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ملخص البحث 

 يف علوم رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله(،  آبائه  الباقر وريث        كان اإلمام 
وكانت هذه العلوم مكتوبة موثقة عندهم. 

g مرحلة مهمة من التاريخ االسالمي ،شهدت اهتامًما علميا        عاش اإلمام 
بالقرآن الكريم والتفسري والسرية واملغازي .

      واجهت اإلمام الباقر g حتديات كثرية ؛ إذ شهد عرصه انحرافات سياسية 
وفكرية واجتامعية استخدم اإلمام g علوم آبائه )سالم اهلل عليهم( وسلوكهم ملواجهة 

تلك التحديات .
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Abstract 

       Imam Al-Baqar is the inheritor of his fathers in the sciences of 
the messenger of Allah as the sciences are documented at their 
hand and lives in an important phase in the Islamic history that 
pays much scientific heed to the Glorious Quran ، chronicles and 
intentions. Moreover the imam confronts many a challenge as 
his time passes through certain social، intellectual and political 
deviations and employs the sciences and strategies of his fathers 
to cope with these challenges . 
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      متهيد:

أبيه عيل بن   خليفة  أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب      
احلسني ووصيه القائم باإلمامة من بعده . ولد باملدينة سنة سبع ومخسني من اهلجرة 
وقبض فيها سنة اربع عرشة ومائة ، وعمره يومئذ سبع ومخسون سنة . أمه أم عبد اهلل 

. )1(  بنت االمام احلسن بن عيل بن ايب طالب

اجلليل  الصحايب  بواسطة  سالمه  إليه  وأهدى  الباقر    اهلل  رسول  ساّمه 
جابر بن عبد اهلل االنصاري )ت  78 هـ ( )ريض اهلل عنه( وقال له : ))انك لتعمر حتى 

تدرك رجال من أوالدي اسمه اسمي يبقر العلم بقرا ، اذا رأيته فاقرأه السالم(()2(.

كثري  بالعلم  وتبقره  علمه  غزارة  عن  فضال  كان  اذ  التسمية  تلك  الزمته 
السجود وكان يقال له : بقر السجود جبهته أي فتحها ووسعها )3( .

  من طريق آبائه وريث ابيه يف علوم رسول اهلل  g كان االمام الباقر  
اذ كان ينقل علوم آبائه لألمة، وقد كانت هذه العلوم موثقة مكتوبة عىل العكس من 
كثري من الروايات التي تنفي انتشار التدوين يف القرن االول اهلجري، فمام يروى انه 
سئل بمسألة فقال لإلمام الصادق )ت 148هـ ( g  : ))قم يا بني فأخرج كتاب عيل 
، فأخرج كتابا مدرجا ففتحه وجعل ينظر حتى أخرج املسألة فقال g : هذا خط عيل 
  فو اهلل ال جتدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم  وامالء رسول اهلل 

 .)4())g جربيل

سلسلة  يؤكد  ان  اراد  انه  اال  السؤال  اجابة  عاجزا عن  يكن  مل  هنا  واالمام 
علوم آل البيت  واهنا علوم موثقة .
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وان   g عيل  كتب  صحيفة  عندنا  ان   ((  g قوله  ايضا  عنه  يروى  ومما 
عليا كتب العلم كله ، القضاء والفرائض فلو ظهر أمرنا مل يكن يشء اال و فيه سنة 

نمضيها(()5(.

حدثت  إذا   : فقال  يسنده  وال  يرسله  احلديث  عن  سئل  أنه   : يروى  ومما 
  احلديث فلم أسنده ، فسندي فيه أيب ، عن جدي ، عن ابيه عن جده رسول اهلل

عن جربيل g عن اهلل عز وجل  )6(

االسالمية  املصادر  خمتلف  يف   g الباقر  االمام  احاديث  اعتمدت  وقد   
املتقدمة منها موطأ مالك ،ومسند أمحد بن حنبل ،ورسالة الشافعي، وتأريخ الطربي 

وتفسريه )7(.

 محلت أقوال أهل السري والرتاجم بحق االمام الباقر g كثرًيا من املعاين 
ولعامة  تعاىل  هلل  واالخالص  االذى  عىل  وصربه  وحلمه  زهده  عىل  تدلل  التي 

املسلمني ولإلنسانية مجعاء . 

  خصه احلافظ ابو نعيم )ت430هـ( يف احللية بقوله: )) ومنهم آل البيت
احلارض الذاكر، اخلاشع الصابر، ابو جعفر حممد بن عيل الباقر، كان من ساللة النبوة 
الدموع  وسفح  واخلطرات،  العوارض  يف  تكلم  واالبوة،  الدين  حسب  مجع  وممن 

والعربات ، وهنى عن املراء واخلصومات (( )8( .

زين  بن  حممد  جعفر  ابو   ((  : بحقه  قال  فقد  )ت68هـ(  خلكان  ابن  اما   
العابدين عيل بن احلسني بن عيل بن ايب طالب ريض اهلل عنهم امجعني، امللقب بالباقر 
؛ احد ائمة االثني عرش يف اعتقاد االمامية وهو والد جعفر الصادق . كان الباقر عاملا 
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سيدا كبريا، وانام قيل الباقر ألنه يبقر العلم ، اي توسع، والتبقر : التوسع(()9(.

اما ابن حجر اهليتمي )ت974هـ( فقد قال فيه: وارثه منهم - اي االمام 
بقر  ألنه  بذلك  سمي  الباقر  حممد  جعفر  ابو  وزهدا  وعلام  عبادة  العابدين-  زين 
االرض ، اي شقها وأثار خمبأهتا ومكامنها ، فلذلك هو اظهر خمبآت كنوز املعارف 
وحقائق االحكام واحلكم واللطائف وما ال خيفى اال عىل منطمس البصرية او فاسد 
الطوية والرسيرة.. وله من الرسوم يف مقامات العارفني ما تكل عنه السنة الواصفني 

وله كلامت كثرية يف السلوك واملعارف(()10( .

     وعن حلم اإلمام الباقر جيمل لنا باقر رشيف القريش  فيقول )11( : ))  اما احللم 
فقد كان من ابرز صفات اإلمام ايب جعفر –ع- فقد امجع املؤرخون عىل انه مل يسئ 
اىل من ظلمه واعتدى عليه ، وانام كان يغدق عليه بالرب واملعروف ، ويقابله بالصفح 

واالحسان ، وقد روى املؤرخون صورا كثرية من عظيم حلمه... (( .  

    كانت فاجعة الطف ماثلة يف ذهن اإلمام الباقر g ، اذ تشري الروايات اىل أن عمره 
كان آنذاك ثالث سنوات او اربع )12(  ، فضال عن ذلك حياته حتت ظل أبيه اإلمام 
السجاد g الذي إن مل يورث اإلمام الباقر اال رسالة احلقوق والصحيفة السجادية 
لكان كافيا اثرمها يف متسكه بالدعاء فلسفًة ومنهًجا ملقارعة الظاملني اذ مثلتا فيضا من 

 . فيوضات ال البيت

    وملا كان الدعاء والتوجه به اىل اهلل تعاىل يمثل وسيلة ناجحة للتخلص والنجاة 
من ظلم الظاملني ؛لذا فقد كان اإلمام يستعدي اهلل تعاىل عىل ظلم االمويني ويعلم 

شيعته وحمبيه ذلك .
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     ومما كان يدعو به يف قنوته : )) اللهم ان عدوي قد استسن يف غلوائه واستمر 
يف عدوانه و آمن بام شمله من احللم عاقبة جرأته عليك ومترد يف مباينتك ، ولك 
اللهم حلظات سخط بياتا وهم نائمون وهنارا وهم غافلون ، وجهرة وهم يلعبون 
، وبغتة وهم ساهون ، وان اخلناق قد اشتد و الوثاق قد احتد والقلوب قد حميت 
من  لباملرصاد  فأنك   ، حبائله  ينقطع  وكاد  اودى  قد  والصرب  تنكرت  قد  والعقول 
الظامل ومشاهدة من الكاظم ، ال يعجلك فوت درك ، وال يعجزك احتجاز حمتجز ، 
وانام مهل استثباتا ، وحجتك عىل االهوال البالغة الدامغة و بعبيدك ضعف البرشية 
التأبيد ،  الربية وبطشة االناة وعقوبة  وعجز االنسانية ولك سلطان االهلية وملكة 
اللهم فإن كان يف املصابرة حلرارة امُلعان عىل الظاملني وكمد من يشاهد من املبدلني 
رىض لك ومثوبة فهب لنا مزيدا من التأييد وعونا من التسديد اىل حني نفوذ مشيتك 

. )13())...

    ومن لطائف دعائه مجعه بني السلطان اجلائر والشيطان يف تعوذه منهام يف اكثر من 
موضع منها قوله : 

)) اللهم اين اعوذ بك من الرش وانواع الفواحش كلها ظاهرها وباطنها وغفالهتا 
ومجيع ما يريدين الشيطان الرجيم وما ما يريدين السلطان العنيد ...(()14( . 

     ويف فضل الدعاء قوله : )) وما يدفع القضاء اال الدعاء (( )15(  .

     وكان اإلمام الباقر g يستلهم القرآن الكريم و آياته يف دعائه ويف تصربه عىل ظلم 
مبغضيه من آل امية واشياعهم اذ كان يرى ان انتصار املؤمن قربه من اهلل تعاىل وذلك 
املعايص  ان ارصارهم عىل  يرى  فكان  الدنيا  اما عبيد  اهل اآلخرة  سلوك االحرار 
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عقوبة من اهلل تعاىل هلم اذ يقول : )) كفى بالعبد من اهلل نارصا ان يرى عدوه يعيص 
اهلل (()16( .

     فضال عن استعامله الدعاء وسيلة ضد اعدائه فإنه كان يويص وحيذر من االنجرار 
وراء االنحراف وكان يدعو اىل السمو واالرتفاع بمكارم االخالق فمن قوله: 

    )) ان اهلل عز وجل يبغض اللعان السباب الطعان ، الفحاش املتفحش ، السائل 
امللحف ، وحيب احليي احلليم ، العفيف املتعفف (( )17( .

ومن مجيل سرية اإلمام مع حكام االمويني استثامره عدالة عمر بن عبد العزيز فكان 
بنو  اغتصبها  التي    البيت  آل  بإعادة حقوق  ويطالبه  له ويوصيه  يكتب  ما  كثريا 

أمية.

     يروي لنا اليعقويب ) ت 292 هـ ( : )) ان اإلمام الباقر g كتب اىل عمر بن عبد 
العزيز كتابا يعظه وخيوفه فقال عمر : اخرجوا كتابه اىل سليامن – بن عبد امللك - 
فأخرج كتابه ، فوجده يقّرضه ويمدحه ، فأنقذ اىل عامل املدينة وقال له : هذا كتابك 
اىل سليامن تقّرضه ، وهذا كتابك ايل مع ما اظهرت من العدل واالحسان ، فأحرضه 
عامل املدينة ، وعّرفه ما كتب به عمر فقال : ان سليامن كان جبارا ، كتبت اليه بام 
يكتب اىل اجلبارين ، وان صاحبك اظهر امرا فكتبت اليه بام شاكله . وكتب عامل 

عمر اليه بذلك ، فقال عمر : ان اهل هذا البيت ال خيليهم اهلل من فضل(()18( .

    ويف موضع آخر يويص اإلمام الباقر g عمر بن عبد العزيز قائاًل: 

    )) افتح االبواب وسهل احلجاب وانرص املظلوم ورد املظامل (()19(. 
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     فضال عن ذلك فان اإلمام وبالضد من سلوك مناوئيه كان يويص شيعته بقوله: 

   )) عليكم بالورع واالجتهاد وصدق احلديث وأداء األمانة اىل من ائتمنكم عليها برا 
كان او فاجرا ، فلو ان قاتل عيل بن ايب طالب g ائتمنني عىل امانة ألديتها اليه(()20( . 

     ومن وصاياه قوله : )) صلة االرحام تزكو االعامل وتنمي االموال وتدفع البلوى 
وتيرس احلساب و تنسئ  يف اآلجال (( )21( . 

     ويف تعريفه للشيعة قوله : 

g املتباذلون يف واليتنا املتحابون يف مودتنا ، املتزاورون ألحياء     )) انام شيعة عيل 
امرنا ، الذين اذا غضبوا مل يظلموا ، واذا رضوا مل يرسفوا ،بركة عىل من جاورهم ، سلم 

ملن خالطوا (( )22( . 

ومن قوله :

       ))ثالثة من مكارم الدنيا و اآلخرة : ان تعفو عمن ظلمك ، وتصل من قطعك، 
وحتلم اذا جهل عليك (()23( .

     ومن وصاياه للنجاة من السلطان والشيطان قوله : 

     )) اال انبئكم بيشء اذا فعلتموه يبعد السلطان والشيطان منكم ؟ فقال ابو محزة : بىل 
اخربنا به حتى نفعله ، فقال g : عليكم بالصدقة فبكروا هبا ، فأهنا تسود وجه ابليس 
والتودد  اهلل  يف  باحلب  وعليكم  ذلك  يومكم  يف  عنكم  الظامل  السلطان  رّشه  وتكرس 
واملوازرة عىل العمل الصالح ، فأنه يقطع دابرمها – يعني السلطان والشيطان- واحلوا 

يف االستغفار فأنه ممحاة للذنوب (()24( .
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     ومن وصيته جلابر بن يزيد اجلعفي قوله : 

    )) اوصيك بخمس ان ظلمت فال تظلم ، وان خانوك فال ختن وان ُكذبت فال 
تغضب ، وان مدحت فال تفرح ، وان ذممت فال جتزع ...(()25( .

اشكاليات عرصه:

عاش االمام الباقر g مرحلة مهمة من التأريخ االسالمي شهدت اهتامما 
اىل  ادى  مما  العربية  باللغة  االهتامم  اوجبا  اللذين  وتفسريه  الكريم  بالقرآن  علميا 
ظهور علمي اللغة واملعاجم فضال عن ذلك متابعة السرية النبوية الرشيفة من خالل 
االهتامم باحلديث النبوي الرشيف ومغازي الرسول صىل اهلل عليه وآله اللذين شكال 

البواكري االوىل للتأريخ االسالمي. 

الذي  وابن هشام )ت218هـ(  ابن اسحاق )ت 151هـ(  املطلع عىل سرية  إّن      
االمام  اثر  جيد  ت)217هـ(  الواقدي  ومغازي  بعد  فيام  اسحاق  ابن  سرية  هذب 
الباقر  g  واضحا يف رواية احداث السرية النبوية الرشيفة وتوثيقها وقد روى ابن 
قتيبة )ت276هـ( ان ))حممد – ابن اسحاق- اتى ابا جعفر حممد بن عيل فكتب له 

املغازي فسمع منه اهل الكوفة ذلك (( )26(. 

ايب  بن  بمعاوية  بدءًا  أمية  بني  حكام  من  عرشًا   g الباقر  اإلمام  عارص   
العرص  وشهد   ) هـ   125 )ت  امللك  عبد  بن  هبشام  وانتهاًء   ) هـ   40 )ت  سفيان 
امام  انحرافات سياسية وعلمية شكلت حتديات   g الباقر  فيه االمام  الذي عاش 
االمام الباقر g منها ان احلاكمية االموية هنجت منهجا خمططا له إذ وّظفت جمموعة 
التحريف ووضع  العلم لتحقيق غايات سياسية وقبلية وعمدت اىل  من رجاالت 
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الكثري من االحاديث ونسبتها للرسول صىل اهلل عليه واله ولرجاالت اجليل االول 
،اذ  آخرين  لقوم  وذمًا  لقوم  مدحا  حتمل  عنهم  اهلل  ريض  واالنصار  املهاجرين  من 
قلوهبم  وللمؤلفة  واوالدهم  وللطلقاء  لقريش  تتعصب  كثرية  احاديث  وضعت 
مدحا ويف مقابلها وضعت وحرفت احاديث كثرية أيضًا للنيل من تراث آل البيت 
 والتشكيك فيه ، فضال عن االنصار الذين كانوا خري نارص ومعني آلل الرسول 
بن  وابان  هـ(  )ت94  الزبري  بن  عروة  اللجان  تلك  مثل  وممن  واله  عليه  اهلل  صىل 
من  كان  الذي   ) )ت124هـ  الزهري  شهاب  وابن  )ت105هـ(  عفان  بن  عثامن 
املقربني من االمام السجاد واالمام الباقر عليهام السالم كثريا وهشام بن عروة بن 

الزبري)ت146هـ( )27(. 

وممارسة  الفتن  واشعال  الرتهيب  أنواع  مجيع  األمويون  مارس  وقد     
ذكر  يف  الشديد  حتفظه  من  الرغم  وعىل  )ت310هـ(  الطربي  ان  حتى  االستبداد 
مروياته فانه يقول : ان معاوية بن ايب سفيان كان قد أمر بسب عيل وحمبيه علنا يف 

الوقت الذي أمر فيه باإلشادة بأجماد أرسة عثامن )28( . 

إّن هذا التوثيق يؤرش الظروف التي ال توفر االمكانية ألي شخص للتعاطف   
علنا مع آل النبي ، إذ كيف سريوي حديثهم. يف حني أن السلطة احلاكمة كانت 
تلعن أباهم عىل منابر املسلمني عىل مسمع من ابناء املهاجرين والصحابة يف سياسة 
اعالمية تعمل عىل تكميم االفواه وغسل ادمغة املسلمني حتى سنة ) 99هـ( إذ منع 

عمر بن عبد العزيز لذلك . 
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التحديات واساليب املواجهة:  

شكلت االحاديث والسرية املجموعة من هذه اللجان اصال من االصول 
هشام  ابن  هذهبا  والتي  151هـ(   ت   ( اسحاق  ابن  سرية  فكانت  اعتمدت  التي 
)ت218هـ( ومصنفات املغازي والتاريخ فيام بعد وكان ذلك التحدي األول )29( . 

فقد كان اخلالف حول   g الباقر  االمام  الذي واجهه  الثاين  التحدي  اما   
احلاكمية واألحقّية باحلكم ومن االجدر به ومن االحق بإمامة االمة وهل جيب عىل 
االمة عزل احلاكم اذا بدر منه ما خيل بقيادته لالمة االسالمية فضال عن ذلك شيوع 
مقولة اجلرب التي اشاعتها السلطة االموية لتسويغ تسلطها عىل رقاب املسلمني مقابل 
القول بالقدر وغري ذلك من تبلور الفرق وظهورها كاملرجئة فضال عن الغالة)30(. 

اذ مثلت حالة الرتف  الثالث فكان حالة االنقسام املجتمعي  التحدي  اما   
وائتمر  شايعها  ومن  االموية  باألرسة  ممثلة  احلاكمة  الطبقة  عاشتها  التي  والرفاهية 
املجتمع  كان  سلوكيات  بعث  شجعت  التي  الطبقة  تلك  سياساهتا  ونفذ  بأمرها 
نقضها  قد  واله  عليه  اهلل  الكريم حممد صىل  الرسول  بنيانه  اسس  الذي  االسالمي 
وهدمها فام ان انقىض النصف االول من القرن االول اهلجري حتى عادت عادات 
احليوانات  ومالعبة  والغناء  القامر  ولعب  باللهو  االنغامس  فكان  للظهور  اجلاهلية 
وجتمري   االموية  احلاكمية  طموحات  لتحقيق  مطايا  الناس  رقاب  اختاذ  عن  فضال 

الناس يف البعوث والقضاء عىل احلركات املناهضة هلا )31(. 

الغالبية  عند  عاما  استياء  شكل  مما  واملدينة  مكة  يف  الغزل  شعر  وشجع    
العظمى من اوالد املهاجرين واوالد الصحابة وعامة املسلمني . 
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اما التحدي األخري فانه وبعد ان عمل رسول اهلل صىل اهلل عليه واله عىل   
توحيد املجتمع االسالمي والغاء التاميز الطبقي ظهر االنقسام االجتامعي واضحا 
امرهم  عىل  مغلوبون  مسلمون  يقابلهم  هلا  وموالون  مالكة  ارسة  هنالك  كانت  اذ 
مؤيدون آلل البيت النبوي    ثم طبقة املوايل من اليهود واملسيحيني ومن بعدهم 

العبيد )32(. 

     إن عدم انصاف املسلمني يف توزيع الفيء وأخذ أهل العراق بأهل الشام وجتمري 
أهل الفتح طوياًل يف الثغور االسالمية واإلساءة آلل البيت  والطغيان . كل تلك 
املامرسات أقر هبا بنو أمية أنفسهم فها هو يزيد بن الوليد بن عبد امللك بن مروان 
ذلك  غري  كان  وإن   ، له  وسددين  عليه  فأعني  رضًا  لك  هذا  كان  ان  اللهم  يقول: 
فارصفه عني بموت . وكان خروجه نقمة من الوليد بن يزيد النتهاكه ما حرم اهلل 
ورشبه اخلمر ونكاح امهات االوالد واالستخفاف بأمر اهلل  )33(. إنه هنا يعرتف بأن 

أبناء عمومته عطلوا حدود الدين وسفكوا الدماء وأخذوا األموال بغري حقها .

القرآن  اعتمد  علميا  منهجا   g الباقر  االمام  هنج  التحديات  تلك  امام   
نفسه يف  التي مثلت عنده مرجعا موثوقا ساهم هو  املطهرة  النبوية  الكريم والسنة 
تطورها ، إذ أوضح امهية السنة النبوية إلطالق االحكام الرشعية لفقهاء املسلمني 
املؤمتنة  الرواية  متثل  لكوهنا    النبوي  البيت  آل  عن  املروية  السنة  معتمدا  آنذاك 
عىل سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه واله وسريته بعيدا عن التحريف والتزوير حماربا  
االجتاه الذي اعتمد السنة بكوهنا مأثور االمة بكاملها تلك السنة املشوهة التي عدت 
كل من عاش يف زمن الرسول صىل اهلل عليه واله صحابيا باإلمكان الرواية عنه )34(. 

اعتمدت  علمية  مدرسة  اليوم  نسميه  ما    g الباقر  االمام  أسس  وقد   
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استنباط  يف    البيت  وآل  واله  عليه  اهلل  صىل  والرسول  الكريم  القرآن  اطروحة 
االحكام الفقهية واعداد الردود الكالمية املناسبة عىل التيارات املنحرفة التي بدأت 

تتمحور يف  زمن االمام الباقر g . وكان اخلوارج واالمويون سببا هلا )35(. 

من  العلم  طالب  من  كثري  أنظار  حمط    g الباقر  االمام  مدرسة  كانت   
يف  والتفقه  العلم  لطلب  والشام  ومرص  والبرصة  كالكوفة  االسالمية  االمصار 

الدين)36( .

استنطق االمام الباقر g آيات القرآن الكريم يف مطالبه ووصاياه ومواعظه   
اذ كانت رائدا له يف جعل علوم القرآن وسيلة مهمة من وسائل الرتبية االجتامعية 
ملواجهة االنحراف السلوكي الذي عمل عليه احلكام االمويون إلشغال األمة عام 

جيري هلا وحوهلا )37( .

كان احلث عىل طلب العلم وجمالسة العلامء فضال عن املذاكرة وبذل العلم   
ونرشه وتعليمه من اهم الوسائل التي اعتمدها االمام الباقر g ملواجهة االنحرافات 

السياسية والفكرية والسلوكية يف عرصه )38( 

      ومن دالالت اهتاممات االمام الباقر g بالعلم والعلامء قوله g  : )) واهلل ملوت 
عامل احب اىل ابليس من موت سبعني عابد(( )39(. 

       وكان حيث عىل السؤال يف طلب العلم بقوله )) العلم خزائن واملفاتيح السؤال ، 
فأسالوا يرمحكم اهلل ، فإنه يؤجر يف العلم أربعة : السائل واملتكلم واملستمع واملحب 

هلم(()40( . 
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فضال عن ذلك فان االمام الباقر g اختذ من اسلوب الوصايا واملناظرات   
وسيلة مهمة ملحاولة تصحيح االنحراف احلاصل يف عهده ، فمن وصاياه وصيته 
صغري  تتخذ  وان   ، اهلل  بتقوى  اوصيك   ((  : فيها  يقول  التي  العزيز  عبد  بن  لعمر 
املسلمني ولدا واوسطهم اخا وكبريهم ابا ، فارحم ولدك وصل اخاك ، واذا صنعت 

معروفا فربه (( )41(. 

      ومن وصاياه وصيته جلابر بن يزيد اجلعفي التي تعد منهجا سلوكيا كامال متثل 
عند قراءهتا واالخذ هبا انبعاثا للطاقات العلمية والسلوكية التي تبدأ ختاطب عقل 

االنسان وسلوكه وتبني امهية حتصيل العلوم لتحقيق الكامل االنساين )42(.

اما مناظراته العلمية فقد تعددت وتنوعت ومل تستثِن احدا يف منهج هنج فيه 
منهج آبائه g اذ ناظر احلسن البرصي )ت110 هـ( وقتادة السدويس )ت118هـ( 
وحممد بن املكندر ) ت 130هـ( فضال عن مناظراته مع رؤوس اخلوارج امثال عبد 
امثال  امثال عمرو بن عبيد )ت 142هـ( واملجسمة  نافع االزرق واملعتزلة  اهلل بن 
بيان بن سمعان الكويف )ت119هـ( والزنادقة امثال محزة الرببري )43(. كان رائده 
زين  أباه  ذلك  يف  وسنده  املطهرة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  املناظرات  تلك  يف 
العابدين عن ابيه احلسني الشهيد عن عيل بن ايب طالب  عن رسول اهلل صىل اهلل 

عليه واله.

كان  فقد    البيت  آل  مظلومية  من  الرغم  وعىل  كله  ذلك  عن  فضال 
واستمرارية  كينونة  عىل  املحافظة  يف  البيت  آل  سلوك  عىل  شاهد  خري    g االمام 
بناء االمة االسالمية واحلرص الشديد عليها وعدم التشفي بحكام بني امية عندما 
الباقر  اإلمام  مناظرات  وما  االسالم  اعداء  من  العصيبة  املواقف  تواجههم  كانت 
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مع النصارى )44( والوقوف مع احلاكم عبد امللك بن مروان عندما هدده امرباطور 
الروم ، املوقف الذي كان سببا يف ان يسك املسلمون عملتهم بعيدًا عن حتكم الروم 
اشار  الذي   g الباقر  اإلمام  من  بنصيحة  ذلك  وكان  االسالمية  الدولة  باقتصاد 
عىل عبد امللك بن مروان عندما استنجد به بعد هتديد امرباطور الروم باإلساءة اىل 
الرسول االكرم )صىل اهلل عليه واله( بسك العملة يف بالد االسالم وعدم االعتامد 

عىل الروم بذلك وهنا اسقط كيد صاحب الروم )45( .
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االستنتاجات           

 -  البيت  ال  علوم  أن  عىل  تدلل   g الباقر  اإلمام  عن  املنقولة  املرويات 
هو  ما  ومنها  اهلجري  األول  القرن  من  األول  النصف  منذ  مدونة  كانت 

. g بخط اإلمام عيل

املرويات املنقولة عن اإلمام الباقر g سندها عن ابيه عن جده عن ابيه عن - 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(، اذ سميت بالسلسلة الذهبية ألن 

 سندها آل البيت

واعتامد -  اهتامم  موضع  )g(كانت  الباقر  اإلمام  عن  املنقولة  املرويات 
ابن  امحد  ومسند  مالك،  موطأ  منها:   املتقدمة  االسالمية  املصادر  خمتلف 

حنبل،  ورسالة الشافعي، وتأريخ الطربي وتفسريه وغريها  . 

اتفاق أهل الرتاجم والسري عىل أن اإلمام الباقر g كان وريث آبائه عبادة، - 
وعلام، وزهدا . 

تعريف اإلمام الباقر)g(  لشيعة أهل البيت : اهنم املتحابون يف مودهتم، - 
املتزاورون إلحياء امرهم، الذين اذا غضبوا مل يظلموا واذا رضوا مل يرسفوا، 

بركة عىل من جاورهم، سلم ملن خالطوا.

الكريم -  بالقرآن  واهتاممه  املعرفية،    g الباقر  اإلمام  اسهامات  مثلت 
والتفسري واحلديث والسري واملغازي حافزا لألمة لالهتامم بدراسة علومها 

وتدوينها ؛ اذ كان رائدا يف تأسيس ما نسميه اليوم مدرسة فكرية .

االمويني جعلته يف موضع -  احلكام  لعرشة  من   g الباقر  اإلمام  معارصة 
املواجه لالنحرافات السياسية، والعلمية، والفكرية،  واالجتامعية .



٣٩

اهلوامش
ابن سعد : الطبقات الكربى ج 5 ص 156 ؛ املصعب الزبريي : كتاب نسب قريش ص 59 - 1

؛ الشيخ املفيد : اإلرشاد ص 252 . 

الشيخ املفيد : االرشاد ص 253-252 .- 2

ابن خلكان : وفيات االعيان ج 4 ص 174 .- 3

الصفار : بصائر الدرجات ص167 – 168 .- 4

الصفار : بصائر الدرجات ص 167 . - 5

الشيخ املفيد : االرشاد ص 257 . - 6

ينظر : الشيخ املفيد : االرشاد ص 253 -254 ؛ ابن اجلوزي : صفة الصفوة ج 2 ص 63 - 7
-65 ؛ حمسن االمني : الشيعة يف مسارهم التارخيي ص 104 – 105 . 

ابو نعيم : حلية االولياء ج 3 ص 180 . - 8

ابن خلكان : وفيات االعيان ج 4 ص174 . - 9

ابن حجر اهليتمي : الصواعق املحرقة ص 233 .       - 10

باقر رشيف القريش : حياة االمام الباقر ج 1 ص 121 . - 11

اليعقويب : تاريخ ج 2 ص224 . - 12

ابن طاووس : مهج الدعوات ص 71 . - 13

ابن طاووس : مهج الدعوات : ص 217 . - 14

ابن اجلوزي : صفة الصفوة  ج1 ص 64 .- 15

اليعقويب  : تاريخ ج2 ص 224 . - 16



أ.د. داود سلمان خلف الزبيدي 

٤٠

اليعقويب : تاريخ ج2 ص224 . - 17

اليعقويب : تاريخ ج 3 ص 212 . - 18

قطب الدين الراوندي  : مكارم اخالق النبي واالئمة ص 299 . - 19

ابن شعبة احلراين:  حتف العقول ص 218 .- 20

ابن شعبة احلراين : حتف العقول ص 218 . - 21

ابن شعبة احلراين : حتف العقول ص 219 . - 22

ابن شعبة احلراين : حتف العقول ص 213 . - 23

ابن شعبة احلراين : حتف العقول ص 218 . - 24

ابن شعبة احلراين : حتف العقول ص 206 . - 25

ابن قتيبة : املعارف ص 215 ؛ ينظر : د. حكمت عبيد اخلفاجي : االمام الباقر واثره - 26
يف التفسري  ص 99 . 

ابن ايب احلديد : رشح هنج البالغة  ج 5 ص131  ؛ ج 11 ص 44 – 46 ؛ عبد اجلبار - 27
ناجي : نقد الرواية التارخيية ص 115 – 116 . 

ابن ايب احلديد : رشح هنج - 28 ؛   248 – تاريخ ج5 ص 266 ، 247   : الطربي   : ينظر 
البالغة  ج5 ص 129 – 131 . 

د. عبد اجلبار ناجي : نقد الرواية التارخيية ص 113 – 114  ؛ الرزينة ر الالين : الفكر - 29
الشيعي املبكر ص26 . 

الرزينة ر الالين: الفكر الشيعي املبكر ص29 . - 30

الفكر - 31  : الالين  ر  الرزينة  ؛   118 ج2  االئمة  سرية   : احلسني  معروف  هاشم   : ينظر 
الشيعي املبكر ص 28 . 



٤١

اليعقويب :  تاريخ ج2 ص 211 – 212 . - 32

ينظر : الطربي تاريخ ج 7 ص 246-240 . - 33

د. حكمت عبيد اخلفاجي : االمام الباقر واثره يف التفسري 87 – 99 . - 34

ينظر : ابو نعيم: حلية االولياء ص 186 ؛ هاشم معروف احلسني : سرية االئمة ج2 - 35
ص 193  . 

د. حكمت عبيد اخلفاجي : االمام الباقر واثره يف التفسري ص 136 – 179 . - 36

ينظر : ابن شعبة احلراين  : حتف العقول ص 211 – 212 . - 37

ينظر ابو نعيم : حلية االولياء ج3 ص 181 . - 38

ابو نعيم : حلية االولياء ج 3 ص 183  ؛ ابن اجلوزي : صفة الصفوة ج 2 ص 63 . - 39

ابو نعيم : حلية األولياء  ج 3 ص 192 . - 40

ينظر : ابو نعيم: حلية االولياء ج 3 ص 182 . - 41

صفة - 42  : اجلوزي   ابن  ؛    208  –  206 ص  العقول  حتف   : احلراين  شعبة  ابن   : ينظر 
الصفوة ج 2 ص 63 . 

ينظر : الطربيس : االحتجاج ج2 ص 444 – 457 ؛ هاشم معروف احلسني : سرية - 43
االئمة ج2 ص 202 – 207 ؛ حكمت عبيد اخلفاجي : االمام الباقر واثره يف التفسري ص 

 . 116 – 107

الشيخ املفيد : االرشاد ص 256 .- 44

الدمريي : حياة احليوان الكربى ج1 ص 63 – 64 .- 45



أ.د. داود سلمان خلف الزبيدي 

٤٢

املصادر واملراجع 
ابن اجلوزي ، جالل الدين ابو الفرج )ت597 
 ، األثري  عمرو  ابو  تح:   ، الصفوة  :صفة  هـ( 

دار الغد اجلديد )القاهرة 2013م( 
ابن حجر اهليتي املكي ، امحد )ت 974 هـ (

البدع  اهل  عىل  الرد  يف  املحرقة  الصواعق 
والزندقة ، جامعة االزهر )مرص ال ت ( .

 ابن ايب احلديد ، هبة الدين )ت 656 هـ(: 
الفضل  ابو  حممد   : تح   ، البالغة  هنج  رشح 
)القاهرة  العربية  الكتب  احياء  دار   ، ابراهيم 

 . ) 1961
)ت  الدين  شمس  العباس  ابو   ، خلكان  ابن   

681 هـ ( :
 : تح   ، الزمان  ابناء  وانباء  االعيان  وفيات 
 ، الريض  الرشيف  ، منشورات  احسان عباس 

)  قم ال ت( .
الدمريي ، كامل الدين )808 هـ ( :

حياة احليوان الكربى ، دار احياء الرتاث العريب 
)بريوت 2001( 

سعيد  احلسني  ابو   ، الدين  قطب   ، الراوندي 
)ت 573 هـ ( :

حسني   : تح   ، واالئمة  النبي  اخالق  مكارم 
املوسوي ، مؤسسة االعلمي )بريوت 2009(.

ابن سعد ، حممد بن منيع البرصي ) ت 230 
هـ( :

العريب  الرتاث  احياء  دار   ، الكربى  الطبقات 
)بريوت 1995( .

ابن شعبة احلراين ، ابو حممد احلسن بن عيل )ت 
ق 4هـ ( :

مؤسسة   ، الرسول  ال  عن  العقول  حتف   
االعلمي )بريوت 1974(

الشيخ املفيد ، حممد بن النعامن )ت 413 هـ (:
)بريوت  العريب  التاريخ  مؤسسة   ، االرشاد 

 )2008
الصفار ، ابو جعفر حممد بن احلسن )290 هـ(:
فضائل اهل البيت املسمى بصائر الدرجات ، 

دار املحجة )بريوت 2005(.
ابن قتيبة الدينوري ، ابو حممد عبد اهلل بن مسلم 

)ت 276 هـ ( :
 ( املعارف  دار   ، ثروة عكاشة   : تح   ، املعارف 

القاهرة ال ت( .
ابن طاووس ، ريض الدين ابو القاسم عيل بن 

موسى )ت 664 هـ ( :
مؤسسة   ، العبادات  ومنهج  الدعوات  مهج 

األعلمي )بريوت 2011( .
ابو منصور أمحد بن عيل )ت ق 6   ، الطربيس 

هـ ( :
االحتجاج ، مؤسسة الصفاء )بريوت ال ت(

الطربي ، حممد بن جرير )ت 310 هـ ( :
الفضل  ابو  : حممد  تح   ، وامللوك  األمم  تاريخ 
ابراهيم ، روائع الرتاث العريب )بريوت ال ت(.
املصعب الزبريي ، ابو عبد اهلل )ت 236 هـ ( :

كتاب نسب قريش ، نرش إ . ليفي بروفنسال ، 
املكتبة احليدرية )ايران 1385 هـ (

اهلل  عبد  بن  امحد   ، االصفهاين  نعيم  ابو 
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)430هـ(: 
حلية االولياء وطبقات االصفياء ، دار الكتب 

العلمية )بريوت 1988( 
اليعقويب ، حممد بن واضح )ت بعد 292 هـ ( :

 ، املنصور  خليل   : مراجعة   ، اليعقويب  تاريخ 
مطبعة رشيعة )قم 1225 هـ ( .

املراجع :
باقر رشيف القريش : 

)النجف  النعامن  مطبعة   ، الباقر  االمام  حياة 
االرشف 1977( .

د. حكمت عبيد اخلفاجي :

االمام الباقر واثره  يف التفسري ، مؤسسة البالغ 
)بريوت 2005( 

الرزينة ر. الالين : 

الفكر الشيعي املبكر ، تعاليم االمام حممد الباقر 

الساقي  دار   ، القصري  الدين  سيف   : ترمجة   ،
)بريوت 2004( .

د. عبد اجلبار ناجي :

نقد الرواية التارخيية )عرص الرسالة انموذجا(  
، املركز االكاديمي لالبحاث )بريوت 2011(.

السيد حمسن االميني العاميل : 

الغدير  مركز   : التارخيي  مسارهم  يف  الشيعة 
للدراسات االسالمية )بريوت 2000( .

هاشم معروف احلسني : 

االمام  منشورات   ، عرش  االثني  االئمة  سرية 
الرضا )بريوت ال ت(


