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 شتر امام سجّاد علیه السلام

اٍل عَِن ابِْن بُكَيْرٍ  دٍ عَِن ابِْن فَّضَّ َّّ ِنَا عَْن َأْحمَدَ بِْن مُحَم ةٌ مِْن َأْصحَاب َ قَاَل سَمِعُْت َأبَا  عِّدَّ عَْن زُرَارَة
ةً مَا قَرَعَهَا قَرْعَةً قَّطُّ   َجعْفَرٍ ع يَقُولُ  َّّ يَن َحج َّّ عَلَْيهَا اثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِ كَاَن لِعَلِيِّ بِْن اْلحُسَيْنِ ع نَاقَةٌ َحج

ا وَ قَْد جَاءَنِي َاءَْت بَعْدَ مَوْتِهِ وَ مَا َشعَرْنَا بِهَا ِإلَّّ بَعُْض خَدَمِنَا َأْو بَعُْض الْمَوَالِي فَقَاَل ِإّنَّ  قَاَل فَج
َ وَ  ِ فَدَل َكَْت ِبجِرَانِهَا الْقَبْر َ عَلِيِّ بِْن اْلحُسَيْنِ فَانْبَرََكْت عَلَيْه َ قَْد خَرََجْت فََأتَْت قَبْر اقَة َّّ َ تَرْغُو  الن هِي

َأْن يَعْلَمُوا بِهَا َأْو يَرَْوهَا قَاَل وَ مَا كَانَْت رََأِت الْقَبْرَ فَقُلُْت َأْدرُِكوهَا َأْدرُِكوهَا وَ ِجيئُونِي بِهَا قَبَْل 
.  قَّطُّ

 764، ص 1الاکيف، ج 

 استغفار امام باقر علیه السلام برای شیعیان

ّ هِ عليه دِ بِْن َأبِي » السلام :  قَاَل َأبُو عَبْدِ الل َّّ ِب والْقَاسِمُ بُْن مُحَم َّّ بَكْرٍ وَأبُو خَالِدٍ كَانَ َسعِيدُ بُْن الْمُسَي
ُلِيُّّ مِْن ثِقَاِت عَلِيِّ بِْن اْلحُسَيْنِ عليهما َّّ  قَاَل : «. السلام  الْكَاب َّّقَْت » ثُم ْن آمَنَْت  وَات َّّ مِّي مِم وَكَانَْت أُّ

ّ هُ ُيحِّبُّ الْمُْحِسنِينَ (قَاَل :  ْ » وَأْحسَنَْت ) وَالل مَّّ فَر مِّي : قَاَل َأبِي : يَا أُّ وَةَ ، ِإنِّي لََأْدعُو وَقَالَْت أُّ
ةٍ ؛ لِأَ  ِ َألَْف مَرَّّ يْلَة َّّ ِمُْذنِبِي ِشيعَتِنَا فِي الْيَوِْم وَالل َ ل ّ ه بُنَا الل ا َنحُْن فِيمَا يَنُو َّّ ُ عَلى مَا ن زَايَا نَْصبِر َّّ مَِن الر
وَاِب ، وَهُْم يَْصبِرُونَ عَلى مَا لَايَعْلَمُوَن  َّّ  «نَعْلَمُ مَِن الث

 

 925، 2الاکيف، ج 



. 

 مواجهه با اهل بدعت

دُ بُْن َيحْيى ،  َّّ دِ بِْن اْلحُسَيْنِ مُحَم َّّ دِ بِْن َأبِي نَصْرٍ ، عَْن دَاوُدَ بِْن سِرْحَانَ عَْن مُحَم َّّ  : ، عَْن َأْحمَدَ بِْن مُحَم

ّ هِ عليه ّ هِ صلى» السلام ، قَاَل :  عَْن َأبِي عَبْدِ الل ّ ه قَاَل رَُسوُل الل رََأيْتُمْ َأهَْل  وسلم : ِإذَا وآله عليه الل
يِْب وَالْبِدَعِ  َّّ ُ  الر ْ  وا مِْن َسبِّهِْم ، وَالْقَوْلَ مِْن بَعْدِي ، فََأْظهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِْنهُْم ، وََأْكثِر وَقِيعَةَ، فِيهِْم وَال

ْ  وَبَاهِتُوهُمْ  ِ  لَا يَْطمَعُواكَي َ فِي الْفَسَادِ ف اُس ، وَل َّّ َّّمُواي اْلِإْسلَاِم ، وََيحْذَرَهُمُ الن مِْن بِدَعِهِْم ؛  ايَتَعَل
 ِ ّ هُ ل َكُْم بِذلَِك اْلحَسَنَاِت ، وَيَرْفَْع ل َكُْم بِه ِ  يَْكتُِب الل رَجَاِت فِي اْلآِخرَة  «.الدَّّ

 121، ص 7الاکيف، ج 

 ابتلای امت به فردی همچون یزید
أصبََح الحُسَينُ عليه السلام فَخَرََج مِن مَنزِلِهِ يَستَمُِع الَأخبارَ ، فَلَقِيَهُ مَروانُ فَقاَل : يا أبا عَبدِ اللّه ِ ، 
إنّي لََك ناِصحٌ فََأطِعني تُرَشد . فَقاَل الحُسَينُ عليه السلام : وما ذاكَ ؟ قُل َحتّى أسمََع . فَقاَل مَروانُ 

 َ َّّه خَيرٌ لََك في دينَِك ودُنياكَ . فَقاَل الحُسَينُ عليه السلام : : إنّي آمُرُكَ بِب يدَ أميرِ المُؤمِنينَ ؛ فَِإن يعَةِ يَز
هِ » َّّ ا لِل َّّ َّّ آ ِإلَيْهِ رَ ِجعُونَِإن يدَ ، ولَقَد  «وَ ِإن ةُ بِراٍع مِثِل يَز ُلِيَِت الاُمَّّ لامُ ، إذ قَد ب ، وعَلَى الِإسلاِم الّسَّ

ّ ه عليه و آله يَقوُل : سَمِعُت جَّدي رَس مَةٌ عَلى آِل أبي ُسفيانَ»وَل اللّه ِ صلى الل َّّ وطاَل « . الخِلافَةُ مُحَر
ى انصَرََف مَروانُ وهُوَ غَضبانُ  َّّ َينَ مَروانَ َحت  الحَديُث بَينَهُ وب
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 عبد الملک بن مروان
 : ا ُسلِّمَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِِك بِاْلخِلَافَةِ كَاَن فِي ِحجْرِهِ مصحف وَقَاَل ثَعْلٌَب عَِن ابِْن اْلَأْعرَابِيِّ َّّ لَم

 فأطبقه
 44-5/46ابلداية وانلهاية، ابن کثري، 

 

یل  یحیی بن أمّ طو

دِ بِْن  َّّ دِ بِْن َسعْدٍعَْن مُحَم َّّ دُ بُْن َيحْيَى عَْن عَلِيِّ بِْن مُحَم َّّ دٍ وَ مُحَم َّّ مُْسلٍِم عَِن اْلحَسَِن بِْن اْلحُسَيْنُ بُْن مُحَم
َاِن بِْن عُبَيْدِ  َم عْمَاِن عَِن ابِْن مُْسكَانَ عَِن الْي ُّّ ثَنِي َأبِي عَلِيِّ بِْن الن عْمَاِن قَاَل حَّدَّ ُّّ هِ قَاَل:  عَلِيِّ بِْن الن َّّ الل

يِل وَقََف  وِ مِّ الّطَّ َاَسةِ   رََأيُْت َيحْيَى ابَْن أُّ َّّ نَادَى بَِأعْلَى  بِالْكُن ا ثُم َّّ ا بُرَآءُ مِم َّّ هِ ِإن َّّ َصوْتِهِ مَعْشَرَ َأْولِيَاءِ الل
هِ وَ َنحُْن بُرَآءُ مِْن آِل مَْروَانَ وَ مَا يَعْبُدُونَ مِْن دُ  َّّ هِ تَْسمَعُونَ مَْن َسّبَّ عَلِيّاً ع فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الل َّّ وِن الل

َ ال ُ فَيَقُوُل مَْن َسّبَّ َأْولِيَاء َّّ َيخْفُِض َصوْتَه ِ فَلَا ثُم ُ وَ مَْن َشّكَّ فِيمَا َنحُْن عَلَيْه ِ فَلَا تُقَاعِدُوه ه َّّ ل
ُ تُفَاِتحُوه وَ مَِن اْحتَاَج ِإلَى مَْسَألَتِكُْم مِْن إِ  َّّ يَْقرَأُّ   ْخوَانِكُْم فَقَْد ُخنْتُمُوه الِمِينَ ناراً  -ثُم ا َأْعتَْدنا لِلّظَّ َّّ ِإن

 ُ َ   وا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُْهلِ َأحاَط بِهِْم سُرادِقُها وَ ِإْن يَْستَغِيث رابُ   يَْشوِي الْوُُجوه َّّ   وَ ساءَتْ   بِئَْس الش
 ً  مُْرتَفَقا

 193-2/145الاکيف، 
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نِي  َّّ ا فَقَْد َسب ًّّ  مَْن َسّبَّ عَلِي

ثَنَا  ثَنَا َيحْيَى بُْن َأبِي بُكَيْرٍ قَاَل: حَّدَّ دٍ قَاَل: حَّدَّ َّّ اُس بُْن مُحَم َّّ ِيُل، عَْن َأبِي ِإْسحَاَق، َأخْبَرَنَا الْعَب ِإسْرَائ
ّ هِ اْلجَدَلِيِّ قَاَل:  مِّ َسلَمَةَ فَقَالَْت: §عَْن َأبِي عَبْدِ الل ّ هُ عَلَيْهِ »دَخَلُْت عَلَى أُّ َّّى الل ّ هِ َصل َأيُسَّبُّ رَُسوَل الل

مَ فِيكُْم؟ َّّ ّ هِ »فَقُلُْت: « وََسل ِ َأْو مَعَاذَ الل ّ ه ُ عَلَيْهِ قَالَْت: سَمِعُْت رَ « ُسبْحَانَ الل ّ ه َّّى الل ِ َصل ّ ه ُسوَل الل
مَ يَقُوُل:  َّّ نِي»وََسل َّّ ا فَقَْد َسب ًّّ  «مَْن َسّبَّ عَلِي

 4/771سنن النسايئ، 

 

 شگفتی اهل عراق

ُبُن أبي بكرٍ قاَل : حّدثَني  بير ُّّ يُف أبو محمّدٍ قاَل : حّدثَني جّدِي قاَل : حّدثَني الز أخبرَني الشّر
َّّ هِشامُ بُن عبدِ الملِك فدخَل المسجدَ الحرامَ مُتكِئاً على  هْرّي قاَل : َحج ُّّ عبدُ الرحمِن بن عبدِاللهِ الز

: جالٌس في المسجدِ ، فقاَل له سالم مولاه : يا  يدِ سالٍم مولاه ، ومحمّدُ بُن عليِّ بِن الحسينِ 
قاَل : نعم ؛ قاَل : المَْفتُوْنُ به أهل العراق؟ ؛ قال هشامٌ : أميرَالمؤمنينَ هذا محمّدُ بُن عليّ 

َلّذي يْأكُل النّاُس ويَشربونَ ِإلى أن يُْفَصَل  ُ المؤمنينَ : ما ا اذهْب إليه فقُْل له يقوُل لَك أمير
 لقيامةِ؟ بينهم يوم ا

 

 161  ص،2ج  د،یمف خیاإلرشاد، ش
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 احتجاج با امام باقر علیه السلام

ّ ه تعالى ليس من الجن، ولا من الإنس، ولا من الملائكة،  قال: فأخبرني عن رسول بعثه الل
ّ ه تعالى في كتابه؟ ّ ه عز وجل ليري قابيل كيف يواري  ذكره الل قال: الغراب، حين بعثه الل
يه سوأة أخيه هابيل حين  ّ ه غرابا يبحث في الأرض لير ّ ه عز وجل: )فبعث الل قتله قال الل
 كيف يواري سوأة أخيه

ّ ه  قال: فأخبرني عمن أنذر قومه ليس من الجن، ولا من الإنس، ولا من الملائكة، ذكره الل
 عز وجل في كتابه؟

م لا قال: النملة حين قالت: )يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وه
 يشعرون(.

 66، ص 2االحتجاج، ج 

 تصریح امام باقر علیه السلام به امامت امام صادق علیه السلام

ِيدَ  دٍ عَِن ابِْن َمحْبُوٍب عَْن هِشَاِم بِْن َسالٍِم عَْن جَابِرِ بِْن يَز َّّ دُ بُْن َيحْيَى عَْن َأْحمَدَ بِْن مُحَم َّّ اْلجُعْفِّيِ مُحَم
هِ عَْن َأبِي َجعْفَرٍ ع قَا َّّ هِ ع فَقَاَل هَذَا وَ الل َّّ ِ عَلَى َأبِي عَبْدِ الل ِيَدِه َل: ُسئَِل عَِن الْقَاِئِم ع فَضَرََب ب

 ُ هِ ع فََأخْبَرْتُه َّّ ا قُبَِض َأبُو َجعْفَرٍ ع دَخَلُْت عَلَى َأبِي عَبْدِ الل َّّ دٍ ص قَاَل عَنْبَسَةُ فَلَم َّّ  بِذَلَِك قَاِئمُ آِل مُحَم



. 

 ِ َّّذِي كَانَ فَقَاَل َصدََق جَاب َ بَعْدَ اْلِإمَاِم ال َ الْقَاِئم كُْم تَرَْوَن َأْن لَيَْس كُّلُّ ِإمَاٍم هُو َّّ قَاَل لَعَلّ َّ ٌ ثُم ر
  قَبْلَهُ.

 144، ص 2کمال ادلين، شیخ صدوق، ج 

 

 سفر امام باقر علیه السلام به شام

ِيهِ عَ  دٍ عَْن عَلِيِّ بِْن َأْسبَاٍط عَْن َصاِلحِ بِْن حَمْزَةَ عَْن َأب َّّ َّّى بِْن مُحَم دٍ عَْن مُعَل َّّ ْن َأبِي بَكْرٍ اْلحُسَيْنُ بُْن مُحَم
 ِ اِم ِإلَى هِشَاِم بِْن عَبْدِ الْمَلِِك وَ َصارَ ب ا حُمَِل َأبُو َجعْفَرٍ ع ِإلَى الّشَّ َّّ ِ قَاَل اْلحَضْرَِميِّ قَاَل: لَم بَابِه

 َّّ دَ بَْن عَلِيٍّ ثُم َّّ خُْت مُحَم ُمُونِي قَْد وَّبَّ ةَ ِإذَا رََأيْت َّّ مَي ِ مِْن بَنِي أُّ ِ وَ مَْن كَانَ ِبحَضْرَتِه ُمُونِي قَْد لَِأْصحَابِه  رََأيْت
َ َأْن يُؤْذَنَ  َّّ َأمَر ُ ثُم خْه َّبِ ِ َأبُو َجعْفَرٍ ع  َسكَّتُّ فَلْيُْقبِْل عَلَيْهِ كُّلُّ رَجٍُل مِنْكُْم فَلْيُو ا دَخََل عَلَيْه َّّ ُ فَلَم لَه

َّّ جَلََس فَاْزدَادَ هِشَامٌ عَلَيْهِ َحنَقاً بِتَرْ  لَاِم ثُم هُْم جَمِيعاً بِالّسَّ لَامُ عَلَيْكُْم فَعَمَّّ ِيَدِهِ الّسَّ لَامَ قَاَل ب ِكِِِ الّسَّ
 ُ ِ وَ جُلُوِسهِ بِغَيْرِ ِإْذٍن فََأقْبََل ي ِ بِاْلخِلَافَة دَ بَْن عَلِيٍّ لَا يَزَاُل عَلَيْه َّّ ُ يَا مُحَم ُ وَ يَقُوُل فِيمَا يَقُوُل لَه خُه َّبِ و

َّّةَ عِ  هُ اْلِإمَامُ َسفَهاً وَ قِل َّّ جُُل مِنْكُْم قَْد َشّقَّ عََصا الْمُْسلِمِينَ وَ دَعَا ِإلَى نَْفِسهِ وَ زَعَمَ َأن َّّ خَهُ الر ّبَّ لْمٍ وَ وَ
 َ خَهُ ف َّبِ ا بِمَا َأرَادَ َأْن يُو َّّ ى انْقَضَى آِخرُهُْم فَلَم َّّ خُهُ َحت َّبِ ا َسكََت َأقْبََل عَلَيْهِ الْقَوْمُ رَجٌُل بَعْدَ رَجٍُل يُو َّّ لَم

 ً ُ نَهََض ع قَائِما هُ  -َسكََت الْقَوْم َّّ ِنَا هَدَى الل اُس َأيَْن تَْذهَبُوَن وَ َأيَْن يُرَادُ بِكُْم ب َّّ هَا الن َّّ قَاَل َأّيُّ ثُم
 ِ ل َكُْم وَ ب َا َأوَّّ لًا وَ لَيَْس بَعْدَ مُلْكِن ً مُؤَجَّّ ٌل فَِإّنَّ لَنَا مُلْكا ُ آِخرَكُْم فَِإْن يَكُْن ل َكُْم مُلٌْك مُعَجَّّ نَا َيخْتِم

هُ عَزَّّ وَ جَّلَّ  َّّ ا َأهُْل الْعَاقِبَةِ يَقُوُل الل َّّ َّّ  -مُلٌْك لَِأن َبِْس فَلَم قِينَفََأمَرَ بِهِ ِإلَى اْلح َّّ ا َصارَ ِإلَى وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُت



. 

 ُ فَه ا تَرَّشَّ َبِْس رَجٌُل ِإلَّّ مَ فَلَْم يَبَْق فِي اْلح َّّ َبِْس تَكَل َبِْس ِإلَى هِشَاٍم  اْلح َاءَ َصاِحُب اْلح وَ َحّنَّ ِإلَيْهِ فَج
 ْ اِم َأْن َيحُولُوا بَيْنََك وَ بَي َّّ فَقَاَل يَا َأمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ِإنِّي خَائٌِف عَلَيَْك مِْن َأهِْل الّشَّ نَ َمجْلِِسَك هَذَا ثُم

وا ِإلَى الْمَدِينَةِ وَ َأمَرَ أَ  يدِ هُوَ وَ َأْصحَابُهُ لِيُرَدُّّ ْن لَا ُيخْرََج لَهُمُ َأخْبَرَهُ ِبخَبَرِهِ فََأمَرَ بِهِ فَحُمَِل عَلَى الْبَرِ
 َ رَاِب فَسَارُوا ثَل َّّ عَاِم وَ الش ى اْلَأْسوَاُق وَ حَاَل بَيْنَهُْم وَ بَيْنَ الّطَّ َّّ اثاً لَا َيجِدُوَن َطعَاماً وَ لَا شَرَاباً َحت
 ُ ِ دُونَهُْم فَشَكَا َأْصحَابُه غْلَِق بَاُب الْمَدِينَة اْلجُوعَ وَ الْعَطََش قَاَل فََصعِدَ َجبَلًا   انْتَهَوْا ِإلَى مَْديََن فَأُّ

 ِ ُ  لِيُشْرَِف عَلَْيهِْم فَقَاَل بَِأعْلَى َصوْتِهِ يَا َأهَْل الْمَدِينَة ه َّّ هِ يَقُوُل الل َّّ ةُ الل َّّ الِِم َأهْلُها َأنَا بَقِي هِ   الّظَّ َّّ ُت الل َّّ بَقِي
ٌ ل َكُمْ  ْ مُؤْمِنِينَ   خَيْر ْ   ِإْن ُكنْتُم ٌ فََأتَاهُْم فَقَاَل  كُْم ِبحَفِيظٍ وَ ما َأنَا عَلَي قَاَل وَ كَانَ فِيهِْم َشيٌْخ َكبِير

 ِ ه َّّ ِ وَ الل جُِل بِاْلَأْسوَاِق لَهُْم يَا قَوِْم هَذِه َّّ َئِْن لَْم ُتخْرُِجوا ِإلَى هَذَا الر ِ ل ه َّّ بِيِّ وَ الل َّّ ُ ُشعَيٍْب الن دَْعوَة
 ِ بُونِي ف ةِ وَ َأطِيعُونِي وَ ِكَّذِ َّّ يمَا لَتُؤْخَذُّنَّ مِْن فَوْقِكُْم وَ مِْن َتحِْت َأْرجُلِ كُْم فََصّدِقُونِي فِي هَذِهِ الْمَر

ِ بِاْلَأْسوَاِق فَبَلََغ تَْستَْأنِفُونَ فَِإنِّي  دِ بِْن عَلِيٍّ وَ َأْصحَابِه َّّ ٌ قَاَل فَبَادَرُوا فََأْخرَُجوا ِإلَى مُحَم ل َكُْم نَاِصح
يِْخ فَبَعََث ِإلَيْهِ فَحَمَلَهُ فَلَْم يُْدرَ مَا َصنََع بِهِ.  هِشَامَ بَْن عَبْدِ الْمَلِِك خَبَرُ الّشَّ

 742-741، ص 1الاکيف، ج
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 شئون امامت استقیام یکی از 

  اْلحَسَُن وَ اْلحُسَيْنُ ِإمَامَاِن قَامَا َأْو قَعَدَا

 211، ج 1شیخ صدوق، ج  علل الرشايع،

 

ِيدَ  دٍ عَِن ابِْن َمحْبُوٍب عَْن هِشَاِم بِْن َسالٍِم عَْن جَابِرِ بِْن يَز َّّ دُ بُْن َيحْيَى عَْن َأْحمَدَ بِْن مُحَم َّّ اْلجُعْفِّيِ مُحَم
هِ عَْن َأبِي  َّّ هِ ع فَقَاَل هَذَا وَ الل َّّ ِ عَلَى َأبِي عَبْدِ الل ِيَدِه َجعْفَرٍ ع قَاَل: ُسئَِل عَِن الْقَاِئِم ع فَضَرََب ب

 ُ هِ ع فََأخْبَرْتُه َّّ ا قُبَِض َأبُو َجعْفَرٍ ع دَخَلُْت عَلَى َأبِي عَبْدِ الل َّّ دٍ ص قَاَل عَنْبَسَةُ فَلَم َّّ  بِذَلَِك قَاِئمُ آِل مُحَم
َّّذِي كَانَ فَقَا َ بَعْدَ اْلِإمَاِم ال َ الْقَاِئم كُْم تَرَْوَن َأْن لَيَْس كُّلُّ ِإمَاٍم هُو َّّ قَاَل لَعَلّ َّ ٌ ثُم َل َصدََق جَابِر

 قَبْلَهُ.

 134، ص 1ج  الاکيف،

ثَنَا َأحْ  دِ بِْن   مَدُ بُْن هَارُوَن الْفَاِميُ حَّدَّ َّّ ُ بُْن مُحَم ِ الْمُؤَدُِّب وَ َجعْفَر يْه َ وَ عَلِيُّّ بُْن اْلحُسَيْنِ بِْن َشاذَو
هِ بِْن َجعْفَرٍ َّّ دُ بُْن عَبْدِ الل َّّ ثَنَا مُحَم هُ عَْنهُْم قَالُوا حَّدَّ َّّ اْلحِمْيَرِّيُّ عَْن  مَسْرُوٍر وَ َجعْفَرُ بُْن اْلحُسَيْنِ رَضِيَ الل

ُّّوبَ  ِيهِ عَْن َأي ُ بُْن عَلِيِّ بِْن اْلحَسَِن بِْن  َأب ثَنَا َجعْفَر اِس بِْن عَامِرٍ الْقََصبَانِيِّ وَ حَّدَّ َّّ بِْن نُوٍح عَِن الْعَب
 ِ ه َّّ ثَنِي جَّدَِي اْلحَسَُن بُْن عَلِيِّ بِْن عَبْدِ الل هِ بِْن الْمُغِيرَةِ الْ كُوفِيُّّ قَاَل حَّدَّ َّّ اسِ  عَلِيِّ بِْن عَبْدِ الل َّّ  عَِن الْعَب

ُلُْت لَِأبِي َجعْ  هِ بِْن عَطَاءٍ قَاَل: ق َّّ بِّيِّ عَْن عَبْدِ الل فَرٍ ع بِْن عَامِرٍ الْقََصبَانِيِّ عَْن مُوسَى بِْن هِلَاٍل الّضَّ
هِ مَا فِي َأهِْل بَيْتَِك مِثْلَُك فَكَيَْف لَا َتخْرُُج فَقَاَل يَا عَ  َّّ هِ ِإّنَّ ِشيعَتََك بِالْعِرَاِق َكثِيرُونَ فَوَ الل َّّ بْدَ الل



. 

ُلُْت فَمَْن َصاِحبُنَا قَاَل انْظُ  هِ مَا َأنَا بَِصاِحبِكُْم ق َّّ ذُنَيَْك وَ الل رُوا بَْن عَطَاءٍ قَْد َأْمَكنَْت اْلحَْشوَ مِْن أُّ
اِس وِلَادَتُهُ فَهُوَ َصاِحبُكُْم. َّّ   مَْن َتخْفَى عَلَى الن

 129، ص 2کمال ادلين، شیخ صدوق، ج 

 سیاست بنی امیه

ِنْقَرِّيِ عَْن ُسْفيَانَ بِْن عُيَيْنَةَ عَنْ  دٍ عَِن الْم َّّ ِيهِ عَِن الْقَاسِِم بِْن مُحَم هِ  عَلِيُّّ بُْن ِإبْرَاهِيمَ عَْن َأب َّّ َأبِي عَبْدِ الل
اسِ  َّّ َ َأْطلَقُوا لِلن ة َّّ مَي َ اْلِإيمَانِ  ع قَاَل: ِإّنَّ بَنِي أُّ َ الشِّرِْك ل ِكَْي ِإذَا حَمَلُوهُْم  -تَعْلِيم وَ لَْم يُْطلِقُوا تَعْلِيم

 ُ   عَلَيْهِ لَْم يَعْرِفُوه

 

 716-719، ص 2الاکيف، ج 

 

 عبد الملکتوبیخ به خاطر مدح 

أّن الإمام الباقر قال ل كثير : امتدحت عبد الملك؟ فقال : ما قلت له يا إمام الهدى ، وإنّما 
يا حية  يا بحر والبحر موات ، و يا شمس والشمس جماد ، و قلت يا أسد والأسد كلب ، و

يا جبل وإنّما هو حجر أصّم. قال : فتبسّم   والحية دويبة منتنة ، و

 114، ص 1ب، ج املناقب، ابن شهرآشو
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 صراط مستقیم

َ  وََأّنَّ  عن بريد العجلي ع ن الإمام الباقر ع بَُل اهَ ذَا صِر ْ الّسُّ بِعُوا َّّ ُ وَلَا تَت بِعُوه َّّ طِى مُْستَقِيمًا فَات
 ِ َق بِكُْم عَن َسبِيلِه َّّ َ »  : أ تَدري ما يَعني ِب « فَتَفَر ُلُت : لا . قاَل : « طِى مُْستَقِيمًااصِر ؟ ق

ُ »عَلِيٍّ وَالَأوِصياءِ ، قاَل : وتَدري ما يَعني وِلايَةَ  بِعُوه َّّ ُلُت : لا . قاَل : يَعني عَلِيَّّ « فَات ؟ قاَل : ق
  . بَن أبي طالٍِب َصلَواُت اللّه ِ عَلَيهِ 

 197، ص 1، ج تفسري العّیايش

 

 تخریب امیرالمؤمنین در زمان امام باقر علیه السلام

ً  وَ رُوِيَ  ِما مَا : َأّنَّ َسال ُّّ جُِل قَاَل َأي َّّ كَلِّمَُك فِي َأْمرِ هَذَا الر دَخََل عَلَى َأبِي َجعْفَرٍ ع فَقَاَل ِجئُْت أُّ
ْ مَا  ِ قَاَل َأبُو َجعْفَرٍ انْظُر مُورِهِ؟ قَاَل فِي َأحْدَاثِه رَجٍُل؟ قَاَل عَلِيُّّ بُْن َأبِي َطالٍِب ع قَاَل فِي َأّيِ أُّ

 َ ا جَاء َّّ َّّ عِنْدَكَ مِم َلَغََك َأّنَّ رَُسوَل اْستَقَر ُ َأ ب َّّ قَاَل يَا َسالِم َّّ نَسَبَهُْم ثُم وَاةُ عَْن آبَائِهِْم قَاَل ثُم ُّّ ْت بِهِ الر
 َ َّّ بَعََث عُمَرَ بَْن اْلخ هِ بَعََث َسعْدَ بَْن عُبَادَةَ بِرَايَةِ اْلَأنَْصارِ ِإلَى َخيْبَرَ فَرََجَع مُْنهَزِماً ثُم َّّ اِب بِرَايَةِ الل ّطَّ

 ُ ِيحاً وَ جَاءَ عُمَرُ ُيجَبِّنُ َأْصحَابَهُ وَ ُيجَبِّنُونَهُ فَقَاَل رَُسوُل الالْم ِيَن وَ اْلَأنَْصارِ فََأتَى َسعْدٌ جَر هِ ص هَاِجر َّّ ل
ً  -هَكَذَا يَْفعَُل الْمُهَاِجرُونَ وَ اْلَأنَْصارُ  ً رَجُل َ غَدا ايَة َّّ ْعطِيَّنَّ الر َّّ قَاَل لَأُّ ً ثُم ى قَالَهَا ثَلَاثا َّّ ارٌ َحت َّّ ا كَر

هَ وَ رَُسولَهُ؟ قَاَل نَعَْم وَ قَاَل الْقَوْمُ جَمِيعاً أَ  َّّ هُ وَ رَُسولُهُ وَ ُيحِّبُّ الل َّّ هُ الل ُّّ اٍر ُيحِب َّّ يْضاً فَقَاَل َأبُو لَيَْس بِفَر
 ُ هُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ مَا ه َّّ هَ عَزَّّ وَ جَّلَّ َأَحب َّّ ُلَْت ِإّنَّ الل وَ َصانٌِع فَقَْد َكفَرَْت وَ ِإْن َجعْفَرٍ يَا َسالِمُ ِإْن ق



. 

 َ َ َصانٌِع فََأّيُّ حَدٍَث تَرَى لَهُ؟ فَقَاَل َأعِْد عَل ُ مَا هُو َ يَعْلَم هُ وَ هُو َّّ هَ عَزَّّ وَ جَّلَّ َأَحب َّّ ُلَْت ِإّنَّ الل يَّّ ق
 ً هَ عَلَى َضلَالَةٍ َسبْعِينَ َسنَة َّّ  .فََأعَادَ ع عَلَيْهِ فَقَاَل َسالِمٌ عَبَْدُت الل

 129، ص 2االحتجاج ، ج

 امیرالمؤمنین علیه السلام بالاتر است یا انبیا؟ علم

بِيّينَ مِن آدَمَ وهَلُمَّّ  َّّ ّ ه عليه و آله ُسنَنَ الن دٍ صلى الل ُحَمَّّ عن الإمام الباقر إّنَّ اللّه َ عز و جل جَمََع لِم
ّ ه عليه و آله . قيَل لَهُ : وما تِلَك الّسُّ  دٍ صلى الل َّّ بِيّينَ بَِأسرِهِ، وإّنَّ نَنُ ؟ قالَ جَرّا إلى مُحَم َّّ ُ الن : عِلم

هُ عِندَ أميرِ المُؤمِنينَ عليه السلام . فَقاَل لَهُ رَجٌُل  َّّ رَ ذلَِك كُل َّّ ّ ه عليه و آله َصي رَسوَل اللّه ِ صلى الل
بِيّينَ ؟ فَقاَل أبو  َّّ ُ أم بَعُض الن ُ المُؤمِنينَ أعلَم :  سلامَجعفَرٍ عليه ال: يَا بَن رَسوِل اللّه ِ فََأمير

ّ ه  دٍ صلى الل ُحَمَّّ ُ أّنَّ اللّهَ  جَمََع لِم ثتُه اِسمَعوا ما يَقوُل ! إّنَّ اللّه َ يَفتَُح مَسامَِع مَن يَشاءُ ، إنّي حَّدَّ
َ يَسَألُني  هُ عِندَ أميرِ المُؤمِنينَ عليه السلام ، وهُو َّّ هُ جَمََع ذلَِك كُل َّّ بِيّينَ وأن َّّ َ الن أ هُوَ عليه و آله عِلم

بِيّينَ ؟ مأعلَمُ أ َّّ  ! بَعُض الن

 

 222ص  1: ج  الاکيف
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 ملاک ایمان

ّ ه(، قال: حدثني محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن  يه )رحمه الل حدثنا محمد بن علي ماجيلو
أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن النضر بن 

القلانسي، عن القندي، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي شعيب، عن خالد بن ماد 
ّ ه عليه وآله( فقال: يا  جعفر، عن آبائه )عليهم السلام( قال: جاء رجل إلى النبي )صلى الل
ّ ه، مؤمن؟ قال: إن عداوتنا تلحق باليهود والنصارى،  ّ ه، أكل من قال لا إله إلا الل رسول الل

من زعم أنه يحبني ويبغض هذا، يعني عليا )عليه  إنكم لا تدخلون الجنة حتى تحبوني، وِكذب
 السلام(
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