد ياللهم راد الضالة، هاد«: أقولصل ركعتني ثم قل كام: عليه السالم

يـا أبـا عبيـدة تعـال : ثـم قـال عليـه الـسالم»عيل ضالتي فإهنا من فضلك وعطائك
د عىل الطريق، فقال عليه فاركب، فركبت مع أيب جعفرعليه السالم فلام رسنا إذا سوا

 .)٢ (»ا عبيدة هذا بعريك فإذا هو بعريييا أب: السالم
ِّيف حياته يعلم من معه أن يتقرب  »الباقر«فهذا  َ  اهللا بالعمـل الـصالح عنـدما إىلُ

 )اسـتغث يب أو بأجـدادي( : ومل يقل له اهللا وحدهإىلَّ ثم بالدعاء »صل ركعتني«قال 
َيا أهيا الذين آمنـوا اتقـوا اهللاَّ وابتغـوا إليـه الوسـيلة ﴿:َّوهذا مصداق قوله عز وجل ْ ْ ُ َْ ْ َ َِّ ِ َِ ْ َ َ َِ ُ َ َّ ُ َ َُّ َ

ِوجاه َ َدوا يف سبيله لعلُكم تفلحونَ ْ ُْ َِ ُِ ُْ ََّ َ ِ ِ ِّ فالوسيلة التي يأمرنا رب العزة باختاذها هـي )٣(﴾ِ َّ ِ ُّ

                                                                                                                         

 ).١٨٧-١٨٦(عدة الداعي ابن فهد احليل ص) ١(
 ).٢٦٠-٢٥٩(ص مكارم األخالق للطربيس) ٢(
 ).٣٥ (املائدة) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٤٨ 

 ريض اهللا، فأمر من معه بالعمل الصالح ليكون »الباقر«العمل الصالح وهذا ما فهمه  
ِ اهللا عز وجل ويتبع العمل الصالح بالدعاءإىلقربة  ْ ُ َّ.  

أفضل ما توسـل : «: الق ريض اهللا عنه »الباقر«  يف بحاره أن املجليسقد روىو
به املتوسلون االيامن باهللا ورسوله ، واجلهاد يف سـبيل اهللا ، وكلمـة االخـالص فإهنـا 
الفطرة  وإقامة الصالة فإهنا امللة ، وإيتاء الزكاة فإهنا مـن فـرائض اهللا وصـوم شـهر 

ين ، ومدحضة للـذنب   للدترمضان فإنه جنة من عذاب اهللا ، وحج البيت فإنه ميقا
وصلة الرحم فإنه مثراة للامل منساة لألجل ، والصدقة يف الرس فإهنا تـذهب اخلطيئـة  
وتطفئ غضب الرب ، وصنايع املعروف فإهنا تدفع ميتة السوء وتقي مصارع اهلـوان  

  أال ،يامن الكذب جمانب اإلّنإأال فاصدقوا فان اهللا مع من صدق ، وجانبوا الكذب ف
 الكاذب عىل شـفا خمـزاة وهلكـة ، أال ّادق عىل شفا منجاة وكرامة ، أال وإن الصّوإن

وا األمانة إىل مـن ائتمـنكم  ّ تعرفوا به ، واعملوا به تكونوا من أهله ، وأدًوقولوا خريا
  .)١(»وصلوا من قطعكم ، وعودوا بالفضل عليهم

قه وإنام هـي وسائط بني العبد وخالاختاذ األولياء والصاحلني بفليست الوسيلة 
 .عبادات يتوجه هبا العبد إىل خالقه رجاء رمحته وخوفا من عذابه

 أنـه) موىل اإلمام البـاقر ( حممد بن عجالنعن» األمايل«وقد روى الطويس يف 
ٌأصابتني فاقة شـديدة وال صـديق ملـضيق، ولزمنـي ديـن ثقيـل وغـريم يلـج : قال ٌ ٌ

                                                                                                                         

   ).٦٦/٣٨٦(بحار األنوار للمجليس ) ١(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٤٩ 
مئذ أمري املدينة ملعرفة كانت بيني باقتضائه، فتوجهت نحو دار احلسن بن زيد، وهو يو 

وبينه، وشعر بذلك من حايل حممد بن عبد اهللا بن عيل بن احلسني، وكان بينـي وبينـه 
قد بلغني ما أنت بسبيله، فمـن : قديم معرفة، فلقيني يف الطريق فأخذ بيدي وقال يل

إذن ال تقـىض حاجتـك وال : فقال. احلسن بن زيد: تؤمل لكشف ما نزل بك؟ قلت
، فـالتمس مـا فعليك بمن يقدر عىل ذلك، وهو أجـود األجـودينعف بطلبتك، تس

تؤمله من قبله، فإين سمعت ابن عمي جعفر بن حممد حيدث عن أبيه عن جده، عـن 
عليهم السالم، عـن النبـي صـىل اهللا  أبيه احلسني بن عيل، عن أبيه عيل بن أيب طالب

وعـزيت وجـاليل ض وحيـه إليـه،  بعـض أنبيائـه يف بعـإىلأوحى اهللا : عليه وآله قال
ه ثوب املذلة يف النـاس، وألبعدنـه ّنكسوألقطعن أمل كل مؤمل غريي باإلياس، وأل

وأنـا الغنـي ! جي وفضيل، أيؤمل عبدي يف الشدائد غريي، أو يرجـو سـواي َرَمن ف
اجلواد، بيدي مفاتيح األبواب وهي مغلقة وبايب مفتوح ملن دعـاين، أمل يعلـم أنـه مـا 

ئبة مل يملك كشفها عنه غريي، فام يل أراه بأمله معرضـا عنـي، قـد أعطيتـه أوهنته نا
  عني ومل يسألني وسأل يف نائبته غريي  وأنا اهللاَُضَبجودي وكرمي ما مل يسألني، فأعر

 أو ليس ؟سال فال أجيب؟ كال أو ليس اجلود والكرم يلُابتدئ بالعطية قبل املسألة، أفأ
أهل سبع ساموات وأرضني سألوين مجيعا فأعطيت كل  فلو أن ؟الدنيا واآلخرة بيدي

واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي مثل جناح بعوضة، وكيف ينقص ملك 
يا ابن رسول اهللا، أعد عـيل هـذا : فقلت  . مه؟ فيا بؤس ملن عصاين ومل يراقبنيّأنا قي



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٥٠ 

 فـام لبثـت أن  بعد هذا حاجـة،ًال واهللا ال سألت أحدا:  فقلتًاحلديث، فأعاده ثالثا 
 .)١ (»جاءين برزق وفضل من عنده

 يا بؤس من يؤمل غري اهللا ويا بؤس من يدعو غري اهللا، ويا بؤس مـن :    فأقول
 العبد وترك املعبـود، واعتـصم بالنـاس ونـيس رب إىلنه قد جلأ إيستجري بغري اهللا، ف

َّيا من تسأل غري اهللا اتق اهللا، واقتد بالنبي وبآل بيتـه فالناس،  وبـصحابته، فـو اهللا مـا ِّ
َّأرشكوا مع اهللا أحدا بدعائهم أبدا، وال يغرنك كثرة من ترى ممن ضلوا سواء السبيل ً ً 

ِوإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل اهللاِّ إن ﴿ يف كتابه العزيز تعاىلفقد قال  ِِ ِ َ ْ َ ََ َ ُّ ِ ُ ْ َِ َ ِ َ ْ َ ِ ُ
ْيتبعون إال الظن وإن هم إال خي َ َّ َِّ ِ ِْ ُ ْ َّ ََ َّ ُ َِ َرصونَّ ُ ُ﴾)٢(. 

لزم طريق اهلدايـة وال يـرضنك قلـة ا«:  رمحه اهللالعلامء العارفنيوقد قال أحد 
 . »السالكني، وإياك وطريق الغواية وال يغرنك كثرة اهلالكني

غرورقت عني بامئها مـن خـشية اما «:  ريض اهللا عنه قوله»الباقر«وقد نقل عن 
، وال فاضت دمعة عىل خد صاحبها فرهق م اهللا جسدها عىل النارّاهللا عز وجل إال حر

وجهه قرت وال ذلة يوم القيامة، وما من يشء من أعامل اخلري إال وله وزن أو أجـر إال 
 ّ مـن نـار يـوم القيامـة، وإنً اهللا يطفئ بالقطرة منها بحاراّالدمعة من خشية اهللا، فإن

  .)٣ (»لك املؤمن فيهاالباكي ليبكي من خشية اهللا يف أمة فريحم اهللا تلك األمة ببكاء ذ
                                                                                                                         

  .)٥٨٤(األمايل للطويس ص) ١(
 ).١١٦ (األنعام) ٢(
 ).١٤٣(ص لمفيدلاألمايل ) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٥١ 
 :مجلة افرتاءات 

مـا   ريض اهللا عنـه »البـاقر«ثبات ورسوخ عقيدة التوحيد عند اإلمام لقد رأينا 
يكفي القارئ اللبيب ويشبع هنم طالب احلقيقة بيد أن افرتاءات الغالة التـي طالـت 

ة التـي د النقيقد وجدت طريقا أيضا لتشويه معامل التوحي» الباقر«فقه وتفسري اإلمام 
 .ريض اهللا عنه» الباقر«زخر هبا كالم 

كـل «: نفسه حـني قـال» الباقر«وموقفنا من هذه االفرتاءات هو موقف اإلمام 
ّيشء خالف كتاب اهللا رد إىل كتاب اهللا والسنة ّ ُ« 

كام أن كل من علم بطالن ما ينسب إليه ومل يدافع عنه وينزهه عن هذا الظلم هو 
: يف احلديث النبوي الـرشيف صىل اهللا عليه وآله وسلم مشارك يف اإلثم كقول النبي

 » من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني«
ًيعضا من تلك الروايات املختلقـة واملنـسوبة إىل أيب  الكريم أهيا القارئليك إو
 : وما يناقضها من اآليات والسنة الصحيحةريض اهللا عنه،» الباقر«جعفر 

قـول اهللا نـه قـال يف تفـسري أ» البـاقر« اإلمام وى املجليس عنر: الرواية األوىل
ْإن إلينا إياهبم﴿ :تعاىل ُ َ َ ِْ ِ َِ َ   .)١(إن إلينا إياب هذا اخللق وعلينا حساهبم: ﴾َّ

                                                                                                                         

 ).٣٥/٥٩(لمجليس ل بحار األنوار) ١(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٥٢ 

َّاألئمـة ويـضفي علـيهم صـفات يف  املفـرتي تغافـل  انظر كيف يغلـو هـذا امل 
َّاأللوهيه، وكلنا نعلم أن إياب اخللق هللا سبحانه وأن  حـساهبم عـىل اهللا سـبحانه وال َّ

ٍيوم ال متلك نفس لنفس شيئا واألمر يومئذ هللاَِِّ ﴿: َّرشيك له  وقد قال جل وعال ِ َ ُ ْ ْ َْ َ َ ْ ٌ ْ ََ ْ ِّ ًَ ْ ْ ََ ٍ َ َ ُ ِ﴾)١( . 
َإن حساهبم إال عىل ريب لو تشعرون ﴿: تعاىلوقوله  ُْ َ ْ ُ ُ َُ ْ ِّْ ََ َ ََّ ِ ِِ﴾)٢(.  

:  ريض اهللا عنه وأرضاه أنه قال»لباقرا« روى النوري الطربيس عن :الرواية الثانية
 قرب جدي أمري املؤمنني عيل بن أيب إىلمضيت مع والدي عيل بن احلسني عليهام السالم 

السالم عـىل : عليه السالم بالنجف بناحية الكوفة، فوقف عليه ثم بكى، وقال طالب
، وميزان أيب األئمة، وخليل النبوة واملخصوص باألخوة، السالم عىل يعسوب اإليامن

األعامل، وسيف ذي اجلالل، السالم عىل صالح املؤمنني، ووارث علم النبيني، احلاكم 
يف يوم الدين السالم عىل شـجرة التقـوى، الـسالم عـىل حجـة اهللا البالغـة، ونعمتـه 
السابغة، ونقمته الدامغة، السالم عىل الرصاط الواضـح، والـنجم الالئـح، واإلمـام 

 اهللا وذريعتي، ويل حق مـوااليت إىلأنت وسيلتي : ثم قال. تهالناصح ورمحة اهللا وبركا
 اهللا عز وجل يف الوقوف عىل قضاء حاجتي، وهي فكـاك إىلوتأمييل فكن يل شفيعي 

رقبتي من النار وارصفني يف موقفي هذا بالنجح وبام سألته كله برمحته وقدرته، اللهم 

                                                                                                                         

 ).١٩ (االنفطار) ١(
  ).١١٣(الشعراء) ٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٥٣ 
، واجعـل ً بارعـاً، وأدبـاً كثرياً وعمالً، وقلبا زاكيا،ً راجحاًاّ، ولبً كامالًارزقني عقال 

 .)١ (»ذلك كله يل، وال جتعله عيل، برمحتك يا أرحم الرامحني
ٍ نقدنا هلذه الرواية بعبارة فجة يفسنبدأ  :قلت احلاكم يف يوم « وهي عبارة ،قبيحةٍ

ّ غلو واضع هذا احلديث يف عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه، وجرأته إىل، انظر »الدين
ْثـم ردوا ﴿:َّذب عىل أئمة أهل البيت وخمالفته الرصحية لقول اهللا عز وجـليف الك ُُّ ُ  إىلَّ

َاهللاِّ موالهم احلق أال له احلْكم وهو أرسع احلاسبني ِ ِ َ ْ ُ ُ َ ُ َْ ْ ُْ َ َ ُ َْ َ َُ َُ َ َِّ﴾)٢(. 
َوال تدع مع اهللاَِّ إهلا آخر ال إله إال هو كل يشء ها﴿: تعاىل وقوله  ٍُ ْ َ ُّ َّ َ َ َُ َ َ َ ُ َِ ِ َِ ََ ً َ ْ ُلك إال وجهه َ َ ْ َ َّ ِ ٌ ِ

َله احلْكم وإليه ترجعون ُْ َ ْ َ ُْ ُ ُُ ِ َ َِ﴾)٣(.   
ٍيوم ال متلك نفس لنفس شيئا واألمر يومئذ هللاَِِّ ﴿:  وقوله عز وجل ِ َ ُ ْ ْ َْ َ َ ْ ٌ ْ ََ ْ ِّ ًَ ْ ْ ََ ٍ َ َ ُ ِ﴾)٤(. 

 بطـلُفاآليات واضحة بأن احلكم يوم القيامة ال يكون إال هللا سبحانه، وهـذا امل
ًيدعي زورااملغايل   . أن احلاكم هو غري اهللاً وهبتانا ّ

 اهللا عز وجل يف الوقوف عىل قضاء حاجتي، وهي إىلفكن يل شفيعي «َّثم عبارة 
  .»فكاك رقبتي من النار

                                                                                                                         

  حـديث رقـم)استحباب زيارة أمري املـؤمنني( باب )١٠/٢٢٣(  الطربيسلنوري لمستدرك الوسائل) ١(
)١١٩٠٠.( 
 ٦٢األنعام) ٢(
 ٨٨القصص ) ٣(
 ).١٩ (االنفطار) ٤(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٥٤ 

ْإن الـذين تـدعون مـن دون اهللاِّ عبـاد أمثـالُكم ﴿:وخمالفته لقـول اهللا سـبحانه  ُْ ََّ َ ََّ ٌ َ ُ َِ ِ ِ ُِ ْ َ ِ
َفادعوهم فليستجيبوا لُك ْْ َ َُ َ ِْ َ ْ ْ ُ َم إن كنتم صادقنيُ ِ ِ َ ْ ُْ ُ ِ﴾)١(.  

ُويعبدون من دون اهللاِّ ما ال يرضهم وال ينفعهم ويقولون هـؤالء ﴿:تعاىلوقوله  َُ َُ ُ َ َُ َ ََ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َْ ْ َُّ ِ ِ ُ
ُشفعاؤنا عند اهللاِّ قل أتنبئـون اهللاَّ بـام ال يعلـم يف الـساموات وال يف األرض سـبحانه َ ْ َ َ ْ َ ِّ ََ ُ َ َُ ْ َ َّ ُ َِ َ ِ َِ َ َ ِْ ِِ َ ُ َُ َُ َ ُ 

َ عام يرشكونتعاىلَو ُ ِ ْ َُ َّ﴾)٢(.  
َوال تدع من دون اهللاِّ ما ال ينفعك وال يرضك فإن فعلـت فإنـك ﴿: تعاىلوقوله  ََّ ْ َِ َِ َ َ ََ ُْ َ َ ََ َ َ ُ َ ُ ُ ََ ُّ َ ِ ِ

َإذا من الظاملني ِِ َّ ًَ ِّ ِ﴾)٣(.  
َّويعبدون من دون اهللاِّ مـا ال يملـك هلـم رزقـا مـن الـس﴿: تعاىلوقوله  ِّ ْ ْ ََ َ ُ ُ ْ َ ًَ َ َْ ِ ُ ُ ِ َ ِ ِ ِاموات ُ َ َ

َواألرض شيئا وال يستطيعون ًُ َ َ ْ َِ َ ْ َْ َ ِ َ﴾)٤(.  
ًواختذوا من دون اهللاَِّ آهلة ليُكونوا هلم عزا ﴿ :تعاىلوقوله  َ ً ُّ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ َ ُ َِّ َ َّ﴾)٥(.  

َقل من ذا الذي يعصمُكم من اهللاَِّ إن أراد بُكم سـوءا أو أراد ﴿:وقوله عز وجل ْ َ َ ْ ََ ُ ْ َ ِّ ُ ََ َ ًَ ْ َ ُِ ِ ِ ِ َّ ْ
َبُكم رمح ْ َ ْ ًة وال جيدون هلم من دون اهللاَِّ وليا وال نصريا ِ ً َ َ ًِ َ َُ ََ ّ َ ُ َِ ِ ِّ ُ ِ َ﴾)٦(. 

                                                                                                                         

 ).١٩٤ (األعراف) ١(
 ).١٨ (يونس) ٢(
 ).١٠٦ (يونس) ٣(
 ).٧٣(النحل) ٤(
 ).٨١(مريم) ٥(
 ).١٧(األحزاب) ٦(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٥٥ 
ُومن أضل ممن يدعو من دون اهللاَِّ مـن ال يـستجيب لـه ﴿: تعاىلوقوله   ُ َ ُ َ ْ ََ َّ ُِّ َ ْْ َ َِ ِ ُِ ََّ ِ يـوم إىلَ َ

َالقيامة وهم عن دعائهم غافلون  ُ ِْ ِ ِ َِ ْ ْ َِ َ َُ َ َُ﴾)١(.  
ُأم اختذوا ﴿:تعاىلوقوله  َ َّ ِ َمن دون اهللاَِّ شفعاء قل أولو كانوا ال يملُكون شيئا وال َ َ َ َْ ْ َ ْ َ َ ًُ َ ُ ََ َ ُِ ْ ُ َ ِ ِ

ــون َيعقل ُ ِ ْ ــه }٤٣{َ ــم إلي ــساموات واألرض ث ــك ال ــه مل ــا ل ــشفاعة مجيع ــل هللاَِِّّ ال ِ ق ِ ِْ َ َ َُ ْ ْ َِّ َّ ْ َ َّ ُُ ً ُ َ ُِ َ ُ َ َ َّ
َترجعون ُ َ ْ ُ}٢(﴾}٤٤(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                         

 ).٥(األحقاف) ١(
 ).٤٤-٤٣ (الزمر) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٥٦ 

 امسالفصل اخل 
 لعلمأهل اإجالل الباقر للصحابة و

 عليهم هم كل من لقي النبي صىل اهللا عليه وآلـه تعاىلصحابة النبي رضوان اهللا 
 . ومات عىل ذلك بهٌوسلم وهو مؤمن

ُوهم خري الناس بعد األنبياء، وقد سئل النبي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم أي 
قرين ثـم الـذين يلـوهنم ثـم الـذين « :الناس خري؟ فقال صلوات ريب وسالمه عليه

 )١ (»..يلوهنم
 أحـدكم أنفـق ّو أنلّال تسبوا أصحايب ف«:  صىل اهللا عليه وآله وسلمًوقال أيضا

  )٢(.» أحدهم وال نصيفهّ ما بلغ مدًد ذهباُحُمثل أ
ُوالسابقون األولون من املهـاجرين واألنـصار والـذين اتبعـوهم ﴿: تعاىلقال  ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ََّ ِ َِّ ُِ َ َِ ِ ُْ َ َ ُ ِ َّ

َبإحسان ريض اهللاُّ ِ ٍَّ َ ْ ِ َ عنهم ورضوا عنه وأعد هلم جنات جتري حتتها األهنار خالدين فيها ِ َ َ َ َ ُ َ ُِ ِ ِ ٍَ ُ ْ ْ َ َْ َ َ َّْ َ َ ُ ََ َِ ْ َّ ْ ُْ َ َْ
ُأبدا ذلك الفوز العظيم ِ َِ ْ َْ ُْ َ َ ًَ َ﴾)٣(. 

وهذا كتاب اهللا اخلالد الذي جعله اهللا هدايـة للنـاس يثنـي الثنـاء العظـر عـىل 
 ويشهد هلم بالرضـوان واجلنـان أصحاب حممد صىل اهللا عليه وآله وصحبه أمجعني،

                                                                                                                         

 ).٤٦٠٠( حديث رقم )فضائل الصحابة(صحيح مسلم كتاب ) ١(
 ).٣٣٩٧( حديث رقم )املناقب(صحيح البخاري كتاب ) ٢(
 ).١٠٠ (التوبة) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٥٧ 
ّفمن نعتهم بالردة والكفران فبرشه باخليبة واخلرسان إذ بلغ به هواه مبلغا كـذب بـه  

 .القرآن
ِكنتم خري أمة أخرجـت للنـاس تـأمرون بـاملعروف ﴿:  فيهمتعاىلوقد قال اهللا  ِ ٍُ ُ ُ َّ ْ ْْ ََْ َِ ْ َ ُِ ُ َُّ ْ ِ ْ ََ ُ

ِوتنهون عن املنَكر وتؤمنون ب َ ُْ َُ ِْ ْ َُ ََ ْ َ َِ َاهللاِّ ولو آمن أهل الكتاب لَكان خريا هلم منهم املؤمنون ِ ُْ َّ ً َُ ِْ ِْ ُ ِّ ْ َُ َ ْ َُ َ َ ْ ُ َِ َ ْ َ
َوأكثرهم الفاسقون  ُ َ َِ ْ ُ ُُ ْ َ َ﴾)١(.  
 هذه اآلية قد نزلت يف النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ومن معه  ّومن املعلوم أن

  عليه وآله وسلمصىل اهللاوهي شاملة لكل املؤمنني ومن باب أوىل أن تشمل الرسول 
ّومن معه، ومع ذلك فهناك من يشّكك بفضل هذه األمة وبخرييتها فيتهم خري الناس 

   ، وأصـهاره وأحبابـهأصـحابهفيها ويلمزهم ويطعن فيهم، وهم كانوا رفاق حممد و
فنجد من يتهمهم يف دينهم ويطعن يف إخالصهم ويرميهم بالنفاق وبارتدادهم عـن 

ً هذا اإلفك إفكا آخر بنسبة هذا إىلتهم هللا ورسوله ويضيف دين اهللا جل وعال بخيان
 . عليهم فنعوذ باهللا من الزيغ والضاللتعاىل أئمة آل البيت رضوان اهللا إىلالطعن 

 ّ إالّمرتـدة يف جيلهـا األول ومن املستحيل أن تكون خري أمة أخرجت للنـاس 
ًنفرا قليال ما فهمه، فلو أنه قـرأ القـرآن قائل هذا القول ما قرأ القرآن وّإن ولعمري ، ً

كيـف ، طعن فيهمالَّ، ولعرف حقهم وفضلهم، فلم يتجرأ عىل الصحابةلعلم من هم 
ّكـل يشء خـالف كتـاب اهللا رد «:نفسه يقـول  ريض اهللا عنهالباقرال و ُ َ  كتـاب اهللا إىلّ

                                                                                                                         

 ).١١٠ (آل عمران) ١(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٥٨ 

ً بـالتزام القـرآن دسـتورا للحيـاة »البـاقر«ٌوهذا أمـر رصيـح مـن اإلمـام ، »والسنة 
 .قد، ورد كل ما خيالف هذا الكتاب العظيم، واألصل القويموللمعت

ِللفقـراء املهـاجرين الـذين أخرجـوا مـن ﴿: قول اهللا جل وعالًثم فلنتأمل معا ِ ُِ َ َ َِ ِْ ُ َّ ِْ ُْ َ َُ
ِديارهم وأمواهلم يبتغون فضال من اهللاَِّ ورضوانا وينرصون اهللاََّ ورسوله أولئـ ِِ َِ َْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َُ َُ َ ُ ِّ ْ ْ َْ ً َ َُ ْ ِْ ًِ ُ َ ُك هـم ِ ُ َ

َالصادقون ُ ِ َ والذين تبوؤوا الدار واإليامن من قبلهم حيبون من هاجر إلـيهم وال }٨{َّ َ ْ ََّ ْ َ ْ ُّ ْ َ َّ َ َ َْ َ َ ْ َ َِ ِ ِِ َ َ َ َِ ِ ُِ ُِ َّ َ
ٌجيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون عىل أنفسهم ولو كـان هبـم خـصاصة  َ ُ َ ً ََ َ ْ َ ُ َ َ َ َُ ْ ْ ُ ِْ ِ َِ ََ ِ َِ َُ ْ ِّ َُ ُ َُّ ِ ِ ِ ِ

َّومن يوق شح ُ َُ َ َ نفسه فأولئك هم املفلحونَ ْ ُْ َ ُْ ِْ ُ ُ َ ِ ِ َِ ُ َ والذين جاؤوا من بعـدهم يقولـون }٩{َ ُُ ََّ ْ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ُِ
َربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليامن وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا  ُ َ َ َ ََّ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِّ ُ ْ َ ْ َّ َ ُ ُِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ ْ

ِإنك رؤوف رح َّ ٌَ ُ َ َّ  .)١(﴾}١٠{ٌيمِ
ّولنا أن نسأل من يت هم أصحاب حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم، من هم الفقراء َّ

ن الذين نرصوا اهللا ورسوله والذين وصفهم اهللا سبحانه بالصادقني؟ وهل واملهاجر
ِّيصف اهللا سبحانه الكفار واملنافقني بالصدق؟ أيقول هبذا عاقل؟ ثم من هـم الـذين 

ُّلو كان هبم خصاصة؟ والذين حيبون مـن هـاجر إلـيهم؟ ثـم يؤثرون عىل أنفسهم و
َّفليسأل كل منا نفسه هل أنا ممن يقولون اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليامن؟ أم 
ٍأنني ممن يقول بأهنم كفار مرتدون وبأهنم من أهل النار؟ أترك اإلجابة لكل ذي عقل  َّ َّ ُّ َّ

 .سديد

                                                                                                                         

 ).١٠(إىل اآلية ) ٨( من اآلية احلرش) ١(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٥٩ 
 ضوان اهللا عليهم للصحابة ر»الباقر«مدح اإلمام  

بعد أن أوردنا بعض اآليات التي متدح أصحاب النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم 
 ذرات مـن أقـوال واستعرضنا بعض األقوال املخالفـة لـرصيح القـرآن نـستعرض 

  . ريض اهللا عنه يف أصحاب النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم»الباقر«
: أنـه قـال ريض اهللا عنـه »البـاقر«  روى الطويس يف األمايل عن:الرواية األوىل

ّصىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالـب عليـه الـسالم بالنـاس الـصبح بـالعراق فلـام «
أما واهللا لقـد عهـدت : ، ثم قالتعاىلانرصف وعظهم فبكى وأبكاهم من خوف اهللا 

ًأقواما عىل عهد خلييل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وإهنم ليصبحون ويمسون شعثا  ً
َربا مخصا بني أعينهم كغ ً ، يراوحـون بـني ً وقياماً، يبيتون لرهبم سجدا)١(ب املعزىَكُرً

أقدامهم وجباههم يناجون رهبم، ويسألونه فكاك رقاهبم من النار، واهللا لقد رأيـتهم 
 .  )٢(»وهم مجيع مشفقون منه خائفون

ِّتأمل ثناء سيدنا عيل ريض اهللا عنه وأرضاه عىل الصحابة وحبه هلـم ، ثـم تأمـل َّ
َثم و، »واهللا لقد رأيتهم وهم مجيع مشفقون منه خائفون«: قوله ً سـؤاال ه بعد ذلكِّجّ

                                                                                                                         

هي ذوات شعر من الغنم واملقصود من هذا التشبيه هو وصفهم بكثرة  : عزى واملمجع ركبة: ب الرك)١(
 وهو مصداق قول اهللا تعاىل السجود ألنه حيصل هبا يف اجلبهة صالبة وخشونة لكثرة وضعها عىل األرض

ِسيامهم يف وجوههم من أثر السجود ﴿:فيهم  ُِ ْ ُ ُُّ ِّ ْ َِ َِ َ ِ ِ ُ﴾. 
 ).١/١٩٠(، هنج البالغة )١٠٢(ص للطويس مايل، األ)٢٢/٣٠٦( بحار األنوار للمجليس) ٢(



 
 

أهـذا حـال الكفـار «هم أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم ّلكل من يت
 ؟ »واملنافقني

أمجـع بنـو «:  قولـه ريض اهللا عنه»الباقر« وروى ابن عساكر عن: الرواية الثانية
  .)١( »أن يقولوا يف أيب بكر وعمر أحسن ما يكون من القولفاطمة عىل 

ّ ريض اهللا عنه وأرضـاه، فكـل آل البيـت يـوادون الـصحابة »الباقر« صدق :وأقول
وحيبوهنم والدالئل والقرائن أكثر من أن حتىص، فعندما نقرأ عن تسمية أبنائهم بأسامء 

 عنه وأرضاه ابنته أم كلثـوم  بكر وعمر وعثامن ، ثم نقرأ عن تزويج عيل ريض اهللاأيب
ن عمر بن أ«:  فيقول»الباقر « لنا وهو ما يرويهلعمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه وأرضاه
ين أرصدها البن أخي إ عيل : فقال، أنكحنيها:اخلطاب خطب إىل عيل أم كلثوم فقال

 عمر انكحنيها فواهللا ما من الناس أحد يرصـد مـن أمرهـا مـا أرصـد : فقال،جعفر
 ، بمـن يـا أمـري املـؤمنني: فقالوا؟ أال هتنئوين: عيل فأتى عمر املهاجرين فقالفأنكحه

ين سمعت رسول اهللا صىل اهللا إ بأم كلثوم بنت عيل وابنة فاطمة بنت رسول اهللا :فقال
بي ونـسبي ب كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إال ما كان من سـ:عليه وسلم يقول

 .)٢(» صىل اهللا عليه وسلم سبب ونسبفأحببت أن يكون بيني وبني رسول اهللا
                                                                                                                         

 ).٤/٤٠٦(لذهبي  لسري أعالم النبالء) ١(
، وقـال »ّهـذا حـديث صـحيح االسـناد ومل خيرجـاه« :، قال عنه احلـاكم)٣/١٤٢(مستدرك احلاكم ) ٢(

 كتـب التـاريخ ، و املصاهرة بني عمر وعـيل ريض اهللا عـنهام صـحيحة وثابتـة يف»اسناده منقطع«: الذهبي
= األصـييل يف «، والنسابة ابن الطقطقي يف »إعالم الورى بأعالم اهلدى«واألنساب، وقد أثبته الطربيس يف 
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٢٦١ 
 ما رواة ابن عساكر رمحه اهللا يف تارخيه بسنده إىل أيب حنيفة رمحـه :الرواية الثالثة 

 عمر ريض اهللا عنه وحال نوسؤاله له ع»  الباقر«اهللا الذي يقص علينا زيارته لإلمام 
نا يا أخـا العـراق تقعد إلي  ال:أتيته فسلمت عليه فقعدت إليه فقال« :ٍّعيل معه فيقول

 يرمحك اهللا هل شهد عيل موت : فقعدت فقلت: قال،فإنكم قد هنيتم عن القعود إلينا
سبحان اهللا أو ليس القائل ما أحد من الناس ألقـى اهللا عـز وجـل بمثـل  :عمر فقال

 فلوال أنه رآه هلا أهال أكان ، ثم زوجه ابنته،عمله أحب إيل من هذا املسجى عليه ثوبه
ويف  .» كانت أرشف نساء العاملني؟ وتدرون من كانت ال أبا لك اليوم؟،هيزوجها إيا

 وأبوهـا عـيل ذو الـرشف صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم،كان جدها رسول اهللا «زيادة 
 وأخواها صىل اهللا عليه وآله وسلم، وأمها فاطمة بنت رسول اهللا ،واملنقبة يف اإلسالم

 عنـدنا ً فإن قومـا: قلت:دجية قال وجدهتا خ،حسن وحسني سيدا شباب أهل اجلنة
 : قـال،يزعمون أنك تتربأ منهام وتنتقصهام فلوال كتبت إلينا كتابا باالنتفاء من ذلـك

 .)١( » فلم تطعني فكيف يطيعني أولئكّ منهم أمرتك أن ال جتلس إيلّأنت أقرب إيل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

يف أربعة أحاديث أحاديث ، وصـصح املجلـيس منهـا واحـدا » الكايف«، والكليني يف »أنساب الطالبيني= 
 كثرية جدا ال جمال حلرصها وهذه من أكرب ّووثق اآلخر وحسن الثالث، والكتب التي أثبتت هذه املصاهرة

 . وعمر بن اخلطاب ريض اهللا عنهام الدالالت عىل العالقة احلميمة التي جتمع عليا
 ).٢٩٠ – ٢٨٩ /٥٤(تاريخ مدينة دمشق ) ١(
 



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٦٢ 

  أيب بكـر اإلمـامني عنـه للـشيخنيتعـاىلمساندة اإلمام عيل ريض اهللا ّتامل  ثم  
 مثـل هـذه العالقـة فبعد هذا كله ستتيقن أن،  وتفّكر هبا عنهامتعاىلوعمر ريض اهللا 

 .ًالوطيدة بني اآلل واألصحاب ليست خياال أو مبالغة
  بكر وعمر ريض اهللا عنهام بالنفاق والكفـر أن عليـا ريض القد فات من يتهم أب

العامـل بـالظلم «:ريض اهللا عنـه »الباقر« هلام، وقد قال ً هلام ومعيناًاهللا عنه كان وزيرا
 .)١(»واملعني له، والرايض به، رشكاء ثالث

ُعلم أحدا يأوال  ً ريض اهللا عنه كان وزيرا للشيخني، بل إن كثريا ممن اّ عليّنكر أنً ّ ً
يـرددون يثبتون وزارة عيل لعمـر ريض اهللا عـنهام ومناصـحته ويطعنون بالشيخني، 

ِّويستدلون به عىل رجاحة عقـل عـيل ،» عمرلوال عيل هللك« عمرإىلالقول املنسوب 
 ّإن«:  الـسابق»الباقر« قول لكنهم يف الوقت ذاته يغفلون عنريض اهللا عنه وأرضاه، 

ًوهم هبذا يتهمون عليا ريض اهللا عنـه ، »العامل بالظلم واملعني له والرايض به رشكاء
 ، أيقبل عاقل هذا؟وأرضاه بتويل الظاملني واملشاركة يف ظلمهم

إخوانـه وال سبيل لتنزيه عيل ريض اهللا عنه وأرضاه من هذا الظلم إال بتنزيـه     
  . أيب بكر وعمر من هذا األمرني، وعىل رأسهم الشيخالصحابة

ًفمن نسب إىل الصحابة الردة والكفر فقد مجع معهم عليا ريض اهللا عنه ألنه كان 
 .ًمعينا هلم يف مجيع أحواله

                                                                                                                         

 حـديث) حتريم معونة الظاملني ولو بمدة قلـم(باب) ١٣/١٢٥(مستدرك الوسائل للنوري الطربيس ) ١(
 ).١٦(رقم



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٦٣ 
قـال أمـري املـؤمنني علـيهم «: قـالأنـه» لباقرا«وقد روى النوري الطربيس عن  

مـن كـان يـؤمن بـاهللا «:  كان يقـول وسلم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلهّإن: السالم
 أو خـالط ً، ومـن آخـى كـافراً، وال خيالطن فـاجراًواليوم األخر، فال يؤاخني كافرا

 . )١(»ً فاجراً، كان كافراًفاجرا
ٌّفلنا أن نسأل أخيالط عيل ريض اهللا َّ عنه وأرضاه الكفار الفجار بل ويتزوج منهم ُ َّ َّ

َّ أخيالط النبي صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم الكفـار  هوِّويزوجهم؟ بل السؤال األعظم
ِّ ويتزوج منهم ويزوَّالفجار  جهم بناته؟ َّ

 رسول اهللا ي ابنتّوأن كلنا يعلم أن عائشة بنت أيب بكر الصديق هي زوج النبي،
، فهل  ه وسلم كانتا زوجتني لعثامن بن عفان ريض اهللا عنه وأرضاهصىل اهللا عليه وآل

ًيقول الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم أمرا ويفعل خالفه؟ وهـل ينقـل عـيل هـذا 
 القول عن النبي ويفعل خالفه؟ 

 : عنهتعاىل عن عيل ريض اهللا »الباقر«ثم اقرأ ما رواه املجليس عن 
 عليـه الـسالم إين مهلـك مـن »شـعيب« شعيا إىلَّ جلت قدرته تعاىلأوحى اهللا 
:  من خيارهم فقال عليه السالمً من رشارهم وستني ألفاًأربعني ألفا: قومك مائة ألف

 .)٢(داهنوا أهل املعايص فلم يغضبوا لغضبي:  فقال؟هؤالء األرشار فام بال األخيار
                                                                                                                         

  )كراهـة مؤاخـاة الفـاجر واألمحـق والكـذاب( بـاب)٨/٣٣٤( الطربيسلنوري لستدرك الوسائل م) ١(
 ).١(حديث رقم

 ).٩٧/٨١(للمجليس  بحار األنوار) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٦٤ 

نـصحه وقارهنا بفعل عيل ريض اهللا عنه مع عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه حني  
 هذا العدو بنفسك فـتلقهم بشخـصك إىلإنك متى ترس «ً:قائال اخلروج للروم بعدم

 دون أقىص بالدهم ليس بعدك مرجع يرجعون إليه )١(فتنكب ال تكن للمسلمني كانفة
فابعث إليهم رجال حمربا واحفز معه أهل البالء والنصيحة، فإن أظهـر اهللا فـذاك مـا 

، فإن كان عمر ريض )٢(»ناس ومثابة للمسلمنيحتب، وإن تكن األخرى كنت ردءا لل
ًاهللا عنه مرتدا أو ضاال  ً كان عيل ريض اهللا عنه مداهنا له فكالمه – وحاشاه من ذلك –ً

   .ال حيتمل إال أن يكون كالم حق يف صالح عادل أو مداهنة لظامل غاشم
حممـد سألت أبا جعفر وابنه جعفر بـن :  سامل بن أيب حفصةقال: رابعةاية الروال

عن أيب بكر وعمر فقاال يل يا سامل توهلام وابرأ من عدومها فـإهنام كانـا إمـامي هـدى 
 .)٣(ًما أدركت أحدا من أهل بيتي إال وهو يتوالمها: وقال

 َّتقـولَّوحتى جابر اجلعفي وهو من مبغيض الصحابة وممـن ي :الرواية اخلامسة  
النبي رضوان اهللا علـيهم، مل ِّعىل آل البيت ويضع الروايات عليهم يف سب أصحاب 

 َّيستطع إال أن ينقل مدح أئمة أهل البيت ألصحاب رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه
ًأكان منكم أهل البيت أحـد يـزعم أن ذنبـا مـن « :قلت ملحمد بن عيل:  فقالوسلم

ال، : أكان منكم أهل البيت أحد يقر بالرجعة؟ قال: ال قال قلت: الذنوب رشك؟ قال
                                                                                                                         

 .كانفة عاصمة يلجئون هلا، من كنفه إذا صانه وسرته )١(
 ).٢/١٨ (هنج البالغة) ٢(
 ).٧/٤٦٣(تاريخ اإلسالم ، )٩/٣١٢ (هتذيب التهذيب ) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٦٥ 
ام ّهلّال، فـأحبهام وتـو: ُّن منكم أهل البيت أحد يسب أبا بكر وعمـر؟ قـالأكا: قلت 

 .)١(»واستغفر هلام
ما كان نقله ملثل هذه الرواية إال الستفاضة املدح للصحابة بحيث يـستحيل أن 

 .هو أو غريهخيفيه 
قال عروة بن عبد اهللا سألت أبا جعفر حممد بن عيل عن حلية  :الرواية السادسة

ّال بأس به قد حىل أبـو بكـر الـصديق سـيفه« :لالسيف فقا  وتقـول : قلـت: قـال،»َّ
ّنعم الصديق نعم الصديق فمن « : واستقبل القبلة ثم قالً فوثب وثبة: قال؟ّالصديق ّ

ًمل يقل الصديق فال صدق اهللا له قوال يف الدنيا واآلخرة َّ ّ«)٢(. 
ًمثاال حيا لقول اهللا تعاىل» الباقر«لقد كان   ِوالذ﴿: ً َّ َين جاؤوا من بعدهم يقولون َ ُُ َ ْ َ َ َْ ِ ِ ِ ُ

َربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليامن وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا  ُ َ َ َ ََّ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِّ ُ ْ َ ْ َّ َ ُ ُِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ ْ
ٌإنك رؤوف رحيم َّ َِ ٌ ُ َ َّ اهللا فلم تكن يف نفسه خبيئة عىل أصـحاب رسـول اهللا صـىل ، )٣(﴾ِ

عليه وآله وسلم بل كان جيلهم ويعرف هلم حقهم الذي افرتضه اهللا تعاىل عليه وعىل 
 .املؤمنني مجيعا

ريض اهللا عنه يف معرض تعبـريه عـن اسـتنكاره » الباقر« يقول :الرواية السابعة
بلغني يا جابر « :ورفضه للتهم الباطلة املنسوبة إليه يف نظرته للصحابة ريض اهللا عنهم

                                                                                                                         

 ).٥/٣٢١( الطبقات الكربى البن سعد )١(
 ). ٢/٣٦٠(َّ، كشف الغمة )٩/٣٤٠(البداية والنهاية ) ٢(
 ).١٠(احلرش) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٦٦ 

ين أمـرهتم أًا بالعراق يزعمون أهنم حيبونا ويتناولون أبا بكر وعمر ويزعمـون  قومّنأ 
 لو -يعني نفسه- والذي نفس حممد بيده ، اهللا منهم بريءإىلِّين أبذلك فأبلغهم عني 

 وال نالتني شفاعة حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم إن مل ، اهللا بدمائهمإىليت لتقربت ِّلُو
م عليهام إن أعداء اهللا لغافلون عن فضلهام وسابقتهام فأبلغهم ستغفر هلام وأترحأأكن 

 . )١(»ين بريء منهم وممن تربأ من أيب بكر وعمر ريض اهللا عنهامأ
َّوقيد ريض اهللا عنه معرفة هدي النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم بمعرفة فضل أيب 

َّمن مل يعرف فضل أيب بكر وعمر فقد جهل السنة«: بكر وعمر فقال ُ«) ٢(.  
ُإنـام ولـيُكم اهللاُّ ﴿ :عندما سئل عن تفـسري قـول اهللا عـز وجـل :الرواية الثامنة َُّ َِ َّ ِ

َورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون َ َ ُْ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ُ َُ َ ُ ََ ََّ ْ َّ َّ :  قـال،)٣(﴾ُُ
 يقولون هو عـيل فأجابـه : قائل:هم أصحاب حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم، فقال«
  .)٤(»هو من أصحاب حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم:  ريض اهللا عنه قائال»الباقر«

َّوتفسريه هذا إنام هو داللة عىل علمه وفقهه وحكمته، فإطالق العموم مع إرادة 
 جـل جاللـه اهللا مَّ لبيان وفصاحة كتاب اهللا جل وعال، فعندما عمـٍاخلصوص مناف

 . هنامنتفيةُن أن حيمل هذا اللفظ عىل اخلصوص إال بقرينة وهي اللفظ ال يمك
                                                                                                                         

   ).٩/٣٤٠  (البداية والنهاية) ١(
 ).٩/٣٤٠(البداية والنهاية ) ٢(
 ).٥٥ (املائدة) ٣(
 ).٩/٣٤٠(البداية والنهاية) ٤(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٦٧ 
:  قـالهّ أن ريض اهللا عنه»الباقر«  حممدإىلروى أبو نعيم بسنده   :الرواية التاسعة 

 حلقة من أهل بـدر كـانوا جيلـسون بـني القـرب إىلملا طعن عمر ريض اهللا عنه بعث «
 فتلكـأ القـوم ؟ك عن رضا مـنكم يقول لكم عمر أنشدكم اهللا أكان ذل:واملنرب فقال

ا زدنـا يف عمـره مـن ّ وددنـا أنـ، ال: عنه فقـالتعاىلفقام عيل بن أيب طالب ريض اهللا 
  .)١(»أعامرنا

 ريض اهللا اّجـده عليـ أن  عنهتعاىل ريض اهللا »الباقر« ثم يروي :الرواية العارشة
 أحب أن ألقى ما«: َّ، وهو مسجى عىل رسيره، فقال عنه دخل عىل عمر بعد موتهتعاىل

 .)٢ (»اهللا بصحيفة أحد إال بصحيفة هذا املسجى
ِّ عنه التي تبجـل تعاىل ريض اهللا »الباقر«وهذه بعض الروايات التي وردت عن 

َّ وتدلل عىل حبه وإجالله هلام وأما الطعن فيهام - عنهامتعاىلريض اهللا -أبا بكر وعمر  ِّ ِّ
 . علـيهمتقولنيُبل كان من وضع املفلم يكن قط من منهج أئمة اهلدى من آل البيت 

:  عنـه فيقـولتعـاىل ريض اهللا »البـاقر«ّها هو كثري النواء يسأل  :الرواية احلادية عرش
جعلني اهللا فداك، أرأيت أبا بكر وعمر هل ظلامكم من حقكم من يشء أو ذهبا بـه؟ 

 حقنا مثقال ما ظلامنا من، ًال والذي أنزل الفرقان عىل عبده ليكون للعاملني نذيرا: قال
تـوهلام يف ! نعم وحيـك: جعلني اهللا فداك، فأتوالمها؟ قال: قلت: حبة من خردل،قال

                                                                                                                         

 هذا حديث غريب من حديث :نعيم األصبهاين وقالأيب لحافظ حلية األولياء وطبقات األصفياء ل )١(
 .أيوب وجعفر

 ).   ١/٥٧(املتمنني البن أيب الدنيا ) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٦٨ 

الدنيا واآلخرة وما أصابك ففي عنقي، فعل اهللا باملغرية وبنان فإهنام كذبا علينا أهـل  
 . )١(البيت

لينا أبو و« : فيقولعن عبد اهللا بن جعفر » الباقر«ثم اقرأ ما يرويه  :الرواية الثانية عرش
 .)٢(»حناه عليناأبكر خري خليفة اهللا أبره و

قلت أليب جعفر إن : ولنقرأ ما رواه ابن عساكر أن كثري النوا قال :ةالرواية الثالثة عرش
ِونزعنا ما يف ﴿ :فالنا حدثني عن عيل بن احلسني أن هذه اآلية نزلت يف أيب بكر وعمر َ َ ْ َ َ َ

َصدورهم من غل إخوانا عىل َ ً َ ْ ُْ ِ ٍّ ِ ِّ ِ ِ َ رسر متقابلنيُ ِ ِ َ َ ُّ ٍُ  واهللا إهنا لفـيهم نزلـت وفـيمن : قال﴾،ُ
 غل اجلاهلية أي بنـي تـيم وعـدنا وبنـي : قال؟، وأي غل هو: قال؟،نزلت إال فيهم

 فأخذت أبا بكر اخلارصة ،هاشم كان بينهم يف اجلاهلية فلام أسلم هؤالء القوم حتابوا
 .)٣(زلت هذه اآليةفجعل عيل يسخن يده فيكمد هبا خارصة أيب بكر فن

وخيربنا عروة بن عبد اهللا بن قشري أنه كان يتحاور مع أيب  :ةالرواية الرابعة عرش         
 ، نعم الصديق: قال؟، الصديق: قلت،أبو بكر الصديق«:  حيدثه فقال »الباقر«جعفر 

                                                                                                                         

 ).١٦/٢٢٠(  البن أيب احلديدرشح هنج البالغة) ١(
صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وصححه الذهبي : ، قال عنه احلاكم رمحه اهللا)٣/٧٩(مستدرك احلاكم ) ٢(

 .رمحه اهللا
 ).٣٠/٣٣٨ (تاريخ دمشق) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٦٩ 
 قـال نعـم ؟، أمري املؤمنني: قلت، أمري املؤمنني عمر:وذكر حديثا فيه ذكر عمر فقال 

 .)١(»أمري املؤمنني
إين «:  عن جده عـيل ريض اهللا عنـه قولـه»الباقر«  روى:ةالرواية اخلامسة عرش

ِونزعنا ما يف صدورهم ﴿: ألرجو أن أكون أنا وطلحة والزبري من الذين قال اهللا فيهم ِ ُِ َُ ََ َ ْ َ
َمن غل إخوانا عىل رسر متقابلني َِ ِ َ ًَ ُّ ُ ٍِّ ُ َ َ ْْ ِ ٍّ ِ﴾)٣(»)٢(. 

َّما سلت «:  عموم األنصار فقال»الباقر«وقد مدح اإلمام  :الرواية السادسة عرش ُ
َيا  ﴿السيوف وال أقيمت الصفوف يف صالة وال زحوف وال جهر بأذان وال أنزل اهللا

ْأهيا الذين آمنوا ُ َ َُّ ِ َّ َ  .)٤(»األوس و اخلزرج: حتى أسلم أبناء القيلة﴾ َ
نه ينقل عـن أبيـه زيـن  عتعاىل ريض اهللا »الباقر«هاهو  و:ةالرواية السابعة عرش

 يف )٥(ٌأتاين نفر من أهل العراق فقالوا يف أيب بكر وعمـر، ثـم ابرتكـوا«: العابدين قوله
أال ختربوين أنتم املهاجرون األولون : ،فلام فرغوا قال هلم عيل بن احلسنيًابرتاكاعثامن 
ًالذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال﴿ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َْ ْ ِِْ ِ ِ َِ ُِ ِ ِ ْ َ من اهللاََِّّ فـأنتم : ال، قال:   قالوا﴾ِّ

                                                                                                                         

 ).١/٤٠(فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل) ١(
 ). ٤٧(احلجر) ٢(
 ).٤/٣٤٠(، الشايف يف اإلمامة للرشيف املرتىض )٣/١١٣(الطبقات الكربى ) ٣(
الثناء املتبادل بـني اآلل «، وانظر )١٧(حديث رقم ) ةأصحاب الصف(باب)  ٢٢/٣١٢(بحار األنوار ) ٤(

 .ل واألصحاب من إصدارات مربة اآل»واألصحاب
 أي تنقصه واجتهد يف ذمه:  ابرتك الرجل يف عرضه)٥(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٧٠ 

ْوالذين تبوؤوا الدار واإليامن من قبلهم﴿  َ َِ ِِ ْ َ َّ َ َ ََ َِ ِْ ََّّ ا أنـتم فقـد بـرأتم أن ّأم: ال، قال:  قالوا﴾َُ
: تكونوا من أحد هذين الفريقني، وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال اهللا عز وجـل

فـر لنـا وإلخواننـا الـذين سـبقونا والذين جـاءوا مـن بعـدهم يقولـون ربنـا اغ﴿
 .)١(»﴾باإليامن

 عنه كالم أبيه زين العابدين تعاىل ريض اهللا »الباقر«ويؤكد  :ةالرواية الثامنة عرش 
كان قتل «:  عنه وأرضاه فيقولتعاىل عثامن ريض اهللا  ذي النورينِّويعضده بدفاعه عن

 .)٢(»عثامن عىل غري وجه احلق
 تعاىل عنه لذي النورين عثامن ريض اهللا تعاىل اهللا  ريض»الباقر« وهي شهادة من 

َّعنه بأنه كان إمام هدى وأنه قتـل شـهيدا طـاهرا نقـي الثـوب ريض اهللا  ً ً  عنـه تعـاىلُ
ٌ عنه هبذا املدح والثناء ألصحاب النبي موافق لرصيح كتاب تعاىل ريض اهللا »الباقر«و

بق من روايات ثم قارن بينها اهللا و للهدي النبوي الرشيف فتأمل عزيزي القارئ ما س
ًوبني األقوال املنسوبة كذبا وزورا للباقر ريض اهللا عنه واعـرض كـال القـولني عـىل  ً
ًكتاب اهللا فام كان موافقا لقول الرمحن أخذنا به وما كان خمالفا له رضبنـا بـه عـرض  ً

 .نهم »الباقر« اإلمام ّبرأنااحلائط و
 ريض اهللا عنه »الباقر« من شيم  والليست من أخالقإن اللعن والسب والبذاءة 

 فهل يمكـن أن يكـون ،وال من شيم آل بيت النبوة عليهم السالم حتى مع املرشكني
                                                                                                                         

 ).٢/٢٩١(، كشف الغمة )٢٠/٣٩٤(هتذيب الكامل ) ١(
 ).٧/٢١٨(البداية والنهاية ) ٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٧١ 
عـز اهللا هبـم أمنهجهم السب واللعن مع السابقني باإلسالم ومع من نرصوا الدين و 

 .اإلسالم؟
وآلـه هنى رسول اهللا صـىل اهللا عليـه «: ريض اهللا عنه قوله»الباقر«وقد ورد عن 
ّوسلم أن يسب ُّ ال تسبوا هـؤالء فإنـه ال خيلـص إلـيهم : قتىل بدر من املرشكني وقالُ

َّ، فكيف نقبل أن يتهم )١ (» البذاء لؤمّأال إنيشء مما تقولون وتؤذون األحياء،   »الباقر«ُ
بمخالفة هدي النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم، فننقل عنـه و  بالبذاءة،تعاىلريض اهللا 
ًبابا لعاناأنه كان س ً ً بذيئا لئيامَّ  ؟ ً

ليس املؤمن بالطعان وال «:   وقد سمعنا بقول الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم
ِّتباع حممد و آل بيته اَّ، فكيف يليق بنا ونحن ندعي )٢(»اللعان وال الفاحش وال البذيء

ً أن نخـالفهم ونتخـذ اللعـن والـسب دينـا -صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعـني-
 ؟ اهللاإىلوسيلة نتقرب هبا و

َّن كنا صادقني يف دعوانـا بأننـا إ وبني من هذا حاهلم، و»الباقر«َّ  فشتان بني هنج  َّ
َّمن أتباع حممد وآل بيته فيتوجب علينا أن نحذو  حذوهم وأن نقتدي هبم وأن نتمثل 

قنا بأخالقهم، فننزه ألسنتنا عن اللعن والشتم وقبيح القول، ونرتحم عىل كل من سب
 عليهم، فهذا واهللا خلق أهـل تعاىل صحابة حممد رضوان اهللا ميف اإليامن وعىل رأسه

 .البيت
                                                                                                                         

 ).٨/٢٣٠(عمدة القاري ) ١(
 ).١٩٠٠( حديث رقم )ما جاء يف اللعنة( باب )الرب والصلة(سنن الرتمذي كتاب ) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٧٢ 

َّعن الثناء عىل الشيخني حتى يف حال » الباقر«َّومل يتوقف :ة عرشتاسعةالرواية ال 
دخلت عىل أيب جعفـر وهـو  «: فعن سامل بن أيب حفصة قال وحلظاته األخرية،مرضه

ُّاللهم إين أتـوىل وأحـب أبـا بكـر وعمـر: ذلك من أجيل وأظن قال -مريض فقال  َّ   
  - صىل اهللا عليه وآله وسلم - اللهم إن كان يف نفيس غري هذا، فال نالتني شفاعة حممد

 .)١(»يوم القيامة
ًويتضح جليا   وتشديده يف مسألة الطعن بصحابة النبي ريض اهللا »الباقر«تغليظ ّ

 ومن ،ُقتل ًمن سب نبيا«: ىل اهللا عليه وآله وسلمص النبي ديث عنهم بروايته حلتعاىل
  .)٢( »لدُسب صاحب نبي ج

قم :  أقول ملن يطعن بخري البرش بعد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلموأخريا
 وانرص الدين كام نرصوه، وافتح البالد وانرش دين اهللا يف ، وصم كام صاموا،كام قاموا

 كام جاهدوا، قبل أن حترك لسانك بالطعن فيهم األرض كام فعلوا، وجاهد املرشكني
 : ريض اهللا عنهم وأرضاهم، وصدق القائل

 أو سدوا املكان الذي سدوا            م وـ من الل– ال أبا ألبيكم –ِّأقلوا عليهم 
 

                                                                                                                         

 ).٤/٤٠٦(ء للذهبي سري أعالم النبال) ١(
 حـديث رقـم )قتل من سـب النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه أو غـريه(لحر العاميل بابلوسائل الشيعة ) ٢(
  ).٧( حديث رقم)حكم املرأة املرتدة( باب)٧٦/٢٢١( بحار األنوار ،)٣٤٥٩١(
 



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٧٣ 
 مدحه لعطاء واحلسن البرصي 

 ً مفلفـالً أهل مكة وحمدثهم القدوة العلم ، كان أسـودايعطاء بن أيب رباح مفت
 .ًفصيحا كثري العلم من مولدي اجلند

ًما رأيت أحدا أفضل من عطاء، وقال ابن جريج كـان املـسجد : قال أبو حنيفة
مات عطـاء : َّ وكان من أحسن الناس صالة، قال األوزاعي:فراشه عرشين سنة قال

مـا : يوم مات وهو أرىض أهل األرض عند الناس، وقال حممد بن عبـد اهللا الـديباج
َّ خريا من عطاء إنام كان جملسه ذكر اهللا ال يفرتًرأيت مفتيا ل أحسن اجلـواب ِئُن سإ ف،ً

د، وقال َّنه يؤيأل إلينا ِّيُكان عطاء يطيل الصمت فإذا تكلم خ: وقال إسامعيل بن أمية
  .)١(» وعندكم عطاء؟يا أهل مكة جتتمعون عيل«: عبد اهللا بن عباس

هم ويعرف هلم قدرهم ُّلعلامء ومن جيلر اّ خري من يقد»الباقر«   وكان أبو جعفر 
علـيكم بعطـاء، هـو واهللا :  عنه يقول  للناس وقد اجتمعوا إليهتعاىلفكان ريض اهللا 

خـذوا مـن عطـاء مـا :  لكم مني، ويعظهم وينصحهم بأخذ العلم منـه فيقـولٌخري
ما بقي عىل ظهر األرض أحد أعلم بمناسـك :  عنهتعاىلاستطعتم، ويقول ريض اهللا 

  .)٢ (ن عطاءاحلج م

                                                                                                                         

وفقـه هـذا ، ويف مدح ابن عباس ريض اهللا عنه لعطاء أكرب الداللـة عـىل علـم )١/٩٨(تذكرة احلفاظ) ١(
 .التابعي اجلليل وكيف ال، ومن يمدحه هو ترمجان القرآن وحرب هذه األمة

 ).٥/٨١(سري أعالم النبالء) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٧٤ 

ً حمصورا بعطاء فقط، بل قد مدح كثريا من أهـل زمانـه »الباقر«   ومل يكن مدح   ً
ُممن ع ، فكان يمدح احلسن البرصي، وهو موىل زيد بـن  واحلكمةفوا بالفقه والعلمِرَّ

 عنهـا وأرضـاها، وكـان تعاىل ريض اهللا سلمةُّثابت وأمه كانت موالة أم املؤمنني أم 
ً أريبا عاقال وقد دعا له عمر بن اخلطاب ريض اهللا ًرمحه اهللا فصيحا :  عنه فقال لهتعاىلً

ِّاللهم فقهه يف الدين، وحببه « : ، وبلغ من فقهه أن قال عنه قتادة رمحـه اهللا» الناسإىلِّ
  .)١ (»ًما جالست فقيها قط، إال رأيت فضل احلسن عليه«

ذاك «:لبرصي فقال عنه عنه يف مدح احلسن اتعاىل ريض اهللا »الباقر«وقد أجزل 
 .)٢(»الذي يشبه كالمه كالم األنبياء

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).٦/١٠٧(هتذيب الكامل ) ١(
 ).٢/٢٣٢(هتذيب التهذيب ) ٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٧٥ 
 عمر بن عبد العزيزاخلليفة األموي مع  

زاهـد ٌّ    عمر بن عبد العزيز غني عن التعريف، فهو اخلليفة األموي العـادل ال
رف عنـه مـن العـدل ُه أحد اخللفاء الراشدين ملـا عـَّ بأنع الفضالءياملعروف عند مج

 . عنهتعاىل ريض اهللا »الباقر« توىل اخلالفة يف زمن والورع، وقد
َّ وكانوا أخـص النـاس بـهَّقرهبم الفقهاء فإىلعبد العزيز بعث وملا ويل عمر بن  َّ 

 غريه ؛ فلـام قـدم إىل وبعث -»الباقر«– حممد بن عيل بن حسني أيب جعفر إىلوبعث 
 بينا هو جالس يف الناس  املدينةإىلعىل عمر وأراد االنرصاف » الباقر«أبوجعفر حممد 

أيـن :  فقـالًينتظرون الدخول عىل عمر أقبل ابن حاجب عمـر وكـان أبـوه مريـضا
أبوجعفر ليدخل؟ فأشفق حممد بن عيل أن يقوم فال يكون هو الذي دعي بـه فنـادى 

بىل قد حرض حدثني بـذلك الغـالم، : مل حيرض يا أمري املؤمنني قال: ثالث مرات قال
:  قـال؟أيـن أبـو جعفـر: قلت: كيف قلت؟ قال: ث مرات، قالفقد ناديته ثال: قال

إين :  فخرج فقام فدخل فحدثـه سـاعة وقـال؟ أين حممد بن عيل:وحيك اخرج فقل
أوصيك بتقوى اهللا :  قال،فأوصني يا أبا جعفر: أريد الوداع يا أمري املؤمنني قال عمر

ًواختذ الكبري أبا والصغري ولدا والرجل أخا، فقال  مجعت لنـا واهللا مـا إن رمحك اهللا: ً
 .أخذنا به وأعاننا اهللا عليه استقام لنا اخلري إن شاء اهللا، ثم خرج

ِّإين أريـد أن آتيـك فـاجلس يف إزار :  رحلـه أرسـل إليـه عمـرإىلفلام انرصف 
ال بل آتيك، فأقسم عليه عمر فأتاه عمر فالتزمـه فوضـع صـدره : ورداء،فبعث إليه



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٧٦ 

ثم قام وليس أليب جعفر حاجة سأله إياها إال قضاها وأقبل يبكي ثم جلس بني يديه  
 .)١(ًله وانرصف فلم يلتقيا حتى ماتا مجيعا رمحهام اهللا

» البـاقر« تلك العالقة احلميمة التي مجعـت بـني  الزائغنيَّوضاعنيل مل يرق لوملا
، فبلغ من مكرهم وخبثهم أن نسبوا للباقر الطعن بعمر بن عبد وعمر بن عبد العزيز

ِّ النفاق من حيث ال يشعرون، فهو إن لقـي »الباقر« إىلز، وهم يف ذلك ينسبون العزي
ًا ذامانً عمر كان له ناصحا حمبا، وإن غاب عنه كان طاع ًّ. 

 عليـه الـسالم يف »البـاقر«كنـت مـع «: وله بصري ق الراوندي عن أيبفقد روى
 عـىل مـوىل لـه ًئااملسجد، إذ دخل عليه عمر بن عبد العزيز، عليه ثوبان ممرصان متك

ُليلني هذا الغالم، فيظهر العدل، ويعيش أربع سنني، ثـم يمـوت : فقال عليه السالم َّ
 .)٢(»فيبكي عليه أهل األرض، ويلعنه أهل السامء

 : ألمرينَوضعوالرواية سالفة الذكر بينة ال
، واهللا سبحانه هو املستأثر وحده بعلـم »الباقر« نسبتها علم الغيب لإلمام ً:أوال

ُّلغيب، فحتى نبي اهللا حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم، عىل ما لديه من الكرامة عنـد ا
َقل ال أملك لنفيس نفعا وال رضا إال ما شـاء اهللاُّ ﴿: فيهتعاىلاهللا عز وجل قد قال اهللا  َ َّْ َ َِّ ً ً ْ ْ ُّ َ َ َ ِ َِ ُ ِ َ

                                                                                                                         

    ).٥٤/٢٧٠(تاريخ دمشق ) ١(
 .)١/٢٧٦(قطب الدين الراوندي لاخلرائج واجلرائح ) ٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٧٧ 
َولو كنت أعلم الغيب الستْكثرت من اخلري وما م  َ ْ ْ ْ َُ َ َ َ ْ ْ َِ ْ َِ ُ ْ َُ َ ْ َ ََ َ ٌسني السوء إن أنا إال نذير وبـشري ُ ِ ِ َِ َ ٌ ُ ُّ َ ََّ ََّ ِ ِْ َْ

َلقوم يؤمنون َُ ِ ْ ُ ٍْ ِّ﴾)١(. 
 وحى إليهي عنه عىل ما له من املكانة والرفعة ليس بنبي تعاىل ريض اهللا »الباقر«و
ُ، فالوحي من خصائص النبوة التي التتصور  لهفرتض إحياء مثل هذه الغيبياتُحتى ي

 .يف غري النبي
 عنه بانقطاع الوحي بعـد النبـي صـىل اهللا تعاىلح اإلمام عيل ريض اهللا َّوقد رص

أرسله عىل حني فرتة من الرسل وتنازع «:  فقال»هنج البالغة«عليه وآله وسلم كام يف 
  .)٢(»...من األلسن، فقفي به بالرسل، وختم به الوحي

 حتديد هويتـه ُ قد اختلف يف»أبو بصري«، فراوهيا هو ة السند الرواية ضعيفً:ثانيا
هم ليـث بـن البخـرتي، وحييـى بـن أيب القاسـم رواة  أربعة ًلكونه لقبا مشرتكا بني

اجلـزم َّفـإذا تعـذر ، )٣( املكفوف ويوسف بن احلارث، وعبد اهللا بـن حممـد األسـدي
 .ختالف بوثاقة األربعة كانت الرواية مردودةُبشخصية الراوي وقد علم اال

اعرتافه بعدل هذا الفتى وسريته العطرة ثم هـو » الباقر«كيف ينقلون عن : ًثالثا
 اهللا إذا أحـب ّأن«قـد ورد يف الـصحيح ل، !، ممدوح يف األرض؟!ملعون يف السامء؟

 .، فمعذرة يا أويل األلباب»عبدا وضع له القبول يف األرض
                                                                                                                         

 ).١٨٨ (األعراف) ١(
 ).٢/١٦(هنج البالغة ) ٢(
 ).٢١٤(ص بن داوود احليل الرجال ابن داود) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٧٨ 

 سادسالفصل ال 
 ً فقيها»الباقر«اإلمام 

 العلم وازدهر فقد كثـر  فيهرش انتًايه زمن علتعاىل رضوان اهللا »الباقر«كان زمن 
موه ّالتابعون الذين تناقلوا هذا العلم عن أصحاب رسول اهللا فدونوه وعملوا به وعل

ريض اهللا عنـه أئمـة أعـالم شـهد التـاريخ » البـاقر«فربز عىل جانب بـروز للناس، 
 :بعطائهم وفضلهم منهم
ملسيب أفقه كان سعيد بن ا«: الذي قال فيه سليامن بن موسى-سعيد بن املسيب 

 .)١(»التابعني
:  وقـد اجتمـع عليـه النـاس»البـاقر« وعطاء بن أيب رباح الذي قال فيه اإلمام 

  .)٢(»عليكم بعطاء هو واهللا خري لكم مني«
مل يكن باملدينـة بعـد كبـار «: بن املدينى وقد قال فيه عيل- اهللا بن ذكوان  وعبد

 عبد اهللا بن –  و أيب الزنادصارياألنالتابعني أعلم من ابن شهاب، و حييى بن سعيد 
  .)٣(» و بكري بن عبد اهللا بن األشج -ذكوان
   
 

                                                                                                                         

 ).١١/٧١(  هتذيب الكامل )١(
 ).٢٠/٧٧(هتذيب الكامل ) ٢(
 ).١٤/٤٧٩(هتذيب الكامل ) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٧٩ 
 بلـغ مـن فقهـه أن يـسأله بعـض أصـحاب رسـول اهللا الذيوعلقمة بن قيس  

 . وغريهم كثري ،)١(ويستفتونه
  : ريض اهللا عنه»الباقر«  فقه مجعه عنّ مما تيرسًا    ويف هذا الباب سأورد بعض

 :رةمن أحكام الطها
 وهـو قـول ،  مـسح مقـدم الـرأس جيـزئ يف الوضـوءّ أنإىل »البـاقر« ذهب -

 كثـري مـن العلـامء ّأمحد وزيد بن عيل وغريمها، وقد اسـتحبالشافعي وأبو حنيفة و
 .)٢( وجوبه مالك واملزين واجلبائي وغريهمإىلمسح مجيع الرأس، وذهب 

قـيء ال يـنقض الوضـوء  الّ ريض اهللا عنه املذهب القائل بأن»الباقر« واختار -
ّ ضـد ذلـك وقيـده إىل، وذهب أبو حنيفـة رمحـه اهللا »الصادق«وهو قول الشافعي و

 . )٣( كونه دفعة واحدة: كونه ملء الفم والثالث: كونه من املعدة والثاين:األول: بقيود
عـىل  ال ينقض الوضـوء، ووافقـه )٤( الرعافّأنب القول القائل »الباقر« اختار -

  هريـرة ريض اهللا عنهم أمجعني وهو قول ابن عبـاس وأيب»الصادق«ذلك الشافعي و
 .ا، وخالفهم بذلك أبو حنيفة  وأمحد وغريمهمن التابعني وابن املسيب من الصحابة

 
                                                                                                                         

 ).٢٠/٣٠٦(هتذيب الكامل ) ١(
  ).١/١٩٢(نيل األوطار ) ٢(
 ).١/٢٣٥(نيل األوطار ) ٣(
 .  الرعاف هو خروج الدم من األنف)٤(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٨٠ 

 :الصالة 
الصالة هي عمود الدين، وهي الركن الثاين من أركـان االسـالم، وقـد بلغـت 

نوانـا للمـسلم، وتوعـد تاركهـا  عصىل اهللا عليه وآله وسـلمأمهيتها أن جعلها النبي 
صىل بالعقاب الشديد، وقد جعلها العالمة الفارقة بني املسلم والكافر، فقد ورد عنه 

  )١(»العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر«: أنه قالاهللا عليه وآله وسلم
ًإىل أن الربيد أقل مسافة للقرص مستدال »الباقر« ذهب  - يرفعه  باحلديث الذي ّ

ال حيـل «: النبي صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمإىل عنه وأرضاه تعاىلأبو هريرة ريض اهللا 
َّ سافر بريدا أو أكثر حل ّحيث نص عىل أن من )٣(» إال ومعها حمرم)٢(ًالمرأة تسافر بريدا ً

 . )٤(له القرص
ذلـك  ريض اهللا عنه جواز »الباقر«  وأما مسألة ائتامم املقيم باملسافر، فقد رأى -

وخالفه بذلك اهلادي والقاسم وأبو طالب وأبو العباس وطـاوس وداود والـشعبي 
ال ختتلفـوا عـىل « :صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمواإلمامية وقالوا بعدم الصحة لقوله 

اهللا وأمحد بـن ب وقد خالف يف العدد والنية، وقد ذهب  زيد بن عيل واملؤيد »إمامكم
ّحة إذ مل تفص الصإىلعيسى والشافعية واحلنفية  ََّ  ويدل - وهو الراجح–ل أدلة اجلامعة ُ

                                                                                                                         

 ).٢٥٤٥( حديث رقم )ما جاء يف ترك الصالة( باب )اإليامن(كتاب  سنن الرتمذي) ١(
 قيل أن الربيد فرسخني وقيل أربع والفرسخ ثالثة أميال) ٢(
 ).١٤٦٥(حديث رقم ) يف املرأة حتج بغري حمرم(باب ) املناسك( كتاب أخرجه أبو داود) ٣(
 ).٢/٣٩(سبل السالم ) ٤(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٨١ 
أنه «:  ريض اهللا عنهًللجواز مطلقا ما أخرجه أمحد بن حنبل يف مسنده عن ابن عباس 

 » تلـك الـسنة: فقالًسئل ما بال املسافر يصيل ركعتني إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم
كم صلينا أربعا وإذا رجعنا صلينا إنا إذا كنا مع«: ويف لفظ أنه قال له موسى بن سلمة
 .»صىل اهللا عليه وآله وسلمركعتني فقال تلك سنة أيب القاسم 

إن أصـله يف : وقد أورد احلافظ هذا احلديث يف التلخيص ومل يتكلم عليه وقال
كيف أصيل إذا كنت بمكة إذا مل أصل مع : قلت البن عباس«: مسلم والنسائي بلفظ

 . )١(» القاسمركعتني سنة أيب: اإلمام قال
 القـائلني بوجوهبـا »الباقر« يف الصالة، فقد وافق )٢(اإلبراهيمية أما يف الصالة -

ومنهم أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب وابنه عبد اهللا، وعبد اهللا بن مسعود وجابر بـن 
زيد والشعبي وحممد بن كعب القرظي والقاسـم والـشافعي وابـن حنبـل ريض اهللا 

 . )٣(عنهم أمجعني
 

                                                                                                                         

 ).٣/٢٠٤ (نيل األوطار) ١(
 يا رسول اهللا أما الـسالم عليـك :قال عن كعب بن عجرة ريض اهللا عنه روى البخاري رمحه اهللا بسنده )٢(

قولوا اللهم صل عىل حممد وعـىل آل حممـد كـام صـليت عـىل آل « : قال؟فقد عرفناه فكيف الصالة عليك
»  آل إبـراهيم إنـك محيـد جميـدإبراهيم إنك محيد جميد اللهم بارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عـىل

ِّإن اهللاََّ ومالئَكته يصلون عىل النَّبي﴿: صحيح البخاري كتاب تفسري القرآن باب قوله تعاىل َِ َ َ ََ َ َُّّ َ ُ ُ َِ ِ﴾ . 
 ).٢/٣٢٠(نيل األوطار ) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٨٢ 

 : اجلمعةصالة هل يصيل املسافر 
هنا ال جتب عليه ولو كان أ  إىل و أخوه اإلمام زيد بن عيل»الباقر«  ذهب اإلمام-

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فعليه «:  واستدلوا بحديث جابر،ًنازال وقت إقامتها
بو العبـاس  وقال اهلادي والقاسم وأ،»ًا أو مريضً أو عبداً أو مسافراًاجلمعة إال امرأة

إذا كـان  إهنا جتب عىل املسافر إذا كان نـازال وقـت إقامتهـا ال«: والزهري والنخعي
 . )١( وحمل اخلالف هل يطلق اسم املسافر عىل من كان نازال أو خيتص بالسائر»سائرا

 :فقه رمضان
 ريض اهللا عنه عن رجل شهد عليه الشهود أنه أفطر ثالثة »الباقر« سئل اإلمام -

هل عليك يف إفطارك يف شهر رمضان إثم؟ فإن سأل ُي«: هر رمضان، فقالأيام من ش
 .)٣()٢(»نعم، فعىل اإلمام أن ينهكه رضبا: ال، فعىل اإلمام أن يقتله، وإن قال: قال

 فال يشء عليـه، وأن ً من أكل أو رشب ناسياّ ريض اهللا عنه أن»الباقر«  ويرى-
بع من علمه بقول النبي صىل اهللا عليه ، وهذا نا»وهو قول اجلمهور«عليه إمتام صومه 

                                                                                                                         

   ).٣/٢٧٨(نيل األوطار ) ١(
 ).٣٤٧(املقنعة املفيدص) ٢(
َّل بأن اإلفطار يف رمضان ليس بإثم وذلك ألهنا ردة عن دين اهللا بقتل من يقو» الباقر«َّوأما قول اإلمام ) ٣(

ًجل وعال، فمن استحل حراما هو بحكم املرتد، أما من يعرتف بحرمة فعله فهو فاسق ظامل لنفسه فيعاقـب  َّ
 .من قبل ويل األمر

 



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٨٣ 
ُو صائم فأكل أو رشب فليتم صومه فإنام أطعمه اهللا وسقاهمن نيس وه«:وآله وسلم  ُ َْ َّ ٌْ َ« 

 .)١(»فإنام هو رزق ساقه اهللا إليه«ويف رواية الرتمذي
 : فقه الزكاة

 سـالطني اجلـور إىل جـواز دفـع الزكـاة إىل ريض اهللا عنـه »البـاقر«  ذهب -  
، وقد استدلوا بذلك  بأقوال البن عمـر وأيب هريـرة »وهذا قول اجلمهور«ئها وإجزا

 عـنهم أمجعـني، منهـا قـول عبـد اهللا بـن عمـر ريض اهللا تعـاىلوأيب سعيد ريض اهللا 
 » من واله اهللا أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليهاإىلادفعوا صدقة أموالكم «:عنهام

، أما من خالف يف هذا الـرأي فقـد »ا اخلمورادفعوها إليهم وإن رشبو«: وقوله أيضا
َال ينال عهدي الظاملني﴿:تعاىل قول اهللا إىلاستند  َِِ َِّ ْ َُ ، وجياب بـأن هـذه اآليـة عـىل )٢(﴾ََ

تسليم صحة االستدالل هبا عىل حمل النزاع عمومها خمصص باألحاديث الـواردة يف 
 .)٣(هذا الباب

 :أحكام الطالق
 أنه ال بد من النية ليقع الطالق، فال يقع طالق إىل  ريض اهللا عنه»الباقر« ذهب -

، ووافقه عىل ذلك أمحـد »إنام األعامل بالنيات«َّاهلازل، واستدل بذلك بعموم حديث 

                                                                                                                         

 )متفق عليه ()٢/١٦٠(سبل السالم ) ١(
 ).١٢٤ (البقرة) ٢(
 ).٤/٢٢٠(نيل األوطار) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٨٤ 

 رضوان اهللا عليهام، وخالفه الشافعية واألحناف، وأجابوا بـأن هـذا »الصادق«وابنه  
 . )١(الطالق واهللا أعلمَّالعموم إنام هو خمصص بام جاء من أحاديث تدل عىل وقوع 

، ووافقه عىل ذلـك )٢( ريض اهللا عنه عدم وقوع الطالق البدعي»الباقر« ارتأى -
 وابن حزم وحكاه اخلطايب عن اخلوارج وغريهم، وقد خالفوا بـذلك »الصادق«ابنه 

ىل أحاديث منها ما أخرجه البخاري مـن حـديث إ، واستند اجلمهور )٣(قول اجلمهور
ق ّيض اهللا عنهام أنه أخرب النبي صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم أنـه طلـعبد اهللا بن عمر ر

 فتغيظ فيه رسول صىل اهللا عليه وآله وسلمامرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول اهللا 
لرياجعها ثم يمسكها حتى تطهـر ثـم حتـيض « : ثم قال وآله وسلماهللا صىل اهللا عليه

 أن يمـسها فتلـك العـدة كـام أمـره فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل
 . )٤(»اهللا

 :فقه احلدود
 يد السارق تقطع بثلث دينار، واملسألة خالفية بني العلامء ّ أنإىل »الباقر« ذهب -

 وقد جاء يف مصنف ابن أيب شيبة بـسند قـوي أن أبـا بكـر »درمهني«فمنهم من قال 
، ومنهم »ةثالث«طع يف ،  ومنهم  من قال تق»درمهني«الصديق قطع يف يشء ما يساوي 

                                                                                                                         

 ).٣/١٧٦(سبل السالم) ١(
 . امرأته يف حيض أو يف طهر جامعها فيه الرجلالطالق البدعي أن يطلق) ٢(
 ).٧/٤(نيل األوطار) ٣(
 ).٤٥٢٨( حديث رقم )وقال جماهد إن ارتبتم( باب )تفسري القرآن(صحيح البخاري كتاب) ٤(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٨٥ 
 »ةمخس« ونقل ابن املنذر هذا القول عن أيب هريرة وأيب سعيد،ومنهم من قالوا »ةأربع« 

 . )١(كاحلسن البرصي والنخعي وغريمها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).٧/١٧٤(نيل األوطار) ١(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٨٦ 

 سابعالفصل ال 
 حكمه ومواعظه

 مع كريم سجاياه حسن املوعظة واحلكمة التي قـال اهللا »الباقر«رزق اهللا اإلمام 
ُيؤيت احلْكمة من يشاء ومن يؤت احلْكمة فقد أويت خريا كثريا وما يذكر ﴿: يها فتعاىل َ ْ َ َ ُ َ ََّ َ ََّ ً ً َ َ َ ْ َ َْ َ َ ُ َ َ ُِ ِ َِ ِ ُِ ْ َ ْ

ِإال أولوا األلباب ََ ْْ ُ َّْ ُ ِ﴾)١(. 
وقد نقل عنه العلامء العدول املشهود هلم بالصالح والتقى شذرات من احلكـم 

 :واملواعظ نتحفك ببعضها
عامل ينتفع بعلمه أفضل من ألف عابد «:  ريض اهللا عنه»باقرال«قال حممد بن عيل 

لكل «: قال، و)٢(»وقال أيضا رواية احلديث وبثه يف الناس أفضل من عبادة ألف عابد
 . )٣(»يشء آفة وآفة العلم النسيان

ين ملـشتغل القلـب إين ملحـزون وإ ،يا جـابر« :قال يل حممد بن عيل: قال جابرو
نه من دخل قلبه صايف ديـن اهللا عـز إ ، يا جابر: قال؟ك وما حزنك وشغل قلب:قلت

 ركبته ًال مركباإ ما الدنيا وما عسى أن تكون هل هي ، يا جابر،وجل شغله عام سواه
 الدنيا لبقاء فيها ومل إىل إن املؤمنني مل يطمئنوا ، يا جابر، أصبتهاً لبسته أو امرأةًأو ثوبا

ذكر اهللا ما سمعوا بآذاهنم مـن الفتنـة ومل يأمنوا قدوم اآلخرة عليهم ومل يصمهم عن 
                                                                                                                         

 ).٢٦٩ (البقرة) ١(
   ).١/١٧٨ (ن قيم اجلوزية البمفتاح دار السعادة) ٢(
 ).٩/٣٣٩(  البن كثريالبداية والنهاية) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٨٧ 
 إن أهل التقوى ، ففازوا بثواب األبرار،يعمهم عن نور اهللا ما رأوا بأعينهم من الزينة 

ن ذكـرت أعـانوك إ إن نـسيت ذكـروك و،أيرس أهل الدنيا مؤنة وأكثرهم لك معونة
 حمبته إىل اهللا وإىلقوالني بحق اهللا قوامني بأمر اهللا قطعوا ملحبة رهبم عز وجل ونظروا 

 فأنزلوا ،ن ذلك من أمر خالقهمأبقلوهبم وتوحشوا من الدنيا لطاعة حمبوهبم وعلموا 
 وكام أصبته يف منامك ،زهلا مليكهم كمنزل نزلوه ثم ارحتلوا عنه وتركوهأنالدنيا حيث 

 فــاحفظ اهللا فــيام اســرتعاك مــن دينــه ،ذا لــيس يف يــدك منــه يشءإفلـام اســتيقظت 
 . )١(»وحكمته
من ال يبايل الدنيا يف «:  قال؟ًمن أشد الناس زهدا:  ريض اهللا عنه»الباقر« ئلُسو

:  من باع الباقي بالفاين، فقيل له: من أخرس الناس صفقة؟ قال:يد من كانت، فقيل له
 . )٢(» من ال يرى الدنيا لنفسه قدرا:من أعظم الناس قدرا؟ قال

جاءه رجل فقال أوصني «:  قال»الباقر « عن أبيه»الصادق«عن جعفر بن حممد و
 .)٣(»قال هيئ جهازك وقدم زادك وكن ويص نفسك

 عليـه »البـاقر« ريض اهللا عنه مرض،  وجزع »الباقر«  جعفر ابنا أليبّيروى أنو
 فصار مـع النـاس »الباقر« حتى خيش عليه الناس، فلام تويف ابنه خرج ً شديداًجزعا

                                                                                                                         

   ).٩/٣٣٩(البن كثريالبداية والنهاية ) ١(
 ).٣/١٦١(  للجاحظالبيان والتبيني) ٢(
    ).٥٤/٢٩٢ ( البن عساكرتاريخ دمشق) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٨٨ 

 فإذا وقع ،إنا ندعو اهللا فيام نحب:  بقوله»قرالبا« فأجابه ،خشينا عليك«: فقال له قائل 
 . )١(»ما نكره مل نخالف اهللا فيام حيب

ىل مكـان إ الغنى والعز جيوالن يف قلب املؤمن فإذا وصال«: وقال ريض اهللا عنه
 .)٢(»فيه التوكل أوطناه

ما من عبادة أفضل من عفة بطن أو «:  ريض اهللا عنه أنه قال»الباقر«روي عن و
 ّ وإن، ومـا يـدفع القـضاء إال الـدعاء، اهللا من أن يسألإىل أحب ءمن يش وما ،فرج

 وكفى باملرء عيبا أن يبـرص مـن ، البغيً أرسع الرش عقوبةّ وإن، الربًأرسع اخلري ثوابا
 وأن ، وأن يأمر النـاس بـام ال يـستطيع التحـول عنـه،الناس ما يعمى عليه من نفسه

 . )٣(»يؤذي جليسه بام ال يعنيه
 .)٤(»الصواعق تصيب املؤمن وغري املؤمن وال تصيب الذاكر«: الهومن أقو

 ذكر اهللا عىل كل حال وإنـصافك مـن :عامل ثالثةشد األأ«: وقال ريض اهللا عنه
 . )٥(»نفسك ومواساة األخ يف املال

                                                                                                                         

   ).٥٤/٢٩٤ (تاريخ دمشق) ١(
 ).٩/٣٤٠  (البداية والنهاية) ٢(
   ).٥٤/٢٩٣ (تاريخ دمشق) ٣(
 ).٩/٣٣٩(البداية والنهاية ) ٤(
  ).٩/٣٣٩(البداية والنهاية ) ٥(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٨٩ 
 ّلـئن ردهـا اهللا عـيل: ذهبت بغلة أيب فقال«: وقال جعفر بن حممد ريض اهللا عنه 

  يت هبا بـرسجها مل يفقـد منهـا يشءُأا، فام كان بأرسع من أن َّألمحدنه بمحامد يرضاه
احلمد هللا، مل :  السامء وقالإىلفقام فركبها، فلام استوى عليها ومجع إليه ثيابه رفع رأسه 

؟ جعلت احلمد كله ًفهل تركت أو أبقيت شيئا: يزد عىل ذلك، فقيل له يف ذلك، فقال
 . )١(»هللا عز وجل

 ّ فـإن،رف مودة أخيك لك بام لـه يف قلبـك مـن املـودةاع«: قالعنه أنه روي و
 .)٢(»القلوب تتكافأ
 أن يبرص من الناس ما يعمى عليه من نفـسه، وأن ًكفى باملرء عيبا«: ومن أقواله

يأمر الناس بام ال يستطيع أن يفعله، وينهى الناس بام ال يستطيع أن يتحول عنه، وأن 
 . )٣(»يؤذي جليسه بام ال يعنيه

 . )٤(»سالح اللئام قبيح الكالم«: اأيضوقال 
نـك إذا إهنام مفتاح كل خبيثة إياك والكسل والضجر فإ«: وروي عنه قوله البنه

 . )٥(»ن ضجرت مل تصرب عىل حقإ وًكسلت مل تؤد حقا

                                                                                                                         

 ).٩/٣٤٠(البداية والنهاية ) ١(
 ).٩/٣٤٠(البداية والنهاية ) ٢(
 ).٩/٣٤٠(البداية والنهاية ) ٣(
   ).٩/٣٣٩ (البداية والنهاية) ٤(
   ).٩/٣٣٩(البداية والنهاية ) ٥(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٩٠ 

اإليامن ثابت يف القلب واليقني خطرات فيمر اليقني بالقلب فيصري « :ًأيضاقال و 
 كأنه خرقة بالية وما دخل قلب عبد يشء من الكرب كأنه زبر احلديد وخيرج منه فيصري

 . )١(»كثر منهأو أال نقص من عقله بقدره إ
من أعطى اخللق والرفق فقد أعطي اخلري كلـه والراحـة وحـسن «: ًأيضاقال و

 . )٢(»حاله يف دنياه
 »ياكم واخلصومة فإهنا تفسد القلب وتورث النفاقإ«: وقال
 . )٣(»صحاب اخلصوماتأهللا هم الذين خيوضون يف آيات ا« : وقال

صح اإلمام زين العابـدين البنـه ُ ن»البداية والنهاية« ابن كثري يف  احلافظ  وأورد
 اصرب عىل النوائب وال تتعرض للحقوق وال ختيب ،يا بني«: ريض اهللا عنهام وقوله له

َّأخا لك إال يف األمر الذي مرضته عليك أكثر من منفعته ً«)٤(. 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).٩/٣٣٩(البداية والنهاية ) ١(
   ).٣/١٨٦ (حلية األولياء) ٢(
 ).٩/٣٤٠(البداية والنهاية ) ٣(
 ).٩/٣٤٣(البداية والنهاية ) ٤(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٩١ 
 بقه إليها غريه سحكم ومواعظ 

 ريض اهللا »البـاقر« من احلكم التي جرت عىل لـسان اإلمـام ابعد إيرادنا صنوف
 عنه، والتي رواها عنه العلامء الثقات األثبات، سنأيت اآلن عـىل بعـض احلكـم التـي

ِنسبت إليه وليست من كالمه، كبعض األحاديث النبوية الرشيفة، وحكم الـصحابة 
 :اىل عليهم، فمنهاأو التابعني رضوان اهللا تع

 إال ثـالث ة يوم القيامـةكل عني باكي«: هلوق» الباقر«ن عروي  :احلكمة األوىل 
  عـنعيون، عني سهرت يف سبيل اهللا، وعني فاضت من خـشية اهللا، وعـني غـضت

 .)١(»حمارم اهللا
حرمت النار «: عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم قالة رحيانووأصله ما رواه أب

:  قـال،عت من خشية اهللا حرمت النار عـىل عـني سـهرت يف سـبيل اهللاعىل عني دم
حرمت النار عىل عني غضت : و سمعت بعد أنه قال:  قال أبو رشيح،ونسيت الثالثة

 .)٢(»عن حمارم اهللا أو عني فقئت يف سبيل اهللا
صبعني من أ القلوب بني ّإن«: أنه قال» الباقر« روى املجليس عن :احلكمة الثانية

 . )٣(» كذاً كذا، وساعةًبها كيف يشاء ساعةّاهللا يقلصابع أ

                                                                                                                         

 ).٣٤(معدن اجلواهر ص) ١(
 ).٢٢٩٣( حديث رقم )يف الذي يسهر يف سبيل اهللا غازيا( باب )اجلهاد(سنن الدارمي كتاب ) ٢(
 ).من الناسالقلب من اجلسد بمنزلة اإلمام ( باب )٧٦/٥٣(بحار األنوار ) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٩٢ 

كـان رسـول «: وأصله ما رواه أنس عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم أنه قال 
 ثبت قلبي عىل دينـك ، يا مقلب القلوب:اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يكثر أن يقول

 القلوب بني ّإن نعم :ا بك وبام جئت به فهل ختاف علينا؟ قالّ يا رسول اهللا آمن:فقلت
 .)١(»شاءيف إصبعني من أصابع اهللا يقلبها ك

 اهللا عـز وجـل ّإن«: ريض اهللا عنـه» البـاقر«أورد اليعقويب قول  :احلكمة الثالثة
يبغض اللعان السباب، الطعان الفحاش املتفحش، السائل امللحـف، وحيـب احليـي 

 .)٢(»احلليم، العفيف املتعفف
 اهللا حيب احليي العفيف ّإن «:ىل اهللا عليه وآله وسلموأصله ما روي عن النبي ص

 .)٣(»احلليم ويبغض الفاحش البذيء السائل امللحف
ثالثة من «: ما نصه» الباقر«عن اإلمام ابن بابويه القمي وروى  :احلكمة الرابعة

 . )٤(»قاء باألنواءسستالفخر باألنساب، والطعن يف األحساب، واال: عمل اجلاهلية
 
 

                                                                                                                         

  حـديث رقـم»ما جاء أن القلوب بني اصبعني من أصـابع الـرمحن« باب»القدر«سنن الرتمذي كتاب ) ١(
 .وقد صححه األلباين)٢٠٦٦ (
 ).٢/٣٢٠(تاريخ اليعقويب ) ٢(
   ).٦( حديث رقم )ما ذكر يف احلياء وما جاء فيه( باب )٦/٩٢(مصنف ابن أيب شيبة ) ٣(
 ).٣٢٦( صابويه القميبن بمعاين األخبار ال) ٤(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٩٣ 
ثـالث مـن عمـل اجلاهليـة ال «: ول النبي صىل اهللا عليه وآلـه وسـلموأصله ق 

 .)١ (»النياحة واالستسقاء باألنواء والتعاير: يرتكهن أهل اإلسالم
الكـذب كلـه «: أنه قال» الباقر«وروى النوري الطربيس عن : احلكمة اخلامسة

 . )٢(»إثم إال ما نفعت به مؤمنا، أو دفعت به عن دين املسلم
والكذب كله إثم ...  «:رواه جابر عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلموأصله ما 

ً يف اجلنة لسوقا ما يباع فيها وال يشرتى ّ ودفعت به عن دين وإنًإال ما نفعت به مؤمنا
 . )٣(»مرأة دخل فيهااليس فيها إال الصور فمن أحب صورة من رجل أو 

إنام يبتىل املـؤمن «:  قوله»رالباق« عن زين الدين العاميل روى :احلكمة السادسة
 . )٤(» عىل حسب دينه- أو قال–يف الدنيا عىل قدر دينه 

يـا رسـول اهللا «:   قال ريض اهللا عنهأصله ما رواه اإلمام أمحد بسنده عن سعدو
أي الناس أشد بالء قال األنبياء ثم األمثل فاألمثل حتى يبتىل العبد عىل قدر دينه ذاك 

ن كان يف دينه رقه ابتىل إ عىل قدر ذاك وقال مرة أشد بالء وفإن كان صلب الدين ابتىل

                                                                                                                         

  صححه شعيب األرنؤوط،)يف النياحة ونحوها(  فصل )٧/٤١٠(صحيح ابن حبان ) ١(
 حـديث )جـواز الكـذب يف اإلصـالح دون الـصدق يف الفـساد( بـاب )٩/٩٤(مستدرك الوسـائل ) ٢(

 ).١٠٣١٨(رقم
 ).٦/١٨ (املعجم األوسط) ٣(
 ).٥١( صلزين الدين العاميلمسكن الفؤاد ) ٤(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٩٤ 

عىل قدر ذاك وقال مرة عىل حسب دينه قال فام تربح الباليا عن العبد حتى يمشى يف  
 .)١(»ن عليه من خطيئةإاألرض يعنى وما 

 ةاجلنـة حمفوفـ«: قولـه» البـاقر« عـن زين الدين العاميل روى :احلكمة السابعة
، فمن صرب عىل املكاره يف الدنيا دخل اجلنة، وجهنم حمفوفة باللذات باملكاره والصرب

 .)٢(»والشهوات، فمن أعطى نفسه لذاهتا وشهواهتا دخل النار
ت اجلنة باملكـاره وحفـت ّفُح«: أصله حديث النبي صىل اهللا عليه وآله وسلمو

 . )٣ (»النار بالشهوات
احليـاء واإليـامن «: قوله» قرالبا«روى عباس القمي عن اإلمام  :احلكمة الثامنة

 .)٤ (»مقرونان يف قرن، فإذا ذهب أحدمها تبعه صاحبه
ُإن احليـاء واإليـامن قرنـا «: وأصله ما روي عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم

 .)٥ (»ًمجيعا فإذا رفع أحدمها رفع اآلخر

                                                                                                                         

ند أمحد بن حنبل مسند العرشة املبرشين باجلنـة مـسند أيب اسـحاق سـعد بـن أيب وقـاص حـديث مس) ١(
 ).١٤٧٣ (رقم

 ).٥١(مسكن الفؤاد ص) ٢(
 ).٥٠٤٩( حديث رقم )اجلنة وصفة نعيمها واهلها(كتاب  صحيح مسلم) ٣(
 ).١٤٤(األنوار البهية ص) ٤(
 . صححه األلباين،)١٣٥٠( باب احلياء حديث رقم)١/٢٧٨(األدب املفرد ) ٥(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٩٥ 
ل ثالث من كن فيه استكم«: قوله» الباقر«  روى املجليس عن :احلكمة التاسعة 

من إذا ريض مل يدخله رضاه يف الباطل، وإذا غضب مل خيرجه غضبه من : اإليامن باهللا
 .)١(»احلق، ومن إذا قدر مل يتناول ما ليس له

ثـالث مـن «: وأصله حديث روي عن النبي صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم قـال
  مل خيرجه رضاهيامن من إذا غضب مل يدخله غضبه يف باطل ومن إذا ريضأخالق اإل

 . )٢(»من حق ومن إذا قدر مل يتعاط ما ليس له
: إذا رأيت مبتىل فقل«: قوله» الباقر« روى املجليس عن اإلمام :احلكمة العارشة

 . )٣(»ًاحلمد هللا الذي عافاين مما ابتالك به، وفضلني عليك وعىل كثري ممن خلق تفضيال
 :وآله وسلم قال رسول اهللا صىل اهللا عليه ّ  أن ريض اهللا عنهوأصله حديث عمر

لني عىل كثـري ّ احلمد هللا الذي عافاين مما ابتالك به وفض:من رأى صاحب بالء فقال«
 . )٤(» إال عويف من ذلك البالء كائنا ما كان ما عاشًممن خلق تفضيال

                                                                                                                         

 ).٥( حديث رقم)الثامن والثامنون( الباب )٦٨/٣٥٩(بحار األنوار ) ١(
 .، ضعفه اهليثمي يف جممع الزوائد)١/٦١(املعجم الصغري للطرباين ) ٢(
 ).ما يقال عند رؤية اليهودي والنرصاين واملجويس وأهل البالء( باب )٩٠/٢١٨(بحار األنوار ) ٣(
 قال أبو عيـسى ،)٣٣٥٣( حديث رقم )ما يقول إذا رأى مبتىل( باب )الدعواتكتاب (سنن الرتمذي ) ٤(

 .هذا حديث غريب



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٩٦ 

لـك ُهي«: قوله»الباقر« اإلمام عن روى املجليس يف بحاره :احلكمة احلادية عرش 
 والعرب بالعصبية والدهاقني بالكرب، والتجار باخليانـة اهللا ستا بست األمراء باجلور

  .)٢(» باجلهل، والفقهاء باحلسد)١(وأهل الرستاق
 النبي صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم ّبن عمر وأنس أناوأصل هذا القول حديث 

 األمراء : قال؟ يا رسول اهللا من هم: قيل،ستة يدخلون النار قبل احلساب بسنة «:قال
ستاق باجلهالة ُ بالعصبية والدهاقني بالتكرب والتجار باخليانة وأهل الرباجلور والعرب
  .)٤)(٣ (»والعلامء باحلسد

: ريض اهللا عنـه قولـه» الباقر«بحار عن ال روى املجليس يف :احلكمة الثانية عرش
من اغتيب عنده أخوه املؤمن فنرصه وأعانه، نرصه اهللا يف الدنيا واآلخـرة، ومـن مل «

 . )٥(»فع عنه وهو يقدر عىل نرصته وعونه خفضه اهللا يف الدنيا واآلخرةينرصه ومل يد
 
 

                                                                                                                         

 . إسم مدينة يف فارس)١(
 ).٧٥/٢٠٧(بحار األنوار ) ٢(
 ).٣/١٨٨ (إحياء علوم الدين) ٣(
أخرجه أبو منصور الديلمي من حديث ابن «)٧/٢٣٣ ختريج إحياء علوم الدين(قال عنه العراقي يف  )٤(

 .»وأنس بسندين ضعيفنيعمر 
 ).يف أن الغيبة تتنوع بعرشة أنواع( باب )٧٢/٢٢٦(بحار األنوار ) ٥(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٩٧ 
من اغتيـب عنـده أخـوه «: وأصله ما روي عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم 

فاستطاع نرصته فنرصه نرصه اهللا يف الدنيا واآلخرة فإن مل ينـرصه أذلـه اهللا يف الـدنيا 
 . )١(»واآلخرة

قـول اإلمـام »ةاألصـول املهمـ«احلـر العـاميل يف أورد :احلكمـة الثالثـة عـرشة
 .)٢(»تذاكر العلم ساعة خري من قيام ليلة«:»الباقر«

مذاكرة العلم «: ريض اهللا عنه وأرضاهابن عباس  الصحايب اجلليل أصله قولو 
 . )٣(»ساعة خري من إحياء ليلة

و لـ«: ريض اهللا عنـه قولـه» البـاقر«روى اليعقويب عـن  :احلكمة الرابعة عرشة
ًأفرت، وأنفقت مايل يف سبيل اهللا علقا علقا، ثم  أفطر،وصليت الليل ال صمت النهار ال ً

 . )٤(»ًمل تكن يف قلبي حمبة ألوليائه، وال بغضة ألعدائه، ما نفعني ذلك شيئا
واهللا لو صمت النهـار ال أفطـره «: وأصله قول عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام

ًايل غلقا غلقا يف سبيل اهللا أموت يوم أموت وليس يف وقمت الليل ال أنامه وأنفقت م ً
 .)٥(»قلبي حب ألهل طاعة اهللا وبغض ألهل معصية اهللا ما نفعني ذلك شيئا

                                                                                                                         

   ).١١/٢٧١(السلسلة الضعيفة ) ١(
 ).١/٤٧٩(الفصول املهمة يف أصول األئمة ) ٢(
 ).١/٤١(تذكرة احلفاظ للذهبي  )٣(
 ).٢/٣٢٠(تاريخ اليعقويب ) ٤(
 ).٢/١٦٠(إحياء علوم الدين ) ٥(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٢٩٨ 

ــاس القمــي عــن  :احلكمــة اخلامــسة عــرشة  ــاقر«روى عب ــه » الب ريض اهللا عن
 . )١(»وتقدير املعيشة، الكامل كل الكامل التفقه يف الدين، والصرب عىل النائبة«:قوله

 . )٢ (»ةابن احلنفي«وهي من أقوال عم أبيه اإلمام حممد بن عيل بن أيب طالب 
إذا جالست العلامء فكن عـىل «: قوله»الباقر«روي عن  :احلكمة السادسة عرشة

حرص منك عىل أن تقول وتعلم حسن االستامع كام تتعلم حـسن القـول أأن تسمع 
من أقوال احلسن البرصي رمحه اهللا  وهذه احلكمة هي ،)٣(»حد حديثهأوال تقطع عىل 

  .)٤(تعاىل
:  ريض اهللا عنـه قولـه»البـاقر« أورد النيـسابوري عـن  :احلكمة السابعة عرشة

الدنيا دول فام كان لك فيها أتاك عىل ضعفك، وما كان منها عليك أتاك ومل متتنع منه «
ع بام أويت قرت من يئس مما فات أراح بدنه ومن قن: بقوة ثم أتبع هذا الكالم بأن قال

 . )٥(»عينه

                                                                                                                         

 ).١٤٣(ص نوار البهيةاأل) ١(
   ).٥٤/٣٣٧(تاريخ دمشق ) ٢(
 ).١/٢٢٢(بحار األنوار ) ٣(
 ).١/٣٥٦ (نظر البيان والتبينيا) ٤(
 ).٤٤١(روضة الواعظني ص) ٥(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٢٩٩ 
ْالدنيا دول فام كان منها لك أتـاك عـىل ضـعفك «: وأصلها قول أكثم بن صيفي  َ َُ

ًوما كان منها عليك مل تدفعه بقوتك وسوء محل الغنى يورث مرحا وسوء محل الفاقة  ُ َِ ْ ُْ ُ ْ َ
ُيضع الرشف واحلاجة مع املحبة خري من البغضة مع الغنى والعادة أملك باألدب َ ْ ٌ َ«)١(. 

مـا أحـسن «:  قولـه»الباقر«روى الفتال النيسابوري عن  :احلكمة الثامنة عرشة
 . )٢(»احلسنات بعد السيئات، وما أقبح السيئات بعد احلسنات

ما أقـبح الـسيئات بعـد الـسيئات ومـا «: ةوأصله قول عون بن عبد اهللا بن عتب
 .)٣(»تأحسن احلسنات بعد السيئات وأحسن من ذلك احلسنات بعد احلسنا

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).١/٣٣٧(جممع األمثال ) ١(
 ).٤١٤(روضة الواعظني للفتال النيسابوري ص) ٢(
 ).٤/٢٤٩(حلية األولياء ) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٣٠٠ 

 ثامنالفصل ال 
ِما نسب    من األباطيل»الباقر« اإلمام إىلُ

 ريض اهللا عنه، وقد »الباقر«سبق وحتدثنا عن كثرة الروايات املكذوبة عىل اإلمام 
ًأوردت أمثلة هلا، ولكني ارتأيت أن أخصص بابا أمجع فيه بعـض هـذه األباطيـل يف 

 وسـنة نبيـه تعاىلٌمما هو خمالف لكتاب اهللا ًمنظومة واحدة، ذاكرا ما وقفت عليه منها 
 .صىل اهللا عليه وآله وسلم، ومستهجن عند السامع و مستشنع لدى العاقل

 ريض »البـاقر«لقد خصصت هذا الباب لغرض عظيم وهو الدفاع عن اإلمـام 
ًاهللا عنه وتنزهيه عن هذه االفرتاءات التي أساءت إليه وشوهت صورته، وفاء َّ منا هلذا ّ

 .م اجلليلاإلما
عىل أنني ال أزعم استيعاب كل هذه األباطيل يف هذا املبحث، فهي أكثر من أن 

 .حتىص، لكنه جهد املقل وعىل اهللا التكالن
 
 
 
 
 
 



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٣٠١ 
 !:طعن يف كتاب اهللا 

ما يـستطيع «: أورد الكليني بسنده عن جابر عن أيب جعفر عليه السالم أنه قال
 .)١(»اهره وباطنه غري األوصياء عنده مجيع القرآن كله ظّعي أنّأحد أن يد

ما أجد مـن : قال أبو جعفر عليه السالم: عن الثاميل قال: ويف بصائر الدرجات
 .)٢(هذه األمة من مجع القرآن إال األوصياء

مل : قلـت لـه:  روى الكليني بسنده عن جابر، عن أيب جعفر عليه الـسالم قـال
وإذ أخذ ربك مـن بنـي آدم « يف كتابهاهللا سامه وهكذا أنزل: ِّسمي أمري املؤمنني؟ قال

ًوأن حممـدا رسـويل وأن  من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عىل أنفسهم ألست بـربكم
 . )٣(»ًعليا أمري املؤمنني

نزل جربئيل عليه «: عن جابر عن أيب جعفر عليه السالم قالًوروى بسنده أيضا
شـرتوا بـه أنفـسهم أن بئـسام ا :السالم هبذه اآلية عىل حممد صىل اهللا عليه وآله هكذا

  )٤( ...».ًا بغي»يف عيل«يكفروا بام أنزل اهللا 

                                                                                                                         

أنه مل جيمع القرآن كله إال األئمة عليهم السالم وأهنم يعلمون علمـه ( باب )١/٢٢٨(الكايف للكليني ) ١(
 ).٢( حديث رقم)كله

 ).٨٩/٨٩ (بحار األنوار، ٢١٣بصائر الدرجات ص) ٢(
 ).٤( حديث رقم )نادر( باب )١/٤١٢(الكايف للكليني ) ٣(
 ).٢٥(رقم حديث )نكت ونتف من التنزيل يف الوالية( باب )١/٤١٧(الكايف للكليني ) ٤(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٣٠٢ 

لوال أنه «: عن ميرس، عن أيب جعفر عليه السالم قال: تفسري العيايش ما ييلويف  
زيد يف كتاب اهللا ونقص منه ما خفي حقنا عىل ذي حجى، ولو قد قام قائمنـا فنطـق 

  .)١(»قه القرآنّصد
ما «: سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول: ر قالعن جاب:  بصائر الدرجاتيفو

ب، وما مجعـه ومـا اإنه مجع القرآن كله كام أنزل اهللا إال كذ: من أحد من الناس يقول
حفظه كام أنزل اهللا إال عيل ابن أيب طالب عليـه الـسالم واألئمـة مـن بعـده علـيهم 

  . )٢(»السالم
بـا جعفـر عليـه الـسالم سـمعت أ: عن أيب اجلارود قال:  تفسري العيايشيف و-
ربـع فينـا، وربـع يف عـدونا، وربـع فـرائض : نزل القرآن عىل أربعـة أربـاع«: يقول

 . )٣(»وأحكام، وربع سنن وأمثال، ولنا كرائم القرآن
 وهذه الروايات الفاسدة كلها يف الطعن يف كتاب اهللا الذي ال يأتيه الباطل :أقول

جمع القـرآن والقـول بنقيـصته مـا ال من بني يديه ومن خلفه، وفيها من التشكيك ب
 . ُحيتاج معه إىل مزيد بيان

                                                                                                                         

 ).٨٩/٥٥(بحار األنوار ، )١/١٣(تفسري العيايش ) ١(
 ).٨٩/٨٨ (بحار األنوار، ٢١٣بصائر الدرجات ص) ٢(
 ).٨٩/١١٤(بحار األنوار ، )١/٩(تفسري العيايش ) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٣٠٣ 
بلـغ مـن العلـم يـستنكف بـل ويقـشعر جلـده هلـذه فكل مسلم صادق مهـام  

والتـي أراد هبـا خمتلقوهـا هـدم األصـل األول » البـاقر«االفرتاءات املنسوبة لإلمام 
 . للترشيع اإلسالمي

 !:إحلاد وعبث يف كتاب اهللا
سألت أبا جعفر عليه السالم عـن قـول اهللا : ه عن جابر قالأورد الكليني بسند

ِّ﴿ومن الناس من يتخذ من دون اهللاِّ أندادا حيبوهنم كحب اهللاِّ: عز وجل ُ ُّ ُ َ َ ََ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِ ُِ ً َُ ََّ ِ هم «: قال﴾ َّ
ًواهللا أولياء فالن وفالن، اختذوهم أئمة دون االمـام الـذي جعلـه اهللا للنـاس إمامـا 

ْولو  ﴿: فلذلك قال َّيرى الذين ظلموا إذ يرون العـذاب أن القـوة هللاِِّ مجيعـا وأن اهللاَّ ََ ً ُ َّ َ َ ْ ْ ََ ََ َّ َ َ ْ َ َ َِ َِ َ ْ ْ َ ََّ ُ َِ
ِشديد العذاب َ َ ْ ُ ِ ْ إذ تربأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت }١٦٥{َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ََّ َ َ ْ ْ ْ َْ َّ ُّ َْ َّ ََّ ََ َّ َِ ِ ِِ ِ
ُهبم األسباب َ ْ َُ ِ َ وقال ا}١٦٦{ِ َ َّلذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتربأ مـنهم كـام تـربؤوا منـا َ ْ َ َِ ِ ِْ َ َّ ُْ َّ َ َ ْ َّ َ ََّ َ ً ََّ َُ ْ ُ َ ََ ََ َ َّ

ِكذلك يرهيم اهللاُّ أعامهلم حرسات عليهم وما هم بخارجني من النار َِّ َ َ ْ َ ُِ ٍ َِ َ ِْ َ ِ ُِ َ ْ َ ْ َ َُ َ ُ َ ََ ِ ِ َ ثم قال أبـو ،)١( ﴾َ
 .)٢(» وأشياعهمهم واهللا يا جابر أئمة الظلمة«: جعفر عليه السالم

 بعد الطعن الواضح يف صحة كتاب اهللا، يأتينا حتريـف وطعـن مـن نـوع :قلت
َمـن ﴿: تعـاىلآخر، وهو حتريف الكلم عن مواضعه وهذا واهللا فعل اليهود كام قـال  ِّ

َالذين هادوا حيرفون الَكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا َْ َ َ ْ َ َ َ ُ ََ َ ُِ ِ ِ َِ َّ َ ِّ ََ ُ َ ُ ُْ ْ َِّ ِ  .)٣(﴾ةاآلي... َ
                                                                                                                         

 ) ١٦٧ إىل ١٦٥( سورة البقرة من اآلية )١(
 ).١١( حديث رقم )يف من ادعى اإلمامة وليس هلا بأهل( باب )١/٣٧٤(الكايف للكليني ) ٢(
  ).٤٦(النساء ) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٣٠٤ 

ِومن النـاس ﴿: تعاىلَّ أنه علق عىل قول اهللا »الباقر« إىلويف هذه الرواية ينسبون   َّ َ َِ
ِّمن يتخذ من دون اهللاِّ أندادا حيبوهنم كحب اهللاِّ ُ ُّ ُ ََ ْ َ َُ ِ ِ ِ ُِ ً َُ اختـذوهم أئمـة مـن دون « فقـال ﴾،ََّ

 .الغلو الفاحش، فهل اإلمام هو اهللا؟ أعوذ باهللا من هذا »اإلمام
 عـن زرارة عـن أيب جعفـر عليـه الـسالم يف قولـه  بسندهً أيضالكليني اوروى

َفلام رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تـدعون﴿:تعاىل َ َ ً َ َُ ْ َ َُّ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ ُ ََّ َ َّ ْ ََ َ َ ُ ُ ُ ُ ُْ َ ََّ ﴾
هذه نزلت يف أمري املؤمنني وأصحابه الـذين عملـوا مـا عملـوا، يـرون أمـري «: قال

ِهذا الذي  ﴿:  وجوههم ويقال هلمءُيسعليه السالم يف أغبط األماكن هلم، فياملؤمنني  َّ َ َ
َكنتم به تدعون ُ َّ َ ُِ ِ  .)١(»الذي انتحلتم اسمه:  ﴾ُ

 اآلية من بدايتها تتحدث عـن عـذاب اهللا ورؤيـة الكفـار هلـذا العـذاب :قلت
 ريض اهللا  أنه قال هي رؤية سيدنا عيل ريض اهللا عنه، فهـل عـيل»الباقر« إىلوينسبون 

 .عنه هو العذاب؟ أعوذ باهللا من هذا الطعن
 عن جـابر عـن أيب جعفـر عليـه  يف تفسريه بسنده روى عيل بن إبراهيم القمي

ْ﴿وإذا املوؤودة سئلت:تعاىلالسالم يف قوله  َُ ِ ُ ُ َ ْ ََْ َ ْبأي ذنب قتلت* ِ َ ِ ُ ٍَ َِّ مـن قتـل يف «: قال﴾،ِ
 .)٢(»مودتنا
 
 

                                                                                                                         

 ).٦٨( حديث رقم )فيه نكت ونتف من التنزيل يف الوالية( باب )١/٤٢٥(الكايف الكليني ) ١(
 ).٢٣/٢٥٤(بحار األنوار ، )٢/٤٠٧(تفسري القمي ) ٢(
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٣٠٥ 
ُوإذا املـوؤودة ﴿:سألته عن قول اهللا عز وجل: قالأن اإلمام الباقر  ويف البحار   َ ْ َُ َْ َ ِ

ْسئلت َ ِ ْبأي ذنب قتلت* ُ َ ِ ُ ٍَ َِّ  . )١(هي مودتنا وفينا نزلت: قال﴾ِ
ُهل يقنع هذا التفسري أي إنسان؟ وهـل يقتنـع أحـد بـصدور مثـل هـذا : قلت

  !؟»الباقر«التفسري الغريب من عامل فقيه كاإلمام 
َذلُكم بأنـه إذا  ﴿:فر عليه السالم يف قوله عز وجل عن أيب جعبحار األنوارويف  َِ ُ َّ َ ِ ِ

ْدعي اهللاَُّ وحده كفرتم ﴾ ْ َُ ََ َ ُ ْ َ ِ﴿وإن يرشك به﴾أن لعيل واليةُِ ِ ْ َ ْ ُ ُتؤمنوا ﴿من ليست له واليـةَِ ِ ْ ُ
ِفاحلْكم هللاَِِّ العيل الَكبري  ِ ْ ِّْ ِ َ ُ ُ ْ َ﴾ )٢(.  

 عن كفر املرشكني بـاهللا ما عالقة عيل ريض اهللا عنه هبذه اآلية؟ آية تتكلم :قلت
َفلامذا يقحم سيدنا عيل ريض اهللا عنه يف اآلية؟ ُْ! 

سـألته عـن هـذه :  عن جابر عن أيب جعفر عليه السالم قالويف معاين األخبار
ْولئن قتلـتم يف سـبيل اهللاِّ أو مـتم﴿اآلية يف قول اهللا عز وجل  ُ َ ُّْ ُْ ََ ِ ِ ِ ْ َِ فقـال عليـه :  قـال ﴾،ُِ

سبيل اهللا : ال واهللا، إال أن أسمعه منك،قال: قلت:  اهللا؟ قالأتدري ما سبيل: السالم
هو عيل عليه السالم وذريته، وسبيل اهللا من قتل يف واليته قتل يف سبيل اهللا،ومن مات 

  . )٣(يف واليته مات يف سبيل اهللا

                                                                                                                         

 ).٢٣/٢٥٥(بحار األنوار ) ١(
 ).٢٣/٣٦٤(بحار األنوار ) ٢(
 ).٢٤/١٢ (ربحار األنوا، )١٦٧(معاين األخبار ص) ٣(
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ًولو أننا اعتمدنا هذا التفسري الباطني اخلبيث لذهب بنا بعيدا حتى نقول  :قلت 
َأمل تـر ﴿: تعاىل فقد قال اهللا  عليه السالميف زمن موسى اهللا عنه كان إن عليا ريض َ ْ َ  إىلَ

ِاملإل من بني إرسائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي هلم ابعث لنا ملكا نقاتل يف سـبيل  ِ ِ َِ َ ُ ٍّ َ ُ ِْ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً ْ َّ ْ َ ْ َُّْ ِ َ ََ ْ ْ َ َُ ِ َِ
 .)١(﴾اآلية... اهللاِّ

ُإنـام الـصدقات ﴿: تعـاىل فقد قـال ًا للصدقة مستحق ريض اهللا عنهًوجلعلنا عليا َ َ ََّّ َ ِ
ِللفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل  ِ َ ِّ ْ ُ ُ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َّ َ ْ ِْ َ ُ َ ُْ َْ َ ُِ ِ

 .)٢(﴾اآلية... اهللاِّ
ان مهتديا بعـيل ريض  ك -عياذا باهللا– صىل اهللا عليه وآله وسلم النبي جلعلنابل 
 !! اهللا عنه

َوإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل اهللاِّ إن يتبعـون ﴿:تعاىلفقد قال  َُ َ ُ ْ َِ َِّ ُِ ِِ َ ْ َ ََ َ ُّ ِ ِ َ ِ ْ َ ِ
َإال الظن وإن هم إال خيرصون ْ َُّ َ َُّ ْْ َ َّ َِّ ِ ُِ﴾)٣(. 
 عن زرارة عن أيب جعفر عليه السالم ومحران : ما نصهوننقل من تفسري العيايش

ُولوال فضل اهللاِّ عليُكم ورمحته﴿َ: تعاىلن أيب عبد اهللا عليه السالم يف قوله ع َ ْ ْ َُ َ ْ َ َْ ْ َ ُ َ :  قـال﴾ََ
 .)٤ (فضل اهللا رسوله، ورمحته والية األئمة عليهم السالم

                                                                                                                         

 ).٢٤٦ (البقرة) ١(
 ).٦٠ (التوبة) ٢(
 ).١١٦ (األنعام) ٣(
 ).٢٤/٦٠(بحار األنوار ، )١/٢٦٠(تفسري العيايش ) ٤(
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٣٠٧ 
َوهو ﴿: تعاىل فام نقول يف قول اهللا، !رمحة اهللا هي والية األئمة؟إذا كانت  :قلت  َُ

َالذي يرسل الريا ُِّ ُْ َِّ ِح برشا بني يدي رمحتهِ ِ َ ْ َ َْ ْْ َ َ ُ ََ  غريبا هو إرسـال ، والذي سيفيد معنى)١(﴾ ً
 !!السحاب بني يدي األئمة

سـمعت أبـا جعفـر عليـه :  قال إنهعن حممد بن مسلمومن بحار األنوار ننقل 
ُالذين حيملون العرش ومـن حولـه﴿: تعاىلقول اهللا : السالم يقول ْ َ ْ َ َ ََ ْ ُ ََّ ْ َْ َ ِ  يعنـي حممـدا ﴾،َِ

عليا واحلسن واحلسني وإبراهيم  وإسامعيل وموسى وعيسى صـلوات اهللا علـيهم و
  .)٢(أمجعني

 !!ً محلة العرش صاروا برشا :قلت
قال أبـو جعفـر عليـه : قولهعن حممد بن مسلم  تفسري العيايش من ًأيضاقل نون
 من هـذه األمـة بخـري فـنحن هـم، وإذا ًيا حممد إذا سمعت اهللا ذكر أحدا«: السالم
 . )٣(»ت اهللا ذكر قوما بسوء ممن مىض فهم عدوناسمع

ِّ هذا تسهيل عىل كل من يريد أن يؤول القرآن، فـالقرآن لـيس إال كتـاب :قلت
 . ذلك»الباقر«مدح وهجاء، حاشا هللا أن يقول 

 
 

                                                                                                                         

 ).٥٧(األعراف ) ١(
 ).٢٤/٩٠(بحار األنوار ) ٢(
 ).٨٩/١١٥(بحار األنوار ، )١/١٣(تفسري العيايش ) ٣(
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 !:التالعب يف دين اهللا 
ئل ُس«: عليه السالم قالنده عن سعد اإلسكاف عن أيب جعفرروى الكليني بس

ال بأس عـىل : ل التي تصنعها النساء يف رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقالعن القرام
  وسلم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلهّبلغنا أن: فقلت: املرأة بام تزينت به لزوجها، قال
 ليس هناك إنام لعن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه: لعن الواصلة واملوصولة، فقال

 الرجـال إىل شباهبا فلام كربت قـادت النـساء  الواصلة واملوصولة التي تزين يفوسلم
 . )١(»فتلك الواصلة واملوصولة

ٌ ألعناق النصوص  بل كرس هلا، والغرض هو إضالل ٌّ تعليالت غريبة، ويل:لتق
 .العباد عن احلق واهللا املستعان

 عليـه الـسالم »البـاقر«بن ميثم التامر عن   عن»وسائله«روى احلر العاميل يف و
 وأقام هبـا ءمن زار ليلة عرفة أرض كربال:  احلسني عليه السالم أو قالمن زار«: قال

 . )٢(»حتى يعيد ثم ينرصف وقاه اهللا رش سنته
  ذلك؟ هل نزل عليه الوحي؟»الباقر« كيف علم :قلت

مـن «:  عليه السالم قـال»الباقر«روى النوري الطربيس بسنده عن أيب جعفر          و
ثم ليندب احلسني عليه السالم « : أن قالإىل، »م عاشوراءزار احلسني عليه السالم يو

ويبكيه، ويأمر من يف داره ممن ال يتقيه بالبكاء عليه، ويقـيم يف داره مـصيبة بإظهـار 
                                                                                                                         

 ).٤(حديث رقم  )النهي عن خالل تكره هلن(  باب )٥/٥٢٠(الكايف ) ١(
   ).١٠/٣٦٢(وسائل الشيعة ) ٢(
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 بعـضهم بعـضا ياجلزع عليه، ويتالقون بالبكاء بعضهم بعـضا يف البيـوت، وليعـز 

ىل اهللا عز وجل مجيـع عليه السالم، فأنا ضامن هلم إذا فعلوا ذلك ع بمصاب احلسني
 .)١(»ي ألفي ألف حجةأ -هذا الثواب 
معـصية اهللا يثـاب اإلنـسان ّطاملا أن ! فام حاجة اخللق بعد ذلك للحج ؟ :قلت

 ! عليها بقدر ألفي حجة
 :غلو يف الصاحلني

سألت أبا جعفر عليه السالم عن قـول اهللا : أورد الكليني بسنده عن زرارة قال
ُوكان رسو ﴿:عز وجل َ َ َ ًال نبياَ ّ ِ َّ النبي الذي يرى يف منامه : ما الرسول وما النبي؟ قال﴾ً

ويسمع الصوت وال يعاين امللك، والرسول الذي يـسمع الـصوت ويـرى يف املنـام 
يـسمع الـصوت وال يـرى وال يعـاين : اإلمام ما منزلته؟ قـال: ويعاين امللك، قلت

 .)٢(»وال نبي وال حمدثوما أرسلنا من قبلك من رسول «: امللك، ثم تال هذه اآلية
 الوحي ينزل عىل غري األنبياء، وهذا يعني عدم انقطاع الوحي بعد حممـد :قلت

ٌأهنـاك عبـث ! ، ولكن الفارق من يرى امللك ومن ال يـراهصىل اهللا عليه وآله وسلم
هل كان نزوهلا بعد فُيفوق هذا؟ ثم ختتم هذه الرواية بآية غري موجودة يف كتاب اهللا، 

 ! وسمعها اإلمام من امللكصىل اهللا عليه وآله وسلم وفاة النبي

                                                                                                                         

 ).١٠/٣١٥(مستدرك الوسائل) ١(
 ).١( حديث رقم )الفرق بني الرسول والنبي واملحدث( باب )١/١٧٦(الكايف ) ٢(
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: قلت له: أيضا بسنده عن سدير عن أيب جعفر عليه السالم قالالكليني وأورد  
نحن خزان علم اهللا، ونحن ترامجـة وحـي اهللا، ونحـن «: جعلت فداك ما أنتم؟ قال

  .)١(»احلجة البالغة عىل من دون السامء ومن فوق األرض
 ربع هذا الكالم عن نفسه؟ أم صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول  هل قال ال:قلت

ًكان قوله ﴿سبحان ريب هل كنت إال برشا رسوال ﴾ َّ ُْ َّ َ ًُ َ ََ َُ ِّ َ ُْ َ)٢(. 
 )٣(فضل أمـري املـؤمنني«: وساق الكليني بسنده عن أيب جعفر عليه السالم قوله

مـن الطاعـة بعـد ما جاء به آخذ به وما هنى عنه أنتهي عنه، جـرى لـه : عليه السالم
 والفضل  وسلمما لرسول اهللا صىل اهللا عليه وآلهوسلم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله 
، املتقدم بني يديـه كاملتقـدم بـني يـدي اهللا ورسـوله  وسلمملحمد صىل اهللا عليه وآله

 والـراد عليـه يف  وسـلمواملتفضل عليه كاملتفضل عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله
 بـاب  وسـلمبرية عىل حد الرشك باهللا، فإن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلهصغرية أو ك

 اهللا عز وجل وكذلك كان إىلاهللا الذي ال يؤتى إال منه وسبيله الذي من سلكه وصل 
أمري املؤمنني عليه السالم من بعده وجرى لألئمة عليهم السالم واحدا بعـد واحـد 

سـالم، ورابطـة عـىل أهلها، وعمـد اإلجعلهم اهللا عز وجل أركان األرض أن متيد ب
سبيل هداه، ال هيتدي هاد إال هبداهم وال يضل خارج مـن اهلـدى إال بتقـصري عـن 

                                                                                                                         

 ).٣( حديث رقم)األئمة عليهم السالم والة أمر اهللا وخزنة علمه( باب )١/١٩٢(الكايف ) ١(
 ).٩٣(اإلرساء ) ٢(
 . عيل ريض اهللا عنهأذكره هو من فضل أمري املؤمننيأي أن ما ) ٣(
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حقهم، أمناء اهللا عىل ما أهبط من علم أو عذر أو نذر، واحلجـة البالغـة عـىل مـن يف  

 ذلك إال إىلاألرض، جيري آلخرهم من اهللا مثل الذي جرى ألوهلم، وال يصل أحد 
 اجلنة والنار، ال يـدخلها نيأنا قسيم اهللا ب: وقال أمري املؤمنني عليه السالم. اهللابعون 

داخل إال عىل حد قسمي، وأنا الفاروق األكرب، وأنا اإلمام ملن بعدي، واملؤدي عمن 
 وإين وإياه لعىل سـبيل  وسلمكان قبيل، ال يتقد مني أحد إال أمحد صىل اهللا عليه وآله

علم املنايا والباليـا، والوصـايا : دعو باسمه ولقد أعطيت الستواحد إال أنه هو امل
وفصل اخلطـاب، وإين لـصاحب الكـرات ودولـة الـدول، وإين لـصاحب العـصا 

 . )١(»وامليسم، والدابة التي تكلم الناس
 هذه الرواية مزيج عجيب بني الكفر والرشك والغلو وال أظن أهنا حتتاج :قلت

  اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول لدرجة  اهللا عنه ريضًلنقد أصال فيكفي رفع عيل
 اجلنة أو النار والعياذ باهللا إىلدخال من يشاء إبل رفعه واشرتاكه مع اهللا يف العلم ويف 

 .من ذلك
 عن بريد  بن معاوية العجيل »بصائر الدرجات« عنًروى املجليس يف بحاره نقال

ْوقـل اع﴿:قلت أليب جعفر عليه الـسالم: قال ِ ُ ُملـوا فـسريى اهللاُّ عملُكـم ورسـوله َ َُ َ ُُ َ ْ َ َ َ ََ َ َ ْ
َواملؤمنون وسرتدون إىل عامل الغيب والشهادة فينبئُكم بام كنتم تعملون َ َ َ ُُْ َْ ْ َ َ َْ ِّ ُ َ َ َ ْ ُّ َ ََ ُ ُ َّ َِ ُ َ َْ ُ ُِ ِِ َ ِ ِ مامن : فقال﴾ِ

مؤمن يموت وال كافر فيوضع يف قربه حتى يعرض عمله عـىل رسـول اهللا صـىل اهللا 

                                                                                                                         

 ).٣( حديث رقم)أن األئمة عليهم السالم هم أركان األرض( باب )١/١٩٨(الكايف) ١(
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 آخـر مـن فـرض اهللا طاعتـه عـىل إىلعيل عليه الـسالم فهلـم جـرا عليه وآله وعىل  
  .)١(»العباد

 النـاس أم اهللا؟ كيـف ان من سيحاسبامه وعيل  سبحان اهللا، هل الرسول:قلت
ُ يف الرواية؟ وهل كـل مـؤمن تعـرض ًيفهم هؤالء كتاب اهللا؟ بل كيف أدخلوا عليا

 عليه أعامل العباد؟ ماذا أبقى هؤالء هللا؟ 
قـال : جليس نقال عن معاين األخبار عن أيب جعفر عليه الـسالم قـالروى املو

 إذا كان يـوم القيامـة أقعـد أنـا وأنـت ،يا عيل«:  وسلمرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله
 .)٢(»وجربئيل عىل الرصاط، ومل جيز أحد إال من كان معه  كتاب فيه براءة بواليتك

 هل حيتاج إليها العبد ؟ئر األنبياء وماذا عن توحيد اهللا؟ وماذا عن نبوة سا:قلت
 .ُاجلنة أم أن والية عيل تكفي وتغني؟ ليدخل
عن الثاميل عن أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني :  ونقل عن بشارة املصطفى-

 . )٣(»من دعا اهللا بنا أفلح، ومن دعاه بغرينا هلك واستهلك«: عليهم السالم قال
 الدعاء قبولة بال واسطه؟ هل ينجو أم أن  مبارشتعاىلن دعا اهللا ّ وماذا عم:قلت

َمقرون باألئمة؟ ثم هل كان أئمة أهل البيت جيعلون الرسول بينهم وبني اهللا واسطة 

                                                                                                                         

 ).٦/١٨٣(بحار األنوار ) ١(
 ).٢٣/١٠٠(بحار األنوار ) ٢(
 ).٢٣/١٠٢(بحار األنوار ) ٣(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٣١٣ 
ّ إن أشهر األدعية املنـسوبة ألهـل البيـت لـيس يف أم أهنم ليسوا بحاجة لرسول اهللا؟ 

 ! اهيم؟يشء منها اإلستغاثة بغري اهللا أو دعاء غريه، فمن أين أتت هذه املف
 عن حممد بن مـسلم عـن أيب جعفـر  بسنده بصائر الدرجاتوروى الصفار يف

 أعامل العباد تعرض عىل نبيكم كل عشية اخلميس، فليـستحي ّإن«: عليه السالم قال
 . )١(»أحدكم أن يعرض عىل نبيه العمل القبيح

ل احلياء من اهللا تعاىل أوىل وأبدى من احلياء من غريه، هل يمكن أن يـص :قلت
 فراغ القلب من التعلق باهللا إىل هذا احلد؟ 

سـئل : عن أيب بصري عن أيب جعفر عليه السالم قالأيضا  بصائر الدرجات يفو
 مجيع ُمْلِ النبي عُمْلِع«: فقالوسلم عليه السالم عن علم النبي صىل اهللا عليه وآله  عيل

والذي نفـيس بيـده : ل قيام الساعة، ثم قاإىلالنبيني، وعلم ما كان وعلم ما هو كائن 
 وعلم ما كان وعلم ما هو كـائن فـيام  وسلمإين ألعلم علم النبي صىل اهللا عليه وآله

 .)٢(»بيني وبني قيام الساعة
ّإن العلم املطلق خمتص باهللا تعاىل فحتى األنبياء واملرسلني عـىل فـضلهم  :قلت

صحابة وقرهبم مـن اهللا تعـاىل ال يعلمـون الغيـب فكيـف بمـن هـو دوهنـم مـن الـ
ويف هذا يقول رب العزة واجلالل عن خري اخللق حممـد صـىل اهللا عليـه ! والتابعني؟
ِّقل ال أقول لُكم عندي خزآئن اهللاِّ وال أعلم الغيب وال أقول لُكم إين ﴿: وآله وسلم ْ َِ ْ ُ َْ ُ ْ َ َ ُ َُّ ُ َُ َ ََ َ ْ َ َُ ِ ِ َِ

                                                                                                                         

 ).٢٣/٣٤٤(بحار األنوار ) ١(
 ).٢٦/١١٠(حار األنوار ب،)١٧٤(بصائر الدرجات ص) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٣١٤ 

َّملك إن أتبع إال ما يوحى إيل  َ ََ ِ ِ َِ ُ َُّ َِ َّ َ ْ  ّعليا هذه الرواية يرصح الراوي بأن ، بل يف)١(﴾اآلية...ٌ
 !آله وسلم فهو يعلم علم النبي وأكثر من ذلك بكثريأعلم من النبي صىل اهللا عليه و

: قـال) عليـه الـسالم( عن خيثمـة عـن أيب جعفـر ًأيضا  بصائر الدرجات ويف
  .)٢(»نحن الذين إلينا ختتلف املالئكة: سمعته يقول«

منا من يسمع الصوت «: قال) عليه السالم(جعفر عن الثاميل عن أيب ويف البحار 
 فنجعلـه )١( املالئكة لتزامحنا عىل تكأتنا، وإنا لنأخذ من زغبهمّوال يرى الصورة، وإن

 . )٤(» ألوالدنا)٣(سخابا
 للمالئكة زغـب؟ ّ ثم من أين علموا أنًلفرق بينهم وبني األنبياء إذا؟ ا ما:قلت

 !الزغب بل ويضعونه حول أعناقهم؟بل وكيف يتمكن أوالدهم من رؤية هذا 
 أيب جعفر الثاين عليه الـسالم أن  »منتخب البصائر« عن  يف بحارهنقل املجليس

إن األوصـياء حمـدثون، حيـدثهم روح «:  عليـه الـسالم»البـاقر«قال أبو جعفر : قال

                                                                                                                         

 ).٥٠(األنعام ) ١(
 ).٢٦/٣٥٤(، بحار األنوار )١١٢(بصائر الدرجات ص) ٢(
 .هو الشعريات الصفر عىل ريش الفرخ وقيل هو صغر الشعر والريش ولينه:  الزغب)٣(
ُ السخاب)٣( َ ِ قالدة تتخذ من قرنفل وسك وحملب ليس فيها من اللؤلؤ وا:ِّ ُ ُّ َْ ْ َ ْ َّ ُ ٌٍ ٍّ ُ ٍَ ُ َ ُ َ َ ، انظر لسان ٌجلوهر يشءِ

 .العرب
 ).٢٦/٣٥٤(بحار األنوار) ٤(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٣١٥ 
القدس وال يرونه، وكان عيل عليه السالم يعرض عىل روح القدس مـا يـسأل عنـه  

  .)١(»سه أن قد أصبت اجلواب، فيخرب به، فيكون كام قالفيوجس  يف نف
 وهل ينزل ؟ اإلشكاالت عىل روح القدس؟ هل يراهًا وكيف يعرض علي:قلت

 !عليه الوحي كالرسول؟
قـال :  عن أيب العالء اخلفاف عن أيب جعفر عليه الـسالم قـالًويف البحار أيضا

ب اهللا وأنـا األول وأنـا اآلخـر وأنـا أنا وجه اهللا وأنا جن«: أمري املؤمنني عليه السالم
 .»الظاهر وأنا الباطن وأنا وارث األرض وأنا سبيل اهللا وبه عزمت عليه

 . )٢( وهلا تفسري غري ما يذهب فيها أهل الغلو: فقال معروف بن خربوذ
وأي حتريف ملعاين كتـاب اهللا ! ؟هذا ال حول وال قوة إال باهللا، أي تفسري :قلت
 هذا؟

ُهو األول واآلخر والظـاهر والبـاطن ﴿: ّ يصف نفسه العلية فيقولإن اهللا تعاىل َ َ َ َ َّ َِ ِْ ْ ُ ُْ ُِ َّ َ ُ
ٌوهو بُكل يشء عليم ِ َ ٍ ْ َ ِّ ِ َ  قاتل اهللا !ُفكيف رصفت هذه األسامء إىل عيل ريض اهللا عنه؟ )٣(﴾َُ

                                                                                                                         

 .)٣٩/١٥١( بحار األنوار)١(
يف قوله عليه السالم أنـا الـصديق األكـرب والفـاروق األعظـم  وأنـا ( باب )٣٩/٣٤٩(بحار األنوار  )٢(

لني  بنا عبد اهللا األول واآلخر والظاهر والباطن  وبكل يشء عليم وعني اهللا وجنب اهللا وأمني اهللا عىل املرس
 )!!....وأنا أحيي وأميت وأنا حي ال أموت

 ).٣(احلديد) ٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٣١٦ 

 وحاشـا هللا أن يـصدر هـذا القـول عـن ضاللالكذب وأهله، أعوذ باهللا من هذا الـ 
 .يض اهللا عنهام وعن عيل ر»الباقر«

يا «:  عن مالك اجلهني عن أيب جعفر عليه السالم قالاتكامل الزيارمن قل نون
 ملا قبض احلسني عليه السالم بعث إليه أربعـة آالف ملـك تعاىل اهللا تبارك وّمالك إن

فر اهللا له ما تقدم من ذنبـه ُبحقه غ ً يوم القيامة، فمن زاره عارفاإىليبكونه  ًغربا ًشعثا
 .)١(» أهلهإىلحتى يرجع  خر، وكتب اهللا له حجة ومل يزل حمفوظاوما تأ

 يا فـالن مـا يمنعـك إذا «: قال لرجلأنه عن أيب جعفر عليه السالم ويف البحار
عرضت لك حاجة أن تأيت قرب احلسني صلوات اهللا عليه فتصيل عنده أربع ركعات ثم 

النافلـة تعـدل ن الصالة الفريـضة عنـده تعـدل حجـة والـصالة إتسأل حاجتك، ف
 .)٢(»عمرة

؟ هل رآهم  وبعددهم ريض اهللا عنه بنزول املالئكة»الباقر« ومن أين علم :قلت
َّ نزل عليه؟ ثم الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم مل يبلغنا هبذا األجر  قدالوحي ّأنأم 

 من بعـده؟ وهـل اآليـة »الباقر«والثواب فهل تركنا الرسول والدين ناقص وأكمله 
ص عىل كامل الدين ومتام النعمة ليست بـصحيحة؟ وكيـف يقبـل أحـد مـن التي تن

صـىل اهللا هل احلسني أفضل من النبـي وُاملسلمني أن يزاد عىل دين اهللا وينقص منه؟ 
؟، وملاذا يرتتب هذا األجر عىل زيارة قرب احلسني واليرتتب حتى ربع عليه وآله وسلم

                                                                                                                         

 ).٩٨/٦٨(بحار األنوار ، )٣٥٤(كامل الزيارات ص  )١(
 ).٩٨/٨٢(بحار األنوار  )٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٣١٧ 
؟ ثـم أيـن هـذا الفعـل مـن ه وآله وسلمصىل اهللا عليزيارة قرب النبي عىل هذا األجر  

ال  «: عنه عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلمتعاىل ريض اهللا ٌّاحلديث الذي يرويه عيل
 . )١(» وال بيوتكم قبورا،ًتتخذوا قربي عيدا، وال تتخذوا قبوركم مساجد

 :!ملز وطعن يف األنبياء
 يف قـول اهللا عـز   روى الكليني بسنده عن جابر عن أيب جعفر عليـه الـسالم-
َ﴿ولقد عهدنا  :وجل ْ ِْ َ َ َ ً آدم من قبل فنيس ومل نجد له عزماإىلَ َ َ َْ َ ُ َ ْ ََ ُْ َِ ْ َ ِ َِ عهـدنا إليـه يف « :قال﴾، َ

ويل أحممد واألئمة من بعده، فرتك ومل يكن له عزم أهنم هكذا وإنام سمي أولوا العزم 
ريته وأمجع عـزمهم العزم ألنه عهد إليهم يف حممد واألوصياء من بعده واملهدي وس

 .)٢(»قرار بهعىل أن ذلك كذلك واإل
 طعن الراوي بجميع األنبياء، واستثنى أويل العزم، فجعل تسميتهم بأويل :قلت

العزم عائد عىل إيامهنم بسيدنا حممد وبأوصياء من بعده غري موجـودين إال يف خميلـة 
وحـق  واألوصياء، هذا الراوي، وأما من مل يكن من أويل العزم فهو مل يؤمن بمحمد

ه ئً أكمل إيامنا من األنبياء؟ فهو مؤمن بمحمد وأوصيالنا أن نتسائل هل هذا املفرتي

                                                                                                                         

ويف بحـار ) ٢/٣٧٩(واحلـديث يف مـستدرك الوسـائل للطـربيس ) ٣/٢٨٣(  للنراقيمستند الشيعة) ١(
ويف مـستدرك سـفينة ) ٤/٣٨٣(ويف جامع أحاديث الشيعة للربوجـردي ) ٣٤/٣٣٢(األنوار للمجليس 

 .، و يف غريها من الكتب)٢٦٥(و يف كنز الفوائد للكراجكي ص) ٨/٣٧٤(البحار للشاهرودي 
 ).٢٢( حديث رقم)نكت ونتف من التنزيل يف الوالية( باب )١/٤١٦(الكايف للكليني ) ٢(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٣١٨ 

 يصدر هذا القول إن مثل هذا اإلفك ال يمكن أن،  !بينام سيدنا آدم مل يقدر عىل ذلك؟ 
َمن رجل يكن يف قلبه لألنبياء مثقال ذرة من التوقري واحلب ِّ ُ ٍ. 

 نبيه صـىل إىلأوحى اهللا : ن أيب جعفر عليه السالم قال روى الكليني بسنده ع-
ٍفاستمسك بالذي أوحي إليك إنـك عـىل رصاط مـستقيم﴿: وسلماهللا عليه وآله َِ ٍ ِ ِ ِ َِ َّ َْ ُّ َ ْ َْ َ َ َ َ ِْ ِْ َ َُّ ِ ،﴾

  .)١(»إنك عىل والية عيل وعيل هو الرصاط املستقيم: قال
أيـزعم هـؤالء ، !عيل؟عىل والية يستقيم  النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم :أقول

هذا قدر  أ!ّأن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم مطالب باالستقامة عىل والية عيل؟
؟ أيرتىض مـسلم يفقـه النبي حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم عند هذا الراوي وأمثاله

 هبـذه الـصورة الفجـة النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ُيف دين اهللا أن يمس مقامشيئا 
 !قحة؟الو

قـال :  عنـه قـالتعـاىل البـاقر ريض اهللا ّ أنبصائر الدرجاتونقل املجليس من 
يا حممد :  جربئيل عليه السالم أتاين فقال ّأال إن :  وسلمرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله

 .)٢(ربك يأمرك بحب عيل بن أيب طالب عليه السالم ويأمرك بواليته
 حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم؟ هل النبي  ملاذا هذا التنقيص من قدر نبينا:أقول

؟ وهـل عـيل أفـضل أم من التابع ومن املتبوعصىل اهللا عليه وآله مأمور بوالية عيل؟ 

                                                                                                                         

 ).٢٤( حديث رقم) من التنزيل يف الواليةنكت ونتف( باب )١/٤١٧(الكايف للكليني ) ١(
 .  )٣٩/٢٧٣( بحار األنوار )٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٣١٩ 
نبيـاء النبي؟ ملاذا هذا الغلو الفاحش يف عيل والتنقـيص مـن منزلـة نبينـا حممـد واأل 

 . هبل وممن يقولون  عليا بريء من هذا القوّريض هذا عليا، وواهللا إنُعموما؟ واهللا ما ي
 ّإن«: سمعت أبا جعفر عليه السالم يقـول:  عن حممد بن مسلم قالويف البحار

 .)١(» أخذ ميثاق النبيني عىل والية عيل وأخذ عهد النبيني بوالية عيلتعاىلاهللا تبارك و
وهكذا يستمر مسلسل التقليل من شأن األنبياء والغلـو يف أهـل البيـت  :قلت 

: نبيني كان يف نرصة من يبعثه اهللا بالنبوة من بعدهم كام قال اهللا تعاىلوإال فإن ميثاق ال
َِّوإذ أخذ اهللاُّ ميثاق النبيني ملا آتيتُكم من كتاب وحْكمة ثم جاءكم رسول مصدق ملا  ﴿ ٌ ُ ََ َ َ َ ِّْ َ ُ ََ َ َ ْ ِّ َُّ ُ َ ْ َّ َ ِّ ٌْ ُ ٍ ِ ِ ٍِ َ ِ َّ َ َ ِ

َمعُكم لتؤمنن به ولتنرصنه قال أأقر ُ ْ َْ ََ َ َ َ َُ َ َّ ََّ َ ُُ ِ ِِ ُ َرتم وأخذتم عىل ذلُكم إرصي قالوا أقررنـا قـال ْ َُ ْ ْ َ َ َْ ُ ُْ َ ْ ْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ َ َ َ َ
َفاشهدوا وأنا معُكم من الشاهدين َ َ َ َِ ِ َّ ِّْ َ ْ ْ ََ ّ، إال إذا كان هؤالء الرواة يعتقدون بأن النبوة  )٢(﴾َُ

 .مستمرة بعد النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم فتلك حكاية أخرى تستلزم وقفة أخرى
: قـال أبـو جعفـر عليـه الـسالم: عن جـابر قـال:  بصائر الدرجاتًونقال عن

 . )٣(»واليتنا والية اهللا التي مل يبعث نبيا قط إال هبا«
 
 

                                                                                                                         

 )!!...تفضيلهم عىل األنبياء ومجيع اخللق( باب )٢٦/٢٨٠(بحار األنوار ) ١(
 ).٨١(آل عمران  )٢(
ــدرجات ص) ٣( ــصائر ال ــوار ، )٩٥(ب ــاب )٢٦/٢٨١(بحــار األن ــع ( ب ــاء ومجي ــىل األنبي ــضيلهم ع تف

 )!!...اخللق



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٣٢٠ 

ّإن التايل لكتاب اهللا ولسورة هود عىل وجه اخلـصوص يـدرك أن دعـوة  :قلت 
َاعبدوا اهللاََّ ما لُكم من إلاألنبياء كانت قائمة عىل قضية جوهرية هي ﴿ َِ ْ ُِّ َ ُ ُه غـريهْ ُ ْ َ  ال )١(﴾ٍ

ولئن كانت الوالية هبذه األمهية بحيث ) !! تولوا إماما واحدا ما لكم من إمام غريه(
 !وملاذا تم جتاهلها هبذه الصورة؟! مل يبعث نبي إال هبا فأين ذكرها يف القرآن؟

عن جعفر بن حممد عن أبيه عـن : تفسري فرات بن إبراهيم نقال عنيف البحار و
 عرض والية عـيل بـن أيب تعاىلإن اهللا «: صىل اهللا عليه وآله  رسول اهللاقال: آبائه قال
عليه السالم عىل أهل الساموات وأهل األرض فقبلوها ما خال يونس بن متى  طالب

نكاره والية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه فعاقبه اهللا وحبسه يف بطن احلوت إل
ى يف الظلامت أن ال إله إال أنـت سـبحانك فناد: قال أبو يعقوب. السالم حتى قبلها

: نكاري والية عيل بن أيب طالب عليه السالم، قال أبو عبد اهللاإين كنت من الظاملني إل
ال جتزع منه فإن أمري : فأنكرت احلديث فعرضته عىل عبد اهللا بن سليامن املدين فقال يل
 وأثنى عليه تعاىلد اهللا املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم خطب بنا بالكوفة فحم

فقـام إليـه .  يـوم يبعثـونإىلنه كان من املقرين للبث يف بطنه أفلوال : فقال يف خطبته

                                                                                                                         

ا يف كل أمة رسوال أن اعبـدوا وتأمل قوله تعاىل ﴿) ٨٤(و) ٦١(و ) ٥٥( هود اآليات  سورة )١( ْولقد بعثنَ ْ َُ ْ ُْ َ َ َِ ٍَ ًُ ِّ َُ َّ َّ ُ ِ
ْاهللاَّ واجتنبوا الطاغوت فمنْهم من هدى اهللاُّ ومنْهم من حقـت عليـه الـضاللة فـسريوا يف األرض فـانظروا  ُ َ ْ َ ُ َّ َ َّ ُْ ْ َّ َِّ َ ِ ُ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َ ْ َ َ َْ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ ْ ََ ُ

َيف كان عاقبة املَكذبنيَك َِ ِّ ُْ ُ ََ ِْ َ  ). ٣٦(﴾ النحل  َ



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٣٢١ 
: نه كان من املسبحني، فقالأيا أمري املؤمنني إنا سمعنا اهللا فلوال : فالن بن فالن وقال 

 .)١(» آخر اآليةإىله كان من املقرين للبث أناقعد يا بكار فلوال 
قد مجعت هذه الرواية بني طياهتا مصائب كـربى وطـوام عظمـى مثـل ل :أقول

كتاب اهللا بطعن ال ، وفيهاتعاىلٍ وأنه عاص ألمر اهللا  عليه السالمبسيدنا يونسالطعن 
يض اهللا أئمة أهل البيت ر إىلآياته، ثم نسبة هذه الكفريات ب عبثالوالقول بتحريفه و

 م أن تـصدر عـنهموحاشاهيه وآله وسلم بل وإىل رسول اهللا صىل اهللا عل تعاىل عنهم
 ملاذا يأبى يونس عليه السالم أن يؤمن بواليـة عـيل ريض اهللا :، ثم أقولهذه األقوال

 .  عنه هل بينهام ضغينة ما؟ نعوذ باهللا من اخلذالن 
كـان النبـي « :ام قاال عليهام السالم أهن»الصادق« و»الباقر«روى املجليس عن و

ال ينام حتى يقبل عرض وجه فاطمة، يضع وجهه بني ثديي  م وسلصىل اهللا عليه وآله
 .)٢(»فاطمة ويدعو هلا، ويف رواية حتى يقبل عرض وجنة فاطمة أو بني ثدييها

ً﴿كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذبا :أقول َ ُ ْ ًِ َِ ْ َ ََّ ُِ َِ َ ْ ُْ ُ َ َ ُِ ِ َ َ ِ  أين الغرية عىل ، )٣(﴾ْ
 بنـت النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه  وأين الغرية عـىل؟النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم

َ هل يقبل أحد أن ينسب مثل هذا الزور والفحش ؟وسلم صىل اهللا عليه وآله  النبي إىلُ
ِهكذا يعامل الأ؟ وسلم  .َّ ابنته البالغة؟ عىل الكذاب من اهللا ما يستحقرجلُ

                                                                                                                         

 ).٢٦/٣٣٣(بحار األنوار ) ١(
 ).٤٣/٤٢(بحار األنوار ) ٢(
 .)٥(  الكهف)٣(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٣٢٢ 

 !:دعوة للنفاق 
الم عن الـصالة خلـف سألت أبا جعفرعليه الس: وروى بسنده عن زرارة قال

 .)١(»ما هم عندي إال بمنزلة اجلدر« :املخالفني فقال
ذاك الـذي ينـسبه األفـاك  حتليل لطيف لغرس النفاق يف نفوس األتباع، :قلت

 .»الباقر«زرارة إىل اإلمام 
: قلت أليب جعفرعليـه الـسالم:  بسنده عن محران بن أعني قالً ويروي أيضا-

ء يوم اجلمعة وهم يصلون يف الوقت فكيف نصنع؟ جعلت فداك إنا نصيل مع هؤال«
قد أمرنا أن نصيل معهم بصالهتم :  زرارة فقال لهإىلصلوا معهم فخرج محران : فقال

: قـم حتـى تـسمع منـه، قـال:  فقال له محران،ما يكون هذا إال بتأويل: فقال زرارة
ن نصيل معهـم  محران زعم أنك أمرتنا أّجعلت فداك إن: فدخلنا عليه فقال له زرارة

كـان عـيل بـن احلـسني صـلوات اهللا علـيهام يـصيل معهـم :  فقال لنا،فأنكرت ذلك
 .)٢(»الركعتني فإذا فرغوا قام فأضاف إليهام ركعتني

هل يمكن لعاقل أن يظن  أن أئمـة آل البيـت   ما هذا التالعب يف الدين؟:قلت
دة يف إغـوائهم يرتكون الناس يف ضالل وال يبينونـه هلـم؟ بـل يـشاركوهنم فيـه زيـا

وإضالهلم؟ وهل يتساهل أئمة آل البيت يف فرائض اهللا؟ ثم هل كان سيدنا عيل ريض 
ًاهللا عنه يصيل اجلمعة ركعتني خوفا ونفاقا أيضا؟ ً ً 

                                                                                                                         

 ).٢( حديث رقم)الصالة خلف من ال يقتدى به( باب )٣/٣٧٣(الكايف ) ١(
 ).٧( حديث رقم)الصالة خلف من ال يتقدي به( باب )٣/٣٧٥(الكايف ) ٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٣٢٣ 
 !:جهل يف الدين 

يا «: قال أبو جعفرعليه السالم:  روى الكليني بسنده عن حممد بن مسلم قال-
 وأنا صائم فوجدت يف نفيس منـه ًاليوم علكا فإين مضغت ًحممد إياك أن متضغ علكا

 .)١(»ًشيئا
ثم ! أينسب إىل هذا التقي املؤمن أنه كان يتعلك وهو صائم؟! سبحان اهللا  :قلت

كيف يتوافق هذا مع دعوى عصمة اإلمام ومعرفته للغيب فضال عن معرفته بالعلك 
 !وأنواعه؟

 !:سخافات واستخفاف بالعقول 
 عن جده الشهيد »الباقر«باالسناد عن : ب الفضائل عن الروضة بانقل املجليس
كان عيل بن أيب طالب عليه السالم خيطب بالناس يـوم اجلمعـة : ريض اهللا عنهام قال

عىل منرب الكوفة إذ سمع وجبة عظيمة، وعدا الرجال يتواقعون بعضهم عـىل بعـض 
 عظيم قد دخل من ثعبان: ما بالكم يا قوم؟ قالوا: فقال هلم أمري املؤمنني عليه السالم

 نه ونريد أن نقتله فـال نقـدر عليـهباب املسجد كأنه النخلة السحوق، ونحن نفزع م
فعنـد ذلـك : ال تقربوه وطرقوا له، فإنه رسول إيل قد جـاءين يف حاجـة، قـال: فقال

 عيبة علم رسول اهللا صىل اهللا عليه إىل أن وصل إىلفرجوا له، فام زال خيرتق الصفوف 
، فجعل اإلمام عليه السالم ينق مثل ما نق له، ثم نزل عن املنرب ًق نقيقاوآله ثم جعل ين

                                                                                                                         

 ).٢( حديث رقم)مضغ العلك للصائم ( باب)٤/١١٤(ايف الك) ١(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٣٢٤ 

يا أمري املؤمنني : وانسل من اجلامعة، فام كان أرسع أن غاب فلم يروه، فقالت اجلامعة 
هذا درجان بن مالك خليفتي عىل اجلن املؤمنني، وذلـك أهنـم : ما هذا الثعبان؟ قال

فذوه إيل ليسألني عنه فأجبته، فاستعلم جواهبـا  من أمر دينهم فأنيشءيهم اختلف عل
  )١(ثم رجع إليهم

 ولكن هـذا الـراوي ال ّكنت أظن أن النقيق للضفادع والفحيح للثعابني :قلت
هل يليق باإلمام عـيل ريض و، !وزاد عىل ذلك بنسبة النقيق للبرش! يفرق بني اإلثنني
 ؟ّضالنيهذا قدره عند هؤالء الأ، !؟ّاهللا عنه أن ينق

بينـا أمـري املـؤمنني عليـه : عن جابر عن أيب جعفر عليه السالم قالويف البحار 
السالم عىل املنرب إذ أقبل ثعبان من ناحية باب من أبـواب املـسجد، فهـم النـاس أن 
يقتلوه، فأرسل أمري املؤمنني عليه السالم أن كفوا فكفوا، وأقبل الثعبان ينساب حتى 

عىل أمري املؤمنني عليه السالم فأشار أمري املؤمنني عليه  املنرب، فتطاول فسلم إىلانتهى 
مـن : السالم إليه أن يقف حتى يفرغ من خطبته، وملا فرغ من خطبته أقبل عليه فقال

أنا عمرو بن عثامن خليفتك عىل اجلن وإن أيب مات وأوصاين أن آتيـك : أنت؟ فقال
ه ومـا تـرى؟ فقـال لـه أمـري وأستطلع رأيك، وقد أتيتك يا أمري املؤمنني فام تأمرين ب

أوصيك بتقوى اهللا وأن تنرصف وتقوم  مقام أبيك يف اجلن فإنك خليفتـي : املؤمنني

                                                                                                                         

 ).٣٩/١٧١ (بحار األنوار) ١(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٣٢٥ 
. فودع عمرو أمري املؤمنني عليه السالم وانرصف وهو خليفته عىل اجلن: عليهم، قال 

  . )١(نعم: جعلت فداك فيأتيك عمرو، وذاك الواجب عليه؟ قال: فقلت له
َّالرواية نزه الراوي  من ة النسخ بعض العقل ففي هذه طلنيمب يبدو أن لل:قلت
 .عربيةالغة للا، فصار احلوار ب كالضفادععن النقيقريض اهللا عنه  ااإلمام علي

 عـن جـده علـيهم »البـاقر« عن أبيه  أن جعفرا روىروى املجليس يف بحاره-
نازير واخلفاش  منهم القردة واخل: ًاملسوخ من بني آدم ثالثة عرش صنفا: ولهالسالم ق

قنفذ والزهـرة الوالضب والدب والفيل والدعموص واجلريث والعقرب وسهيل و
والعنكبوت، فأما القردة فكانوا قوما ينزلون بلدة عىل شاطئ البحر اعتدوا يف السبت 
فصادوا احليتان فمسخهم اهللا عز وجل قردة، وأما اخلنـازير فكـانوا قومـا مـن بنـي 

بن مريم عليه السالم فمسخهم اهللا عز وجل خنازير، وأما إرسائيل دعا عليهم عيسى 
اخلفاش  فكانت امرأة مع رضة هلا فسحرهتا فمـسخها اهللا عـز وجـل خفاشـا  وأمـا 

 ال يرع عن قتل من مر به من الناس فمسخه اهللا عز وجل ً بدوياًالضب فكان أعرابيا
، وأمـا ًفـيالضبا، وأما الفيل فكـان رجـال يـنكح البهـائم  فمـسخه اهللا عـز وجـل 

 ً فمسخه اهللا عز وجل دعموصاءالدعموص فكان رجال زاين الفرج ال يدع  من يش
ً ، وأما العقرب فكان رجالً فمسخه اهللا عز وجل جريثاًوأما اجلريث فكان رجال نامما

 يرسق احلاج فمسخه ً، وأما الدب فكان رجالً فمسخه اهللا عز وجل عقرباً ملازاًمهازا

                                                                                                                         

 ).٣٩/١٦٣(بحار األنوار ) ١(



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٣٢٦ 

 صاحب مكـاس فمـسخه اهللا عـز ً عشاراًأما السهيل  فكان رجال وًاهللا عز وجل دبا 
وجل سهيال وأما الزهرة فكانت امرأة فتنت هاروت وماروت فمسخها اهللا عز وجل 
زهرة وأما العنكبوت فكانت امرأة سيئة اخللق عاصية لزوجها مولية عنـه فمـسخها 

اهللا عـز وجـل  اخللـق فمـسخه ءاهللا عز وجل عنكبوتا، وأما القنفذ فكان رجـال يس
 .)١(قنفذا

  التي يرضب هبا املثل يف اجلامل هـي الزهرةّ أعجب ما يف هذه الرواية أن:قلت 
 !.مسخ أيضا

إذا أخــذت الطــني : كامــل الزيــارة عــن أيب جعفــر عليــه الــسالم قــالويف  -
اللهم بحق هذه الرتبة، وبحق امللك املوكل هبـا، و بحـق امللـك الـذي كرهبـا «:فقل

ي هو فيها صل عىل حممد وآل حممد واجعل هذا الطني شـفاء مـن وبحق الويص الذ
من  ً شفاء له من كل داء وأماناً كان حتام،ن فعل ذلكإف من كل خوف كل داء، وأمانا

  .)٢(»كل خوف
 !.ً أكل الطني أيضا؟إىل وصلنا :قلت

                                                                                                                         

 ).٤( حديث رقم )يف أن القملة من اجلسد( باب )٦٢/٢٢٢(بحار األنوار ) ١(
 ).٩٨/١٢٧( بحار األنوار ،)٤٦٩( كامل الزيارات ص)٢(



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٣٢٧ 
 حممد بن عيل »الباقر«قال  : روى الزيات بسنده عن عيل بن موسى عن أبيه قالو 

هنـا إ ف، يـا طنـات، يـا طمنـة، يا ذري السالم علم شيعتنا لوجع الرأس يا طاهعليهم
 . )١( عظام هلا مكان من اهللا عز وجل يرصف اهللا عنهم ذلكيسامأ

 !امذا بقي؟ف، واستعانة باجلن،  وطالسم شعوذة وسحر ودجل:قلت
: روى حممد بن جرير رستم الطربي بسنده أن جـابر بـن يزيـد اجلعفـي قـالو

 عليه السالم وقد صنع فيال من طني فركبـه وطـار يف اهلـواء »الباقر«والي رأيت م«
 عليـه »البـاقر« مكة عليه ورجع، فلم أصدق ذلك منـه حتـى لقيـت إىلحتى ذهب 

 إىلوركب ومحلني معه ] فصنع مثله. [أخربين جابر عنك بكذا وكذا: السالم فقلت له
 . )٢(»مكة وردين
 ر بالفيل الطائر؟ هل عرفتم اآلن من أول من فكَّ:قلت

 !:حتى الكعبة مل تسلم من الطعن
خلق اهللا أرض كربالء قبل «:  قالقد» الباقر«روى املجليس يف بحار األنوار أن 

أن خيلق أرض الكعبة بأربعة وعرشين ألف عام، وقدسها وبارك عليها فام زالت قبل 
فـضل أرض يف خلق اهللا اخللق مقدسة مباركة، وال تزال كـذلك حتـى جيعلهـا اهللا أ

 . )٣(»اجلنة، وأفضل منزل ومسكن يسكن اهللا فيه أولياءه يف اجلنة
                                                                                                                         

 ).١٨(ص بن سابور الزياتالطب األئمة  ) ١(
 ).١٣٥(ص نوادر املعجزات) ٢(
 ).٥٤/٢٠٢(بحار األنوار ) ٣(
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 تعاىل الكعبة هي أقدس بقعة عىل هذه األرض عند املسلمني، وقد ذكر اهللا :قلت 
ِإن أول بيت وضـع للنـاس للـذي ﴿ :فقال جل شأنهفضلها وبركتها يف كتابه العزيز ِ ٍَّ َ َِ ََّ َ ُ ْ َ َِّ َّ ِ

ة مباركا  ًببكَّ ََ َُ َ َوهدى للعاملنيِ ِ َ َ َْ ِّ ً ً فيه آيات بيـنات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا }٩٦{ُ َ َِ ِ َِ ُ َ َ ْ ِّ َ ََ َ َ َ َ ُ َِّ ِ ٌ ٌَ
ِوهللاِِّ عىل الناس حج البيت من اسـتطاع إليـه سـبيال ومـن كفـر فـإن اهللا غنـي عـن  َِ ٌَّ َ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ َّ َ َ َِ َِ ً ََ ْ َ ْ َ ُّ َِ َ َْ ِ َّ

َالعاملني ِ َ َ العارفني، أما الغالة فسبيلهم مـذكور يف اآليـة  هذا سبيل املؤمنني )١(﴾}٩٧{ْ
 .ذاهتا

 !:ًالشام ومرص أيضا؟
 صلوات -كان أبو جعفر :  قال»الصادق «ًاأن جعفر وروى املجليس يف بحاره 

نعم األرض الشام وبئس القوم أهلها اليوم، وبئس البالد مـرص «:  يقول-اهللا عليهام 
ائيل، ومل يكن دخل بنو إرسائيل مـرص أما إهنا سجن من سخط اهللا عليه من بني إرس

ادخلوا األرض املقدسة التي  ن اهللا عز وجل قالإال من سخطة ومعصية منهم هللا، أل
يعني الشام، فأبوا أن يدخلوها وعصوا فتاهوا يف األرض أربعني سـنة  كتب اهللا لكم

وما كان خروجهم من مرص ودخوهلم الـشام إال مـن بعـد تـوبتهم ورضـا اهللا : قال
 طـبخ يف فخـار ً إين أكره أن آكل شيئا- صلوات اهللا عليه -م، ثم قال أبو جعفر عنه

مرص، وما أحب أن أغسل رأيس من طينها خمافة أن تـورثني تربتهـا الـذل وتـذهب 
 . )٢(»بغرييت

                                                                                                                         

 . آل عمران)١(
 ).١٣( حديث رقم)يف مدح الكوفه(  باب )٥٧/٢١٠(بحار األنوار ) ٢(
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٣٢٩ 
 . ال عزاء ألهل مرص والشام، لكن ما ذنب الطني والفخار؟: قلت 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٣٣٠ 

 
 اخلامتة

 هناية رحلتنا مع هذا اجلبل األشـم والطـود الـشامخ إىلاهللا        ها قد وصلنا بحمد 
 –أن نكون قد متكنا مـن اإلحاطـة  بن عيل بن احلسني ، ونرجو »الباقر «اإلمام حممد

حرصه  تبني لنا يف هناية هذا البحث وقد بسريته وعلمه ومنهجه، -ولو بشكل جممل
املفـرس الـذي ال يرتـيض  عىل اتباع الكتاب والسنة، فهو -ريض اهللا عنه – الدؤوب

ًالتأويالت الباطنية طريقة للتفسري، وهو الفقيه الذي حيتاط يف أقواله ويرشد النـاس 
ّإىل رد ما ينسب إليه إن خالف الكتاب والسنة، وهو املوحد الذي ال يرشك باهللا غريه  ُ ّ

 .فيفرده بالدعاء واالستغاثة والتوجه والقصد
ًلقد رأيناه حريصا عىل العلم شغوفا  .ً به، جمال ألهله ال يستنكف أن يطلبه حيث كانً

ٌّوهو فوق ذلك كله حمب لصحابة رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم، معـرتف 
 .ًبفضلهم ومجيلهم عليه وعىل الناس مجيعا

ريض اهللا عنه تلك اللحظات اجلميلـة، أن نـسلط » الباقر«َومل ننس ونحن نعيش مع 
 .رات التي أثريت حول هذه الشخصية اجلليلةالضوء عىل بعض الشبهات واإلثا

نـا أإن أصبنا فمن اهللا وحـده وإن أخطفنسأل اهللا تعاىل أن نكون قد وفقنا إىل ذلك، و
فمن أنفسنا والشيطان وال غنى بنا عن نصح وإرشاد إخواننا الكرام يف سبيل نـرصة 

 .هذا الدين
 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٣٣١ 
 صادرأهم املراجع وامل 

 دار -سـعيد املنـدوب :  حتقيـق- السيوطي –اإلتقان يف علوم القرآن  -١
 م١٩٩٦ - ١٤١٦األوىل :  الطبعة - لبنان/ الفكر 
 دار -حممد باقر اخلرسان :  تعليق ومالحظات- الطربيس –االحتجاج  -٢

  م١٩٦٦ - ١٣٨٦النجف سنة / النعامن للطباعة والنرش
مـري دامـاد : ح وتعليـق  تـصحي- الطـويس –اختيار معرفة الرجـال  -٣

 مؤسسة آل البيت عليهم الـسالم إلحيـاء -مهدي الرجائي : حتقيق / األسرتابادي 
 ١٤٠٤ قم –بعثت :  مطبعة –الرتاث 
 -لبنان /  مؤسسة الكتب الثقافية  بريوت - البخاري –األدب املفرد  -٤

  م١٩٨٦ - ١٤٠٦الطبعة  األوىل 
بيت عليهم الـسالم لتحقيـق مؤسسة آل ال:  حتقيق - املفيد –اإلرشاد  -٥
 الطبعـة  الثانيـة - لبنـان – بـريوت - دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع -الرتاث 
  م ١٩٩٣ - ١٤١٤
 -زهـري الـشاويش :  إرشاف- حممـد نـارص األلبـاين -إرواء الغليل  -٦
  م١٩٨٥ - ١٤٠٥ الطبعة  الثانية - لبنان – بريوت -املكتب اإلسالمي : النارش
 الطبعة –قم /   مطبعة ستارة - الطربيس –رى بأعالم اهلدى إعالم الو -٧

  هـ١٤١٧األوىل ربيع األول 



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٣٣٢ 

 دار -حـسن األمـني :  حتقيق وختريج - حمسن األمني -أعيان الشيعة  -٨ 
  لبنان– بريوت -تعارف للمطبوعات ال

  النارش دار إحياء الرتاث العريب- ابن ماكوال -إكامل الكامل  -٩
 مؤسـسة -قسم الدراسـات اإلسـالمية : قيق حت- الصدوق –األمايل  -١٠

 ١٤١٧  الطبعة  األوىل -ة البعثة   مركز الطباعة والنرش يف مؤسس- قم –البعثة 
 -حسني األستاد ويل ، عيل أكـرب الغفـاري :  حتقيق - املفيد –األمايل  -١١

 -والنـرش والتوزيـع دار املفيـد للطباعـة :  م النارش ١٩٩٣ - ١٤١٤الطبعة الثانية 
  لبنان–بريوت 

 -حممــد بــاقر املحمــودي :  حتقيــق-  الــبالذري -انــساب األرشاف  -١٢
 م١٩٧٤ -١٣٩٤األوىل :  الطبعة - لبنان - بريوت -مؤسسة األعلمي للمطبوعات 

 مؤسـسة النـرش:  حتقيق و نرش– الشيخ عباس القمي -األنوار البهية  -١٣
 ١٤١٧ الطبعة  األوىل -اإلسالمي 
 مؤسـسة -حممد البـاقر البهبـودي  :  حتقيق- املجليس –بحار األنوار  -١٤

  م١٩٨٣ - ١٤٠٣ الثانية املصححة : الطبعة - لبنان - بريوت -الوفاء 
  دار إحياء الرتاث -عيل شريي :  حتقيق –  ابن كثري -البداية والنهاية  -١٥

  م١٩٨٨ - ١٤٠٨ –األوىل :  الطبعة - لبنان – بريوت -العريب 
 ١٤٠٦ مطبعة الصدر سنة - الطربيس –) املجموعة(تاج املواليد  -١٦
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٣٣٣ 
 دار -عمر عبد السالم تدمرى . د:   حتقيق - الذهبي –تاريخ اإلسالم  -١٧ 

 م١٩٨٧ - ١٤٠٧ -األوىل :   الطبعة -بريوت / الكتاب العريب لبنان
 أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضـح -تاريخ اليعقويب  -١٨

  لبنان– بريوت - دار صادر -) ويباليعق(
 دار الفكـر -عيل شـريي :  حتقيق - ابن عساكر -دمشق تاريخ مدينة  -١٩

 ١٤١٥:  سنة الطبع - لبنان -ريوت  ب-للطباعة والنرش والتوزيع 
  لبنان– بريوت -ء الرتاث العريب   دار إحيا- الذهبي –تذكرة احلفاظ  -٢٠
  -يوسف عبد الرمحن املرعـشيل :  تقديم -  ابن كثري -تفسري ابن كثري  -٢١

  م١٩٩٢ - ١٤١٢ سنة - لبنان -وت  بري- والنرش والتوزيع دار املعرفة للطباعة
الشيخ عادل أمحد :  حتقيق - أيب حيان األندليس -تفسري البحر املحيط  -٢٢

زكريـا عبـد املجيـد .د:  الشيخ عيل حممد معوض، شارك يف التحقيق-عبد املوجود 
 -ألوىل ا–بـريوت /  دار الكتب العلميـة  لبنـان-أمحد النجويل اجلمل .النوقي و  د

 م٢٠٠١ - ١٤٢٢
 بـريوت -رمحن العك خالد عبد ال:  حتقيق - البغوي –تفسري البغوي  -٢٣
 دار املعرفة
ة   الطبعـ-قـم /  مؤسسة اهلادي - الفيض الكاشاين -التفسري الصايف  -٢٤

  ش١٣٧٤ - ١٤١٦الثانية  رمضان 
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هاشم الرسـويل :  حتقيق - حممد بن مسعود العيايش -تفسري العيايش  -٢٥ 
  طهران–بة العلمية اإلسالمية  املكت-املحاليت 
 -أمحد عبد العلـيم الـربدوين :  تصحيح - القرطبي –تفسري القرطبي  -٢٦

  م١٩٨٥ - ١٤٠٥  -لبنان / دار إحياء الرتاث العريب بريوت 
حممـد :  حتقيـق - فـرات بـن إبـراهيم الكـويف -تفسري فرات الكويف  -٢٧
 طهران –افة واإلرشاد اإلسالمي  مؤسسة الطبع والنرش التابعة لوزارة الثق-الكاظم 

  م١٩٩٠ - ١٤١٠األوىل  :  الطبعة -
 دار -مصطفى عبد القادر عطا :  حتقيق - ابن حجر -تقريب التهذيب  -٢٨

  م١٩٩٥ - ١٤١٥الثانية  : الطبعة  - لبنان –بريوت / الكتب العلمية 
حــسن املوســوي :  حتقيــق وتعليــق - الطــويس –هتــذيب األحكــام  -٢٩
  ش١٣٦٤ طهران الطبعة الثالثة - كتب اإلسالمية دار ال-اخلرسان 
 - دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع - ابن حجر -هتذيب التهذيب  -٣٠

  م١٩٨٤ - ١٤٠٤:  سنة الطبع -وىل األ:  الطبعة - لبنان –بريوت 
 - يوسف بن الزكي عبدالرمحن أبـو احلجـاج املـزي -هتذيب الكامل  -٣١

 الطبعـة األوىل ، -ريوت  بـ–ة الرسـالة  مؤسـس-بـشار عـواد معـروف .د: حتقيق 
١٩٨٠-١٤٠٠ 
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حممد مهدي السيد حسن اخلرسان :  تقديم- الصدوق –ثواب األعامل  -٣٢ 

 الطبعـة الثانيـة -قـم / يض منشورات الـرشيف الـر:  النارش -قم / أمري: املطبعة 
  ش١٣٦٨
/ الـشيخ خليـل املـيس :  تقـديم - إبن جرير الطربي -جامع البيان  -٣٣

 دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيـع -صدقي مجيل العطار : ختريج ضبط وتوثيق و
  م ١٩٩٥ - ١٤١٥ سنة –لبنان / بريوت 
 حممد عبد القادر أمحد عطا – عبد اهللا بن حممد أبو بكر القريش -احللم  -٣٤

 هـ١٤١٣ الطبعة األوىل –بريوت / مؤسسة الكتب الثقافية 
/ لكتـب العلميـة بـريوت  دار ا- أبو نعيم األصبهاين–حلية األولياء  -٣٥

 م  ١٩٨٨ - ١٤٠٩ الطبعة األوىل -لبنان
مؤسسة اإلمـام :  حتقيق - قطب الدين الراوندي -اخلرائج واجلرائح  -٣٦

:  الطبعـة - املطبعـة  العلميـة قـم -بإرشاف حممد باقر املوحد األبطحـي / املهدي 
 ١٤٠٩ىل ، كاملة حمققة  ذي احلجة األو

مؤسسة اإلمـام :  حتقيق - الراوندي  قطب الدين-اخلرائج واجلرائح  -٣٧
 النـارش -قم /  املطبعة العلمية -بإرشاف حممد باقر املوحد األبطحي ) / ع(املهدي 

 ١٤٠٩ ، كاملة حمققة  ذي احلجة  الطبعة األوىل-قم / مؤسسة اإلمام املهدي 
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 قـم   -د الشهداء  مطبعة سي– حامد النقوي -خالصة عبقات األنوار  -٣٨ 
 ١٤٠٥ذي القعدة 
  -مؤسـسة النـرش اإلســالمي :  حتقيـق - الـشهيد األول -الـدروس  -٣٩

 مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم 
 ليـدن - مطبعـة بريـل - احلـافظ األصـبهاين -ذكر أخبـار إصـبهان  -٤٠

  م١٩٣٤: املحروسة  سنة
مؤسسة آل :  حتقيق - الشهيد األول -ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة  -٤١
مؤسـسة آل :  النـارش-قـم /  مطبعـة سـتاره -هم السالم إلحياء الرتاث البيت علي

 ١٤١٩الطبعة  األوىل ربيع الثاين  -قم / البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث 
حممد صـادق آل :  حتقيق وتقديم - ابن داوود احليل -رجال ابن داود  -٤٢

  م١٩٧٢ - ١٣٩٢النجف سنة الطبع  /  مطبعة احليدرية -بحر العلوم 
 -السيد حممـود املرعـيش :  إرشاف - ابن فهد احليل -الرسائل العرش  -٤٣

 ١٤٠٩ سيد الشهداء الطبعة األوىل مطبعة: املطبعة 
حممد مهـدي الـسيد :  تقديم - الفتال النيسابوري -روضة الواعظني  -٤٤

  قم–  منشورات الرشيف الريض -ان حسن اخلرس
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: مراجعة وتعليق :  حتقيق- حممد بن اسامعيل الكحالين -سبل السالم  -٤٥ 

رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي :  النارش-الشيخ حممد عبد العزيز اخلويل 
  م١٩٦٠ - ١٣٧٩الرابعة :  الطبعة -وأوالده بمرص 

/ شعيب األرنـؤوط :  إرشاف وختريج - الذهبي–سري أعالم النبالء  -٤٦
 لبنان  – بريوت -ة  مؤسسة الرسال-التاسعة :  الطبعة -مأمون الصاغرجي : حتقيق 
  م١٩٩٣ - ١٤١٣

 منـشورات املكتبـة احليدريـة - حممد مهدي احلائري -شجرة طوبى  -٤٧
 ١٣٨٥ الطبعة اخلامسة حمرم  -نجف  ال-ومطبعتها 
املريزا أبو :  حتقيق- مويل حممد صالح املازندراين -رشح أصول الكايف  -٤٨

 – بـريوت - والتوزيـع  دار إحياء الرتاث العريب للطباعة والنرش-احلسن الشعراين 
  م٢٠٠٠ - ١٤٢١ الطبعة األوىل -ن لبنا

السيد حممد احلسيني :  حتقيق - القايض النعامن املغريب -رشح األخبار  -٤٩
   مؤسسة النرش اإلسالمي-جلاليل ا

حممد أبو الفضل إبراهيم :  حتقيق - ابن أيب احلديد -رشح هنج البالغة  -٥٠
  م١٩٦٢ياء الكتب العربية   دار إح-

 - تحقی ق ب در الب در        – عبد اهللا بن حممـد أبـو بكـر القـريش -شكرال -٥١
 ١٤٠٠،١٩٨٠ الطبعة الثالثة –الكويت / املكتب اإلسالمي 



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٣٣٨ 

:  حتقيـق- منسوبة لإلمام زين العابدين -الصحيفة السجادية الكاملة  -٥٢ 
/ عة املدرسـني  مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلام-عبد الرحيم أفشاري زنجاين 

  ش١٣٦٣ - ١٤٠٤قم 
  بريوت– دار صادر - حممد بن سعد -الطبقات الكربى  -٥٣
 -قمـي امحـد املوحـدي ال:   تـصحيح- ابن فهد احليل -عدة الداعي  -٥٤
  قم–مكتبة وجداين : النارش
:  النارش -امحد املوحدي القمي :  حتقيق- ابن فهد احليل -عدة الداعي  -٥٥

  قم–مكتبة وجداين 
 -حممـد حـسن آل الطالقـاين :  حتقيـق - ابـن عنبـة -عمدة الطالب  -٥٦

  م١٩٦١ - ١٣٨٠الثانية :  الطبعة - النجف -منشورات املطبعة احليدرية 
 - دار إحياء الرتاث العريب - مطبعة  بريوت - العيني –عمدة القاري  -٥٧

 .دار إحياء الرتاث العريب: النارش 
 -آقا جمتبى العراقي :  حتقيق- ابن أيب مجهور األحسائي -عوايل اللئايل  -٥٨

  م١٩٨٣ - ١٤٠٣ الطبعة  األوىل -قم  / مطبعة  سيد الشهداء 
نجم عبد الرمحن .  حتقيق د– عبد اهللا بن حممد أبو بكر القريش -العيال  -٥٩
 ١٩٩٠ الطبعة األوىل -الدمام/  دار ابن القيم-خلف



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٣٣٩ 
لبنـان  /  بريوت  دار املعرفة للطباعة والنرش- ابن حجر -فتح الباري  -٦٠ 

 الطبعة الثانية
:  حتقيـق وإرشاف - احلـر العـاميل - املهمة يف أصول األئمة الفصول -٦١

 - ١٤١٨األوىل :  الطبعـة-  قـم- مطبعـة نگـني -حممد بن حممد احلسني القـائيني 
  ش١٣٧٦
غـالم رضـا :  حتقيـق وإخـراج - الـصدوق –فضائل األشهر الثالثة  -٦٢
ن لبنـا/ ت دار املحجة البيضاء للطباعة والنرش والتوزيـع  بـريو:  النارش-عرفانيان 

  م١٩٩٢ - ١٤١٢الطبعة الثانية  
 حتقيـق جمـدي – عبد اهللا بن حممد أبـو بكـر القـريش -قضاء احلوائج  -٦٣

 القاهرة / مكتبة القرآن –السيد ابراهيم 
:  حتقيـق - الـذهبي –الكاشف يف معرفة من له رواية يف كتب الـستة  -٦٤

قبلـة للثقافـة  دار ال-أمحـد حممـد نمـر اخلطيـب :  ختريج النـصوص -حممد عوامة 
  م١٩٩٢ - ١٤١٣األوىل :   الطبعة -جدة / االسالمية 
 دار الكتب اإلسالمية -عيل أكرب الغفاري : حتقيق - الكليني –الكايف  -٦٥

  ش١٣٦٣: اخلامسة سنة الطبع : عة  الطب-طهران 
دار اهلـادي :  النـارش -قم /  مطبعة  صدر - اخلوئي –كتاب الصالة  -٦٦

 ١٤١٠ الثالثة ذي احلجة  الطبعة -قم / للمطبوعات 



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٣٤٠ 

فارس حسون كريم :  حتقيق - حممد بن إبراهيم النعامين -كتاب الغيبة  -٦٧ 
 ١٤٢٢ الطبعة األوىل -قم /   مهر مطبعة 

 لبنان  -بريوت /  دار األضواء - ابن أيب الفتح اإلربيل  -كشف الغمة  -٦٨
  م١٩٨٥ - ١٤٠٥الثانية  : الطبعة 

 –لبنـان /  دار األضواء بـريوت – ابن أيب فتح األربيل –كشف الغمة  -٦٩
 م١٩٨٥ – ١٤٠٥الطبعة الثانية 

عـيل أكـرب :  تـصحيح وتعليـق - الصدوق –كامل الدين ومتام النعمة  -٧٠
  ش١٣٦٣ - ١٤٠٥ حمرم -قم / سالمي  مؤسسة النرش اإل-الغفاري 
 دار - حممد بن مكرم بـن منظـور األفريقـي املـرصي -لسان العرب  -٧١

 ىل الطبعة األو- بريوت –صادر 
 - بريوت - مؤسسة األعلمي للمطبوعات - ابن حجر -لسان امليزان  -٧٢

  م١٩٧١ - ١٣٩٠  الطبعة  الثانية -لبنان 
 حتقيـق حممـد خـري – عبد اهللا بن حممـد أبـو بكـر القـريش –املتمنني  -٧٣
 ١٩٩٧ الطبعة األوىل – دار ابن حزم بريوت -رمضان

 - ١٣٦٩ - النجف -حليدرية  املطبعة ا- ابن نام احليل -مثري األحزان  -٧٤
 م١٩٥٠



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٣٤١ 
 منشورات املطبعة - احلسن بن سليامن احليل -خمترص بصائر الدرجات  -٧٥ 

  م١٩٥٠ - ١٣٧٠ األوىل:  الطبعة - النجف -احليدرية 
 مطبعـة الـصدر -ة احلـيل  العالم-) املجموعة(املستجاد من اإلرشاد  -٧٦

 ١٤٠٦سنة 
بيـت مؤسـسة آل ال:  حتقيـق - النوري الطربيس -مستدرك الوسائل  -٧٧

 - مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحيـاء الـرتاث -عليهم السالم إلحياء الرتاث 
  م١٩٨٨ - ١٤٠٨الثانية :  الطبعة - لبنان –بريوت 

الـشيخ أمحـد :  حتقيـق– حممد بن جريـر رسـتم الطـربي -املسرتشد  -٧٨
 ١٤١٥ الطبعة األوىل املحققة -قم /  مطبعة سلامن الفاريس -املحمودي 

 - ١٤١١  الطبعـة الثانيـة -قـم /  مطبعة أمـري – ابن سابور الزيات - طب األئمة 
  ش١٣٧٠

مؤسـسة آل البيـت علـيهم :  حتقيق - املحقق النراقي -مستند الشيعة  -٧٩
مؤسسة آل البيت :  النارش - قم –  ستارة - مشهد املقدسة -السالم إلحياء الرتاث 

 ١٤١٥ مجادي األوىل  - الطبعة  األوىل -عليهم السالم إلحياء الرتاث  قم 
مؤسسة آل البيت عليهم :  حتقيق ونرش- الشهيد الثاين -مسكن الفؤاد -٨٠

 ١٤٠٧قم  الطبعة  األوىل ذي احلجة / مهر:  املطبعة -السالم إلحياء الرتاث 



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٣٤٢ 

 -  لبنان- بريوت - مؤسسة فقه الشيعة - الطويس –مصباح املتهجد  -٨١ 
  م١٩٩١ - ١٤١١الطبعة  األوىل 

 دار -سعيد اللحـام :  حتقيق وتعليق - شيبة الكويف  ابن أيب-املصنف  -٨٢
وىل  مجـاد اآلخـرة  الطبعـة  األ- لبنـان - بريوت -الفكر للطباعة والنرش والتوزيع 

  م١٩٨٩ - ١٤٠٩
 مؤسسة النعامن للطباعة - السيد مرتىض العسكري -معامل املدرستني  -٨٣

  م١٩٩٠ - ١٤١٠ لبنان  - بريوت - والنرش والتوزيع
  –عيل أكـرب الغفـاري :  تصحيح وتعليق - الصدوق –خبار معاين األ -٨٤
 - ١٣٧٩قـم  سـنة / ملدرسـني مؤسسة النرش اإلسـالمي التابعـة جلامعـة ا: النارش
 ش١٣٣٨

 –قسم التحقيق بـدار احلـرمني :  حتقيق - الطرباين –املعجم األوسط  -٨٥
  م١٩٩٥ - ١٤١٥:  سنة الطبع -يع النارش دار احلرمني للطباعة والنرش والتوز

محدي عبد املجيد السلفي  :  حتقيق وختريج - الطرباين –املعجم الكبري  -٨٦
  الطبعة الثانية ، مزيدة ومنقحة–دار إحياء الرتاث العريب 

 - ١٤١٣اخلامــسة  : الطبعــة  - اخلــوئي –معجــم رجــال احلــديث  -٨٧
 م١٩٩٢



 
 

 الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر
 

٣٤٣ 
 -أمحـد احلـسيني :  حتقيـق – أبو الفتح الكراجكـي -معدن اجلواهر  -٨٨ 

 ١٣٩٤قم  الطبعة الثانية سنة / ر استوامطبعة  مهر 
مؤسـسة :  النارش-مؤسسة النرش اإلسالمي :  حتقيق - املفيد–املقنعة  -٨٩

 ١٤١٠ الطبعة الثانية –قم / النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني 
 -منشورات الرشيف الـريض  :  النارش- الطربيس –مكارم األخالق  -٩٠

  م١٩٧٢ - ١٣٩٢ -السادسة : لطبعة ا
 حتقيـق جمـدي - عبد اهللا بن حممد أبو بكـر القـريش-مكارم األخالق -٩١

 م١٩٩٠،١٤١١القاهرة /  مكتبة القرآن –السيد ابراهيم 
عيل أكرب الغفاري  :  تصحيح وتعليق - الصدوق –من ال حيرضه الفقيه  -٩٢
  الطبعة  الثانية -قم / املدرسنيمؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة : النارش

:  تـصحيح ورشح ومقابلـة - ابن شهر آشوب -ل أيب طالب مناقب آ -٩٣
 م١٩٥٦ - ١٣٧٦ النجف -عة احليدرية  املطب-جلنة من أساتذة النجف 

 أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس -منهاج السنة النبوية  -٩٤
 ١٤٠٦ مؤسسة قرطبة الطبعة األوىل -حممد رشاد سامل . د: حتقيق 

:  النـارش-جعفر الـسبحاين :  إرشاف -ن الرباج  القايض اب-املهذب  -٩٥
  ١٤٠٦ سنة الطبع - املدرسني بقم مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة



 
 

 
الروض النارض يف سرية اإلمام الباقر ٣٤٤ 

 - مطبعة سـتارة – حسني الشاكري -) ع(موسوعة املصطفى والعرتة  -٩٦ 
 ١٤١٧الطبعة األوىل 

مركز البحوث والدراسات :  حتقيق - الرشيف املرتىض -النارصيات  -٩٧
  م١٩٩٧ -١٤١٧ مؤسسة اهلدى  -العلمية  
 -الـشيخ حممـد عبـده :  رشح-) ع(هنج البالغة خطب اإلمـام عـيل  -٩٨

 - ١٤١٢ الطبعـة األوىل - ايران - قم -دار الذخائر : النارش-قم / مطبعة النهضة 
  ش١٣٧٠
:  حتقيـق ونـرش– حممد بن جريـر رسـتم الطـربي -نوادر املعجزات  -٩٩

 ١٤١٠ سنة  الطبعة األوىل-ملهدي مؤسسة اإلمام ا
 سنة الطبـع – لبنان - بريوت - دار اجليل - الشوكاين –نيل األوطار  -١٠٠

١٩٧٣ 
 دار إحياء -أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى :  حتقيق -  الصفدي - الوايف بالوفيات 

 م٢٠٠٠ - ١٤٢٠:  سنة الطبع -ريوت ب/ الرتاث 
 حتقيـق مـصطفى عبـد – عبد اهللا بن حممد أبو بكر القريش –اهلواتف  -١٠١
 هـ١٤١٣ الطبعة األوىل –بريوت /  مؤسسة الكتب الثقافية –القادر عطا 
مؤسسة آل البيـت :  حتقيق–  احلر العاميل -)آل البيت(وسائل الشيعة  -١٠٢

 ١٤١٤ الطبعة  الثانية -قم / مهر مطبعة  -عليهم السالم إلحياء الرتاث 
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٣٤٥ 
:  حتقيق وتصحيح وتذييل- احلر العاميل -) اإلسالمية(وسائل الشيعة  -١٠٣ 

  لبنان–اء الرتاث العريب  بريوت   دار إحي-حممد الرازي 
حـسان إ:  حتقيـق - ابن خلكـان -وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  -١٠٤

 لبنان/  دار الثقافة -عباس 
 

*  *  * 
 
 
 
 
 
 

 


