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 دانشنامه امام باقر علیه السالم

 مشخصات کتاب

 نویسنده : جمعی از نویسندگان

 ناشر : پایگاه تخصصی عاشورا

 آ

 آئینه تمام نمای پیامبر خدا

 مرحوم شیخ صدوق و برخی دیگر از بزرگان آورده اند: 

روزی جابر بن عبدهللا انصاری وارد منزل امام سجاد، زین العابدین علیه السالم 

شد، در بین صحبت با آن حضرت، نوجوانی نورانی وارد مجلس گردید. همین که 

چشم جابر بر آن نوجوان زیبا اندام افتاد، لرزه بدنش را فرا گرفت؛ و از جای خود 

ی را تماشا می کرد. و چون با دقت او بر خاست و مرتب تمام قامت آن عزیز نوران

را نگریست، اظهار داشت: ای نوجوان! جلو بیا، هنگامی که مقداری جلو آمد، 

جابر گفت: اکنون برگرد و برو. پس از آن گفت: قسم به خدای کعبه، که این 

نوجوان از نظر شکل و شمایل از هر جهت، شبیه ترین افراد به رسول خدا صلی 

می باشد. بعد از آن، جابر چند قدمی به سوی نوجوان آمد؛ و چون  هللا علیه و آله

نزدیک شد، سؤ ال کرد: نامت چیست؟ حضرت فرمود: محمد. گفت: نام پدرت 

چیست؟ فرمود: من پسر علی بن الحسین هستم. گفت: ای عزیزم! جانم فدایت باد، 

 توئی شکافنده علوم؟ 

 علیه و آله تو را بر آن مرمور فرمود: بلی، آنچه را که جدم رسول خدا صلی هللا

کرده است، ابالغ کن. لذا جابر بن عبدهللا انصاری گفت: رسول خدا مرا بشارت 

داد، که من باقی خواهم ماند تا زمانی که تو را مالقات نمایم؛ و آن گاه فرمود: سالم 

 او را به شما برسانم. 

قرالعلوم علیه السالم خطاب بنابر این سالم رسول هللا بر تو باد. آن گاه حضرت با

به جابر نمود و اظهار داشت: و ای جابر! سالم بر رسول خدا باد تا هنگامی که 

زمین و آسمان پایدار و پا بر جا باشند؛ و نیز سالم بر تو باد، که ابالغ سالم جدم را 

نمودی. بعد از آن جابر مرتب در جلسات امام محمد باقر علیه السالم حضور می 
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از دریای علوم و فنون آن حضرت بهره مند می گردید. روزی امام محمد  یافت و

باقر علیه السالم مسرله ای را از جابر سؤ ال نمود؟ جابر در پاسخ گفت: همانا 

رسول خدا مرا خبر داد که شما اهل بیت هدایت گر هستید و در تمام دوران ها از 

نیز فرمود: به اهل بیت من چیزی همه انسان ها بردبارتر و عالم تر خواهید بود. و 

نیاموزید، زیرا که نیازی به آموختن ندارند و ایشان در همه ی مسائل و علوم از 

 همه برترند. 

امام محمد باقر علیه السالم فرمود: بلی، جدم رسول خدا صلی هللا علیه و آله صحیح 

ل من و فرمود: من در کودکی حکمت را می دانستم و در کودکی فضل خداوند شام

 [ . 1دیگر اهل بیت رسالت علیهم السالم گردیده است و می گردد.]

همچنین آورده اند: ابان بن تغلب گفت: از حضرت ابوجعفر، امام محمد باقر علیه 

السالم شنیدم که فرمود: روزی در مکتب خانه نشسته بودم که جابر بن عبد هللا 

 علیه و آله مرا دستور داده انصاری وارد شد و به من گفت: رسول خدا صلی هللا

 [ . 2است تا سالم آن حضرت را به تو ابالغ دارم.]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

، ص 64، بحاراال نوار: ج 2، ح 252 [ اکمال الدین مرحوم صدوق: ص1]

 ، به نقل از امالی شیخ صدوق. 1، ح 222

 . 2، ح 226، ص 64[ بحار االنوار: ج 2]

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 آسایش دنیا و یا سعادت آخرت

شده بود؛ ابوبصیر آن راوی حدیث و از اصحاب صادقین علیهماالسالم، نابینا 

روزی محضر مبارک موالیش امام محمد باقر علیه السالم وارد شد و اظهار 

 داشت: یا بن رسول هللا! آیا شما وارثان و جانشنان پیامبر خدا هستید؟ 

حضرت در پاسخ فرمود: بلی. سؤال کرد: آیا پیامبر خدا صلی هللا علیه و آله وارث 

است؟ حضرت فرمود: بلی، او در تمام علوم همه انبیاء عظام علیهم السالم بوده 

علوم و فنون وارث تمامی پیامبران الهی علیهم السالم می باشد. گفت: آیا شما اهل 

بیت عصمت و طهارت، نیز در تمام علوم و فنون وارث پیامبر هستید؟ فرمود: 

 بلی، ما وارث تمامی علوم و فنون او می باشیم. 
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 د که مرده را زنده و مریض را شفا دهید؟ سپس افزود: آیا شما توان آن را داری

 و آیا از آنچه انسان ها انجام می دهند و یا در درون خود پنهان دارند، آگاه هستید؟ 

امام علیه السالم فرمود: بلی، ولیکن تمامی آنچه را که ما انجام می دهیم، با إذن و 

بیا، چون کنار اراده خداوند متعال است. پس از آن فرمود: ای ابوبصیر! نزدیک 

حضرت قرار گرفت، دست مبارک خود را بر صورت و چشم او کشید که تمام 

فضاء برایش نورانی شد و همه چیز را به خوبی مشاهده کرد. سپس فرمود: آیا این 

حالت را دوست داری که بینا باشی و در قیامت همانند دیگر افراد گرفتار حساب و 

 بررسی اعمال گردی؟ 

ان حالت نابینائی را دوست داری و این که در قیامت بدون دردسر و یا آن که هم

 وارد بهشت گردی؟ ابوبصیر عرض کرد: می خواهم همانند قبل نابینا باشم. 

پس امام محمد باقر علیه السالم دستی بر چشم های ابوبصیر کشید و به حالت اول 

 [ . همچنین آورده اند: 1بازگشت.]

که از بنی امیه بود و امام محمد باقر علیه السالم او  -سعد بن عبدالملک بن مروان 

روزی در حالی که بدنش سخت می لرزید و گریان بود،  -را سعد الخیر می نامید 

 بر امام علیه السالم وارد شد. 

حضرت به او فرمود: ای سعد! این چه حالتی است که در تو مشاهده می کنم؟! چرا 

ا ترسناک و گریان نباشم و حال آن که من از گریان هستی؟ سعد اظهار داشت: چر

خانواده و از شجره ای هستم که در قرآن مورد لعن و غضب پروردگار قرار 

 گرفته اند. 

امام باقر علیه السالم فرمود: ای سعد! غمگین مباش، چون که تو از آن ها نیستی، 

 اشی. تو بر حسب ظاهر منسوب به بنی امیه هستی؛ ولی در حقیقت از ما می ب

و سپس حضرت افزود: مگر این آیه شریفه قرآن را نشنیده ای که خداوند متعال از 

 قول حضرت ابراهیم علیه السالم می فرماید: 

از  اگر -از هر طائفه و خانواده ای که باشد  -یعنی؛ هرکس « فمن تبعنی فإنه منی»

 [ . 2من تبعیت و پیروی کند از من و با من خواهد بود.]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

، ح 624، ص 1، اصول کافی: ج 12، ح 222، ص 64[ بحاراال نوار: ج 1]

 .  611، ص 11ج ، إحقاق الحق: 8، ح 211، ص 2، الخرائج والجرائج: ج 2
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 . 25، ح 222، ص 64، بحاراال نوار: ج 85[ اختصاص شیخ مفید: ص 2]

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 آثار نیک و بد تعلیم، متوجه معلمان

ارزش علم و اهمیت کار تعلیم و تعلم، در حقیقت به موضوع آن بستگی دارد؛ یعنی 

تر خواهد آن را به متعلم بیاموزد، ارزندهع علم و چیزی که معلم میهر چه موضو

و ضروریتر باشد، ارزش تعلیم و تعلم آن هم بیشتر است. و به عکس، هر گاه 

موضوع مورد تعلیم، کاری کم ثمر یا بیهوده یا مضر باشد، آموزش آن هم 

ارجی  ارزش، بلکه ضد ارزش است. در چنین صورتی نه تنها معلم اجر وبی

ندارد، که به میزان آثار زیانبار تعلیم نادرست خود، و به مقدار انحرافی که در 

دانشجو پدید آمده، مسؤول خواهد بود و خسارت خواهد دید. امام باقر )ع( در این 

باره فرموده است: هر کس دری از هدایت و سعادت بر روی خلق گشاید و 

اشی را خواهد داشت که به هدایت یافتگان ها را به آنان تعلیم دهد، همان پادارزش

ی آنان تعلق گیرد، بی آن که از پاداش ایشان کم شود. هر کس دری و عمل شایسته

از گمراهی بر روی مردم بگشاید و مطالب زشت و گمراه کننده به آنان بیاموزد، 

 های او بهی درسی کسانی خواهد داشت که در نتیجهی گناه همهگناهی به اندازه

اند. بی آن که از گناه خود گمراهان و زشت گمراهی افتاده و زشتی گرفتار شده

 [ . 1کرداران چیزی کاسته شود ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

[ من علم باب هدی فله مثل اجر من عمل به و الینقص اولئک من اجورهم شیئا 1]

و من علم باب ضالل کان علیه مثل اوزار من عمل به و ال ینقص اولئک من 

 . 6، باب ثواب العالم و المتعلم حدیث 25/  1اوزارهم شیئا. اصول کافی 

الم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اس

 .1225چاپ دوم 

 آگاهان، دارای مسؤولیت فزونتر
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ها و تمجیدهایی که از دانش و دانشمندان شده است، یکجانبه نیست بلکه ستایش

آید و به عالمان و آگاهان شخصیت و منزلت دانش همانگونه که ارزش بشمار می

کند، از سوی دیگر میی پیروی معرفی بخشد و آنان را شایستهعالی اجتماعی می

، های دانشسازد. و باید توجه داشت که مسؤولیتمسؤولیت ایشان را نیز افزون می

تنها متوجه عالمان دینی نیست، بلکه هر نوع آگاهی و شناخت که بینش انسان را 

نسبت به هستی تقویت نماید و بتواند منشر خدمات اجتماعی و بشری و اخالقی باشد 

آور است. و کسانی ساز و تکلیفو دین قرار گیرد، مسؤولیتو در خدمت جامعه 

ی گمراهی مردم را فراهم کنند، مستحق ها توجه نکنند، و زمینهکه به این مسؤولیت

کنندگان و گمراه»ای از قرآن آمده است: کیفری سنگین خواهند بود. در آیه

. امام باقر )ع( [ 1«. ]شدگان، در قیامت به آتش دوزخ سرنگون خواهند شدگمراه

ستایند ولی در کنندگان آنانند که عدل را میدر معنای آیه فرمود: منظور از گمراه

شناسند و در مقام ها را می[ . یعنی ارزش2آورند. ]عمل به ظلم و ظالم روی می

ها پایبند نیستند. و با کنند ولی در مقام عمل بدانگفتار آن را خوب توصیف می

اند به گمراهی کشیده ها، مردمی که ایشان را الگوی خود قرار دادهپایبند نبودن آن

 شوند. می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 قال هم قوم« فکبکبوا فیها هم و الغاوون»لی: جعفر )ع( فی قوله تعا[ عن ابی1]

 . 62/  1وصفوا عدال بالسنتهم ثم خالفوه الی غیره. اصول کافی 

 . 16[ شعراء / 2]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 های جامعهآگاهان بی عمل، گرگ

 اید: فرمامام باقر )ع( می

های خداوند به یکی از پیامبرانش وحی کرد تا به کسانی که برای غیر دین و ارزش

اند و نیز کسانی که علم را الهی، به دین شناسی و ژرف اندیشی در معارف پرداخته

طلبند، هشدار دهد و بگوید جویند و دنیا را جز برای آخرت میبرای غیر عمل می

مردمند که لباس گوسفندان پوشیده ولی قلبی چون که آنان در حقیقت از آن قماش 
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ی درختان تر از عصارهتر از عسل و کردارشان تلخگرگ دارند. زبانشان شیرین

اند و او را به استهزا تلخ است! آنان با خدا از در فریب و نیرنگ وارد شده

شناسترین کارام که اند! ولی باید بدانند که برای آنان فتنه و بالیی تدارک دیدهگرفته

 [ . 1مردم را به حیرت وا دارد! ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

لدین و قهون لغیر ا[ الباقر )ع(: اوحی هللا عزوجل الی بعض انبیائه: قل للذین یتف1]

یتعلمون لغیر العمل و یطلبون الدنیا لغیر اآلخرة، یلبسون للناس مسوک الکباش و 

قلوبهم کقلوب الذئاب! السنتم احلی من العسل واعمالهم امر من الصبر! ایای 

 . 222/  22یخادعون و بی یستهزؤون! ال تیحن لهم فتنة تذر الحکیم حیرانا. بحار 

وه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جل

 .1225چاپ دوم 

 آثار یاد و ذکر خداوند

 فرماید: امام باقر )ع( می

کند و هم به غیر مؤمنان و ها( هم به مؤمنان اصابت میها )آفات و زیانصاعقه

 زبانشان باشند که قلب وهای صاعقه در امان میتنها در این میان کسانی از آسیب

 [ . 1به یاد خدا باشد. ]

شود هر چند او در معرض هجوم یعنی؛ یاد خداوند مانع ترثیر صاعقه در انسان می

 کند:ی ثمالی از امام باقر )ع( نقل میو ترثیر صاعقه قرار داشته باشد. ابوحمزه

 ای از بندگانم تمام توجه و همت خویش را، به سویفرماید: هرگاه بندهخداوند می

نیازی را در جان و روحش قرار خواهم داد )و او من معطوف دارد، من بی

احساس کمبود و ناتوانی و وابستگی نخواهد کرد( و فقر را از پیش چشمانش ریشه 

کن خواهم ساخت )تا بیم از فقر و ناداری او را رنج ندهد و به زحمت و نگرانی 

برترین سود سودآوران را  دهم واش را سامان مینیندازد( و کارهای پراکنده

ام همت و توجه خود را به جانبی جز من گیرم. ولی هر گاه بندهبرایش در نظر می

کنم، فقر و تهیدستی چون های درونش مبتال میمعطوف دارد، او را به گرفتاری

سر و سامان کند، کارهایش بیای هماره در برابر چشمانش او را تهدید میجرثومه

ای که کشیده شد، افکنم تا به هر درهانش را به گردن خودش میشود و ریسممی
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 [ . 2کشیده شود! ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

اعق تصیب المؤمن و غیر المؤمن، و ال تصیب جعفر )ع( قال: الصو[ عن ابی1]

 . 181/  2الذاکر. حلیة االولیاء 

[ قال ابوحمزة ثمالی: سمعت محمد بن علی یقول: یقول هللا عزوجل: اذا جعل 2]

عبدی همه فی هما واحدا جعلت غناه فی نفسه، و نزعت الفقر من بین عینیه. و 

جر، و اذا جعل همه فی مفترقا جمعت له شمله، و کتبت له من وراء تجارة کل تا

جعلت شغله فی قلبه، و فقره بین عینیه، و شتت علیه أمره و رمیت بحبله علی 

 . 224/  2غاربه، و لم أبال فی أی واد من أدیة الدنیا هلک. تاریخ یعقوبی 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 ثار خودشناسیآ

ها به باشد که منشر بسیاری از ارزشخودشناسی از آن جهت، مهمترین شناخت می

آید. از جمله آثار مثبت خودشناسی که امام باقر )ع( به آن تصریح کرده، شمار می

عبارت است از حفظ تعادل روحی و گرفتار نشدن به دام عجب و کیش شخصیت. 

ی جب و خود بزرگ پنداری را به وسیلهفرماید: راه عامام باقر )ع( می

 [ . 1خودشناسی، مسدود کن. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 242فس، تحف العقول [ الباقر )ع(: و سد سبیل العجب بمعرفة الن1]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 آشنایی با فنون
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 . «بریمما برتری ها را ارث می»السالم انا نحن نتوارث الکمال. باقر العلوم علیه

السالم زبان زد خاص و عام بود. این های باقر العلوم علیهدر زمان هشام برتری

توزی هشام شده بود. هشام که بغض عترت در سینه موضوع سبب بغض و کینه

وی موج می زد، هماره در صدد آسیب رساندن به موقعیت اجتماعی باقر العلوم 

پایتخت رنگین و ننگین السالم بود و به همین منظور حضرت را به شام، علیه

خویش فرا خواند. شرح بیشتر چگونگی فراخوانی و نحوه ی ورود امام بر هشام 

 خواهد آمد. در این راستا اکنون یک اقدام هشام مورد توجه است. 

در این فراخوانی برای آسیب رساندن به شخصیت اجتماعی امام، سه روز حضرت 

ستور داد مجلس بزم آراستند. سران و همراهان را به حضور نپذیرفت. آن گاه د

امیه در مجلس حاضر شدند. در این مجلس قبایل، هواداران حکومت به ویژه بنی

 بینی کرده بود که مسابقه تیراندازی دایرالسالم پیشبرای تحقیر باقر العلوم علیه

دارد: هنگامی که همراه السالم در این باره چنین اظهار میکنند. امام صادق علیه

پدرم وارد مجلس شدیم، هشام فریاد کشید، اعالم کرد یا محمد، با بزرگان قوم 

 السالم فرمود، من سنم باالخویش مسابقه تیراندازی برگزار کن. باقر العلوم علیه

رفته است. مرا از این کار معاف بدار، هشام سوگند یاد کرد؛ به خدایی که ما را به 

 دارم! دین و پیامبرش عزیز کرد! معاف نمی

امیه که قوس و کمان خود را به در این هنگام اشاره کرد به یکی از بزرگان بنی

السالم دهد. وی نیز چنین کرد. آن گاه امام تیری در وسط دست باقر العلوم علیه

کمان نهاد، هدف را نشانه گرفت، درست وسط خال )سیبل( زد. دومین تیر را در 

ر دوم به گونه دقیق هدف گرفت که تیر اول را کمال نهاده، دوباره هدف گرفت، تی

از وسط نصف کرد. امام تیراندازی را ادامه داد تا نه تیر؛ هر کدام را به وسط تیر 

 گیری که برای هیچ تیراندازی در دنیا سابقه نداشت! قبلی هدف قرار گرفتند. هدف

موج هشام که عظمت کمال امام را در حضور حاضران دید، در حضور سران از 

های عترت بغض و کینه مضطرب و حیران شد. آن گونه که ناخودآگاه بر برتری

در حضور حاضران اعتراف کرد. گفت تو ماهرترین تیرانداز هستی، آن گاه از 

کردار خویش شرمنده و سرافکنده گردید. وی گفت تا همانند تو در میان قریش 

نماید، یا محمد و آقایی میاست، قریش بر تمام عرب و عجم برتری دارد و سیادت 

 ال تزال العرب و العجم تسودها قریش مادام فیها مثلک. 

آن گاه رو کرد به امام و پرسید این مهارت در تیراندازی را در نزد چه کسی فرا 

داند، امام در پاسخ وی گفت: ما ای. آیا جعفر هم همانند تو تیراندازی میگرفته

حن نتوارث الکمال. آن گاه طاغوت زمان گفت، ما بریم، انا نکمال را به ارث می
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باشیم. نسب ما و شما یکی است، چگونه این کماالت نیز فرزندان عبد مناف می

نصیب ما نشده است. امام پاسخ داد، آری ما هم از نسل عبد مناف هستیم، لیکن 

مند ساخته خدای سبحان از اسرار خویش و دانش ویژه خویش ما را آن گونه بهره

است که هیچ کس را بهره نداده است، نحن کذلک ولکن هللا اختصنا من مکنون سره 

[ . آری این گونه امام وارث کمال 1و خالص علمه بما لم یخص به احدا غیرنا ]

است. این گونه امام با تیراندازی حیرت آفرید! و طاغی زمان را شرمنده کردارش 

 یلت از فضایل انسانی برترین است. نمود و این گونه فرزند فاطمه )س( در هر فض

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 226[ دالیل االمامه، ص 1]

 .1285فاطیما چاپ دوم  منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛

 آمدن ابر و عطای یک سبد انگور و دو جامه

گوید: بر کوه ابوقبیس مشغول به دعا بودم، مردی را دیدم که دعا لیث بن سعد می

 « خواهم، به من روزی فرما.خدایا! انگور می»کرد و در دعای خود گفت: می

مرد دستش را بلند کرد  پس ابری آمد و بر او سایه افکند و به سرش نزدیک شد. آن

 و یک سبد انگور از آن ابر برگرفت و در مقابل خودش قرار داد. 

خداوندا! برهنه هستم، مرا »بار دیگر دست به دعا برداشت و عرض کرد: 

 « بپوشان.

پس بار دیگر آن ابر به او نزدیک شد و از او چیزی در هم پیچیده که دو جامه بود 

انگور مشغول شد و این هنگام زمان انگور  گرفت و سپس نشست و به خوردن

. ای برداشتمنبود. من پیش او رفتم و دست به آن سبد انگور دراز کردم و چند دانه

 « کنی؟!چه می»او نظری به من کرد و فرمود: 

ی تو دعا کرد»گفتم: « از کجا؟!»فرمود: « من در این انگور شریک هستم.»گفتم: 

بنشین و »فرمود: « گو هر دو شریک هستند.آمین و من آمین گفتم و دعاکننده و

پس نشستم و با او خوردم، چون به حد کافی خوردیم ناگهان آن سبد بلند شد « بخور.

به جامه »عرض کردم: « این دو جامه را بردار.»و او به پا خواست و فرمود: 

 « حاجت ندارم.

 « روی برگردان تا خودم بپوشم.»فرمود: 
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یکی ازار و دیگری را ردا ساخت و آنچه بر تن داشت به هم پس آن دو جامه را 

 پیچید و با دست خود بلند کرد و از کوه ابوقبیس فرود شد. 

چون به صفا نزدیک شد جماعتی به استقبال او شتافتند و آن جامه را که در دست 

 « وی کیست؟»داشت به کسی داد. از یکی سؤال کردم: 

 علیه و آله و سلم، ابوجعفر محمد بن علی بن فرزند رسول خدا صلی هللا»او گفت: 

 [ . 1« ]السالم است.الحسین بن علی بن ابیطالب علیهم

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 المناقب.  [ ثاقب1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 آمدن مؤمنان اجنه و پرسیدن مسائل شرعی

 یالسالم رفتم و اجازهگوید: روزی به درب منزل امام باقر علیهسعد اسکافی می

 ورود خواستم. 

 السالم، برخی از برادران مؤمن شما نزد امام باقر علیهاندکی صبر کن»گفتند: 

 « هستند.

مدتی نگذشت که دیدم دوازده مرد سیاه چهره، بیرون آمدند در حالی که قبا و 

هایی به پا داشتند. به من سالم ای روی هم پوشیده بودند و چکمهلباسهای پشمینه

 کردند و رفتند. 

اینها چه کسانی بودند؟! من آنها »م عرض کردم: السالوارد شدم و به امام باقر علیه

ا آی»گفتم: « آنها برادران مؤمن شما از اجنه بودند.»حضرت فرمود: « را نشناختم.

آنها مثل شما هر روز حالل »حضرت فرمود: « شوند؟آنها در مقابل شما ظاهر می

 [ . 1« ]پرسند.و حرامشان را از ما می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 64[ بحاراالنوار ج 1]

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 به سوی امام باقرآمدن نخل 

ان السالم رفتم و از ایشگوید: به خدمت امام محمد باقر علیهعباد بن کثیر بصری می

آن حضرت جوابی به من « حق مرد مؤمن بر حق تعالی چیست؟!»سؤال کردم: 

نداد، من دوباره سؤال خود را مطرح کردم. باز جوابی عنایت نفرمود. برای بار 

حق مؤمن بر حق تعالی »ن مرتبه حضرت فرمود: سوم سؤالم را عرض کردم، ای

و اشاره به « آن است که اگر به آن درخت خرما بگوید که به سوی من بیا، بیاید.

درخت خرمائی نمود که در آنجا بود. به خدا قسم دیدم آن درخت راهی شد و به 

آید. چون آن حضرت دید که آن نخل، روان شده است نزدیک شد و به طرف ما می

کردم و تو را مثل بر جای خود قرار بگیر، به درستی که من نقل می»فرمود: او 

 « زدم، و تو را نطلبیده بودم.می

 [ . 1پس آن درخت به جای خود برگشت و به حال اول قرار گرفت. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 [ کشف الغمه. 1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 آموزش اسم اعظم

دیده پسنالسالم فرموده است: دانش بیاموزید زیرا یاد گرفتن پاداش امام باقر علیه

 دارد و فرا گرفتن دانش نوعی عبادت است. 

 کند کهمحمد بن حسن صفار در کتاب بصائر الدرجات از عمر بن حنظله نقل می

کنم که نزد شما منزلتی دارم؟ السالم گفتم: من گمان میگفت: به حضرت باقر علیه

 فرمود: آری، گفتم: من از شما خواهش دارم؟ 

خواهم اسم اعظم را به من بیاموزی. فرمود: میحضرت فرمود: چیست؟ گفتم: 

طاقت آن را داری؟ گفتم: آری، فرمود: داخل اطاق شو؛ داخل شدم، دست بر زمین 
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گویی که اسم اعظم را به تو گذاشت؛ اطاق تاریک شد و بدنم لرزید؛ فرمود: نمی

 بیاموزم؟ گفتم: نه، پس دست از زمین برداشت و اطاق به حال خود برگشت. امام

 السالم فرموده است: اگر تو را به دروغ نسبت دادند، خشمگین نشو. باقر علیه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 .1282ور؛ الف چاپ اول منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپ

 آن کاغذ چه شد

السالم فرموده است: برای حق قیام کن و از آن چه به تو سودی امام باقر علیه

کند که کاغذی درباره بخشد فاصله بگیر. و از ابوبصیر در حدیثی نقل مینمی

ای را بر آن شاهد گرفت و به جانب مدینه معامالت و کارهای خود نوشت و عده

السالم مشرف شد. و اجازه خواسته و خدمت حضرت باقر علیه حرکت کرد

 حضرت چون او را دید، فرمود: ابوبصیر! آن کاغذ چه شد؟ 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282ت امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول منبع: معجزا

 آتش و کاسه چوبی

السالم فرموده است: خدا بنده مؤمنش را با بال مورد لطف قرار امام باقر علیه

 فرستد. دهد، همین طور که غایب برای دوستش هدیه میمی

ا السالم ریهو به سند خود از شهر بن وائل روایت کرده که گفت: حضرت باقر عل

ور بود و کاسه را دیدم که در دست او کاسه چوبی بود و آتش در آن کاسه شعله

 سوزانید. نمی

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 .1282حمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول منبع: معجزات امام م

 آخرین وصیت امام باقر در لحظه شهادت
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 السالم وصیة اخری لولده الصادق علیه

السالم وصیة ظاهرة و نص علیه السالم أبوه، أبوجعفر علیهوصی الس الصادق علیه

ر عبدهللا جعفعمیر عن هشام بن سالم عن أبیباالمامة نصا جلیا، فروی محمد بن أبی

الوفاة قال: یا جعفر أوصیک برصحابی السالم قال: لما حضرت أبیبن محمد علیه

خیرا، قلت: جعلت فداک، وهللا ألدعنهم و الرجل منهم یکون فی المصر فال یسرل 

 [ . 1أحدا ]

سالم الالسالم فرارسید، به فرزندش امام صادق علیههنگامی که وفات امام باقر علیه

کنم در مورد یارانم به خیر و خوبی. امام صادق جعفر! تو را وصیت میفرمود:ای 

ها را به مقامی از علم فرماید: گفتم قربانت گردم، به خدا قسم آنالسالم میعلیه

ها در هر شهری باشد، محتاج به سؤال ازهیچ کس رسانم که هر مردی از آنمی

السالم، این وصیت خیلی یهنباشد. در تاریخ زندگانی حضرت امام محمد باقر عل

السالم را باشد، زیرا طی آن فرزندش امام صادق علیهچشم گیر و حایز اهمیت می

م السالالشرن علیهوصیتی آشکار نمود و طی آن وی را به جانشینی پیامبر عظیم

منصوب کرد، سپس سفارش اصحاب و یاران را به وی فرمود. این مسرله نیز 

 ارد که انسان با چه کسی همنشین و همراز و همسفر باشد. ای دالعادهاهمیت فوق

ی اصحاب، نشان السالم دربارهالسالم به امام صادق علیهوصیت امام باقر علیه

دهد که باید این مجموعه از هم پاشیده نشود و قدر همدیگر را بدانند، و برای می

گاه ر چنین شد هیچهمدیگر ارزش قایل باشند، و از تفرقه و جدایی بپرهیزند؛ اگ

یدهللا مع »تواند در آنان نفوذ پیدا کند، زیرا خورد و دشمن نمیشکست نمی

[ دست خداوند متعال با جماعت است، و به قول معروف، با هم 2؛ ]« الجماعه

 باشیم که همیشه باشیم. 

 های این وصیت درس

اشته باشد، و . هر کس در هر شرایطی که باشد، باید وصیت کند و شاهدانی هم د1

این به معنی مرگ و دست کشیدن از زندگی نیست، بلکه در روایت داریم هر که 

 [ . 2وصیت کند )و خود را آماده برای آخرت نماید( عمرش طوالنی خواهد شد ]

نماید. السالم را آشکارا تریید می. این وصیت، والیت و امامت امام صادق علیه2

 ها ارزش قایل شویم. ترام بگزاریم و برای آن. به یاران و دوستان باوفا اح2

های بلندی برداریم، تا نیاز به . کوشش نماییم همیشه در مسیر علم و عمل گام6

 اغیار نداشته باشیم، بلکه دیگران به علم و دانش ما محتاج باشند. 

 سازد. تر می. این وصیت، اصحاب و یاران را دلگرم، و با همدیگر صمیمی5
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  ختامه مسک

قال رسول هللا صلی هللا علیه و آله: أقربکم غدا منی فی الموقف أصدقکم للحدیث، و 

 [ 6أداکم لألمانه، و أوفاکم بالعهد، و أحسنکم خلقا و اقربکم فی الناس ]

ترند رسول اکرم صلی هللا علیه و آله فرمود: کسانی در فردای قیامت به من نزدیک

تر، و در عهد و پیمان باوفاتر، و نت مواظبکه در سخن راستگوتر، و در ادای اما

 تر هستند. در اخالق نیکوتر، و با مردم گرم

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

؛ 184ص  22؛ ارشاد شیخ مفید، ج 2ح ، 244، ص 1[ کافی، ج 1]

 . 12، ص 62بحاراالنوار، ج 

 . 24261ح  258، ص 2[ کنز العمال، ج 2]

، ح 558، ص 2؛ کنز العمال، ج 2254، ح 214، ص 2[ سنن ترمذی، ج 2]

24261 . 

 . 64؛ تحف العقول، ص 56، ح 8، مجلس 221[ امالی شیخ طوسی، ص 6]

اه و ساده درباره وصیتهای امام باقر(؛ محمود منبع: وصایا الصادقین )بررسی کوت

 . 1286شریعت زاده خراسانی؛ انتشارات خادم الرضا )ع( چاپ دوم 

 آیا خدا موجود است؟

السالم پرسیدم: آیا ای گوید: از امام باقر علیهمحمد بن عیسی در یک حدیث مرفوعه

 جایز است به خداوند گفته شود: او موجود است؟ 

کنی: حد ابطال کردن و حد ی، او را از دو محدودیت خارج میحضرت فرمود: آر

 مانند نمودن.

 السالم أیجوز أن یقال هلل:محمد بن عیسی، عمن ذکره رفعه، قال: سئل أبوجعفر علیه

 انه موجود؟ 

 [ . 1قال: نعم، تخرجه من الحدین، حد االبطال و حد التشبه. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:
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 ، عن المحاسن. 21ح  245ص  2[ بحاراألنوار: ج 1]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 آیا خداوند چیزی است ؟

السالم پرسیده شد: آیا محمد بن عیسی در حدیث مرفوعه ای گوید: از امام باقر علیه

 جایز است گفته شود: خداوند متعال چیزی است؟ 

کنی: حد تعطیل و حد حضرت فرمود: آری، او را از دو حد و انحصار خارج می

 مقایسه. 

سئل أیجوز أن  السالم أنهجعفر علیهعن محمد بن عیسی عمن ذکره، رفعه الی أبی

 ء؟ یقال: ان هللا عزوجل شی

 [ . 1قال: نعم، تخرجه من الحدین: حد التعطیل و حد التشبیه. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 ، عن التوحید. 1ح  244ص  2حاراألنوار، ج [ ب1]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 آیا خدا بوده و چیزی نبوده؟

السالم پرسیدم: آیا خدا بوده و چیزی نبوده؟ حضرت زراره گوید: از امام باقر علیه

  فرمود: آری، خدا بوده و چیزی نبوده.

 عرض کردم: پس کجا بوده؟ 

راوی گوید: حضرت تکیه کرده بود، راست نشست و فرمود: سخن محالی گفتی ای 

 زراره! چون از مکان پرسیدی در زمانی که مکانی نبود. 

 ء؟ [ و ال شی1السالم: کان هللا ]عن زرارة، قال: قلت ألبی جعفر علیه

 ء. قال: نعم؛ کان و ال شی

 ؟ قلت: فرین کان یکون

السالم: أحلت یا زرارة! و سرلت عن قال: و کان متکئا فاستوی جالسا و قال علیه

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

 [ . 2المکان اذ ال مکان. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 [ فی المصدر: أکان هللا. 1]

 . 14ص  1، عن الکافی: ج 15ح  144ص  52[ بحاراألنوار: ج 2]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 شودآیا همه چیز جز ذات خدا فانی می

یز همه چ»فرماید: السالم از معنی آیه شریفه که میابوحمزه گوید: از امام باقر علیه

 پرسیدم؟ « شودجز ذات )پاک الهی( او فانی می

ماند؟! خداوند متعال شود و تنها وجه باقی میحضرت فرمود: هر چیزی نابود می

توصیف شود )چون وجه )صورت( فقط در « وجه»بزرگتر از آن است که با 

گردد جز اجسام قابل تصور است(، ولی معنی آیه چنین است: همه چیز نابود می

 آیند. دین او، و مائیم آن وجهی که از آن جهت به سوی خدا می

أبی، عن سعد، عن ابن عیسی، عن ابن بزیع، عن منصور بن یونس، عن جلیس 

السالم قول هللا عزوجل: )کل ألبی حمزة، عن أبی حمزة، قال: قلت ألبی جعفر علیه

 [ . 1ء هالک اال وجهه(. ]شی

یبقی الوجه؟ ان هللا عزوجل أعظم من أن یوصف بالوجه، و ء و قال: فیهلک کل شی

ء هالک اال دینه، نحن الوجه الذی یؤتی منه. ابن یزید، عن ابن لکن معناه: کل شی

عمیر، عن منصور )مثله(. أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن محمد بن أبی

 [ . 2حمزة )مثله(. ]اسماعیل، عن منصور، عن أبی

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 88[ قصص: 1]

 ، عن التوحید. 8ح  5ص  6[ بحاراألنوار، ج 2]

حاذق چاپ دوم های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 
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 آنچه پیامبران از خدا خبر داده اند

السالم عرض کردم: مرا آگاه فرما آیا در سلیمان طلحی گوید: به امام باقر علیه

اند آیا در اند و به قوم خود رساندهچیزهایی که پیامبران از خداوند متعال خبر داده

گویم به فرمود: من نمیشود؟ حضرت [ حاصل می2این موارد برای خداوند بداء ]

 دهد.گویم: اگر بخواهد انجام میدهد، و میتو: او انجام می

السالم: أخبرنی عما أخبرت به الرسل سلیمان الطلحی، قال: قلت ألبی جعفر علیه

 عن ربها و أنهت ذلک الی قومها أیکون هلل البداء فیه؟ 

 [ . 1] قال: أما انی ال أقول لک: انه یفعل؛ و لکن ان شاء فعل.

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 24ح  122ص  6[ بحاراألنوار: ج 1]

ط عد در وس[ بداء، در مخلوق این است که فرد برای انجام کاری تصمیم بگیرد ب2]

 انجام کار، به جهاتی از آن منصرف شود. 

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 آیا همه موجودات ستایش خدا گویند؟

و موجودی نیست »ی: ی شریفهالسالم در مورد آیهزراره گوید: از امام باقر علیه

 پرسیدم. « در عالم جز آن که ذکرش، تسبیح و ستایش اوست

ی حضرت فرمود: به نظر ما شکستن دیوارها همان تسبیح آنها است )یعنی همه

 موجودات و حتی جمادات نیز به تسبیح الهی مشغول هستند(. 

ء اال یسبح السالم عن قول هللا: )و ان من شیة قال: سرلت أباجعفر علیهعن زرار

 [ . 2[ . قال: انا نری أن تنقض الحیطان تسبیحها. ]1بحمده( ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 66[ االسراء: 1]

 . 81ح  216ص  2، عن العیاشی، ج 5ح  122ص  44[ بحاراألنوار، ج 2]
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های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 آیا انسان توانایی انجام واجبات را دارد

السالم حضور داشتم، زراره از لیهصباح حذاء گوید: من در محضر امام باقر ع

حضرت پرسید: آیا به نظر شما خداوند در کتابش چیزهایی را که بر ما الزم کرده 

و از چیزهایی نهی فرموده، به ما توانایی انجام آن کارهای الزم و ترک آنچه نهی 

 کرده را داده است؟ 

 حضرت فرمود: آری. 

یحیی الصیرفی، عن صباح الحذاء،  عن ابن عیسی، عن محمد البرقی، عن محمد بن

فقال: أفرأیت ما افترض  -و أنا حاضر  -السالم قال: سرله زرارة عن أبی جعفر علیه

هللا علینا فی کتابه و ما نهانا عنه، جعلنا مستطیعین لما افترض علینا، مستطیعین 

 لترک ما نهانا عنه؟ 

 [ . 1السالم: نعم. ]فقال علیه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 ، عن التوحید. 62ح  26ص  5[ بحاراألنوار: ج 1]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 پیامبر سجده سهو کرده اند؟ آیا

السالم پرسیدم: آیا هرگز رسول خدا صلی هللا علیه و زراره گوید: از امام باقر علیه

 ی سهو را انجام داده است؟آله و سلم سجده

 دهد. ی سهو( را حتی فقیه هم انجام نمیحضرت فرمود: نه؛ )سجده

ماید: در جلد ششم از فرعالمه مجلسی رحمه هللا در بیان این روایت شریف می

السالم از مفصال در مورد عصمت پیامبر و امامان معصوم علیهم« بحاراالنوار»

ی مطلب این شد که: علما و دانشمندان امامیه بر سهو و نسیان بحث شد، خالصه

السالم اتفاق نظر دارند، چه گناهان ی معصومین علهیمعصمت پیامبران و ائمه

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

دی باشد یا به صورت خطا و نسیان، قبل از نبوت و صغیره باشد یا کبیره، عم

ای که خداوند متعال را امامت باشد یا بعد از آن، بلکه از آغاز والدتشان تا لحظه

 مالقات نمایند، دارای عصمت هستند. 

محمد بن علی بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بکیر، عن 

السالم: هل سجد رسول هللا صلی هللا علیه و آله و زرارة قال: سرلت أبا جعفر علیه

 [ . 1سلم سجدتی السهو قط؟ فقال: ال؛ و ال یسجدهما فقیه. ]

السالم عن السهو و بیان: قد مضی القول فی المجلد السادس فی عصمتهم علیهم

النسیان و جملة القول فیه: أن أصحابنا االمامیة أجمعوا علی عصمة األنبیاء و األئمة 

من الذنوب الصغیرة و الکبیرة، عمدا و خطر و نسیانا، قبل  -لوات هللا علیهم ص -

 النبوة و االمامة و بعدهما، بل من وقت والدتهم الی أن یلقوا هللا تعالی. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 224ص  1، عن التهذیب: ج 2ح  254ص  25[ بحاراألنوار: ج 1]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 آیا یعقوب میدانست یوسف زنده است

السالم قال: قلت له: یهجعفر علحدثنی أبی، عن حنان بن سدیر، عن أبیه، عن أبی

[ أکان 1أخبرنی عن یعقوب حین قال لولده: )اذهبوا فتحسسوا من یوسف و أخیه( ]

 [ علیه من البکاء؟ 2علم أنه حی و قد فارقه منذ عشرین سنة و ذهبت عیناه ]

قال: نعم، علم أنه حی حتی أنه دعا ربه فی السحر أن یهبط علیه ملک الموت، فهبط 

 علیه 

 [ و أحسن صورة، فقال له: من أنت؟ 2برطیب رائحة ]ملک الموت 

 قال: أنا ملک الموت، ألیس سرلت هللا أن ینزلنی علیک؟ 

 قال: نعم. 

 قال: ما حاجتک یا یعقوب؟ 

 قال: أخبرنی عن األرواح تقبضها جملة أو تفریقا؟ 

 قال: تقبضها أعوانی متفرقة و تعرض علی مجتمعة. 

یم و اسحاق و یعقوب! هل عرض علیک فی األرواح قال یعقوب: فرسرلک باله ابراه
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 روح یوسف؟ 

 قال: ال. 

فعند ذلک علم أنه حی، فقال لولده: )اذهبوا فتحسسوا من یوسف و أخیه و ال تیرسوا 

 [ . 6من روح هللا انه ال ییرس من روح هللا اال القوم الکافرون(. ]

 [ الی یعقوب: 5و کتب عزیز مصر ]

السالم عرض کردم: مرا آگاه فرما از گفتار حضرت قر علیهسدیر گوید: به امام با

بروید و از یوسف و »السالم در آن هنگام که به فرزندان خود فرمود: یعقوب علیه

دانست که او زنده است حال آنکه مدت بیست سال آیا می« برادرش جستجو کنید

 بود از او جدا شده و از کثرت گریه نور چشمهایش رفته بود؟ 

دانست که فرزندش زنده است، چون موقع سحر فرمود: آری؛ می حضرت

پروردگارش را خواند که ملک الموت را بر او فرود آورد، ملک الموت با 

 خوشبوترین عطرها و در زیباترین قیافه نزد او فرود آمد، گفت: تو کیستی؟ 

 ؟ آیمگفت: من ملک الموت هستم، مگر تو از خداوند نخواستی که من نزد تو فرود 

 گفت: آری. 

 گفت: حاجت تو چیست ای یعقوب؟ 

گیری یکجا و به صورت دسته گفت: به من خبر بده که آیا جانها و روحهایی که می

 گیری یا به صورت متفرق و جدا جدا؟ جمعی می

کنند، و همگی بر من گفت: همکاران و یاران من به صورت متفرق قبض روح می

 شود. عرضه می

 دهم! آیات: تو را به خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب سوگند میحضرت یعقوب گف

 در میان ارواح؛ روح یوسف به تو عرضه شده است؟ 

وید از بر»گفت: نه. اینجا بود که فهمید فرزندش زنده است، و به فرزندانش گفت: 

منتهای( خدا ناامید نشوید که جز یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت )بی

عزیز مصر به حضرت یعقوب «. شودان کسی از خدای ناامید نمیگروه کافر

السالم نوشت: اما بعد؛ این فرزند توست که با قیمت اندکی او را خریداری علیه

کردم، او یوسف است و او را برای غالمی گرفتم، و این فرزندت بنیامین است که 

ود، او را نیز به غالمی ام، زیرا که متاع من نزد او بدزدی نموده و من او را گرفته

السالم خیلی سنگین آمد و به قاصد گفت: ام. این نامه بر حضرت یعقوب علیهگرفته

 السالم چنین نوشت: همانجا باش تا جواب نامه را بدهم، و حضرت یعقوب علیه

 بسم هللا الرحمن الرحیم؛ از سوی یعقوب اسرائیل هللا بن اسحاق بن ابراهیم خلیل هللا. 

ی تو خبردار شدم که گفتی: فرزندم را خریده، و غالم د؛ از مضمون نامهاما بع

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

 ای، و همانا بالء بر فرزندان آدم واگذار شده است... خود کرده

[ بثمن بخس دراهم و هو یوسف و اتخذته عبدا، و 4أما بعد؛ فهذا ابنک الشتریته ]

خذته عبدا. فما ورد هذا ابنک بنیامین قد سرق و أخذته فقد وجدت متاعی عنده و ات

 ء کان أشد علیه من ذلک الکتاب. علی یعقوب شی

 السالم: فقال للرسول: مکانک حتی اجیبه، فکتب علیه یعقوب علیه

 بسم هللا الرحمن الرحیم، من یعقوب اسرائیل هللا ابن اسحاق بن ابراهیم خلیل هللا. 

الء ذت عبدا، و ان البأما بعد؛ فقد فهمت کتابک تذکر فیه أنک اشتریت ابنی و اتخ

 [ . 2موکل ببنی آدم، الی آخر الحدیث بطوله. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 82[ یوسف: 1]

  [ فی نسخة: و ذهب عیناه.2]

 [ فی نسخة: فی أطیب رائحة. 2]

 . 82[ یوسف: 6]

[ لعل المراد أن یوسف کتب ذلک، و کان عنوان الکتاب: من عزیز مصر الی 5]

و بالجملة، فال یخلو عن « فلما ورد الکتاب الی یوسف»یعقوب. و یرتی بعد ذلک: 

 اشکال. 

 [ فی نسخة: قد اشتریته. 4]

 51ن تفسیر القمی، و أورده فی: ج ، ع11ح  266ص  12[ بحاراألنوار: ج 2]

، و عن بصائر 228ح  111، عن روضة الکافی: ص 12ح  256ص 

 الدرجات. 

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 ا

 اهتمام به حقوق مالی مردم

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

ت شوم! من مردی ابوثمامه گوید: حضور امام باقر )ع( رسیدم و عرض کردم: فدای

[ 1خواهم در مکه اقامت گزینم، ولی یکی از پیروان مذهب مرجئه ]هستم که می

باشم. نظر شما چیست؟ )آیا بهتر است که از من طلبکار است و من به او مدیون می

به وطنم بازگردم و بدهکاریم را به آن مرد بپردازم، یا با توجه به این که مذهب آن 

توانم پرداخت بدهی خود را به ترخیر انداخته، همچنان می مرد مذهب باطلی است،

 در مکه بمانم؟( 

ی اامام فرمود: به سوی طلبکار بازگردد و قرضت را ادا کن و مصمم باش به گونه

و ی تی دیگر بر عهدهزندگی کنی که هنگام مرگ و مالقات خداوند، طلبی از ناحیه

 [ . 2کند. ]نباشد؛ زیرا مؤمن هرگز خیانت نمی

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ مذهب مرجئه از جمله مذاهب ساختگی و انحرافی است که معتقدان به آن 1]

دارند و در روایات ی ایمان، دلخوش میچندان پایبند عمل نیستند و به ادعا

 . 165اند. رک: الفرق بین الفرق، مترجم معصومین مورد لعن و نفرین قرار گرفته

جعفر )ع( و قلت له: جعلت فداک انی رجل ارید ان االزم مکة [ دخلت علی ابی2]

 و علی دین للمرجئة، فما تقول؟ قال )ع(: ارجع الی مؤدی دینک و انظر ان تلقی هللا

/  142؛ بحار 528عزوجل و لیس علیک دین، فان المؤمن ال یخون. علل الشرایع 

162 . 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 امام باقر در محراب عبادت و نیایش

دگی خدا قرار های علمی خویش، در اوج بنی ارزشامام باقر )ع( همپای همه

داشت، و الگویی شایسته، برای زاهدان واقعی و مقتدایی وارسته، برای اهل عبادت 

 و معنویت بود. 

گوید: با امام باقر )ع( برای حج سفر افلح، یکی از خدمتگزاران آن حضرت، می

کردم، چون به مکه رسیدیم و آن حضرت وارد مسجدالحرام شد و نگاهش به 

ا صدای بلند گریست. به ایشان عرض کردم: مردم شما را نگاه ی خدا افتاد، بخانه

تر گریه کنید! امام فرمود: وای بر تو، چرا کنند، اگر ممکن است قدری آهستهمی
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صدایم را به گریه، بلند نکنم تا مگر مورد رحمت خداوند قرار گیرم! و فردای 

ماز ایستاد و قیامت رستگار شوم! سپس امام مشغول طواف شد و پشت مقام به ن

[ 1اش از اشک چشمانش، تر شده بود. ]چون نمازش به پایان رسید، جایگاه سجده

ی امام باقر )ع( به حدی بود که آثار سجده در پیشانی و . کثرت عبادت و سجده

 [ . 2شد. ]بینی آن حضرت دیده می

 اند که: در حاالت معنوی آن امام روایت کرده

 [ . 2گزارد. ]رکعت نماز می در هر شب و روز صد و پنجاه

 فرماید: ی پدر بزرگوار خویش میامام صادق )ع( درباره

ه ای کپدرم کثیر الذکر بود )هماره یاد خدا را بر قلب و زبان جاری داشت( به گونه

ی غذا مشغول رفتم او مشغول یاد خدا بود و چون بر سفرهوقتی همراه او راه می

گفت، ولی این یاد خدا غافل نبود. با مردم سخن میخوردن غذا بودیم باز هم از 

ه ال ال»داشت، زبانش هماره به گفتن روابط اجتماعی نیز او را از یاد الهی دور نمی

خواست تا طلوع مترنم بود. آن حضرت همیشه ما را فراخوانده و از ما می« اال هللا

خانواده که قادر به خورشید مشغول یاد و ذکر خدا باشیم و به آن گروه از اعضای 

کرد و آن گروه که قادر به تالوت قرائت قرآن بودند، خواندن قرآن را توصیه می

 [ . 6داد که ذکر خدا را بر لب جاری کنند. ]قرآن نبودند، دستور می

ی پدر چنین فرموده است: پدرم در های شبانهی مناجاتنیز امام صادق )ع( درباره

کرد: خداوندا! و مناجات به درگاه الهی عرض میدل شب، همیشه با حال تضرع 

تو فرمان دادی ولی فرمانت را )آن گونه که باید( اطاعت نکردم، مرا نهی کردی 

ی توام که در برابرت قرار ولی از آنچه نهی کردی دور نگشتم. اکنون این من، بنده

هی هم ی معذرت خواطلبم )و یا از شدت غفلت حتی در اندیشهدارم و معذرت می

[ . بدیهی است که امام باقر )ع( با آن همه زهد و تقوا، و با آن همه 5نیستم(. ]

ها و انجام محرمات، بسی مبرا و طهارت نفس، از ترک واجبات معمولی انسان

منزه است. و اگر آن حضرت، خویش را در برابر خداوند، مسؤول و کوچک و 

وع در برابر خدا است، نیز به این بیند، به دلیل اظهار بندگی و خضسرافکنده می

داند که به جا آوردن دلیل است که امام با معرفتی که به مقام پروردگار دارد، می

ی مخلوق ی مقام خداوندگاریش باشد، از عهدهحق عبادت او، آنگونه که شایسته

بیرون است. این چنین است که امام باقر )ع( با آن همه زهد و عبادت و پاکی و 

بیند. برای ت، باز هم خود را در میدان بندگی حق، قاصر و ناتوان میمعنوی

ها اعجاب ندارد. البته های خویش، ارجی قایل نیست و بدانها و عبادتتالش
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ی بندگی واقعی به درگاه خدا، همین است که مؤمن، همیشه خود را در میدان الزمه

ند نباشد. توجه آن امام اطاعت و عبادت خدا، قاصر بداند و از اعمال خود خرس

های او تا آنجا بود که هر گاه نعمتی از جانب خداوند به او متقی به خداوند و نعمت

داشت. شخصی رسید، بی ترمل، سپاس و شکر خویش را از خداوند، ابراز میمی

در سفر مدینه، همراه امام باقر )ع(، در میان راه مشاهده کرد که آن حضرت سر 

ست و مشغول ذکر خدا است. چون سجده به پایان رسید و حضرتش به سجده نهاده ا

از جای برخاست، رو به شخص یاد شده کرد و فرمود: آیا به نظرت عجیب و غیر 

منتظره آمد که مرا در میان راه، به حال سجده دیدی! مرد گفت: بلی، برایم غیر 

ا افتادم، دوست های خدقابل انتظار بود. امام فرمود: من به یاد نعمتی از نعمت

[ . زندگی 4نداشتم که از کنار این نعمت بگذرم و شکر آن را بجا نیاورم. ]

کند که گاه موجب غفلت از یاد خدا اجتماعی، انسان را مواجه با مسایلی می

های سرورانگیز و نشاط آور. ولی امام باقر )ع( حتی در شود. به ویژه زمینهمی

ای را با یاد خدا جبران ود و حتی هر تبسم و خندهچنین مواقعی غافل از یاد خدا نب

فرمود: خداوندا مرا دشمن مدار و از رحمت خویش کرد و از پس هر خنده میمی

 [ . 2محروم مکن! ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ خرجت مع محمد بن علی )ع( حاجا، فلما دخل المسجد نظر الی البیت فبکی 1]

حتی عالصوته. فقلت: بابی انت و امی ان الناس ینظرون الیک فلو رفقت بصوتک 

قلیال؛ فقال لی: و یحک یا افلح و لم ال ابکی لعل هللا تعالی ان ینظر الی منه برحمة 

ا عنده غدا، قال: ثم طاف بالبیت، ثم جاء حتی رکع عند المقام فرفع رأسه من فافوزبه

؛ 211/  2سجوده، فاذا موضع سجوده، مبتل من کثرة دموع عینیه. کشف الغمة 

 64؛ بحار 125/  12؛ احقاق الحق 212؛ الفصول المهمة 245تذکرة الخواص 

 . 121؛ االنوار البهیة 162؛ نوراالبصار، شبلنجی 214/ 

 . 222/  5سعد [ رأیت محمد بن علی، علی جبهته و انفه اثر السجود. طبقات ابن2]

؛ سیر 22[ کان یصلی فی الیوم و اللیلة مرة و خمسین رکعة، المشرع الروی 2]

 . 642/  6اعالم النبالء 

کثیر الذکر، لقد کنت امشی معه و انه لیذکر [ قال االمام الصادق )ع(: کان ابی6]

ل معه الطعام و انه لیذکر هللا، و لقد کان یحدث القوم و ما یشغله ذلک عن هللا، و آک
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ذکر هللا، و کنت اری لسانه الزقا بحنکه یقول: ال اال اال هللا، و کان یجمعنا فیرمرنا 

بالذکر حتی تطلع الشمس، و یرمر بالقراءة من کان یقرأمنا و من کان ال یقرأ امره 

/  1؛ اعیان الشیعة 121؛ االنوار البهیة 51ی بالذکر. نوراالبصار، مازندران

 . 261/  1؛ ائمتنا 451

[ قال االمام الصادق )ع(: کان ابی یقول فی جوف اللیل فی تضرعه: امرتنی فلم 5]

؛ 211ائتمر، و نهیتنی فلم انزجر، فها انا عبدک بین یدیک و ال اعتذر. کشف الغمة 

/  1؛ ائمتنا 124االبصار  ؛ نور116؛ الفصول المهمة 42/  2صفة الصفوة 

262 . 

جعفر )ع( فی طریق المدینة فوقع ساجدا هلل! فقال لی حین استتم [ کنت مع ابی4]

قائما: یا زیاد! انکرت علی حین رأیتنی ساجدا؟ فقلت: بلی جعلت فداک. قال: ذکرت 

 . 84نعمة انعمها هللا علی فکرهت ان اجوز حتی اؤدی شکرها.مشکاة االنوار 

/  64؛ بحار 245ان اذا ضحک قال: اللهم ال تمقتنی. تذکرة الخواص [ و ک2]

214 . 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 استفاده از پند و تذکر در مسیر اصالح

ین گامی در بینش امام باقر )ع(، امر به امر به معروف و نهی از منکر ضروریتر

است که باید در طریق اصالح جامعه و حتی برای حفظ سالمت و صالح جامعه، 

 برداشته شود. 

ها و اصالح مفاسد اجتماعی و جباریت حاکمان، همیشه مستلزم مبارزه با کجروی

ها های قهرآمیز و خونین نیست، بلکه نخست باید با منطق، اهداف، خواستهحرکت

ی تحول فکری و فرهنگی را پدید آورد و در زمینه ها را مطرح کرد، وو ارزش

فرماید: صورت ترثیر نکردن آن، به مواضع قهرآمیز روی آورد. امام باقر )ع( می

ی صالحان است. تکلیفی همانا امر به معروف و نهی از منکر، راه انبیا و شیوه

رد، پذیهای ضروری در پرتو آن تحقق میی واجبات و ارزشاست بزرگ، که همه

ی آن، ها به وسیلهماند، و راهی آن از گزند خناسان ایمن میها در نتیجهو اندیشه

گیرد و حق مظلومان از ظالمان، کند و روابط اقتصادی سالم شکل میامنیت پیدا می

شود و کارها گردد و از دشمنان انتقام گرفته میشود. زمین آباد میباز گرفته می
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 [ . 1یابد. ]سامان می

ای که امر به معروف و نهی از منکر را ای است آن جامعهفرمود: بد جامعهو می

 [ . 2ارج ننهد و با دید عیبجویی به آن نگاه کند! ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

[ ان االمر بالمعروف والنهی عن المنکر سبیل األنبیاء، و منهاج الصلحاء، 1]

فریضة عظیمة بها تقام الفرائض و ترمن المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظالم و 

؛ 215/  11تعمر االرض و ینتصف من االعداء و یستقیم االمر. وسائل الشیعة 

 . 54/  5فروع کافی 

 . 52/  5ئس القوم یعیبون االمر بالمعروف و النهی عن المنکر. فروع کافی [ ب2]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 های قهرآمیز علیه ظلم و فساداستفاده از روش

قدم بر اتخاذ در مسیر اصالحگری، هر چند حرکت فرهنگی و ایجاد تحول فکری م

گر باقی ماند و دل به های قهرآمیز است، ولی نباید همواره در مقام موعظهروش

امر و نهی کردن خوش داشت، بلکه پند و اندرز تا زمانی ارزش دارد و سبب 

ه ی اصالح باشد. آن گاشود که منشر ترثیر و تحول آفرین و مایهایفای مسؤولیت می

ی ا، در مفسدان و ستمگران کارساز نیفتاد، باید شیوهکه رهنمودها، پندها و هشداره

های قهرآمیز نیز استفاده مبارزه را تغییر داد و در صورت ضرورت از روش

فرماید: در برابر عمل ناشایست مفسدان کرد. امام باقر )ع( در ترسیم این بینش می

تمکاران و ظالمان، با قلب و زبان به انکار و مبارزه برخیزید و بر پیشانی س

ی شما اثر بکوبید، و در مسیر خدا از مالمت مالمتگران نهراسید! اگر موعظه

بخشید و آنان به سوی حق بازگشتند، دست از ایشان بردارید. همانا اهرم قهر و 

 -ورزند و در زمین قدرت را باید نسبت به کسانی روا داشت که به مردم ستم می

ای دردناکند. در برابر چنین ق شکنجهکنند. آنان مستحسرکشی می -بی دلیل 

عناصری باید مصمم به جهاد با جان باشید، همچنان که در دل باید نسبت به آنان، 

بغض و عداوت ورزید... به جهاد با متجاوزان ادامه دهید، تا به فرمان خدا گردن 

 [ . 1نهند و دست از ظلم و تجاوز بردارند. ]
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------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

[ ... فانکروا بقلوبکم والفظوا بالسنتکم و صکوا بها جباههم، و ال تخافوا فی هللا 1]

انما السبیل علی الذین لومة الئم، فان اتعظوا و الی الحق رجعوا فال سبیل علیهم، 

یظلمون الناس و یبغون فی االرض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم. هنالک 

فجاهدوهم بابدانکم... حتی یفیئوا الی امر هللا و یمضوا علی طاعته... وسائل الشیعة 

 . 54/  5؛ فروع کافی 642/  11

ستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آ

 . 1225چاپ دوم 

 استواری دین، در پرتو حکمت حق

فرماید: اسالم بر پنج پایه استوار است: نماز، زکات، امام باقر )ع( در حدیثی می

حج، روزه و والیت. زراره پرسید: از این پنج اصل، کدامیک برتر است؟ امام )ع( 

یت کلید نماز، زکات، حج و ها است؛ زیرا که والفرمود: والیت برتر از سایر اصل

باشد، و صاحب والیت )امام( کسی است که مردم را به سوی این اصول روزه می

ی والیت برترین اصل در [ . در این روایت مسرله1کند... ]چهارگانه رهبری می

میان اصول زیر بنایی اسالم شناخته شده است، و چنانچه به استدالل امام، توجه 

است منکران والیت، از این سخنان امام سوء استفاده کرده، کافی نشود، ممکن 

چنین وانمود کنند که امامان شیعه حق خودشان را از عبادت خدا هم برتر 

اند. نیز ممکن است که ناآگاهان شیعه به غلو کشیده شده و به جای اهتمام به شمرده

ست، ولی امر واجبات و محرمات شریعت، گمان کنند که محبت اهل بیت کافی ا

اگر به استدالل امام بیندیشند، خواهند یافت که برتری والیت بر سایر اصول اسالم 

از آن جهت است که والیت و رهبری رهبران الهی )پیامبر و اوصیای وی( 

ی حج و روزه ی نماز و پرداخت زکات و برگزاری بایستهی اقامهتضمین کننده

دست جاهالن و رهبران غیر الهی است. اگر والیت و حکومت و رهبری امت در 

قرار گیرد سایر اصول نیز، یکی پس از دیگری، تضعیف شده و در امت اسالمی 

از میان خواهد رفت یا تحریف خواهد شد. چنان که جهان اسالم در طول تاریخ 

ی خود به دلیل همین مشکل، همواره از حقیقت اسالم دورتر شده است. این گذشته

ی والیت به جای این که در شایان توجه است که اصوال مسرله نکته دارای اهمیت و
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ی اعتقادی صرف به خود گیرد، از ردیف اصول عقیدتی دین قرار گیرد و جنبه

جمله اعمال عبادی و اصول عملی شمرده شده، در ردیف نماز و روزه و حج و 

امت، تنها ی امرساند که ترکید ائمه )ع( بر مسرلهزکات قرار گرفته است. این می

نظر به دوست داشتن و بزرگ شمردن ائمه در فکر و عقیده نیست، بلکه باید 

ی عمل نشان داد؛ یعنی همچنان که باید عالوه بر قبول نماز و والیت را در مرحله

روزه و زکات و حج به انجام نماز و روزه... همت گمارد و صرف اعتقاد به 

ت نیز باید مورد عمل قرار گیرد و وجوب و ارزش این اعمال کافی نیست، والی

عمل به والیت ائمه این است که تنها از ایشان اطاعت شود و زمام امور دین و دنیا 

به آنان وانهاده گردد، و والی و حاکم و فرمانروای بر مردم ایشان باشند؛ چنان که 

امام صادق )ع( به لفظ والی تصریح فرمود و مشخص ساخت که مراد از این 

ی محبت و ارادت درونی صرف نیست؛ چرا که این ارادت باید به مرحله والیت،

عمل بینجامد و امام در منصب دین و دنیا، در رأس قرار گیرد. اگر عباراتی که در 

ی امامت و والیت آورده شده مورد کاوش و روایات معصومین )ع( برای مسرله

امت تنها در بعد ی امبررسی قرار گیرد، روشن خواهد شد که اهمیت مسرله

یش ی اعتقاداجتماعی آن نیز همانند جنبه -ی سیاسی اعتقادی آن نیست، بلکه جنبه

توان فهمید چرا: امامت مهم و مورد توجه بوده است. در این نگرش است که می

 [ . 2ی فرایض، قوانین و دستورات دین است ]مکمل نهایی همه

[ 6امت ریشه و اصل هر ارزش است. ][ . ام2ی اسالم است. ]امامت اساس بالنده

ها را برای [ و راه پروردگار و نوری است که ارزش5. امامت سامان بخش امت ]

 [ . 4سازد ]خلق روشن می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

االسالم علی خمسة اشیاء: علی الصالة و الزکاة والحج و الصوم و الوالیة. [ بنی1]

 قال زرارة: فقلت و 

ها مفتاحهن والوالی هو الدلیل ء من ذلک افضل؟ فقال: الوالیة افضل، النأی شی

 . 18/  2علیهن... اصول کافی 

الفرائض فانزل هللا عزوجل... الیوم اکملت  [ الباقر )ع(... و کانت الوالیة آخر2]

 . 581/  1لکم دینکم... نور الثقلین 

 . 244/  1[ الرضا )ع(: ان االمامة اس االسالم النامی... اصول کافی 2]
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 . 224ی کافی، خ [ الصادق )ع(: نحن أصل کل خیر.. روضه6]

 [ علی )ع(: االمامة نظام االمة. غرر الحکم. 5]

؛ رک: میزان الحکمة 261/  5: االمامة هی النور... نور الثقلین [ الکاظم )ع(4]

1  /152 . 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 القای روح ظلم ستیزی در پیروان

و  امام باقر )ع( هر چند برای از میان برداشتن حاکمان جائر، به قیام علنی

دید و آوری نیروی رزمی رو نیاورد؛ زیرا اصوال شرایط را متناسب نمیجمع

یاران کافی در اطراف خویش سراغ نداشت، اما روح ظلم ستیزی و انزجار از 

 دمید. فرمانروایان ستمگر را در کالبد پیروان و اصحاب خویش می

م فاسد نبود، بلکه ی علنی و مسلحانه علیه حکاامام باقر )ع( منکر جهاد و مبارزه

چنین اقدامی نیاز به نیروهایی ایثارگر و صادق داشت و امام از چنین یارانی به حد 

 فرمود: کافی برخوردار نبود. آن حضرت می

گرد امام جمع شوند، بر امام واجب  -سیصد و سیزده نفر  -هرگاه به تعداد اهل بدر 

 [ . 1شود که قیام کند و علیه حکومت اقدام نماید. ]می

چه بسا امام باقر )ع( این بیان را در پاسخ کسانی داده باشد که انتظار داشتند آن 

حضرت دست به انقالب و نهضت مسلحانه بزند، ولی امام به ایشان یادآور شده که 

از یاوران الزم برخوردار نیست. با این حال، امام باقر )ع( در راستای زنده نگاه 

ز تقویت روح ظلم ستیزی در اصحاب خود غافل داشتن اصول سیاسی اسالم، ا

نبود، و از ابراز انزجار نسبت به والیان و فرمانروایان ناصالح دریغ نداشت، بلکه 

ی در آستانه -علی بن الحسین  -فرمود: هنگامی که پدرم های مکرر میبا بیان

ز آن هایی کرد، ای خود چسبانید و به من سفارشوفات قرار داشت، مرا به سینه

پناهانی که جز خدا یاوری ندارد، بپرهیز. جمله که: ای فرزندم! از ستم نسبت به بی

فرماید: ستم در دنیا، سیاهی و ظلمات در جهان [ . در روایتی دیگر امام می2]

 [ . 2آخرت است. ]

کند، مگر این که خداوند از فرماید: هیچ کس نسبت به دیگری ظلم نمیو نیز می

نماید، اما ظلم و گناه میان انسان ا مال او را مؤاخذه کرده، تقاص میی جان یناحیه

[ . امام )ع( حتی از همگامی با ظالمان و 6و خدا، با توبه بخشیده خواهد شد. ]
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 فرماید: همدلی با ایشان نهی کرده و می

دهد و فردی که در دل از عمل کند و کسی که او را یاری میشخصی که ستم می

 [ . 5باشد، هر سه شریک جرم خواهند بود. ]میظالم راضی 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

علیه القیام و  وجب -ثالث مائة و ثالثة عشر  -[ اذا اجتمع لالمام عدة اهل بدر 1]

 . 61/  144التغییر. بحار 

[ لما حضرت علی بن الحسین )ع( الوفاة، ضمنی الی صدره ثم قال...: یا بنی 2]

 . 248/  25ایاک و ظلم من ال یجد علیک ناصرا اال هللا. بحار 

 . 212/  25[ الظلم فی الدنیا هو الظلمات فی اآلخرة. بحار 2]

اخذه هللا بها فی نفسه او ماله، و اما الظلم الذی بینه  [ ما من أحد یظلم بمظلمة اال6]

 . 221/  25و بین هللا فاذا تاب غفرله. بحار 

 . 222/  25[ العالم بالظلم و المعین له و الراضی به شرکاء ثالث. بحار 5]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 براز نفرت از فرمانروایان ناصالحا

در بخشی از روایات، امام باقر )ع( با صراحت بیشتری جباران را مورد مذمت 

قرار داده و ایشان را در نظر جامعه منفور ساخته است. آن حضرت از رسول خدا 

گوید، به سوی )ص( نقل فرموده است: سه گروهند که خداوند با آنان سخن نمی

سازد و گرفتار عذابی ها دور نمیافکند، آنان را از آلودگینمیایشان نظر رحمت 

[ . نیز 1گر.]دردناک خواهند بود: پیر زناکار، فرمانروای جبار و تهیدست خدعه

از جد خویش، پیامبر اسالم )ص( نقل کرده است: دو گروهند که شفاعت من شامل 

ن غلو و تندروی دارد آنان نخواهد شد، سلطان بیدادگر و مستبد و شخصی که در دی

[ . اظهار 2و از باورهای دینی برگشته است و اهل توبه و بازنگری نیست. ]

باشد، بلکه صریحتر از نظرهای امام در رابطه با حکام به این مقدار محدود نمی

 این گونه تعبیرها در سخنان حضرت مشهود است. 

 عرض کردم:  عقبة بن بشیر اسدی، گوید: بر امام باقر )ع( وارد شدم و
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من در میان قوم خود از حسبی عالی برخوردارم، قوم من در گذشته عریف 

[ داشتند که جان سپرد. مردم تصمیم گرفتند که مرا به 2)معاون و کارگزاری( ]

جای او به ریاست و نظارت بگمارند. نظر شما در این زمینه چیست؟ آیا این پست 

 را بپذیرم یا خیر؟ 

ی ایمان کشی، خداوند مؤمنان را به وسیلهبت را به رخ ما میامام فرمود: آیا حس

مقدار باشند؛ و کافران را به خاطر رفعت بخشیده است، هر چند در نظر مردم بی

کفرشان پست قرار داده است، هر چند در میان مردم شریف شناخته شوند! هیچ 

 که آن پست را ی تقوای الهی. اما اینکس بر دیگری برتری ندارد، مگر به وسیله

بپذیری یا خیر؟ اگر بهشت را دوست نداری، آن پست حکومتی را قبول کن؛ زیرا 

ای چه بسا سلطان ستمگر، مؤمنی را به دام اندازد و خونش را بریزد و تو که گوشه

ای، شریک در آن خون خواهی بود، در حالی از کار آن سلطان را بر عهده گرفته

ای به تو ی قابل توجه و یا حتی کمترین بهرهبهرهکه ممکن است از دنیای آنان 

 [ . 6نرسد! ]

بدبینی امام باقر )ع( نسبت به حاکمان ناالیق عصر خویش، چیزی نبود که بر اهل 

نظر مخفی مانده باشد، کسانی که با بینش ائمه و امام باقر )ع( کمترین آشنایی 

و حاکمان عصرش، دانستند که موضع آن حضرت در قبال والیان داشتند، می

 موضعی سخت خصمانه بوده است. 

[ با شناختی که از امام باقر )ع( دارد و 5ی نخع ]های برجستهیکی از شخصیت

شمارد، داند که آن حضرت، عملکرد حاکمان عصرش را نادرست و ظالمانه میمی

 گوید: به ایشان می

. آیا راهی برای من اممن از دیر زمان؛ یعنی از زمان حجاج تاکنون، والی بوده

ی خود توبه کنم؟ امام در برابر این سؤال سکوت کرده، به او هست که از گذشته

 دهد. پاسخ نمی

فرماید: خیر! راهی برای توبه نیست، کند. امام میمرد دوباره سؤالش را تکرار می

 [ . 4ای به آنان باز گردانی. ]مگر این که هر حقی را از مردم ضایع کرده

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

[ قال رسول هللا )ص(: ثالثة ال یکلمهم هللا عزوجل و ال ینظر الیهم و ال یزکیهم 1]

؛ ثواب 266/  25بار؛ و مقل مختال. بحار و لهم عذاب الیم: شیخ زان؛ ملک ج
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 . 244االعمال 

[ قال رسول هللا )ص(: صنفان ال تنالهما شفاعتی: سلطان غشوم عسوف، و غال 2]

 . 21؛ قرب االسناد 224/  25فی الدین مارق منه، غیر تائب و ال نازع. بحار 

ی قوم مهشود که هباشد و به کسی اطالق می[ عریف به معنای معاون قوم می2]

شود که این پست نوعی ارتباط با را بشناسد. از مضمون روایات استفاده می

کارهای حکومتی داشته و عریف در حقیقت نه خدمتگزار قوم، بلکه در جهت 

 کرده است. ترمین نظارت حکومت بر قوم عمل می

جعفر )ع( فقلت: انی فی الحسب الضخم من قومی و ان قومی [ دخلت علی ابی6]

ن لهم عریف فهلک، فارادوا ان یعرفونی علیهم، فما تری لی؟ قال: فقال ابوجعفر کا

)ع(: تمن علینا بحسبک؟ ان هللا تعالی رفع باالیمان من کان الناس سموه وضیعا اذا 

کان مؤمنا، و وضع بالکفر من کان یسمونه شریفا اذا کان کافرا، و لیس ألحد علی 

لک ان قومی کان لهم عریف فهلک، فررادوا ان أحد فضل اال بتقوی هللا؛ و أما قو

یعرفونی علیهم، فان کنت تکره الجنة و تبغضها فتعرف علی قومک، و یرخذ سلطان 

 ء مسلم لسفک دمه فتشرکهم فی دمه، و عسی ال تنال من دنیاهم شیئا. جابر بامری

 . 268/  8ای از یمن. لسان العرب یا قبیله« ازد»ای است از نام قبیله« نخع[ »5]

[ قلت ألبی جعفر )ع(: انی لم ازل والیا منذ زمن الحجاج الی یومی هذا، فهل لی 4]

من توبة؟ قال فسکت ثم اعدت علیه. فقال: ال، حتی تؤدی الی کل ذی حق حقه. بحار 

25  /221 . 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 امام باقر و قیام زید بن علی

هرچند قیام زید بن علی بن الحسین )ع( در عصر امام صادق )ع( صورت گرفت، 

گذشت، اما و از زمان وفات امام باقر )ع( تا زمان نهضت زید حدود هشت سال می

ی آن ها قبل مطرح بود و بارها و بارها امام باقر )ع( دربارهچنین قیامی از سال

 رموده بود. اظهار نظر ف

در بررسی زندگی سیاسی امام باقر )ع(، توجه به موضع آن حضرت در قابل 

گفت و مترصد تحقق آن بود، ضروری قیامی که زید بن علی هماره از آن سخن می

ی شخصیت زید و موضعگیری امام باقر و سایر ائمه در است. روایات در زمینه

 قبال قیام او به سه دسته قابل تقسیم است: 
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 ی اثنیروایاتی که زید بن علی را شخصیتی مثبت، ارجمند و معتقد به ائمه -1

[ معرفی 2[ و جعفر بن محمد )ع( ]2[ و نیز امامت باقرالعلوم )ع( ]1عشر ]

شناساند کند، و قیام او را در راستای اهداف ائمه و بر اساس رضایت آنان میمی

 [ . 5آورد ]ار می[ و شهادت او و یارانش را فوزی بزرگ به شم6]

توان آن را روایاتی که به ظاهر موهم قدح است، ولی پس از ترمل و دقت نمی -2

به صورت قطعی، بیانگر مذمت دانست. از این گونه روایات وجود نوعی اختالف 

نظر میان زید با امام باقر و امام صادق )ع( و اصحاب خاص ایشان استفاده 

 [ . 4شود ]می

کند و چنین شکارا زید را به ادعای امامت برای خود متهم میروایاتی که آ -2

ی ائمه )ع( نبوده، بلکه علیرغم نهی آنان و با نفی نماید که قیام او به اجازهمی

ی این [ . جرح و تعدیل و داوری درباره2امامت ایشان صورت گرفته است! ]

نکات اصلی و تعیین [ و در اینجا فقط به 8احادیث نیازمند مجالی جداگانه است، ]

 تواند در بررسی این روایات مؤثر باشد: شود. توجه به چند نکته میکننده اشاره می

سیاست کلی ائمه بر دفاع از والیت و امامت و نفی حکومت غاصبان و حاکمان  -1

اند و جور بوده است، و هیچکدام از آنان در اصل این موضوع اختالف نظر نداشته

 عمال به قیام مسلحانه روی آورده و بعضی راه تقیه را  اگر برخی از آنان

شده است که ائمه در محافل شرایط سخت تقیه، در موارد بسیاری سبب می -5

عمومی یا نزد جاسوسان حکومت و عناصر منافق یا کم ظرفیت، احکام فقهی یا 

گونه که نای بیان کنند که موافق شرایط تقیه است، نه آاعتقادی و سیاسی را به گونه

ی حق را به اصحاب و اند، )البته با رفع شرایط تقیه، نظریهخود اعتقاد داشته

 اند(. رساندهشیعیان خود ابالغ کرده و می

ها توان از یک سو به علت وجود نقلاگر نکات یاد شده مورد توجه قرار گیرد می

دیگر مالکی  ی قیام زید بن علی )ع( پی برد، و از سویو آرای مختلف در زمینه

 ی دیگر به دست آورد. در ترجیح یک نظریه بر نظریه

از جمله این که مقام تقیه همواره مقتضی آن بوده است که ائمه خود را از 

اند، دور نشان دهند و ها فعال بودههای سیاسی و خطوطی که علیه حکومتجریان

لی )ع( را هر ی چنین خط مشیی چنین بوده است که ائمه حرکت زید بن عالزمه

ای ی آن به گونهاند، اما دربارهدانستهچند به لحاظ ماهیت و هدف صحیح می

داوری کنند که قیام او موجب هجوم دستگاه خالفت به تشکیالت شیعی نشود، و چه 

بسا امتناع برخی از اصحاب امام صادق )ع( از پیوستن به زید در جهت همین 
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معنوی و قیام زید که در بیان معصومین سیاست بوده است؛ اما تریید شخصیت 

آمده، هرگز قابل حمل بر تقیه نیست؛ زیرا هیچ نیرویی ایشان را ناگزیر به تقیه در 

کرده است تا آنان نظر به مالحظات سیاسی از زید جهت بزرگداشت مقام زید نمی

 و قیام او دفاع کنند. 

ز واالیی و ارجمندی او بنابراین، دفاع ائمه از قیام زید و شخصیت وی، علتی ج

نزد ایشان نداشته است. از آنجا که خط مشی تقیه سبب شده بود اما باقر و امام 

ه ای را بهای عقیدتیصادق )ع( حمایت علنی از قیام زید نکنند و نیز قیام او تنش

دنبال داشت، برخی از شیعیان به گمان این که زید بن علی از نظر امام صادق، 

داند، نزد آن حضرت لب نفی است و امام حرکت او را باطل میدارای شخصیتی م

گیرد و گشایند تا از زید به بدی یاد کنند! اما امام صادق جلو ایشان را میمی

یعنی؛ اقدام به چنین کاری نکن و « ال تفعل رحم هللا عمی زیدا...»فرماید: می

د. تصریح ائمه به را مورد رحمت قرار ده -زید  -سرزنش منمای! خداوند عمویم 

امیه کنند که بنیشخصیت واالی زید و درستی قیام وی آنگاه صورتی علنی پیدا می

د بن سازد. زیاز میان رفته و دیگر تریید زید خطری را متوجه تشکیالت شیعی نمی

موسی بن جعفر از کسانی است که در عصر خالفت مرمون در بصره خروج کرد 

تش زد، او را دستگیر کردند و نزد مرمون فرستادند، العباس را آهای بنیو خانه

بخشم و سپس به علی مرمون گفت او را به حرمت برادریش با علی بن موسی می

بن موسی گفت: اگر برادر شما خروج کرد و چنین و چنان کرد، قبل از او زید بن 

ملی یرا عکشتم؛ زعلی نیز قیام نمود و کشته شد. و اگر به خاطر شما نبود او را می

 که مرتکب شده است، کوچک نیست. 

حضرت رضا )ع( در پاسخ مرمون فرمود: برادر مرا با زید بن علی قیاس مکن! 

زیرا زید بن علی از دانشمندان خاندان پیامبر )ع( بود، برای خدا غضب کرد و با 

 -جعفر بن محمد  -دشمنان خدا جنگید تا در راه خدا کشته شد. پدرم از پدر خویش 

فرود: خداوند عمویم زید را مورد رحمت قرار دهد؛ زیرا قل کرد که آن گرامی مین

شد به آن او در طلب خشنودی و رضای آل محمد بود و اگر در قیام خود پیروز می

کرد... مرمون پرسید: مگر زید بن علی از جمله کسانی چه دعوت کرده بود وفا می

حضرت رضا )ع( فرمود: خیر! زید نیست که بدون حق ادعای امامت کرده است؟ 

کرد که صالحیت آن را دارا نباشد، او ادعای امامت نداشت و به چیزی دعوت نمی

گفت: من شما را به آن چه مورد رضای خاندان رسالت است دارای تقوا بود و می

 [ . 1خوانم. ]فرا می

 حقانیت شود که آن چه در محافل خصوصی ائمه نسبت بهاز این حدیث استفاده می
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العباس که در آن روز مخالف شده است، حتی به گوش بنیقیام زید مطرح می

اطالع بوده آمدند نرسیده و فردی چون مرمون از آن بیامیه شمار میحکومت بنی

دارد که دوران آن تقیه گذشته است و زمانی امام رضا )ع( صریحا آن را اعالم می

کند، از نظر کمی اندک و از ای امامت میاست. روایاتی که زید را متهم به ادع

تواند با روایات مدح او نظر سند ضعیف و غیرقابل اعتماد است و آن روایات نمی

اند به جهت شرایط و مقتضیات و امکانات زمان بوده مقابله نماید. در پیش گرفته

 است. 

برای ی اجتماعی را پس از شهادت حسین بن علی )ع( سایر ائمه هرگز زمینه -2

قیامی علنی و گسترده مناسب نیافتند، و با این که با تعالیم خویش، بغض ظالمان و 

های علنی که کردند، ولی از اقدامحاکمان غاصب را در قلب شیعیان خود تقویت می

داد و بنیاد معارف ی نظام حیاتی شیعه را در معرض متالشی شدن قرار میشالوده

 نمودند. ی میکرد، جلوگیرشیعی را تهدید می

ی زیان به موجودیت مبارزه با حاکمان مستبد و فسادگر در هر شکلی که مایه -2

شد مورد منع آنان نبود، بلکه خود عمال در آن راستا قدم بر تشکیالت شیعی نمی

 داشتند. می

ها در های الهی از واالترین سعادتشهادت و کشته شدن در راه خدا و ارزش -6

ای را به خاطر حفظ جان و فرار از آید، و هرگز وظیفهشمار میمکتب اهل بیت ب

 اند. مرگ ترک نکرده و ترک آن را اجازه نداده

 فلسفه نهی از قیام زید: 

ماند این است که اگر اصل قیام زید مورد امضای سؤالی که در این میان باقی می

یهای مکرری که آمده است پس نهائمه بوده و حرکت او صحیح و بایسته بشمار می

 از سوی امام و امام صادق )ع( نسبت به قیام او صورت گرفته است، چیست؟ 

پاسخ این است که اگر روایات مدح را بپذیریم و روایات قدح را ضعیف و ناتوان 

ی جمع میان نهی از قیام زید و ستایش مقام علمی و بشناسیم، در این صورت الزمه

ی ائمه، به جهت دلسوزی و شفقت و ارشادی بوده عملی او این است که بگوییم: نه

است. نهضت زید از نظر خود او امری بایسته و ضروری بود، او دیگر طاقت 

گر ظلم و امیه به ساحت رسول خدا و نظارهحرمتی بنینداشت که شاهد بی

 دید، اما ائمه )ع(عدالتی آنان باشد، و تنها راه را در جهاد مسلحانه علیه آنان میبی

از سوی دیگر، با این که در اصل ضرورت مبارزه با کفر و ظلم با او هم نظر 

بودند، ولی بر اساس اطالعاتی که تنها در اختیار آنان بود و بینشی که نسبت به 

شرایط سیاسی داشتند، حرکت نظامی و نهضت مسلحانه را تنها راه ممکن و 
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ی واجب، موظف به گونهدادند. در نگاه ائمه )ع( زید به ضروری تشخیص نمی

ای داشت، هرگز او را به ترک تکلیف قیام نبود زیرا اگر او به راستی چنین وظیفه

کردند. از سوی دیگر قیام او ممنوع و باطل نیز نبود؛ زیرا اگر الهی دعوت نمی

[ در 14کردند. ]حرکت او باطل و حرام بود، هرگز ائمه وی را به نیکی یاد نمی

توان فرض کرد این است که زید برای مقابله با کفر و فساد که می نتیجه تنها راهی

ی امیه، میان دو راه مخیر بوده است: راه قیام علنی و راه مبارزهحاکمان بنی

تر دانست و ائمه راه دوم را شایستهپنهانی. او راه اول را ضروریتر می

و را از قیام مسلحانه شمردند. از این رو، برای راهنمایی وی، سعی داشتند تا امی

منع کنند. چنین است که گاه، کشته شدن سریع او و عدم پیشرفت نظامی را به او 

وفایی مردم را. سرانجام، زید راه خویش را [ و زمانی بی11شدند. ]متذکر می

های مضاعف هشام به خاندان رسول هللا )ص( و انتخاب کرد و در پی بی حرمتی

ی حضرت رضا )ع(، برای خدا و در زد و به فرمودهبه شخص وی، دست به قیام 

راه خدا به شهادت رسید. و بر اساس روایاتی که از رسول خدا )ص( نقل شده 

نهند و به بهشت وارد است: زید و یارانش در قیامت گام بر گردن مردمان می

ک حکمت نبود. اگر در[ . با این همه، نهی ائمه )ع( از قیام، نیز بی12شوند. ]می

ی تاریخی جوانب این نهی برای معاصران میسر نبود، برای ما که از این فاصله

 ها و نتایج و پیامدهای آن قیام باشیم، درک آن دشوار نیست. توانیم شاهد بازتابمی

نچه ای مقدس به آقیام زید برای او به صورت یک تکلیف شناخته شد و او با انگیزه

رکت او به شدت و به سرعت سرکوب شد، و تشخیص داده بود عمل کرد، ولی ح

آن چه با بدن و سر او انجام دادند، بر رعب و وحشت مردم و سکوت و خفقان 

اهداف  ها وفضای سیاسی افزود و منحرفان و سست باوران با تبلیغ نادرست اندیشه

ی متشکل های فکری و عقیدتی نادرستی را پدید آوردند و در جبههوی، جریان

عاب زیدیه شکل گرفت! قیام و شهادت زید هر چند در خراسان بازتاب شیعه، انش

ی های نهانای پیدا کرد و شیعیان خراسان به جنبش آمدند و حرکتوسیع و گسترده

[ و این جریان همواره گسترش 12خود را علیه دستگاه خالفت آشکار ساختند ]

زوال خالفت امویان،  یافت تا به اضمحالل خالفت امویان انجامید، اما سوگمندانه

ی اسالمی نگشود و از شدت جور و استبداد نکاشت، چه، مشکلی را از جامعه

عباسیان بر جای امویان تکیه زدند و راه ایشان را پی گرفتند! هرچند این مشکالت 

ی زید بن علی صورت نگرفت و او تنها به آنچه تکلیف ها از ناحیهو انحراف

دیدند که از دید زید بن ی امامان )ع( افقهایی را میدانست عمل کرد، ولخویش می

 بینی نبود! علی که فاقد بینش امامت بود قابل پیش
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------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 11؛ بحار 216/  5؛ اثبات الهداة 148/  1؛ االرشاد 222کفایة االثر  [ رک:1]

 /61 . 

 ؛ اشعار زید بن علی در رثای امام باقر )ع(. 285/  2[ مناقب 2]

و  224/  2شهر آشوب ؛ مناقب ابن241و  224[ اختیار معرفة الرجال 2]

 . 25/  11؛ بحار 262

؛ وسائل الشیعة 25، باب 1ا ؛ عیون اخبار الرض114/  2ی کافی [ روضه6]

11  /24 . 

 . 52؛ مقاتل الطالبین 25، باب 1؛ عیون اخبار الرضا 224[ امالی صدوق 5]

 . 221/  2؛ مناقب 181/  2؛ مروج الذهب 254/  1[ رک: اصول کافی 4]

 . 252/  64؛ بحار 221/  5؛ اثبات الهداة 156[ رک: اثبات الوصیة 2]

 ن علی )ع(. [ رک: سیره و قیام زید ب8]

 . 268/  1[ عیون اخبار الرضا 1]

 . 62؛ زید الشهید 241/  1[ رک: مرآة العقول 14]

؛ 262/  2؛ کشف الغمة 281/  1؛ الخرائج و الجرائح 154[ اثبات الوصیة 11]

؛ 221/  5؛ اثبات الهداة 182/  12؛ احقاق الحق 214-218الفصول المهمة 

 . 162نور االبصار، شبلنجی 

 . 641/  1؛ تنقیح المقال 61/  11؛ بحار 228فایة االثر [ ک12]

 . 224/  2[ تاریخ یعقوبی 12]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 امام باقر، در آینه اندیشه ها

دهد و گرما درخشد و روشنی میآفتاب اگر هزاران منکر داشته باشد، چون می

های خویش است. آنان که چشم فرو بسته بخشد، خود بهترین گواه و مؤید ارزشمی

اند، و اند، خود را از فیض آفتاب محروم کردهی تعصب فرو بردهو سر در حفره

ی اند، خود نور یافته و به چشمهاشتهی اندیشه در برابر درخشش آن وادآنان که آینه
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 اند. خورشید راه جسته

های درخشانی است که هر بینای محقق و اندیشمندی امام باقر )ع( از جمله چهره

های خویش واداشته است. ستایشگران او، تنها شیعیان را به تعظیم و تکریم ارزش

میه را باور نداشته و بر اند، بلکه بسیاری از آنان که راه اماو پیروان وی نبوده

ی اند، زمانی که با چهرهی خلفا، نقدهای شدید و تندی نوشتهبینش شیعه درباره

اند، لب به تحسین و روشن و انکارناپذیر علمی و عملی باقرالعلوم )ع( مواجه شده

 اند. ستایش گشوده

 لعن و ترین آنان کهها از سوی منکران امامیه و شیعه و حتی متعصباین ستایش

دهد که جایگاه علمی و عملی اند، نشان میشمردهطعن بر شیعه را ضروری می

امام باقر )ع( در جهان اسالم به حدی بارز و متعالی است، که قابل چشم پوشی 

دهد که تعظیم و تکریم شیعه نسبت به آن نبوده و نیست. از سوی دیگر نشان می

شد. بر این اساس، جا دارد که نخست باگرایی نمیحضرت، ناشی از تعصب و فرقه

 به طرح آرای اهل سنت بپردازیم؛ زیرا: 

 بهتر آن باشد که سر دلبران 

 گفته آید از زبان دیگران 

ه( در کتاب حلیة االولیاء و  624حافظ ابونعیم احمد بن عبدهللا اصفهانی )م  -

 نویسد: طبقات االوصیاء می

ا در منابع حدیثی ابوجعفر محمد بن علی های مورد استناد و اتکاز جمله شخصیت

الباقر است. او از خاندان نبوت بود و میان موقعیت واالی دینی و جایگاه رفیع 

ی رخدادها و مسایل مستحدثه و نیز موضوعات اجتماعی جمع کرده و در زمینه

ها ریخت و از خطیر و مهم صاحبنظر بود. در راستای بندگی و عبادت خدا اشک

 [ . 1داشت ]های لفظی و برتری جویانه باز میگیریمراء و در

 نویسد: ه( در کتاب التذکرة می 512جوزی )م عالمه سبط ابن -

او )ابوجعفر محمدالباقر( شخصیتی دانشمند و عابد و مورد اطمینان بود که 

 [ . 2اند ]پیشوایان اهل سنت، مانند ابوحنیفه و غیر او، از وی حدیث نقل کرده

 نویسد: ه( در کتاب البدایة و النهایة می 226یر )م کثابن -

طالب، ابوجعفر الباقر است. مادرش ام او محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی

باشد. وی از تابعان واالمقام و بسیار بلند مرتبه و عبدهللا دختر حسن بن علی می

دت و شرف، ی علم و عمل و سیاهای بارز امت اسالمی در جنبهیکی از شخصیت

ای است که شیعه به امامت آنان اعتقاد گانهی دوازدهآید. او از جمله ائمهبشمار می
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 [ . 2دارد.. ]

ه( در کتاب سیر اعالم  268شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذهبی )م  -

نویسد: ابوجعفر محمد بن علی، جامع علم و عمل و سیادت و شرف و النبالء می

ود و شایستگی خالفت رسول هللا را داشت، او یکی از ائمه دوازده وثاقت و متانت ب

باشند و ی امامیه است و آنان قایل به عصمت وی میی مورد تکریم شیعهگانه

 [ . 6ی معارف دینی باور دارند... ]شناخت او را نسبت به همه

 نویسد: ه( در کتاب الفصول المهمة می 855صباغ مالکی )م ابن -

ع ی دانش و جاماند که او شکافندهی محمد بن علی بن الحسین گفتهدرباره اهل دانش

ی خویش است. ی معارف در جامعهی مرتبهی علم و باال برندهو گسترش دهنده

قلبش پاکیزه و عملش بالنده و منزه و نفسش طاهر و اخالقش شریف بود، و عمرش 

عالیترین درجات تقوا راه یافت. را در اطاعت خداوند متعال به پایان رسانید و به 

ی او گفته است: تنها محمد بن علی الباقر از میان [ درباره5صاحب ارشاد ]

برادرانش، جانشین وصی پدر و قائم به امر امامت بود، و بر دیگران از جهت 

 فضل و دانش و زهد و 

 ه( در کتاب سبائک 1264محمد امین سویدی )م  -[ . 4سیادت برتری داشت... ]

ی علوم دین و سنن نویسد: معارفی که از سوی ابوجعفر الباقر در زمینهالذهب می

ی اسالمی ظاهر گشت از هیچ یک از ها و فنون ادب در میان جامعهو سیره

های شخصیت وی بسیار است که فرزندان حسین )ع( آشکار نشد. مناقب و ارزش

احمد بن  -[ . 2ندارد. ] ها رای آنکتابی چون سبائک مجال و گنجایش طرح همه

 نویسد: ه( در کتاب الصواعق المحرقة می 126حجر الهیتمی المکی )م 

ی پرچم دانش است، قلبش مصفا او باقرالعلم و جامع و گسترش دهنده و بر افرازنده

و علم و عملش پاکیزه و بالنده و نفسش طاهر بود... در مقامات عارفان حایز 

ی سلوک و معارف، وصیف آن ناتوان است. در زمینهجایگاهی است که زبان از ت

 -[ . 8طلبد. ]ها فرصتی گسترده میاز او کلمات بسیاری رسیده که طرح آن

نویسد: ابوجعفر خیرالدین زرکلی )از نویسندگان معاصر( در کتاب االعالم می

و  ی شیعه امامیه است. وی فردی پارساگانهی دوازدهالباقر پنجمین امام از ائمه

 [ . 1های علمی صاحب نظر بود. ]ی تفسیر و دیگر زمینهعابد و در زمینه

 ه( در کتاب جوهرة الکالم آورده است:  1244محمد بن عبدالفتاح الحنفی )م  -

ی باقر در طالب )ع( است که باقر نامیده شد. واژهمحمد بن علی بن حسین بن ابی

های آن ها و پنهانیر ساختن گنجی زمین به منظور آشکالغت به معنای شکافنده
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های پنهان معارف و حقایق احکام و است. وی را از آن جهت باقر نامیدند که گنج

ای است واضح که جز بر کوردالن ساخت. این نکتهحکمت و لطایف را ظاهر می

 [ . 14مخفی نخواهد بود... ]

سیاری از مورخان بیانی معروف و مشهور از عبدهللا بن عطاء نقل شده است که ب -

اند. عبارت وی چنین است: هرگز ندیدم که دانشمندان در و محققان بدان اشاره کرده

مایه بنمایند، آن گونه که در برابر باقرالعلوم، کوچک و کم برابر کسی حقیر و کم

 [ . 11رسیدند. ]دانش به نظر می

 در برخی از تعبیرهای این روایت آمده است: 

این که فردی مسن و جلیل القدر بود، وقتی در مقابل باقرالعلوم حکم بن عیینه با 

نمود که در برابر معلم زانو زده، در حال گرفت، مانند کودکی می)ع( قرار می

 [ . 12فراگیری دانش باشد. ]

ی ای است از آن چه مورخان و محققان اهل سنت دربارهها، گوشهاین بیان

 [ . 12]اند. شخصیت امام باقر )ع( آورده

ای که شایان توجه است و نباید آن را از نظر دور داشت، این است که بینش نکته

ی خالفت و وصایت و خاص امام باقر )ع( و سایر ائمه معصومین )ع( درباره

تفاوت آرای ایشان در مسایل شرعی و عقیدتی با بسیاری از مذاهب اهل سنت، 

بوده است که منکران امامت  خلفا و علمای زمان خویش، همواره از عواملی

ند، اما اایشان، شخصیت واقعی آنان را نادیده گرفته و با سکوت از کنار آن گذاشته

بینیم که مراتب عالی علمی و عملی امام باقر )ع( در حدی بوده با این وصف، می

ی تالشی که در باطل ساختن است که حتی منکران مقام امامت و والیت، با همه

اند، از مدح و ستایش ایشان لب فرو نبسته و به دادهید امامیه به خرج میبینش و عقا

اند، ولی نباید انتظار داشت که آنان حق علم و تقوای عالی آن امام اذعان داشته

مطلب را در این زمینه ادا کرده و تمام مطلب را گفته باشند؛ زیرا باورهای عقیدتی 

ی های تاریخب اربعه، خواه ناخواه بر بینشآنان و دلبستگی ایشان به یکی از مذاه

گذارد. به عنوان های علمی و دینی ترثیر میهای آنان نسبت به شخصیتو داوری

ه( که در کتاب الطبقات الکبری  224سعد )م نمونه باید اشاره کرد به ابن

نویسد: ابونعیم الفضل بن دکین، گفته است: ابوجعفر محمد بن علی... کان ثقة می

سعد در حالی این [ . ابن16یر العلم والحدیث و لیس یروی عنه من یحتج به. ]کث

مطالب را نوشته است که اوال کرسی تدریس امام باقر )ع( از نظر گستردگی 

نظیر بوده است، و ثانیا بسیاری از اصحاب و شاگردان و راویان احادیث آن کم
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باشند. در ال حدیث میهای مشهور و شناخته شده و معتبر رجحضرت، از چهره

ی اهل سنت توان دید که مورد اعتماد و قبول عامهها، کسانی را میمیان آن چهره

 باشند، از آن جمله: نیز می

 ه(، از رجال صحاح سته.  115عمر بن دینار )م  -

 ه(، از رجال صحاح سته.  152عبدالرحمن بن عمر االوزاعی )م  -

ی صحاح اهل سنت به روایت ه(، کتب ششگانه 154عبدالملک بن عبدالعزیز )م  -

 اند. وی احتجاج کرده

 ه(.  156قرة بن خالد السدوسی )م  -

ی او گفته است: همگان بر تقدم و ثقه ه(، ذهبی درباره 122محمد بن المنکدر )م  -

 بودن وی اجماع دارند. 

هور های مشه(، او از رجال صحاح سته و از شخصیت 121یحیی بن کثیر )م  -

ی او آورده است: یحیی بن کثیر، رجالی و حدیثی است. کتاب طبقات الحفاظ درباره

 [ . 15کند. ]فردی ثقة است که جز از افراد موثق نقل حدیث نمی

ه(، که مالک بن انس، سفیان بن عیینه و اوزاعی و... از او  126الزهری )م  -

 اند. حدیث نقل کرده

 ه(، از بزرگان شیوخ مالک بن انس.  124ربیعة بن عبدالرحمن )م  -

ی وی گفته است که او ثقه و دارای ه(، نسائی درباره 125بکر )م عبدهللا بن ابی -

ی او گوید: ثقه است و سعد دربارهقدرت ثبت و حفظ حدیث بوده است، و ابن

 [ . 14روایات فراوان دارد. ]

امام باقر )ع( نقل حدیث و جز اینان، راویان مشهور و مورد اعتماد فراوانی از 

های معتبر اهل سنت به آیند و کتاباند که از رجال صحاح سته بشمار میکرده

 [ . 12اند. ]روایات آنان استناد جسته و اعتماد نموده

سعد در کتاب الطبقات الکبری سخنی است گردد که سخن ابنبا این بیان، آشکار می

 ها اعتراف دارد. که خود بدانهایی است دلیل، بلکه مخالف واقعیتبی

سعد شاگردان و اصحاب امام باقر )ع( را در میدان شک، آنچه سبب شده تا ابنبی

اعتبار و حجیت سخن، کم بها جلوه دهد، چیزی جز موضعگیری فکری یا سیاسی 

در قابل بینش امامیه نبوده است؛ زیرا برای مخدوش ساختن یک بینش و اندیشه، 

برند، و زمانی که شخصیت وی، شه و بانی آن را زیر سؤال میمعموال صاحب اندی

ی ی آراناپذیر باشد، شاگردان و اصحاب او را، که مبلغ افکار و ترویج دهندهخدشه

 اندازند. ای از اعتبار میباشند به گونهاو می
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به هر حال، با شرایط فکری حاکم بر نظام سیاسی و محافل علمی اعصار پیشین، 

توان داشت. ولی آنچه هم اکنون از الطبقات الکبری نقل انتظار نمی جز این هم

کردیم، گواهی است بر صدق سخن پیشین ما، که به حق درخشش انکارناپذیر 

سیمای معصومین و اهل البیت )ع(، تا بدان جا بوده که منکران افکار و عقاید و 

ه، لب ها را نادیده گرفتوهاند آن جلمخالفان مشی سیاسی و عقیدتی آنان نیز، نتوانسته

 فرو بندند! 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 184/  2[ حلیة االولیاء 1]

 . 262[ التذکرة 2]

 . 241/  1[ البدایة والنهایة 2]

 . 641/  6[ سیر اعالم النبالء 6]

، 2باشد که در ج شیخ مفید می« صاحب ارشاد»صباغ مالکی از [ منظور ابن5]

 کتاب االرشاد به مطلب یاد شده تصریح کرده است.  155ص 

. نظیر این بیان را محمد بن طلحة القرشی العدوی 214-211[ الفصول المهمة 4]

 آورده است.  54/  2السؤول الشافعی در کتاب مطالب 

 . 26[ سبائک الذهب 2]

. نظیر این سخن را المناوی در کتاب الکواکب الدریة 214[ الصواعق المحرقة 8]

 آورده است.  146/  1

 . 122/  2[ اعالم 1]

 . 122-125[ جوهرة الکالم 14]

؛ 52؛ روض الریاحین، عبدهللا بن اسعد الیافعی 268/  1[ مرآة الجنان 11]

 . 161/  1ذرات الذهب ش

 . 184/  2[ حلیة االولیاء 12]

/  2های فزونتر مراجعه شود به: وفیات االعیان [ برای اطالع از منابع و نقل12]

؛ 111؛ اخبار الدول 142/  6؛ الوافی بالوفیات 112/  1؛ تذکرة الحفاظ 216

؛ جامع 12؛ الروضة الندیة 221؛ اسعاف الراغبین 212/  1شرح الشفا للخفاجی 

 . 12/  1کرامات االولیاء 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

 . 226/  5[ الطبقات الکبری 16]

 . 121/  1[ طبقات الحفاظ 15]

 . 146/  5[ تهذیب التهذیب 14]

 - 2[ برای اطالع بیشتر رجوع شود به: االمام الصادق والمذاهب االربعة )12]

1 / )664 - 654 . 

یخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تار

 . 1225چاپ دوم 

 اطالق شی بر خداوند

ء بر خداوند اطالق شود؟ ی شیاز امام باقر )ع( سؤال شد: آیا درست است که واژه

ء بر خداوند درست است؛ زیرا این اطالق او را امام فرمود: بلی، اطالق لفظ شی

ء بر هر چیزی اطالق ی شی[ یعنی واژه1آورد؛ ]از حد تعطیل و تشبیه، بیرون می

ی خدا بکار ببریم، شود که وجود دارد، و اگر این واژه را نتوانیم دربارهمی

اش این است که همواره ساکت بمانیم و راه اندیشه را تعطیل اعالم کنیم. از الزمه

ی وجود نهفته نیست تا اطالق آن بر خداوند ء نحوهسوی دیگر در معنای شی

 به غیر شود. موجب تشبیه خدا 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 2ء، حدیث [ اصول کافی، باب اطالق القول بانه شی1]

روه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گ

 . 1225چاپ دوم 

 ارجاع امت به قرآن و افشای چهره عالم نمایان

پس از رسول خدا، ظاهرا قرآن، به عنوان منبع اصلی شناخت مسایل عقیدتی و 

ی اسالمی باقی ماند، اما از آن جا که این منبع ژرف عبادی و سیاسی، در جامعه

های سیاست، این مفسران واقعی پیام وحی داشت و دستنیاز به مفسرانی آشنا با 

السالم( را در جامعه منزوی ساخته بود، با گذشت زمان، نیازهای )اهل بیت علیهم

های عبادی و مسایل مستحدث یکی پس از دیگری رخ نمود و اعتقادی و پرسش
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 وابیشدند، ناگزیر باید جکسانی که در جامعه به عنوان عالم و محدث شناخته می

 دیدند! را برای هر پرسش و مسرله تدارک می

ی معارف قرآنی از یک سو، و عدم آشنایی ی کامل آنان بر مجموعهعدم احاطه

ری و گی وحی از سوی دیگر، سبب گردید تا با قیاس و توجیهآنان با فرهنگ ویژه

اساس، ریشه و اقوال بیاستحسان و تکیه بر آرای شخصی و گاه احادیث بی

 ای را ابراز کرده و یا فتوایی دهند.یدهعق

های اساسی مبارزه با این مشکل، بازگرداندن مردم به قرآن و بنابراین، یکی از راه

هشدار دادن آنان نسبت به آرای ساختگی و غیر مستند به وحی بود. امام باقر )ع( 

د مستنفرمود: هرگاه من حدیث و سخنی برای شما گفتم، ریشه و در این راستا می

قرآنی آن را از من جویا شوید. سپس آن حضرت در برخی سخنانش فرمود: پیامبر 

)ص( از قیل و قال )بگو مگو و مشاجره( و هدر دادن و تباه ساختن اموال و پرس 

و جوی زیاد، نهی کرده است. به آن حضرت گفته شد: این مطالب در کجای قرآن 

ال خیر فی کثیر من نجواهم »آمده است آمده است؟ امام باقر )ع( فرمود: در قرآن 

کند [ . )این آیه داللت می1«. ]اال من امر بصدقة او معروف او اصالح بین الناس

که بیشتر سخنان نجوایی و به درازا کشیده فاقد ارزش است، مگر سخنی که در آن 

الکم وو ال تؤتوا السفهاء ام»امر به انفاق یا کار نیک و یا اصالح میان مردم باشد(. 

شود که اموال را نباید در [ . )از این آیه استفاده می2« ]التی جعل هللا لکم قیاما

[ . 2«. ]ال تسئلوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم»معرض نابودی و تباهی قرار داد.( 

نمایاند که هر سؤالی شایسته و مفید و مثبت نیست، و چه بسا )و این آیه می

 [ . 6نگرانی خود انسان بینجامد(. ]هایی که به ناراحتی و پرسش

ی قرآن گرایی را در میان اهل امام باقر )ع( با این شیوه، در صدد بود تا روحیه

های سطحی و ی اسالمی تقویت نماید، و از این طریق انحراف بینشدانش و جامعه

ها، با عالم نمایان خود محور را به مردم یادآور شود؛ چه، در برخی مباحثه

 ی فزونتر به این نکته پرداخته است: صراحت

ی قرآن از شما ام تا مطالبی دربارهحسن بصری نزد امام باقر )ع( آمد و گفت: آمده

 بپرسم. 

 امام فرمود: آیا تو فقیه اهل بصره نیستی؟ 

 شود. پاسخ داد: این چنین گفته می

دریافت امام فرمود: آیا در بصره شخصی هست که تو مسایل و احکام را از او 

 کنی؟ 

ی مردم بصره، مسایل دینشان را از تو پاسخ داد: خیر. امام فرمود: بنابراین، همه
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 گیرند؟ می

گفت: آری. امام باقر )ع( فرمود: سبحان هللا! مسؤولیت بزرگی را به گردن 

 دانم واقعا تو آن را گفته ایاند که نمیای. از جانب تو سخنی برایم نقل کردهگرفته

 اند. دروغ بسته یا بر تو

اند که تو معتقدی حسن بصری گفت: آن سخن چیست؟ امام فرمود: مردم گمان کرده

خداوند امور بندگان را به خود آنان تفویض کرده است! حسن بصری سکوت 

ی گفت! امام باقر )ع( برای این که وی را به ریشهاختیار کرده و هیچ نمی

مل اصل کج فهمی او، ناتوانی در فهم اشتباهش متوجه سازد و بنمایاند که عا

 ای روشن آورد و گفت: معارف قرآن است، برایش نمونه

اگر خداوند در قرآنش به کسی ایمنی داده باشد، آیا براستی پس از این ایمنی 

تضمین شده از سوی خدا، بر او ترسی هست؟ حسن بصری گفت: خیر، ترسی بر 

 او نخواهد بود. 

خوانم و سخنی با تو دارم، من گمان ای را برایت میاکنون آیهامام باقر )ع( فرمود: 

ی صحیح تفسیر کرده باشی، و اگر غلط تفسیر کنم که آن آیه را به گونهنمی

و جعلنا »ای و هم پیروانت را. آن آیه این است: ای، هم خودت را هالک کردهکرده

لیالی  یها السیر سیروا فیهابینهم و بین القری التی بارکنا فیها قری ظاهرة و قدرنا ف

 [ . 5«. ]و ایاما آمنین

ای مراد از سرزمین مبارک و امن، سرزمین مکه است؟ آیا کسانی ام که گفتهشنیده

گیرند و در مسیر کنند مورد هجوم راهزنان قرار نمیکه برای حج به مکه سفر می

گفت: چرا. دهند؟ حسن بصری آن هیچ ترسی ندارند و اموالشان را از دست نمی

امام فرمود: پس چگونه ایمن هستند و امنیت دارند؟! این آیه مثالی است که خداوند 

ی های ما اهل بیت رسالت، بیان داشته است. ما سرزمین مبارکیم و سرزمیندرباره

آشکار )قری ظاهرة( نمایندگان و فقهای پیرو ما هستند که میان ما و شیعیانمان 

مثالی است از « قدرنا فیها السیر»رساندند. ا به آنان میقرار دارند و مطالب ما ر

مثالی است از تهییج مردم برای « سیروا فیها لیالی و ایاما»حرکت و کاوش علمی. 

ی حالل و حرام و واجبات و احکام از اهل بیت )ع(. ی دانش در زمینهکسب هماره

ز شک و هرگاه مردم از این طریق معارف دین را دریافت کنند، ایمن ا

ای! سخنی به اند... ای حسن بصری! اگر به تو بگویم جاهل اهل بصرهگمراهی

ام، از اعتقاد به تفویض، اجتناب کن؛ زیرا خداوند به دلیل ضعف و گزاف نگفته

سستی، تمام کار خلق را به ایشان وا ننهاده و از سوی دیگر ایشان را بنا روا بر 

ای از امام باقر )ع( با قتادة یر چنین مباحثه[ . نظ4گناهان مجبور نساخته است. ]
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بن دعامة نیز نقل شده است: قتادة بن دعامة از محدثان و مفسران مشهور اهل سنت 

ای؟ آید. امام به او فرمود: آیا تو فقیه اهل بصرهاست و از فقهای بصره به شمار می

را بر اساس شناخت  کنند. امام باقر )ع( فرمود: آیا قرآنقتاده گفت: چنین گمان می

کنی یا از روی ناآگاهی؟ قتاده گفت: بر اساس علم و مبانی علمی، و علم تفسیر می

ی، از تو کنکنم. امام فرمود: اگر براستی بر اساس علم تفسیر میقرآن را تفسیر می

 «قدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین»ی کنم که مراد از آیهسؤال می

ای همانند سخنان حسن بصری ابراز داشت، و امام همان پاسخ تاده نظریهچیست؟ ق

 [ . 2را به او یادآور شدند. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 116[ نساء / 1]

 . 5[ نساء / 2]

 . 141[ مائده / 2]

 . 222[ اختصاص مفید 6]

 . 18[ سبر / 5]

 . 222[ االحتجاج / 4]

 . 261/  64[ بحار 2]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 ابراهیم فرزندش را کجا میخواست ذبح کند

السالم کجا السالم پرسیدم: حضرت ابراهیم علیهامام باقر علیه محمد گوید: از

 خواست فرزندش را ذبح نماید؟ می

 ی وسطی. فرمود: در جمره

 السالم چه رنگی بود؟ و از کجا فرود آمد؟ سؤال کردم: قوچ ابراهیم علیه

فرمود: به رنگ کبود و دارای شاخ بود، و از آسمان بر کوه ایمن از مسجد منی 

خورد، و در همانجا رفت و در آنجا میود آمد، و آن قوچ در زمین سبزی راه میفر

 کرد. ریخت و بول میپشکل می

علی، عن أبیه، عن أحمدبن محمد و ابن محبوب، عن العالء، عن محمد قال: سرلت 
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السالم أن یذبح ابنه؟ قال: علی الجمرة السالم: أین أراد ابراهیم علیهأباجعفر علیه

 ی. الوسط

 السالم ما کان لونه؟ و أین نزل؟ و سرلته عن کبش ابراهیم علیه

فقال: أملح، و کان أقرن، و نزل من السماء علی الجبل األیمن من مسجد منی، و کان 

 [ . 1یمشی فی سواد، و یرکل فی سواد، و ینظر و یبعر و یبول فی سواد. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 ، عن الکافی. 12ح  121ص  12[ بحاراألنوار: ج 1]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 اقتصاد و حسابگری در معیشت

ها نهفته است در شناخت عمیق دین، شکیبایی بر ی کمالم باقر )ع(: همهاما

 [ . 1ها و حسابگری در معیشت و امور اقتصادی. ]ها و ناگواریسختی

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

[ االمام الباقر )ع(: الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین، و الصبر علی النائبة و 1]

 . 2حدیث  225تقدیر المعیشة. تحف العقول 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 رامر به معروف و نهی از منک

احساس مسؤولیت فرد در جامعه و دلبستگی وی به سرنوشت مردم و سالمت 

ها و انحرافات محیط اجتماعی خود، نگرانی وی را خواه ناخواه، نسبت به کجروی

دهد. امر به انگیزد و او را در مقام امر به معروف و اصالحگری قرار میبر می

معی و گروهی و معروف، وظیفه و ارزشی است که در جامعه و در محیط ج

فرماید: ی اهمیت آن میباشد، امام باقر )ع( در زمینهروابط اجتماعی قابل طرح می
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امر به معروف و نهی از منکر دو خوی و خصلت الهی است، آن که این دو 

ها اهتمام ورزد( خداوند او را عزت بخشد و آن کس که خصلت را یاری دهد )به آن

 [ . 1اوند او را خوار گرداند. ]این دو مهم را خوار شمارد، خد

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 فمن[ االمام الباقر )ع(: االمر بالمعروف و النهی عن المنکر خلقان من خلق هللا 1]

 . 121-122نصرهما اعزه هللا و من خذلهما خذله هللا. مشکاة االنوار 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 ی گناههای اجتماعی، نتیجهاختالف

مبر )ص( ها و اهل گناه هشدار داده و به پیاخداوند متعال در قرآن به سست ایمان

تواند عذاب سختی را از باالی سر و یا امر کرده است که به آنان بگوید: خداوند می

هایتان برای شما بفرستد و یا این که لباس اختالف و تفرقه بر اندام شما زیر گام

بپوشاند و گروهی از شما را به عذاب و ناراحتی از سوی گروه دیگر مبتال سازد. 

فرماید: منظور از اختالف، بیان معنا و مصداق این آیه می [ . امام باقر )ع( در1]

تازد و طعن های دینی است، که گروهی به گروه دیگر میها و مشاجرهاختالف

ی گروه دیگر این است که این ها به وسیلهزنند و منظور از عذاب برخی گروهمی

ی کشند و همهها به خاطر اختالف نظر به جان هم افتاده و یکدیگر را میگروه

های مسلمان [ . این هشداری به ملت2ها در مورد اهل قبله )مسلمانان( است. ]این

باشد که مبادا به انحراف و گناه تن دهند زیرا مخالفت با رهنمودهای خداوند می

های اجتماعی است. در این جا تحقیق خود یکی از پیامدهایش تضادها و درگیری

رسانیم. در حالی و رحمت امام باقر )ع( به پایان می ی زندگی سراسر نوردرباره

های ما را جبران های خود اقرار داریم و امیدواریم که خداوند کاستیکه به کاستی

ها همت ها و پژوهشکرده و اهل اندیشه و نظر در ژرفا بخشیدن به این نگرش

 گمارند. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:
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[ قل هو القادر علی أن یبعث علیکم عذابا من فوقکم أو من تحت ارجلکم او 1]

 . 45یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم برس بعض. انعام / 

و هو اختالف فی الدین و « لبسکم شیعااو ی»[ قال الباقر )ع(: فی قوله تعالی: 2]

ا و هو ان یقتل بعضکم بعض« و یذیق بعضکم برس بعض»طعن بعضکم علی بعض 

 . 226/  1و کل هذا فی أهل القبلة... نور الثقلین 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 استقامت بزرگ

مس: ان ظلمت فال تظلم و ان خانوک فال تخن، و ان کذبت فال تغضب، أوصیک بخ

[ . تو را به پنج چیز سفارش 1و ان مدحت فال تفرح و ان ذممت فال تجزع.]

 کنم: می

 اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن،  -1

 اگر به تو خیانت کردند، خیانت مکن،  -2

 اگر تکذیبت کردند، خشمگین مشو،  -2

 کنند، شاد مشو، اگر مدحت  -6

 تابی مکن. و اگر نکوهشت کنند بی -5

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 286[ تحف العقول، ص 1]

د علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محم

1286 . 

 اصرار در دعا

ان هللا کره الحاح الناس بعضهم علی بعض فی المسرلة و أحب ذلک لنفسه، ان هللا 

 [ . 1جل ذکره یحب أن یسرل و یطلب ما عنده.]

دارد، ولی گمان خداوند پافشاری مردم در خواهش از یکدیگر را دوست نمیبی

خواهش از خودش را دوست دارد؛ خدا که یادش شکوهمند است پافشاری در 
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 دوست دارد که از او چیزی خواسته شود و از آنچه نزد اوست درخواست گردد. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 212[ تحف العقول، ص 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 امام باقر و ابن منکدر

عبدالرحمان بن حجاج گوید: امام صادق )ع( فرمود: محمد بن منکدر می گفت: 

 ی بگذارد که در فضیلت مثلکردم که علی بن الحسین )امام سجاد( جانشینفکر نمی

خودش باشد تا محمد بن علی )امام باقر( را دیدم، خواستم او را موعظه کنم، او مرا 

 موعظه کرد. 

یارانش گفتند: جریان از چه قرار بود؟ گفت: در وقتی که هوا گرم بود به بعضی از 

دو نفر  نواحی مدینه رفته بودم، محمد بن علی )ع( را دیدم، مردی تنومند بود، به

غالم سیاه... تکیه کرده بود، پیش خود گفتم: این مرد بزرگی است از بزرگان 

قریش در این ساعت در این حال در طلب دنیا!! ای نفس! گواه باش که او را 

 موعظه خواهم کرد. 

پیش رفتم و سالم کردم، جواب سالم را داد در حالی که از خستگی به سختی نفس 

، گفتم: أَصلحَک هللا تو بزرگی از بزرگان قریش هستی. ریختکشید و عرق میمی

در این هوای گرم در این حالت عرق ریزان، در طلب دنیا!! اگر اکنون مرگ شما 

 را دریابد در چه حالی خواهید بود؟! 

امام به شنیدن این سخن، غالمان را رها کرد و به دیوار تکیه داد و فرمود: به خدا 

م فرا رسد، در طاعتی از طاعات خدا مرگم رسیده است قسم اگر در این حال اجل

کنم. من در صورتی از مرگ خودم را از محتاج بودن به تو و امثال تو حفظ می

ترسیدم که در معصیتی از معاصی خدا، اجل مرا دریابد. گفتم: خدایت رحمت می

 [ . 1کند، خواستم تو را موعظه کنم ولی شما مرا موعظه فرمودید.]

گوید: ظاهراً ابن منکدر از متصوفه عامه است از کسانی که راه خدا را بی  نگارنده

 بودند، کنار« ثقلین»راهنما رفتند و اهل بیت صلوات هللا علیهم را که یکی از 

گذاشتند، خداوند و که خلق هللا را از جاده مستقیم و از صراط هللا منحرف نمودند، 
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امام )ع( او را روشن فرمود که بندگی  تا به اغراض فاسد خود برسند. به هر حال

 خدا در تارک دنیا بودن نیست. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 262[ ارشاد مفید: ص 1]

یره فردی امام محمد باقر؛ سید علی قریشی؛ برگرفته از کتاب منبع: فضائل و س

 خاندان وحی 

 امام باقر و قتاده بن دعامه

ثقه جلیل ابوحمزه ثمالی گوید: در مسجد رسول خدا )ص( نشسته بودم، مردی آمد 

سالم کرد و گفت: بنده خدا تو کیستی؟ گفتم: مردی از اهل کوفه هستم، بعد گفتم: 

شناسی؟ گفتم: ابوجعفر محمد بن علی )امام باقر )ع(( را میچکار داری؟ گفت: 

خواهم از او بپرسم، ام، میآری با او چه کار داری؟ گفت: چهل مسرله آماده کرده

 هر جوابی که حق باشد قبول خواهم کرد و هر چه باطل باشد ترک خواهم نمود.

به محمد بن علی  گفتم: آیا معیار حق و باطل را می دانی؟! گفت: آری. گفتم: پس

شود با شما مباحثه چه حاجتی داری؟ گفت: شما اهل کوفه مردمی هستید که نمی

کرد، وقتی که اباجعفر )ع( را دیدی مرا مطلع کن. گفتگوی من با او تمام نشده بود 

که امام باقر )ع( تشریف آورد، گروهی از اهل خراسان و دیگران با او بودند که 

ی کردند. امام رفت و در صدر مجلس نشست، آن مرد نیز از احکام حج سؤاالتی م

در کنار امام نشست. من هم در جایی نشستم که سخن امام با آن مرد را بشنوم. امام 

صلوات هللا علیه احتیاج حاضران را بر طرف کرد، آنها رفتند، آنگاه به آن مرد 

ه فرمود: تو فقیفرمود: تو کیستی؟ گفت: من قتادة بن دعامه از اهل بصره هستم. 

اهل بصره هستی؟ عرض کرد: آری. امام فرمود: وای بر تو قتاده! خدای جل و 

عز گروهی از خلق را آفرید، و آنها را برای دیگران حجت و سرپرست کرد، آنها 

در زمین خدا اوتادند، اقامه کننده امر خدا و منتخبین علم خدایند، پیش از آفریدن 

هایی از یمین عرش خویش قرار داده است. قتاده مقدار هخلق آنها را برگزیده و سای

زیادی ساکت ماند، بعد گفت: اصلحک هللا به خدا قسم، من روبروی فقها و ابن 

ام ولی هیچ وقت قلبم آن مقدار مضطرب نشده که اکنون مضطرب عباس نشسته

ت بیو»دانی االن در کجا هستی؟ تو االن روبروی است. امام فرمود: و یحک! می
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 ای، تو آنجایی و ما آنهاییم. نشسته« اذن هللا ان ترفع و یذکرفیها اسمه...

قتاده گفت: به خدا قسم راست فرمودی، خدا مرا فدای تو گرداند، به خدا آنها 

های گلی و سنگی نیستند. بعد گفت: مرا از احکام پنیر خبر بدهید. امام تبسم خانه

! گفت: همه را فراموش کردم. امام فرمود: کرد و فرمود سوال تو به اینجا کشید؟!

 خوردن آن مانعی ندارد و پاک است. 

گیرند. امام فرمود: باز مانعی ندارد، مایه گفت: گاهی پنیر مایه آن را از میته می

[ فقط از میان علف جویده شده و خون 1)انفحه( رگها و خون و استخوان ندارد.]

ست که از شکم او تخم مرغی خارج شود، انفحه مانند مرغ مرده اخارج می

 خوری؟ شود، آیا آن تخم مرغ را میمی

دهم کسی بخورد. امام فرمود: چرا؟ گفت: چون از میته قتاده گفت: نه و اجازه نمی

خارج شده است، امام فرمود: اگر آن تخم را زیر مرغی قرار دادی و از آن 

ی فرمود کدام علت تخم را خوری؟ گفت: آرای به وجود آمد، از آن جوجه میجوجه

 حرام و جوجه را حالل کرده است؟ 

مرغ در شکم مرغ مرده است. پنیر را از بازارهای بعد فرمود: انفحه مانند تخم

اند. مگر آن مسلمانان از دست نمازگزاران بخر و سؤال نکن که چطور تهیه کرده

 الطعمه(. کتاب ا 254ص  4که کسی از نجاست آن به تو خبر دهد. )کافی: ج 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

ر ای است که د[ ناگفته نماند انفحه )بکسر اول و فتح فاء( به معنی پنیر مایه1]

ت، اگر علفخوار نشده باشد و بمیرند آن پاک است ولی شکم بره و بزغاله اس

ظاهرش را باید آب بکشند، فقهاء بنابر این روایت و روایات دیگر به طهارت آن 

 اند. فتوا داده

منبع: فضائل و سیره فردی امام محمد باقر؛ سید علی قریشی؛ برگرفته از کتاب 

 خاندان وحی 

 امام باقر و خوارج

ئیس فرقه ازراقه از خوارج بود، به خدمت امام باقر صلوات هللا نافع بن ازرق که ر

پرسید امام در ضمن سخن علیه رسید و از مسائل حالل و حرام از آن حضرت می

به او فرمود: به این گروه بیرون رفته از دین )خوارج( بگو: چرا کنار کشیدن از 
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ما در پیش او و در طاعت امیرالمؤمنین )ع( را حالل دانستید، با آن که قبالً خون ش

او ریخته شد، و در یاری او به خدا تقرب می جستید؟! در جواب به تو خواهند 

گفت: او در دین خدا تحکیم را به وجود آورد. در جواب بگو: خداوند در شریعت 

دهد، آن گاه که در اختالف میان زن و شوهر پیامبرش به دو نفر حکمیت می

ً »فرماید: می من اهله و حکماً من اهلها ان یریدا اصالحاً یوفِّق ّللّا  فابعثوا حکما

[ اگر از جدایی میان زن و شوهر ترسیدید، یک داور از خانواده مرد و 1«]بینهما

یک داور از خانواده زن را برگزینید اگر آشتی بخواهند، خداوند به این وسیله میان 

عاذ را در جریان یهود آنها را اصالح فرماید. وانگهی رسول خدا )ص( سعد بن م

 بنی قریظه حکمیت داد و او درباره آنها حکمی کرد که خدا آن را امضا فرمود. 

اید که امیرالمؤمنین )ع( به حکمیت )ابوموسی و عمرو عاص( امر آیا ندانسته

فرمود که با قرآن حکم کنند و از قرآن تعدی ننمایند؟ و شرط کرد هر چه برخالف 

 ست؟! قرآن باشد پذیرفته نی

وقتی که خوارج به او گفتند: حکمیت دادی به کسی که بر علیه تو حکم کرد امام 

فرمود: من مخلوق را حکمیت ندادم بلکه خدا را حکمیت دادم، خوارج چطور 

دانند کسی را که گفته با قرآن حکومت کنید و هیچ حکم خالف قرآن گمراه می

 یند. گوپذیرفته نیست؟ اینها در ادعایشان بهتان می

نافع بن ازرق گفت: وهللا این سخنی است که هرگز به گوش من نرسیده و به قلب 

 (. 268من خطور نکرده است و آن ان شاءهللا حق است. )ارشاد: ص 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 25[ نساء: 1]

منبع: فضائل و سیره فردی امام محمد باقر؛ سید علی قریشی؛ برگرفته از کتاب 

 خاندان وحی 

 امام باقر و عبداهلل بن نافع

دانستم که در شرق و غرب زمین گفت: اگر میعبدهللا بن نافع که از خوارج بود می

د و بگوید: علی بن ابی طالب اهل نهروان را بحق کسی هست که با من بحث کن

کشت و بر آن ظلم نکرد، من سوار بر شتران پیش او می رفتم تا با من مخاصمه 

 کند. 
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شناسی؟! گفت: مگر در میان به او گفتند: حتی در میان اوالد علی هم کسی را نمی

والد کنی اکر میاوالد علی عالمی وجود دارد؟! گفتند: این اولین نادانی توست که ف

 علی از عالم و دانشمند خالی است. 

گفت: امروز عالم اوالد علی کیست؟ گفتند: محمد بن علی بن الحسین )ع(، عبدهللا با 

بزرگان خوارج به مدینه آمد و از امام باقر اجازه خواست، به امام عرض کردند: 

کار دارد، با آن که در  خواهد. فرمود: او با من چهعبدهللا بن نافع اجازه مالقات می

کند. ابوبصیر گفت:یابن رسول هللا )ص( بامداد و شامگاه از من و پدرم بیزاری می

گوید: اگر در شرق و غرب زمین کسی یافت بشود که بگوید: علی بن ابی او می

کنم. امام طالب اهل نهروان رابه نا حق نکشت من پیش او رفته و با او محاجه می

ظره پیش من آمده است؟ ابوبصیر گفت: آری. امام به غالمش فرمود: برای منا

 فرمود: برو بارش را پایین بیاور و بگو فردا به مالقات من بیاید. 

عبدهللا بن نافع فردا با بزرگان خوارج آمد، امام باقر صلوات هللا علیه همه فرزندان 

رص قمر مهاجر و انصار را جمع کرد و پیش آنها آمد، وجود مبارکش مانند ق

نورانی بود، آن حضرت خدا را حمد و ثنا کرد و بر رسولش صلوات فرستاد و 

فرمود: حمد خدا را که ما را به نبوتش گرامی داشت و به والیت مخصوص فرمود. 

ای فرزندان مهاجر و انصار هر که منقبتی و فضیلتی از علی بن ابی طالب 

بن  دانستند گفتند. عبدهللاو آنچه میداند بگوید. آنها بپاخاسته صلوات هللا علیه می

دانم ولی علی )نعوذ باهلل( وقتی که نافع خارجی گفت: من هم این مناقب را می

جریان حکمین را قبول کرد کافر شد! در همین وقت روایت خیبر را خواندند که 

ال عطین الرایة غداً رجالً یحّب هللاَ و »رسول هللا )ص( در حق علی )ع( فرمود: 

 . «لّه و یحبّه هللاُ و رسولُه کّراٌر غیُر فّرار اٍلیرجع حتی یفتَح هللا علی یدیهرسو

گویی؟ گفت: راست است و امام )ع( به عبدهللا فرمود: درباره این حدیث چه می

شکی در آن نیست ولیکن علی بعداً کافر شد )نعوذ باهلل( امام فرمود: مادرت به 

دانست که اهل دا علی را دوست داشت میعزایت بنشیند بگو ببینم روزی که خ

دانست. ای. گفت: مینهروان را خواهد کشت یا نه؟ اگر بگویی: نه کافر شده

داشت که به طاعت عمل کند یا به معصیت او؟ فرمود: آیا او را بر این دوست می

گفت: نه، عمل کند به طاعت او. امام فرمود: پس برخیز در حالی که مغلوب 

حتی یتبین لکم الخیط االبیض من الخیط »گفت:  برخاست و میای. عبدهللاشده

 [ . 1« ]االسود من الفجر، هللا اعلم حیث یجعل رسالته

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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 ها: پی نوشت 

ص  6حدیث پانصد و چهل و هشت، مناقب. ج  261[ روضه کافی: ص 1]

 باختصار.  241

منبع: فضائل و سیره فردی امام محمد باقر؛ سید علی قریشی؛ برگرفته از کتاب 

 خاندان وحی 

 اعتراف برزگان

گوید: محمد بن علی بن الحسین )علیهم السالم( سرآمد و سرور فقهای الحدید میابی

[ این 1اند ]باشد. علم فقه را مردم از ایشان و فرزندش جعفر آموختهحجاز می

گوید فقه را مردم از ایشان و فرزندش، صادق آل محمد صلی هللا علیه سخن که می

ی از یک محقق اهل سنت در حوزه فقه و اند، اعتراف بزرگو آله و سلم آموخته

 رود. فرهنگ به شمار می

گوید: محمد بن علی بن الحسین )علیهم السالم( در علم و فضل و ابن صباغ می

آقایی و ریاست و امامت سرآمد است، سخا و جودش خاص و عام را فرا گرفته و 

 ه از زندگیبخشش وی فراگیر است. شهره به فضل و احسان فراهم کرده با این ک

گوید: ابوجعفر محمد بن [ . شیخ مفید می2مند نیز بودند ]مند و عیالمتوسط بهره

علی )علیهم السالم( از بین برادران خویش صاحب دانش و برتری و زهد و آقایی 

بود. خبرسازترین فرد و بارزترین شخص در میان عامه و خاصه بودند. بلند 

هیچ فردی از فرزندان حسن و حسین همانند ایشان  ترین فرد خاندان بودند. ازمرتبه

علم دین و میراث سنت و قرآن و سیره و فنون ادب به یادگار نمانده است. و نیز 

گوید: در فضیلت برتری آن گونه معروف بود که ضرب المثل قرار گرفته بود می

[2 . ] 

ن زندان حسگوید: بر همگان در دانش و فضیلت برتری داشت، در میان فرفتال می

ترین بین عامه و حسین در دانش قرآن و فنون آداب کسی همانند وی نبود، معروف

 [ . 6و خاصه بود ]

گوید: وی فردی است که فضیلت دانش و عمل را در خود فراهم ساخت و ذهبی می

نیز آقایی و شرافت و اطمینان و وقار را در خویش فراهم ساخته بود. و به همین 

گوید: وی مورد [ . ابن عنبه می5انـشینی در وی فراهم بود ]خاطر شایستگی ج

مند بود. بزرگواریش بیش از اطمینان و از دانش گسترده و بردباری فراوان بهره

گوید: وی مورد اطمینان و از [ . محمد بن سعد می4آن است که به آن اشاره شود ]

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

[ . محمد بن منکدر 2ت ]مند بود و احادیث فراوان نقل نموده اسدانش گسترده بهره

گوید: من پیش از این که محمد [ می8مند به اهل بیت است ]که عالم سنی و عالقه

کردم برای علی بن الحسین جانشینی باشد، که بن علی الباقر را ببینم فکر نمی

گوید: [ . عبدهللا بن عطا می1ها قرار گیرد ]همتراز وی در فضیلت و برتری

[ . ابرش کلبی 14د هیچ کس همانند ابوجعفر کوچک ندیدم ]دانشمندان را در نز

گوید: در میان آسمان و زمین داناترین فرد فرزند رسول هللا صلی هللا علیه و آله می

[ . قتاده که از فقهاء اهل سنت زمان امام 11باشد ]و سلم ایشان )محمد بن علی( می

[ 12انند تو لرزان نبودم ]گوید: در نزد هیچ دانشمندی همباشد، میدر بصره می

[ . هشام بن 12ابن خلکان: باقر، دانشمند و بزرگ و آقا و بزرگوار است ]

کند. بودن همانند تو گوید: عرب و عجم و قریش به مثل تو افتخار میعبدالملک می

[ . ابو 16در میان قریش موجب سیادت و بزرگی قریش بر عرب و عجم است. ]

دامن [ . والی و استاندار مدینه: وی پاک15د ندارد. ]گوید: وی همانناسحاق می

ترین و عابدترین انسان ترین و زاهدترین و پرهیزکارترین و داناترین و مهربان

های شما رویشگاه گوید: سینه[ . عبدهللا بن معمر لیثی می14روی زمین است. ]

محمد بن [ . 12دانش و منبع شهد شیرینی و پر برگ و بار برای مردم است. ]

گوید: وی شکوفا کننده دانش و منبع و آشکار کننده دانش و مخزن طلحه شافعی می

های عمرش در اطاعت برکات است. نفس وی پاک و اخالق وی با شرافت و لحظه

های تقرب به منزلت الهی در خدا سپری شده است. در پرهیزکاری ثابت قدم، نشانه

ن، وی همان صاحب فضیلتی است که ترین برگزیدگاباشد. پاکوی آشکار می

[ . 18ها به سوی وی شتابان و صفات نیک از وی شرافت گرفته است. ]فضیلت

گوید: محل رویش فضایل و مفاخر، االمام محمد بن علی الباقر احمد بن یوسف می

[ 11شود. ]السالم است. در میان فرزندان حسن و حسین همانند وی یافت نمیعلیه

وید: فرد همیشه به یاد خدا و فروتن و ثابت قدم، ابوجعفر محمد بن گ. ابونعیم می

گوید: از هیچ فردی از تبار حسین [ محمد امین بغدادی می24علی الباقر است. ]

السالم در دانش دین و سنن و سیره و فنون و ادب یافت نشده همانند ابوجعفر علیه

 [ . 21است. ]

ن )علیهما السالم( در دانش و تقوا محمد بن گوید: وارث علی بن الحسیابن حجر می

های حقایق و معارف و حکمت و لطائف آشکار شده است. علی است. از وی پنهان

[22 . ] 

 [ . 22باشد. ]گوید: باقر، سرور، بزرگ و دانشمند میشمس الدین ابن طولون می
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 گوید: ابوهریره می

 اباجعفر انت االمام احبه 

 [ . 26اتابع. ] و ارضی الذی ترضی به و

 گوید: حمیری می

 أینهونی عن حب آل محمد 

 و حبهم مما به أتقرب 

 لی الناس من کل الصلوة ال وجب و حبهم مثل الصلوة و انه عـ

 هم اهل البیت اذهب الرجس عنهم 

 وصفوا من االدناس طرا و طیبوا 

 هم اهل بیت ما لمن کان مؤمنا 

 . [ 25من الناس عنهم بالوالیة مذهب. ]

دارید از دوستی آل محمد، در حالی که دوستی آنان سبب تقرب به آیا مرا باز می»

تر است. آنان خداست، دوستی آنان همانند نماز، بر همگان از هر نمازی واجب

ها پاک و خاندانی هستند که هر گونه پلیدی از آنان زدوده شده و از تمام آلودگی

ر کس مؤمن به خداست باید رهبری آنان را شفاف شدند. آنان خاندانی هستند که ه

 «. روش خویش قرار دهد

 گوید: قرظی می

 یا باقر العلم الهل التقی 

 [ . 24و خیر من لبی اعلی االجبل. ]

 های کمال اوجای شکوفا کننده دانش برای پاکان و ای برترین کسی که بر قله»

 «. ایگرفته

بوجعفر از بزرگترین دانشمندان گوید: سوگند به جان خویش که اابوزرعه می

 [ . 22باشد. ]می

های فرزانگان و نیز برخی از دشمنان حضرت در حق وی اینها برخی از اعتراف

 باشد. فضایل برتر شاخص عترت، همگان را بر اعتراف وادار ساخته است. می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 22، ص 2[ اعالم الهدایه، ج 1]

 . 812، ص 2[ فصول المهمه، ج 2]
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 . 152، ص 2[ ارشاد، ج 2]

 . 242[ روضة الواعظین، ص 6]

 . 642، ص 6[ سیر اعالم النبالء، ج 5]

 . 125[ عمدة الطالب، ص 4]

 . 158، ص 5بقات، ج [ ط2]

 . 222، حدیث شماره 214[ رجال کشی، ص 8]

 . 224، ص 6، مناقب، ج 286[ االتحاف بحب االشراف، ص 1]

 . 21، ص 22[ مختصر تاریخ دمشق، ج 14]

 . 215، ص 6[ مناقب، ج 11]

 . 252و  254، ص 4[ فروع کافی، ج 12]

 . 126، ص 6[ وفیات االعیان، ج 12]

 . 242، ص 64، بحار، ج 226، ص [ دالیل االمامه16]

 . 222، ص 2[ کشف الغمه، ج 15]

 . 22، ص 2[ اعالم الهدایه، ج 14]

 . 452، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 12]

 . 144، ص 2[ مطالب السؤول، ج 18]

 . 111[ اخبار الدول، ص 11]

 . 184، ص 2[ حلیة االولیاء و طبقات االصفیاء، ج 24]

 . 26[ سبائک الذهب، ص 21]

 . 245[ الصواعق المحرقه، ص 22]

 . 81[ األئمه اثناعشر، ص 22]

 . 224، ص 6[ مناقب، ج 26]

 . 224، ص 6[ مناقب، ج 25]

 . 152، ص 2[ ارشاد، ج 24]

 . 242[ روضة الواعظین، ص 22]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 ابالغ سالم
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ول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم بود که عمر طوالنی نمود و جابر تنها صحابه رس

رد. السالم ابالغ کسالم رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم را به باقر العلوم علیه

هنگامی که این فضیلت نصیب جابر شد و سالم رسول هللا صلی هللا علیه و آله و 

در حق وی این گونه دعا کرد: بر  السالمسلم را به وی رساند، باقر العلوم علیه

و  هارسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم و بر تو سالم باد، تا هنگامی که آسمان

زمین بر جاست، علی رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم السالم ما دامت 

[ و نیز جابر از حضرت 1السموات و االرض و علیک یا جابر بما بلغت السالم. ]

نین السالم نیز چمود، که در قیامت شفاعت وی را بنماید، و باقر العلوم علیهتقاضا ن

[ . اما این که جابر چگونه سالم رسول هللا صلی هللا علیه و 2ای به وی داد. ]وعده

آله و سلم را ابالغ نمود، دو نقل متفاوت وجود دارد. نخست این که جابر هنگامی 

کودکی دید، بینا بود. به قد و باالی وی نگاه کرد.  السالم را درکه باقر العلوم علیه

وی را در شکل و شمایل، همانند رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم یافت و گفت 

باشی. جابر از اصل و نسب وی تو همانند رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم می

 ما السالم( استجستجو کرد، هنگامی که شناخت وی فرزند علی بن الحسین )علیه

یقین حاصل نمود که همان موعود است که امانت رسول هللا صلی هللا علیه و آله و 

سلم را باید به وی ابالغ کند. به همین خاطر شروع کرد وی را ببوسد و سالم 

رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم را ابالغ نماید، که در پاسخ ابالغ سالم، آن 

[ . دو دیگر این که جابر در حالی که نابینا 2گردید. ]فضیلت بزرگ نصیب وی 

السالم را مالقات نمود و سالم رسول هللا صلی هللا علیه و آله و بود باقر العلوم علیه

 السالم به جابرسلم را به وی ابالغ کرد. در این باره آمده است که باقر العلوم علیه

چه کسی هستی، فرمود محمد بن وارد شده در هنگامی که نابینا بود. وی پرسید 

علی بن الحسین، آنگاه فرمود نزد من بیا به نزد وی رفتم. دست مرا بوسید و 

خواست که پای مرا نیز ببوسد که من مانع شدم، آنگاه گفت، رسول هللا صلی هللا 

[ . این دو نقل با یکدیگر هماهنگ 6رساند. ]علیه و آله و سلم بر تو سالم می

ابالغ سالم ممکن است در چندین نوبت رخ داده باشد برخی در  باشند. زیرامی

ا دید و بالسالم را میزمانی که جابر بینا بوده و شکل و شمایل باقر العلوم علیه

ز نمود. )شاید این رخداد قبل اشمایل رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم تطبیق می

ها بینا شده بوده است، بعد از سالحادثه کربال بوده است.( دیگر در هنگامی که نا

رحلت رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم سالم وی توسط صحابه با فضیلتش، 

 السالم ابالغ گردیده است. جابر، به باقر العلوم علیه

------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 222، ص 1[ علل الشرایع، ج 1]

 . 62[ رجال کشی، 2]

، 252، امالی صدوق، ص 2السالم، حدیث جعفر علیه[ کافی، باب مولد ابی2]

، 42، اختصاص مفید، ص 61، رجال کشی، ص 222، ص 1علل الشرایع، ج 

، مختصر تاریخ 244ضة الواعظین، ص ، رو144، ص 2مطالب السؤول، ج 

 . 28، ص 22دمشق، ج 

 ، نقل از امالی طوسی. 221، ص 64، بحار، ج 242[ روضة الواعظین، ص 6]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 امام ملک و امام ملکوت

مند ساخته اراده کنیم توانخدا ما را بر آنچه [ »1ان هللا اقدرنا علی ما نرید. ]

 «. است

باشد. مند میانسان موحد بر این باور حق است که خدای سبحان بر هر کاری توان

گیرد. و هر چیزی را اراده کند بدون فاصله کار خدا با اراده تکوینی الهی شکل می

یابد. و البته اراده خدا بر اساس حکمت است. گزاف و زمانی آن اراده تحقق می

باشد. بر این اساس در تحقق اراده الهی تنها اراده حق هدف نمیسبب و بیبی

فرمان خدا این [ »2کارساز است، انما امره اذا أراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ]

 هیچ« باشد.گونه است که هر گاه چیزی را اراده کند همین که به او گوید باش، می

هی فرض ندارد. زمام ملک به دست توان و چالش در برابر قدرت و اراده ال

[ اختیار ملکوت نیز به دست وی است، بیده 2اوست، هلل ملک السموات و االرض ]

 [ . 6ملکوت کل شی. ]

و اینک اگر کسی آنچنان اوج گرفت، آن مقدار به منزلت الهی بار یافت که مظهر 

نظام هستی اراده ی هللا شد. در این صورت وی نیز به اذن هللا با یک اراده در 

یابد. زیرا مظهر قدرت الهی شده و کند و هر چه را اراده کند، تحقق میتصرف می

مظهر اراده تکوینی خدا قرار گرفته است. خدای سبحان چنین شخصی را بر هر 

 مندیالسالم از توانسازد. باقر العلوم علیهمند میکاری که شخص اراده کند توان

مند ساخته دای سبحان ما را بر آنچه اراده کنیم تواندهد: خعترت این گونه خبر می
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[ 5است، ان هللا اقدرنا علی ما نرید و لو شئنا ان نسوق االرض برزمتها لسقناها ]

مند ساخته است. اگر بخواهیم به هر خدای سبحان ما را بر آنچه اراده کنیم توان»

مور آن به دست توانیم؛ زیرا که زمام اسمت و سویی زمین را حرکت دهیم، می

 «. ماست

این ادعای گزاف از امام ملک و ملکوت نیست. این ادعا حقیقت است. خدای 

های کامل مانند عترت سبحان بر اساس حکمت الهی این گونه خواسته که انسان

رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم در اثر کمال، مظهر اراده ی هللا قرار گیرند و 

هستی و تکوینی قادر باشند. احیا و اماته، سالمت و سعادت، بر هر کاری در نظام 

السالم در معرفی گردد. باقر العلوم علیهباران و برکت به اراده آنان پدیدار می

[ 4دارد: بنا ینزل هللا الرحمة و بنا یسقون الغیث ]عترت این چنین اظهار می

بارد و مردم از آن میشود و باران به وجود ما رحمت الهی به برکت ما نازل می»

از چنین فردی که مظهر اراده تکوینی خداست، مرده زنده « گردند.سیراب می

ترین خواهد بود. در این فرصت به تماشای نمونه کردن، نابینا را بینا نمودن آسان

 نشینیم. هایی از اعجازها و کرامات حضرت می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 222، اختصاص، ص 224[ دالئل االمامه، ص 1]

 . 81[ یس، 2]

 . 181[ آل عمران، 2]

 . 82[ یس، 6]

 . 222[ اختصاص، ص 5]

، در این 222، ص 6، مناقب، ج 522، حدیث 252[ فراید السمطین، ص 4]

 باره در بخش تفسیر آفتاب توضیح بیشتر خواهد آمد. 

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 اندیشه بالنده

سازد: اگر اندیشه بالنده امام همام پندارهای محمد بن منکدر را این گونه شفاف می

ام و به آن های خدا از دنیا رفتهز اطاعتدر این حال از دنیا بروم در طاعتی ا

کنم تا زندگی خویش را ترمین کنم تا به همانند تو افتخار خواهم نمود. من تالش می
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و مردم محتاج نشوم. من از آن گونه مرگ بیمناک هستم که در حالی رحلت کنم که 

صیة من در حال انجام گناه باشم، و انما کنت اخاف الموت لو جائنی و انا علی مع

 [ . 1معاصی هللا. ]

دهد؛ که کار اندیشه آن گونه شفاف و وحیانی است که تمام کژراهگی را سامان می

و تالش و سازندگی دنیاخواهی نکوهیده نیست. تالش برای ترمین زندگی خویش و 

نیازی از دیگران افتخار هر مسلمان است. چه افتخاری از این بهتر که من در بی

نیاز که در تالش و سازندگی هستم و برای معاش خویش و بیحالی رحلت کنم 

 نمایم. شدن از دیگران می

همچنین این نکته ی برجسته از اندیشه و سیره ی امام، شفاف است که کار و تالش 

وم ای همانند باقر العلبرای هیچ کس عار و ننگ نیست. حتی اگر شخصیت برجسته

ش عیب نیست، بلکه افتخار است. این اندیشه السالم باشد، نه تنها کار و تالعلیه

پندارند، و یا چون از هاست که برخی چون خود را شخصیت میاصالح کژ اندیشی

مند هستند؛ کارهای این گونه را بر خود هموار موقعیت اجتماعی برتر بهره

پندارند! امام سازند. کار و تالش این گونه را در تضاد با شخصیت خویش مینمی

کشد و پیروان خویش را از این گونه بر این پندارهای غلط، خط بطالن می همام

دهد. مبادا که این کژراهگی ها در زندگی آنان راه اساس هشدار میپندارهای بی

یابد. اندیشه بالنده امام ترغیب بر تالش و سازندگی و آبادگری است. از سستی و 

دارد. این است بر حذر می همتی که آسیب سعادت انسان استپروری و بیتن

اندیشه بالنده و رفتار سترگ و سازنده امام همام. و این اندیشه و سیره از فضایل 

باشد که فرزند فاطمه )سالم هللا علیها( از خود به یادگار می نهند؛ که برتر امام می

عبادت تنها به نماز و روزه حج و عمره و تالوت قرآن و... نیست. کار و تالش 

ترین فضیلت و عبادت خداست؛ که هر کس در آن حالت ده و آبادگری، بزرگسازن

رحلت کند، در حالی رحلت نموده است که برای وی افتخار است. همانند رزمنده 

رسد، در حال افتخار به جان آفرین جان جبهه نبرد که هنگامی که به شهادت می

باشد، الکاد علی عیاله سپرده است. که تالشگر سازنده همانند مجاهد رزمنده می

 [ . 2کالمجاهد فی سبیل هللا! ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

، کشف 888، ص 2، فصول المهمه، ج 142و  141، ص 2[ ارشاد، ج 1]

 . 222، ص 2الغمه، ج 
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 . 62، ص 12[ وسائل، ج 2]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 اسم اعظم الهی

صفار از عمر بن حنظله روایت کرده که گفت: به حضرت امام محمد باقر 

م؟.حضرت السالم( عرض کردم: در نزد شما، من دارای مرتبه و منزلت هست)علیه

ات حاجت»عرض کردم، من حاجتی از شما دارم. فرمود: « بله»فرمودند: 

طاقت آن را »عرض کردم، اسم اعظم را به من تعلیم فرمای. فرمودند: « چیست؟

وارد شدم، حضرت « . به این خانه وارد شو»عرض کردم، بله. فرمودند: « داری؟

ر زمین گذاشت و آن خانه تاریک السالم( دست مبارکشان را بامام محمد باقر )علیه

چه می گویی، آیا به تو »شد. تمام بدنم به لرزه افتاد، آن گاه حضرت فرمودند: 

عرض کردم نه، پس دست مبارکشان را از زمین برداشتند، خانه به آن « بیاموزم؟

 صورت قبل برگشت. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

محمدرضا راشدی؛ -منبع: سیره و زندگانی حضرت امام محمد باقر؛ لطیف راشدی

 . 1282الهوتیان چاپ اول 

 اخبار آن حضرت از غیب

السالم( به قطب راوندی از ابوبصیر روایت کرد: حضرت امام محمد باقر )علیه

گفت: خوب است؛ فرمود: « طور است؟پدرت چه»مردی از اهل خراسان، فرمود: 

حضرت « . پدرت از دنیا رفت، زمانی که تو به نواحی جرجان رسیده بودی»

 او»گفت: سالم و تندرست بود. فرمودند: « برادرت در چه حالی است؟»فرمودند: 

برادر تو را به قتل  ای به نام صالح داشت که در فالن روز و فالن ساعتهمسایه

 حضرت« انا هلل و انا الیه راجعون بما اصبت»آن مرد گریه کرد و گفت: « . رساند

گریه نکن و ناراحت نباش؛ زیرا جای او در بهشت است و بهشت از »فرمودند: 

هللا )صلی هللا عرض کرد: یابن رسول« . منزل فانی این دنیا برای او بهتر است

برای دیدارتان راهی شدم، پسرم رنجور و مریض بود و  علیه و اله(، زمانی که

مریضی »دچار درد زیادی بود. از حال او هیچ سوالی نکردید؟ حضرت فرمودند: 
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اش ازدواج کرده است. وقتی که او را ببینی، پسرت بر طرف شده و با دختر عمه

رت باشد، اما پساز او پسری متولد شده که نامش علی است و از شیعیان ما می

ای وجود دارد؟ حضرت مرد گفت: آیا چاره« . ی ما نیست، بلکه دشمن ماستشیعه

راوی گفت: آن « . او خود دشمنی دارد و دشمن او برایش کافی است»فرمودند: 

مرد بلند شد و رفت، من از آن حضرت سوال کردم، این مرد چه کسی بود؟ 

 « . ماستی مردی است مومن و از اهل خراسان و شیعه»فرمودند: 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

محمدرضا راشدی؛ -منبع: سیره و زندگانی حضرت امام محمد باقر؛ لطیف راشدی

 . 1282الهوتیان چاپ اول 

 رخشندهامام باقر نوری د

السالم به داخل مسجد رفتیم. گوید: با حضرت امام محمد باقر علیهابوبصیر می

از مردم »آمدند. حضرت به من فرمود: شدند و بیرون میمردم داخل مسجد می

 « بینند؟بپرس آیا مرا می

 گفت: نه! در حالیالسالم را دیدی؟! او میپس از هر کس پرسیدم: آیا ابوجعفر علیه

 آنجا ایستاده بود.  که حضرت

 در این وقت ابوهارون نابینا داخل شد. 

 « از این بپرس.»السالم فرمود: امام باقر علیه

 « آیا ابوجعفر را دیدی؟»از او پرسیدم: 

 « آیا آن حضرت نیست که ایستاده است؟!»او گفت: 

 « از کجا دانستی؟»گفتم: 

 [ . 1« ]الم نوری درخشنده است.السچگونه ندانم و حال آنکه امام باقر علیه»گفت: 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 [ منتهی اآلمال. 1]

قاتی گل نرگس؛ انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیمنبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 
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 ارتباط مرد شامی با روح معذب پدر

السالم بودم که مردی گوید: در خدمت حضرت امام محمد باقر علیهابوعیینه می

دارم و از دشمنان شما من از اهل شام هستم، شما را دوست می»داخل شد و گفت: 

 جویم. بیزاری می

داشت و با مکنت و دولت بود و جز من امیه را دوست میمن پدری داشتم که بنی

 نمود. فرزندی نداشت و در رمله سکونت داشت و باغی داشت که در آن خلوت می

ای چون مرد هر چند به دنبال اموالش گشتم آنها را پیدا نکردم و هیچ شک و شبهه

من مخفی  نیست که محض دشمنی و عداوتی که با من داشت آن مال را پنهان و از

 « ساخته است.

دوست داری که پدرت را بنگری و از وی سؤال کنی »السالم فرمود: امام باقر علیه

آری! سوگند به خدا که به این »عرض کرد: « که آن مال را کجا قرار داده است؟

ن السالم مکتوبی نوشت و آپس امام باقر علیه« باشم.کار بسیار محتاج و نیازمند می

این نوشته را به جانب بقیع ببر و در »آن گاه به آن مرد شامی فرمود:  را مهر کرد،

وسط قبرستان بایست، آنگاه با آواز بلند، بگو که: یا درجان، پس شخصی که 

شود، این مکتوب را به او بده و بگو: من ای بر سر دارد نزد تو حاضر میعمامه

 « اهی بپرس.خوی محمد بن الحسین هستم و از وی هر چه میفرستاده

گوید: چون روز دیگر فرا مرد شامی آن مکتوب را گرفت و رفت. ابوعیینه می

السالم رفتم تا حال آن مرد را درک کنم. ناگهان جعفر علیهرسید خدمت حضرت ابی

ی آن حضرت دیدم که منتظر اجازه ورود بود. پس اجازه آن مرد را بر درب خانه

داند که علم خدا بهتر می»شامی عرض کرد: دادند و همگی داخل شدیم، آن مرد 

خود را در کجا قرار دهد. همانا شب گذشته به بقیع رفتم و به آنچه فرمان داده بودید 

رفتار کردم. در همان ساعت آن شخصی که شما مشخصاتش را فرموده بودید آمد 

پس رفت و با « از اینجا جای دیگر نرو تا پدرت را حاضر کنم،»و به من گفت: 

مردی سیاه که دور گردنش ریسمانی سیاه بود و زبان خود را از تشنگی مانند سگ 

خواهی از او این پدر تو است هر چه که می»بیرون آورده بود حاضر شد و گفت: 

 « بپرس.

ی آتش جهنم و عذاب پدر تو است لکن شراره»گفت: « وی پدر من نیست.»گفتم: 

تو پدر من »و به آن سیاه کردم و گفتم: ر« دردناک، او را بدین گونه کرده است.

 « هستی.

ای فرزند! من »گفت: « این چه حال است که داری؟!»گفتم: « بلی.»گفت: 
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شمردم، السالم برتر میبیت پیغمبر علیهمامیه بودم و ایشان را بر اهلدوستدار بنی

تو از اینرو خدای تعالی مرا به این عذاب و این عقوبت مبتال گرداند، و چون 

السالم بودی و من با تو دشمن بودم از اینرو تو را از مال بیت علیهمدوستدار اهل

خودم محروم نمودم و آن را پنهان کردم ولی امروز از این اعتقاد و از این کارم، 

سخت نادم و پشیمان هستم. ای فرزند! به طرف آن باغ برو و زیر فالن درخت 

باشد را بردار. پنجاه هزار هزار درهم میزیتون را حفر کن و آن مال را که صد

درهم آن را به حضرت محمد بن علی علیهماالسالم تقدیم کن و بقیه را خودت 

 « بردار.

 [ . 1« ]زود باشد که به این مرده نفعی برسد.»السالم فرمود: امام باقر علیه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 [ منتهی اآلمال. 1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 اطالع داشتن از شوخی فرد با زن نامحرم

گوید: در کوفه به زنی قرائت قرآن را السالم میم باقر علیهیکی از اصحاب اما

السالم دادم. روزی با او مقداری شوخی کردم چون خدمت امام باقر علیهتعلیم می

هر کس در خلوت مرتکب »مشرف شدم، آن حضرت به من عتاب کرد و فرمود: 

من « ؟!گناهی بشود حق تعالی به او اعتنائی نخواهد کرد! با آن زن چه گفتی

السالم فرمود: صورت خود را از شرم پوشانده و توبه کردم. حضرت باقر علیه

 [ . 1« ]دیگر به این عمل شنیع، باز نگرد و این کار را انجام نده.»

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 [ منتهی اآلمال. 1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 
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 اطاعت درخت

پرست است. کسی که به السالم فرموده است: دائم الخمر مانند بتامام باقر علیه

شود، سجایای اخالقی و یر میگساری کند، مبتال به رعشه میگطور مداوم و پی

کند که از گردد. شراب چنان آدمی را در گناه جسور میمردانگیش نابود می

 خونریزی و زنا باک ندارد. 

یدم السالم رسکند که روزی خدمت امام محمد باقر علیهعباد بن کثیر بصری نقل می

ن بر خداوند متعال چیست؟ حضرت و از حضرت سؤال کردم که حق مرد مؤم

سؤال را نشنیده گرفت، دوباره سؤال کردم باز توجه نفرمود. بار سوم سؤال را 

تکرار نمودم در جواب فرمود: حق مؤمن بر خداوند متعال آن است که اگر به آن 

درخت نخل بگوید نزد من بیا بالفاصله بیاید در این هنگام حضرت به درخت خرما 

کند که به خدا قسم دیدم که آن بودند. عباد بن کثیر بصری نقل میاشاره فرموده 

درخت حرکت کرد و به طرف امام آمد. حضرت وقتی دید درخت نزدیک شد و 

آماده خدمت است، فرمود: به جای خود برگرد که من به عنوان مثال به تو اشاره 

 کردم و تو را احضار نکرده بودم، سپس درخت به جای خودش برگشت. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 اطالع از حمله غارتگران به مدینه

الم فرموده است: خداوند از مردم خواستار دو فضیلت است: به السامام باقر علیه

 . ها را ببخشدنعمتها اقرار کنند تا بر آن بیفزاید، و به گناهان اعتراف نمایند آن

السالم نقل شده است که فرمودند: پدرم در مجلسی نشسته از امام جعفر صادق علیه

توانید د: ای قوم اگر میو اکثر مردم مدینه در آنجا حاضر بودند، پدرم فرمو

ای بیاندیشید که امسال مردی با چهار هزار نفر به شما حمله خواهد کرد و سه چاره

روز در این شهر به قتل و غارت خواهند پرداخت و آنچه به شما گفتم حتما اتفاق 

خواهد افتاد. گروهی که در آن مجلس حاضر بودند با خانواده و وابستگان خود از 

ن آمدند و مدتی طول نکشید نافع بن ازرق با چهار هزار نفر به مدینه مدینه بیرو

هجوم آورد و سه روز قتل و غارت نمودند و مردم بسیاری را کشتند و اموال 

گفتند: امام محمد باقر بسیاری را به غارت بردند بعد از آن مردم مدینه می
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ت است و نباید سخن او بیت نبوالسالم فرمود اما ما گوش نکردیم، او از اهلعلیه

 رد شود و باید اطاعت شود. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 ع از کشته شدن برادراطال

ای واله و السالم سؤال کردند مرد مسلمانی را زیبایی زن دیوانهاز امام باقر علیه

کند، آیا او را به همسری خود انتخاب کند؟ فرمود: نه ولی اگر کنیز مجذوب می

تواند با او هم بستر شود و تمایل جنسی خود را ارضاء نماید ولی ای باشد میدیوانه

توان استفاده کرد که پیشوای اشد آبستن نشود. از این حدیث به خوبی میمراقب ب

کند که اسالم به سالمت عقلی نسل اجتماع توجه کامل دارد. زید بن حازم نقل می

السالم بودم که زید بن علی برادر آن حضرت از ما در خدمت امام محمد باقر علیه

کوفه خروج خواهد کرد و  گذشت وقتی دور شد حضرت فرمود: به زودی زید در

 خودش و جمعیت زیادی را به کشتن خواهد داد و مدتی بعد همین اتفاق افتاد. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282اقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول منبع: معجزات امام محمد ب

 اطالع از اشخاص و احوال ایشان

السالم از رسول اکرم صلی هللا علیه و آله و سلم حدیث کرده است که امام باقر علیه

 فرموده: عبادت هفتاد جزء است و از همه بهتر کسب روزی حالل است. 

الم السدیدار امام محمد باقر علیه کند که: وقتی شوق زیارت وعبدهللا عطار نقل می

تاب کرده بود عازم مدینه شدم و در شبی که وارد مدینه شدم هوا سرد بود و مرا بی

های تر نیمه شب به در خانه آن حضرت بارید من سرما خورده و با لباسباران می

رسیدم با خود گفتم در این وقت تصدیع و مزاحمت حضرت خالف ادب است و در 

بودم که آیا در دهلیز بخوابم تا صبح شود یا اینکه در بزنم، در همین فکر تردید 

بودم که صدای مبارک آن حضرت را شنیدم که به کنیزش فرمود: برو در خانه را 

باز کن که عبدهللا عطار از باران تر شده و سرما خورده است و سپس کنیز در 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

 السالم شرفیاب شدم. قر علیهخانه را باز کرد و من به محضر مبارک امام محمد با

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 اطالع از زمان رحلت خویش

السالم فرموده است: حضرت موسی بن عمران در پیشگاه الهی امام باقر علیه

عرض کرد، پروردگارا کدام یک از بندگانت نزد تو بیشتر مورد بغض و بدبینی 

است، فرمود: آن که شبها چون مرداری در بستر خفته و روزها را به بطالت و 

 گذراند. تنبلی می

السالم السالم فرمودند: پدر بزرگوارم امام محمد باقر علیهر صادق علیهامام جعف

بیمار بود و مرا احضار فرمود و به چند چیز وصیت فرمود. من عرض کردم: ای 

بینم و امروز شما را از بسیاری ایام پدر بزرگوار من آثار موت را در شما نمی

م نشنیدی که جدت علی بن بینم، پدرم فرمود: فرزندتر میدیگر صحیح و سالم

السالم مرا احضار کرد و فرمود که در آمدن عجله کن و بعد از آن به الحسین علیه

 رحمت الهی واصل گردید. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 اظهار نیاز جابر

السالم فرموده است: گمشده شما علم است از هر که باشد فرا گیرید، امام باقر علیه

 گر چه خودش به آن چه داناست عمل نکند. 

وارد شده و اظهار نیاز السالم کند که گفت: بر حضرت باقر علیهو از جابر نقل می

کردم. حضرت فرمود: اکنون درهمی ندارم. طولی نکشید کمیت آمد و اجازه شعر 

خواندن گرفت و سه قصیده قرائت کرد. حضرت به غالم دستور داد، سه کیسه پول 

دارم. از اطاق برای او آورد؛ کمیت گفت: به خدا! من شما را برای دنیا دوست نمی

 ها را برگرداند. د و دستور داد، غالم کیسهحضرت در حق او دعا کر

کند گوید درهمی ندارم و امر میمن در دل نگران شده و با خود گفتم: به من می
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سی هزار درهم به کمیت بدهند. فرمود: ای جابر! برخیز و داخل اطاق شو؛ داخل 

شما  ها ندیدم. حضرت فرمود: ای جابر! آن چه ما ازاطاق رفتم و اثری از آن کیسه

ایم. پس برخاست و دست مرا ایم، بیش از آن است که آشکار کردهپنهان داشته

 گرفت و به اطاق برد و پای مبارکش را بر زمین زد؛ قطعه طالیی 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 اطراف سوخته بود

تر از قطره خونی ای نزد خداوند محبوبالسالم فرموده است: قطرهامام باقر علیه

 که در راه خدا ریخته شود نیست. 

دیمی آن در خزانه یکی از علمای ما در کتابی که ترلیف کرده و یک نسخه ق

السالم پیدا شده است، به سندی که ذکر کرده از حضرت صادق امیرالمؤمنین علیه

ای از انصار هم در کند که: فرمود: خدمت پدرم بودم و عدهالسالم نقل میعلیه

ات حضور ایشان بودند که شخصی آمد و به پدرم گفت: خود را برسان که خانه

 آتش گرفت. 

د: پسرم! آتش نگرفته، آن مرد رفت و طولی نکشید که برگشت و پدرم به من فرمو

ات آتش گرفته است. باز فرمود: پسرم! به خدا آتش نگرفته است. گفت: به خدا خانه

تا آن جا که فرمود: پس پدرم برخاست و من هم با او برخاستم تا به منزل رسیدیم. 

حضرت به طرف  ور بود. پسآتش از چپ و راست و سایر اطراف منزل شعله

مسجد رفت و به سجده افتاد و در سجده گفت: به عزت و جالل تو سر از سجده بر 

دارم تا آتش را خاموش کنی، و به خدا! سر از سجده بر نداشت تا آتش خاموش نمی

 های ما سالم بود. شد و به خانه رفت. اطراف همه سوخته بود ولی منزل

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 از بنی عباس بترسید
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ئین دوستی و عالقه به دین و آالسالم فرموده است: هرگز با آدم بیامام باقر علیه

ه کند کرفافت نکن و راز خودت را به او نگو. و از عبدهللا بن محمد جعفی نقل می

السالم فرمود: از آخر دولت بنی عباس بترسید که گفت: حضرت باقر علیه

 ور ناگوارتر است. رسانند که از حریق شعلهگزندهایی به شیعیان ما می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 شوداین خانه خراب می

 السالم فرموده است: ایمان جز حب و بغض چیزی نیست، یعنیامام باقر علیه

 دوستی با دوستان خدا و بیزاری از دشمنان خدا. 

ر کند که گفت: دعلی بن عیسی اربلی در کشف الغمه از یزید بن ابوحازم نقل می

السالم از کنار خانه هشام بن عبدالملک که در حال ساختن خدمت حضرت باقر علیه

ش را شود، به خدا خاکآن بودند، عبور کردیم. حضرت فرمود: به خدا! خراب می

شود و آن جا جای نفس زکیه برند و احجار زیت )محلی در مدینه است( پیدا میمی

است )نفس زکیه: محمد بن عبدهللا بن حسن بن حسن است که در خالفت منصور 

در مدینه خروج کرد و لشکر منصور او را در احجار زیت کشتند.( من  165سال 

کند؟! ولی این م را خراب میدر شگفت شده و با خود گفتم: چه کسی خانه هشا

السالم شنیدم و در خاطر داشتم، تا بعد سخن را به گوش خود از حضرت باقر علیه

کنند و خاکش را از مرگ هشام که دیدم به دستور ولید آن خانه را ویران می

 برند. خاکها را بردند تا سنگ پیدا شد و من به چشم خودم دیدم. می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 انگشتری برای آرامش

ست سؤال کردن چقدر بد دانالسالم فرموده است: اگر یک نفر گدا میامام باقر علیه

دانست چقدر بد است رد سؤال، کرد و اگر طرف مقابل هم میاست، سؤال نمی

 داد. جواب منفی نمی
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و به سند خود از منصور روایت کرده که گفت: خواستم با کشتی سفر کنم؛ از 

السالم چیزی برای آرامش استدعا کردم. حضرت انگشتری به حضرت باقر علیه

خواستم( در زورق )کشتی د. آن را با خود برداشته )هر زمان میمن عنایت فرمو

ایستاد. مدتی از این قضیه گذشت و نامند( گذاشته و زورق میکوچک را زورق می

ای از برادرم در دجله افتاد، من آن انگشتر من به منازل خود آمدم. یک روز کیسه

 رون آورد. را در دجله انداختم، به اذن خدای متعال آن کیسه را بی

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 ابوبصیر یا ابومحمد

 ی بود. ابوبصیر از دو چشم نابینا بود. نام ابوبصیر لیث بختر

کند که گفت: از حضرت صادق در کتاب منهج المقال از جمیل بن دراج روایت می

فرمود: مخبتین )بضم میم و سکون خاء( آل محمد صلی هللا علیه وآله شنیدم می

یعنی افرادی را که بفضل و لطف خدا اطمینان دارند و برای خدا خضوع و خشوع 

ی عجلی یزید بن معاویه -1مژده بهشت بده! و مخبتین عبارت بودند از:  کنندمی

زرارة بن اعین.  -6محمد بن مسلم  -2ابوبصیر که لیث بن بختری مرادی باشد  -2

 های خدا هستند بر حالل و حرام خدا. این چهار نفر از نجباء امین

 شد. اگر این چهار نفر نبودند آثار نبوت منقطع و مندرس می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

( )سرگذشت حضرت امام محمد باقر(؛ محمد جواد 2منبع: ستارگان درخشان )جلد 

 . 1224نجفی؛ کتابفروشی اسالمیه چاپ پنجم 

 ه حقوق اجتماعی مؤمناناحترام ب

ی مردی از قریش، حضور یافت و زراره گوید: امام باقر )ع( برای تشییع جنازه

 من هم با ایشان بودم. در میان جمعیت تشییع کننده عطاء نیز حضور داشت. 

 در این میان، زنی از مصیبت دیدگان فریاد و ناله بر آورد. 

وی، یا من بازخواهم گشت! و در این شزده گفت: یا ساکت میعطاء به زن مصیبت
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تشییع، شرکت نخواهم جست. اما، آن زن ساکت نشد و به زاری و افغان ادامه 

دارد. و عطاء هم بازگشت و تشییع را ناتمام گذاشت. من برای امام باقر )ع( 

العمل امام بودم(. امام فرمود: به راه ی عطاء را باز گفتم )و در انتظار عکسقضیه

ی هیم و جنازه را همچنان تشیع کنیم؛ زیرا اگر بنا باشد که به خاطر مشاهدهادامه د

یک عمل اشتباه و سر و صدای بیجای یک زن، حقی را کنار بگذاریم )و به 

ی اجتماعی خود نسبت به مؤمنی عمل نکنیم( حق مسلمانی را نادیده وظیفه

 ایم. گرفته

نهادند و بر آن نماز خواندیم و زراره گوید: پس از تشییع، جنازه را بر زمین 

مراسم تدفین ادامه یافت. در این میان، صاحب عزا پیش آمد، از امام باقر )ع( 

سپاسگزاری کرد و به ایشان عرض کرد: شما توان راه رفتن زیاد را ندارید، به 

اید، متشکریم و اکنون همین اندازه که لطف کرده و در تشییع جنازه شرکت کرده

گوید: من به امام گفتم: اکنون که صاحب عزا به شما رخصت زراره میباز گردید! 

خواهم از بازگشت داده، بهتر است باز گردید؛ زیرا من سؤالی دارم که می

ی صاحب محضرتان استفاده کنم. امام فرمود: به کار خود ادامه بده، ما با اجازه

ی یک مؤمن، فضل و پاداشی هی او باز گردیم. تشییع جنازایم تا با اجازهعزا نیامده

ایم. به هر مقدار که انسان به تشییع ادامه دهد و به دارد که ما به خاطر آن آمده

های چندی [ . در این حدیث، درس1گیرد. ]مؤمن حرمت نهد، از خداوند پاداش می

 توان اشاره کرد: نهفته است که از آن جمله به این موارد می

ی باطل از و ترک نکردن حق به خاطر مشاهده الف: لزوم واننهادن وظیفه

 دیگران. 

 ب: لزوم اهتمام به حقوق اجتماعی مؤمنان و ضرورت اجتناب از تنگ نظری. 

 ج: حرمت مؤمن، حتی پس از مردن. 

ی وظایف حتی وظایف اجتماعی، برای خدا و نه صرفا د: ضرورت انجام همه

 رضای خلق. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ حضر ابوجعفر )ع( جنازة رجل من قریش و انا معه و کان فیها عطاء 1]

فصرخت صارخة فقال عطاء: لتسکتن او لنرجعن قال: فلم تسکت، فرجع عطاء 

ت ألبی جعفر )ع( ان عطاء قد رجع قال: و لم؟ قلت صرخت هذه الصارخة قال: فقل

فقال لها: لتسکتن او لنرجعن فلم تسکت فرجع فقال: امض بنا فلو أنا اذا رأینا شیئا 
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من الباطل مع الحق ترکنا له الحق، لم نقض حق مسلم، قال: فلما صلی علی الجنازة 

 فانک ال تقوی علی المشی فربی أن قال ولیها ألبی جعفر: ارجع مرجورا رحمک هللا

یرجع، قال فقلت له: قد اذن فی الرجوع ولی حاجة ارید ان اسرلک عنها فقال: امض 

فلیس باذنه جئنا و ال باذنه نرجع، انما هو فضل و اجر طلبناه فیقدر ما یتبع الجنازة 

 . 241/  64الرجل یؤجر علی ذلک. بحار 

ق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در اف

 . 1225چاپ دوم 

 ارزش و اهمیت خوردنی ها

محمد بن ولید که یکی از دوستان و اصحاب امام محمد باقر علیه السالم است، 

 حکایت کند: 

روزی به قصد زیارت آن حضرت حرکت کردم، وقتی نزدیک منزل امام علیه 

 دم که برای زیارت آن حضرت آمده بودند. السالم رسیدم، جمعیت بسیاری را دی

به همین جهت برگشتم و فردای آن روز دوباره برای دیدار آن حضرت به راه 

افتادم و چون تنها بودم دوست داشتم که رفیقی با خود می یافتم تا با یکدیگر به 

محضر شریف امام باقر صلوات هللا علیه شرفیاب می شدیم. آن روز هوا بسیار 

؛ و من همچنان تنها حرکت می کردم، در بین راه خسته و تشنه و گرسنه گرم بود

شده بودم، مقداری آب که همراه داشتم آشامیدم و در گوشه ای نشستم. پس از 

لحظاتی، غالمی آمد و طبقی، که در آن غذاهای متنوع وجود داشت، به همراه 

اشت، گفت: سرور و آفتابه ای برایم آورد. و هنگامی که طبق غذا را جلوی من گذ

غذایت را تناول  -و با نام خدا  -موالیم فرمود: پیش از غذا دست هایت را بشوی 

 کن. 

پس چون مشغول خوردن غذا بودم، موالیم امام باقر علیه السالم تشریف آورد و 

 -سر سفره  -من به احترام حضرت، از جای برخاستم و ایستادم، حضرت فرمود: 

ایت را میل نما. به همین جهت نشستم و غذایم را خوردم. حرکت نکن، بنشین و غذ

پس از آن، غالم مشغول جمع آوری ریزه های غذا شد که اطراف ظرف غذا 

ریخته شده بود. حضرت فرمود: چنانچه در بیابان غذا خوردی، اضافات آن را 

 تا مورد استفاده جانوران و حیوانات -جمع نکن و آن ها را در گوشه ای رها نما 

قرار گیرد. ولی اگر در منزل غذا خوردی، آنچه را که اطراف سفره و یا اطراف 

ظرف غذا می ریزد، تمام آن را جمع کن و تناول نما، چون که رضایت خداوند 
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متعال در چنین کاری است؛ و نیز سبب توسعه روزی و مانع از فقر و بیچارگی 

 [ . 1ذا خواهد بود.]می باشد، و همچنین شفای هر دردی در آن ریزه های غ

همچنین مرحوم شیخ صدوق آورده است: روزی امام محمد باقر علیه السالم وارد 

[ ، آن را برداشت و پس از 2شد، لقمه نانی را مشاهده نمود] -مستراح  -خلوت گاه 

تمیز کردن به غالم خود داد و فرمود: آن را نگه دار تا من بازگردم. پس از آن که 

لقمه نان را از غالم تقاضا نمود، غالم گفت: ای سرورم و حضرت خارج شد و 

موالیم! من آن را خوردم. حضرت فرمود: چنانچه کسی تکه نانی پیدا کند و آن را 

[ . همچنین از امام 2تمیز نماید و بخورد، موجب دخول در بهشت خواهد شد.]

ع کردن جعفر، حضرت صادق آل محمد علیهم السالم وارد شده است که فرمود: جم

و تناول نمودن خورده ها و ریزه های نان و غذائی که اطراف سفره یا اطراف 

 [ . 5[ می شود.]6ظرف می ریزد موجب جلوگیری از درد خاصره ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 2، ح 288، ص 14[ مستدرک الوسائل: ج 1]

 [ در متن تصریح نشده است که آیا لقمه نان در راهرو بوده و یا در جائی دیگر. 2]

، نقل از کتاب من ال یحضره الفقیه: 152، ح 241، ص 1[ وسائل الشیعة: ج 2]

  61، ح 18، ص 1ج 

 ه امام حسین علیه السالم نیز نسبت داده شده است. و ضمناً مشابه همین داستان ب

 [ خاصره به معنای استخوان لگن می باشد. 6]

 . 4و  5، ح 124، ص 51[ بحاراال نوار: ج 5]

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 اطالع از جریانات و افشای خیانت

 کتاب خود آورده است:  مرحوم شیخ طوسی رضوان هللا علیه در

اسماعیل بن ابی حمزه بطائنی به نقل از پدرش حکایت نمود: روزی حضرت 

ابوجعفر، باقرالعلوم علیه السالم سوار مرکب خود شد و به همراه عده ای از 

غالمان و یکی از اصحابش به نام سلیمان بن خالد، راهی باغ خود گردید، من نیز 

یشان حرکت کردم. بعد از پیمودن مقداری از راه، سوار مرکب خود شده و همراه ا
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سلیمان بن خالد اظهار داشت: فدایت شوم، آیا امام از آنچه در شبانه روز رخ می 

دهد آگاه است؟ حضرت فرمود: ای سلیمان! سوگند به کسی که حضرت محمد 

 صلی هللا علیه و آله را به نبوت و رسالت بر انگیخت! همانا تمام آنچه را که در

طول روز، ماه و بلکه در طول سال رخ می دهد، امام و حجت خدا نسبت به آن، 

 آگاه و عالم می باشد. 

بعد از آن افزود: آیا نمی دانی که فرشته روح در شب قدر از طرف خداوند متعال 

بر امام وارد می شود و او را در جریان تمام حوادث و امور قرار می دهد؛ و هیچ 

فی نخواهد بود؟ و در بین فرمایشات خود افزود: همین االن موضوعی از امام مخ

دو نفر به ما می رسند که اموالی را دزدیده و پنهان کرده اند. ابوحمزه گوید: به خدا 

سوگند! طولی نکشید که دو نفر نمایان شدند و حضرت به یکی از غالمان خود 

خدمت امام علیه  دستور داد که آن دو نفر سارق را نزد من بیاور، هنگامی که

 السالم احضار شدند، حضرت به آن ها فرمود: شما دزد هستید. 

 ولی آن ها سوگند خوردند که ما سارق نیستیم و چیزی ندزدیدیم. 

حضرت اظهار نمود: چنانچه حقیقت را نگوئید، می گویم که چه اموالی از چه 

 شخصی سرقت کرده اید و در کجا پنهان نموده اید. 

نفر از بیان حقیقت امتناع ورزیدند، امام علیه السالم به سلیمان  و چون آن دو

فرمود: به همراه یکی از غالمان، باالی آن کوه که در آن سمت قرار دارد، برو؛ 

 در آن جا غاری است، هر مقدار اموال و اشیائی که داخل آن غار باشد، بیاور. 

به سمت غار رفتیم و چون  سلیمان گوید: طبق فرمان امام محمد باقر علیه السالم

 داخل آن شدیم آنچه موجود بود برداشتیم و نزد امام علیه السالم آوردیم. 

حضرت به ما فرمود: چنانچه تا فردا صبر نمائید جریان عجیب تری را خواهید 

دید، که چگونه بر افراد بی گناه ظلم می شود. فردای آن روز به همراه امام علیه 

ستاندار مدینه رفتیم؛ لحظاتی نشستیم، پس ناگهان شخصی که السالم نزد والی و ا

اموالش را سرقت کرده بودند به همراه افرادی وارد شد؛ و آن مرد اظهار داشت: 

این افراد اموال مرا دزدیده اند. امام باقر علیه السالم فرمود: این افراد دزد نیستند، 

سرقت کرده بودند و اکنون آن ها بلکه دزد دیگرانند؛ و اموال تو را فالنی و فالنی 

نزد من موجود می باشند. بعد از آن حضرت دستور داد تا مقداری از آن اموال را 

که مال آن شخص بود تحویلش دهند. پس از آن، امام علیه السالم به والی مدینه 

فرمود: مقداری دیگر از اموال مسروقه نزد این جانب است، که مربوط به فالن 

ی بربر می باشد، هرگاه آمد مرا خبر کنید تا اموال او را تحویلش شخص از اهال

 دهم. 
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سپس حضرت آن دو نفر سارق را معرفی نمود و دستور داد تا دست هر دو نفر 

 [ . 1طبق حکم اسالم قطع شود.]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 ، به نقل از رجال کشی. 24، ح 222، ص 64[ بحاراالنوار: ج 1]

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 اهمیت افطاری دادن

ق آل محمد مرحوم شیخ صدوق رحمة هللا علیه، با سند خود به نقل از حضرت صاد

علیهم السالم، حکایت فرماید: روزی یکی از دوستان و اصحاب پدرم، به نام سدیر 

صیرفی در ماه مبارک رمضان نزد پدرم، حضرت باقرالعلوم علیه السالم شرفیاب 

 شد. 

پدرم او را مخاطب قرار داد و فرمود: ای سدیر! آیا می دانی این شب ها، چه شب 

 هائی است؟ 

ظهار داشت: بلی، فدایت گردم، این شب ها، شب های ماه مبارک سدیر در پاسخ ا

رمضان است. پدرم فرمود: آیا قادر هستی که ده نفر از فرزندان حضرت اسماعیل 

علیه السالم را در هر شب از شب های آخر ماه مبارک رمضان خریداری نموده و 

 آزادشان کنی؟ 

 الی ندارم. سدیر گفت: پدر و مادرم فدای شما باد، امکانات م

 پدرم فرمود: نه نفر، چطور؟ 

 جواب داد: توان ندارم. 

پس پدرم یک به یک از تعداد آن ها کم کرده، و سدیر همچنان به گفته خویش پایدار 

 بود، تا آن که در نهایت، پدرم سؤال نمود: آیا یک نفر را هم نمی توانی آزاد کنی؟! 

 -حضرت باقرالعلوم علیه السالم  -رم سدیر پاسخ داد: خیر، توان آن را ندارم. پد

اظهار داشت: آیا نمی توانی هرشب یک مرد مسلمان را میهمان خود کنی تا روزه 

خود را در منزل تو افطار نماید؟ سدیر گفت: بلی، یا بن رسول هللا! دو نفر را می 

فرمود: منظور من نیز  -امام محمد باقر علیه السالم  -توانم افطاری دهم. پدرم 

همین بود که افطاری دادن به یک مسلمان در این شب ها، معادل با آزادی یکی از 

 [ . 1فرزندان حضرت اسماعیل است، که در قید اسارت باشد.]
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------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 2، ح 85، ص 2[ من الیحضره الفقیه: ج 1]

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 اعتراض و پاسخی دندان شکن

روزی  -که امام و پیشوای یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت می باشد  -ابو حنیفه 

و آله وارد شد و سپس به حضور مبارک به مسجد حضرت رسول صلی هللا علیه 

حضرت باقرالعلوم علیه السالم شرفیاب گردید؛ و از ایشان اجازه خواست تا 

 مقداری در کنار آن حضرت بنشیند؟ 

امام محمد باقر علیه السالم فرمود: ای ابو حنیفه! تو را می شناسند، مصلحت نیست 

 کنار من بنشینی. 

رت نکرد و پهلوی آن حضرت نشست؛ و در ابوحنیفه اعتنائی به فرمایش حض

ضمن صحبت هائی پیرامون مسائل مختلف، از آن بزرگوار سؤال کرد: آیا شما 

 امام هستی؟ 

 حضرت فرمود: خیر. 

 گفت: بسیاری از مردم کوفه عقیده دارند، که شما امام و پیشوای ایشان می باشی؟ 

 حضرت فرمود: من چه کنم؟! منظورت چیست؟ 

ت: پیشنهاد می دهم که نامه ای برای آن گروه از مردم کوفه بنویسی؛ و ابوحنیفه گف

 آن ها را از این عقیده باز داری. 

امام محمد باقر علیه السالم فرمود: ولی آن ها حرف مرا نمی پذیرند، همانطور که 

 خودت حرف مرا نپذیرفتی؛ چون به تو گفتم که در کنار و پهلوی من منشین. 

ا گوش نکردی و در کنارم نشستی؛ و با این که در حضور من ولیکن تو سخن مر

بودی مخالفت مرا کردی؛ پس چه انتظاری از دیگران داری؛ با این که بین من و 

 آن ها فاصله است؟! 

 و چگونه توقع داری که آن ها به حرف من ترتیب اثر دهند؟! 

ز جای خود در این لحظه، ابوحنیفه سرافکنده شد و دیگر حرفی نزد، و سپس ا

 [ . 1برخاست و رفت.]

------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

، ص 2، به نقل از مناقب ابن شهر آشوب: ج 254، ص 64[ بحاراالنوار: ج 1]

228 . 

 نبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.م

 انقراض بنی عباس توسط هالکو

 مرحوم شیخ کلینی و دیگر بزرگان به نقل از ابوبصیر آورده اند: 

روزی با موالیم حضرت ابوجعفر، امام محمد باقر علیه السالم در مسجد النبی 

ن سه نفر به نام: داود بن علی، سلیمان بن صلی هللا علیه و آله نشسته بودیم، ناگها

 خالد و ابوجعفر منصور دوانیقی وارد مسجد شدند و در گوشه ای نشستند. 

پس از ساعتی، داود و سلیمان حرکت کردند و حضور امام محمد باقر علیه السالم 

آمده و سالم کردند. حضرت فرمود: چرا آن شخص جبار خودخواه نیامد؟ گفتند: 

 هللا! او را معذور دارید.  یابن رسول

سپس امام علیه السالم فرمود: به خدای یکتا سوگند، به همین زودی او پادشاه و 

مالک کشورهای اسالمی خواهد شد؛ و به دنبالش مردانی دیگر حکمرانی کنند و با 

 خدعه و سیاست خود تمام مردم را خاضع و ذلیل حکومت خود گردانند. 

ضه داشت: آیا حکومت بنی العباس قبل از حکومت داود بن علی به حضرت عر

 می باشد؟  -یعنی؛ حکومت امام زمان )عجل هللا تعالی فرجه الشریف(  -شما 

 امام علیه السالم فرمود: آری، ریاست و سلطنت شماها قبل از ما خواهد بود. 

 داود گفت: آیا مدت حکومت بنی العباس مقدر و معین است؟ 

ه بنی امیه حکومت و ریاست کنند، شما حکومتی دو حضرت فرمود: آری، آنچ

چندان آن خواهید داشت، و حکومت شما آلت دست و دستخوش کودکان و 

 بوالهوسان می گردد؛ و آنان با حکومت چنان بازی کنند که با توپ بازی نمایند. 

داود به همراه سلیمان در کمال خوشحالی از جای برخاستند تا این خبر مهم را 

 نصور دوانیقی مطرح کنند. برای م

حضرت آن ها را صدا زد و فرمود: توجه داشته باشید که حکومت شما تا مادامی 

نقشی  -اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم  -تداوم دارد که در کشتن ما 

نداشته باشید؛ وگرنه درون خاک از روی زمین برایتان بهتر و سزاوارتر خواهد 

 یار و یاوری نخواهید داشت. بود؛ و در آن صورت هیچ 
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و هنگامی که این خبر را به منصور دوانیقی گزارش دادند، او سریع حرکت کرد و 

با شتاب نزد امام محمد باقر علیه السالم آمد؛ و پس از عرض سالم، آنچه را که از 

سلیمان و داود شنیده بود به حضرت عرض کرد؛ و سپس افزود: یابن رسول هللا! 

 ان و پیشگوئی ها صحت دارد؟! آیا این سخن

امام علیه السالم در جواب، فرمود: آری، آنچه را که برایت گفته اند درست می 

باشد؛ و سپس حضرت همان سخنان و مطالب را تکرار نمود و پس از آن افزود: 

حکومت و ریاست در دست شما و به فرمان شما خواهد بود تا هنگامی که از جانب 

به ما نرسد، ولی چنانچه بخواهید خون ما را بریزید و یکی از شما آسیب و گزندی 

به قتل برسانید، در آن صورت به  -خاندان رسالت را با شمشیر یا زهر  -ما 

غضب خداوند قادر متعال گرفتار می شوید؛ و در آن هنگام سلطنت و ریاست شما 

 منقرض می گردد. 

[ بر شما مسلط می نماید؛ و 1را]و خداوند حکیم یکی از بندگان پست و ناچیز خود 

 [ . 2توسط او نابود و منقرض خواهد گشت.] -بنی العباس  -حکومت شما 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 حدثین و مورخین گفته اند: او هالکوخان بوده است. [ تمام م1]

 . 22، ح 261، ص 64، بحاراالنوار: ج 214، ص 8[ فروع کافی: ج 2]

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 از کدام نوع

عصایش را به زمین زد و مراقب بود تا به مانعی بر نخورد. به وسط کوچه رسیده 

الید مبود که پایش به تکه آجری گرفت و روی زمین ولو شد. دستش را به زمین می

گشت. پس از کمی جستجو آن را یافت و به کمک عصا از جا و دنبال عصایش می

 برخاست و دوباره به راه افتاد. 

آمد خود را به او رساند، خاک لباس پیرمرد را تکاند و شت سر میمردی که از پ

 گفت: ابوبصیر، طوری که نشد؟ 

 نه، خدا را شکر، خدا خیرت دهد.  -

 روی. کجا می -

 به سمت بازار.  -
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 رویم. روم، با هم میمن نیز به همان طرف می -

 ای کرد و پرسید: اسمت چیست. ابوبصیر سرفه

 گویند، تو هم حاجی صدایم کن. میهمه به من حاجی  -

 ها هستی. از کدام نوع حاجی -

 یعنی چه، مگر چند نوع حاجی داریم.  -

 منظورم این است که حاجی حقیقی هستی یا غیر حقیقی.  -

 فهمم! من که منظورت را نمی -

دانی حاجی، سال گذشته که حج بودم صدای ناله و ضجه زیادی شنیدم. به امام می -

ه است، های گذشتماشاءهللا امسال حاجی، خیلی بیشتر از سال»السالم گفتم علیهباقر 

اتفاقا برعکس، ناله و زاری زیاد است، اما »و او جواب داد « این طور نیست؟

رسد، درست است سر و صدای زیادی به گوش می»به او گفتم « . حاجی واقعی کم

هایم دست مبارکش را بر چشم امام« . شنومکورم، اما کر نیستم، صداها را می

 کشید و عالوه بر چشم سر چشم دلم نیز روشن شد. 

هایی که با شکل انسان به دور کعبه طواف شد، تعداد حاجیدیدم باورم نمیآنچه می

کرد، اما آنهایی که به شکل حیوان کردند از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمیمی

لت بخواهد زیاد بودند. پس از دیدن آن صحنه چرخیدند تا دی خدا میبه دور خانه

چشم هایم به حالت گذشته در آمد. بعدها فهمیدم حج رفتن شرایط زیادی دارد و 

ی آن شرایط نخوردن مال حرام و مال یتیم، شود. از جملهازهمه کس قبول نمی

 ای و... است. پرداخت خمس و زکات و حاللیت طلبیدن از کسی که آزرده

داد با دست به پشت ابوبصیر این لحظه ساکت بود و به دقت گوش می حاجی که تا

ام تمام موارد را رعایت کنم، اگر کسی را دانم، من سعی کردهزد و گفت: نمی

ام، دیگر قبول شدنش ام و با پول حالل به حج رفتهآزرده بودم از او حاللیت طلبیده

 به لطف خدا بستگی دارد. 

 ایشدند. ابوبصیر دوباره سرفهدند و باید از هم جدا میبر سر دو راهی رسیده بو

شاءهللا از نوع اول هستی. هر دو خندیدند و شدید کرد و گفت: خدا قبول کند، پس ان

کنان و عصا زنان به راه خود در از یکدیگر خداحافظی کردند، ابوبصیر زمزمه

 [ . 1د! ]تر بودنیای تاریکش ادامه داد، در حالی که دلش از روز روشن

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 142های شنیدنی، ص [ داستان1]
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؛ بوستان منبع: حیات پاکان)داستانهایی از زندگی امام محمد باقر(؛ مهدی محدثی

 .1285کتاب چاپ دوم 

 او کیست؟

از این که به همراه آنان به سفر حج مشرف شده بودم خیلی خوشحال بودم. اما هر 

شد، کمتر اش بیشتر گرفته میشدیم او چهرهتر میچقدر به مسجدالحرام نزدیک

بارید و تمامی توجهش به خدا [ از سیمایش می1زد، خضوع و خشوع ]حرف می

های گریست. اش بلند شد و هاین که وارد مسجدالحرام شدیم صدای گریهبود. همی

الی محاسن انبوهش گم اش را طی کرد و البههای زالل اشک انحنای گونهقطره

شدند. یک تک افرادی که در ازدحام طواف کنندگان گم میشد، درست مثل تک

د و با تعجب نگاهش نگاهم به او بود و نگاه دیگرم سوی مردمی که منتظر او بودن

گریست. غالم او جلو آمد و گفت، آقا، خیلی ببخشید، کردند، اما او همچنان میمی

تر جسارت است، شما سرور من هستید و من غالم شما، اما بهتر نیست کمی آرام

ها به شما دوخته شده و منتظر شما هستند. امام پاسخ داد: ی چشمگریه کنید، همه

کنم که شاید خداوند رحمتش را شامل حالم کند و گریه می [2وای بر تو افلح ]

فردای قیامت رستگار شوم. افلح دیگر چیزی نگفت و امام با همان حالت تواضع به 

راه افتاد طوافش را انجام داد و سپس به نماز ایستاد و چقدر خاشعانه نماز را به 

مین حالت باقی ماند، ها به هپایان رساند. آن گاه سرش را بر سجده گذاشت و مدت

دیدم. وقتی سر از سجده هایش را میمن که در کنارش نشسته بودم فقط لرزش شانه

اندیشیدم او که امام است این گاهش از اشک تر شده بود. با خود میبرداشت سجده

کند، پس وای به حال ما که به زور، قطره اشکی از چشم جاری گونه عمل می

های کاروان دورش جمع شدند و غوطه ور بودم که حاجی کنیم. در همین افکارمی

[ شان سؤاالتی پرسیدند. رفته رفته ازدحام 2« ]مناسک حج»در مورد دین و 

ها نیز دور او را گرفتند و در پرسش و پاسخ شرکت کردند. امام بیشتر شد و غریبه

ای زالل همگان را سیراب داد و همچون چشمهتک سؤاالت را جواب میتک

شناختند از آمادگی و وسعت علوم او تعجب کرد. آن دسته از مردم که او را نمییم

پرسیدند که او کیست. تسلط امام بر مسائل دینی برایشان کرده بودند، از یکدیگر می

 شد. شان فهمیده میباور کردنی نبود. این از چشمان گرد شده

داند. برخاستم از کجا می دست آخر، یکی پرسید: او کیست و این همه معلومات را

، ی علم پیامبران استگویم که او کیست، او شکافندهو گفتم: برادر، من به تو می
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است،  -دختر رسول خدا  -چراغ روشنی است در تاریکی ظلمت، او پسر فاطمه 

حجت باقی خدا بر روی زمین است، او شرف و غیرت زمان است؛ آری، او ستون 

 السالم است، اوت، او از نسل پیامبر و علی و فاطمه علیهمبلند و استوار دین خداس

محمد باقر است. حرف هایم که تمام شد نشستم. افلح به سوی من آمد و گفت: 

گویی، حقا که امامت را خوب احسنت، آفرین، نمی دانستم این قدر خوب سخن می

ام را نشناختهی کعبه خیره شدم و در جوابش گفتم: نه: هنوز او شناساندی. به خانه

 [ . 6هایی که زدم یکی از هزاران فضیلت او هم نیست. ]این حرف

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 [ تواضع و فروتنی. 1]

 السالم. م امام باقر علیه[ نام خاد2]

 [ اعمال مربوط به حج. 2]

 . 122[ حیاةاالمام محمد باقر، ص 6]

منبع: حیات پاکان)داستانهایی از زندگی امام محمد باقر(؛ مهدی محدثی؛ بوستان 

 .1285کتاب چاپ دوم 

 استخدام نشو

هر  هاز این که کار و کسب مناسبی نداشتم کالفه بودم، برای گذران زندگی دست ب

زدم که گاهی اوقات برای خودم نیز سخت بود، اما زن و بچه غذا و لباس کاری می

از  تر از همیشه،خواستند، آنها تحمل سختی و گرسنگی را نداشتند آن روز کالفهمی

گذشتم، با خود گفتم بهتر است نزد امام ای که منزل امام در آن جا بود میکوچه

این نیت در زدم. خدمتکار در را باز کرد. سالم  بروم تا مرا راهنمایی کند، با

 کردم. 

 علیکم السالم، بفرمائید.  -

 امام در منزل است؟ -

 آری.  -

 تنهاست، یا کسی در نزد اوست؟  -

 فقط ابو بصیر است.  -

 همان پیرمرد نابینا؟  -
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السالم آری، بفرمایید داخل. دوست داشتم به تنهایی خدمت امام باقر علیه -

های دلم را می زدم، اما کمی این پا و آن پا کردم و سرانجام دل سیدم و حرفرمی

پرسی با و داخل رفتم. بعد از سالم و احوال« هر چه باداباد»به دریا زدم و گفتم 

امام و ابوبصیر مدتی سکوت کردم و در موقعیتی مناسب پرسیدم:ای آقای من، 

 [ بشوم چیست. 1ی ]ی این که وارد دستگاه حکومتنظر شما درباره

 به صالحت نیست و حتی جایز نیست، حال بگو ببینم چه شده.  -

  کنم.روم و به دربار ابراهیم بن ولید رفت و آمد میگاهی به سرزمین شام میگاه -

ببین عبدالغفار، رفت و آمد تو به دربار سه اثر بد دارد؛ محبت و دوستی دنیا در  -

کنی و از آنچه که افتی و آن را فراموش میمرگ نمی کند، به یاددلت راه پیدا می

 شوی. خدا قسمتت کرده، ناراضی و ناشکر می

خدا، من زن و بچه دارم، هدفم از آن جا رفتن کمک به دستگاه ای فرزند رسول-

 ظالم حکومت نیست، بلکه برای تجارت و کسب درآمد است 

 ایز نیست؟! این هم ج -ام است که البته همیشه هشتم گرو نه -

خواهم که تا خواهم که تو را به ترک دنیا دعوت کنم، امام میی خدا، من نمیبنده -

حد امکان مرتکب گناه نشوی؛ ترک دنیا فضیلت است، اما ترک گناه، واجب؛ 

شرایط تو طوری است که به انجام واجبات بیشتر نیاز داری تا کسب فضایل، 

 . روزی ات هم خواهد رسید، نگران نباش

من که از سخن به جای امام روشن شده بودم گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد، اگر 

گرفتیم. ابوبصیر که ساکت شما نبودید علم و دانش صحیح را از چه کسی یاد می

داد پرسید:ای امام بزرگوار، بعضی از اشخاص که بود و فقط به حرف ما گوش می

بدی نیستند، اشتغال آنها جایز نیست؟ امام های کنند آدمدر دستگاه حکومتی کار می

ای سکوت کرد و سپس فرمود: هرگز به استخدام آنها در السالم لحظهباقر علیه

ی یک بار فروبردن قلم در مرکب، زیرا نیایید و برایشان کار نکنید، حتی به اندازه

مگر این  گیرد،ای نمیآید و از مزایای مادیشان بهرهکس به خدمت آنان در نمیهیچ

شود. ابوبصیر و من از امام که به همان اندازه به دین و ایمانش لطمه زده می

خداحافظی کردیم و از منزل او خارج شدیم ابوبصیر به من گفت: برادرم، نگران 

توانی کار کنی، اگر مثل من نابینا بودی چه نباش، تو صحیح و سالمی و می

کردم. از نعمت دیدن محروم بودم چه میگفت، اگر مثل او کردی. او راست میمی

[2 . ] 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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 پی نوشت ها:

 باشد. [ منظور دستگاه حکومتی ظالم آن دوره می1]

 .222، ص 25، ج [ بحاراألنوار2]

منبع: حیات پاکان)داستانهایی از زندگی امام محمد باقر(؛ مهدی محدثی؛ بوستان 

 .1285کتاب چاپ دوم 

 اشتغال آفرینی

کند زندگی بر یکی از اصحاب رسول هللا صلی السالم روایت میامام صادق علیه

ه به نزد هللا علیه و آله و سلم بسیار سخت شد. همسر وی به وی پیشنهاد نمود ک

رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم رود و نیاز خود را مطرح سازد. وی به 

حضور حضرت شرفیاب شد؛ لیکن پیش از طرح نیاز خود، این جمله را از زبان 

رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم شنید: هر کس از ما کمک خواهد به وی کمک 

نیاز خواهد کرد. یازی کند، خدا وی را بینکنیم؛ لیکن هر کس از خدا طلب بیمی

باشد. بدون طرح خواسته از آن شخص حدس زد که منظور حضرت وی می

 محضر حضرت مرخص شد. 

نوبت بعد همسرش اصرار کرد چرا نیاز خود را مطرح نساختی. رسول هللا صلی 

! آن هللا علیه و آله و سلم هم همانند دیگران بشر است، از نیاز ما با خبر نیست

شخص دوباره به محضر حضرت شرفیاب شد؛ لیکن حادثه پیش تکرار شد. رسول 

هللا صلی هللا علیه و آله و سلم همان جمله قبلی را اظهار نمودند. تا این که این قضیه 

 سه بار تکرار شد. 

آنگاه آن شخص متنبه شد، رفت یک تبر عاریه گرفت، به بیابان رفته مقداری هیزم 

و نیم کیلو آرد فراهم کرد، به منزل برد. فردای آن روز هیزم آورد و فروخت 

بیشتری فراهم آورد. همواره این کار را ادامه داد تا توانست تبر و سایر ابزار 

کارش را فراهم سازد. کار را ادامه داد تا توانست دو شتر کوچک و یک غالم 

اه دینه قرار داد. آنگخریداری کند. تالش و پشتکار این فرد را یکی از توان گران م

اش را بازگو نمود. حضرت به وی به خدمت حضرت رسید و داستان زندگی

سازد. و نیازش میفرمود، من که گفتم هر کس بی نیازی از خدا طلب کند خدا بی

مندی خویش ی حضرت، شخص را به توان[ . این شیوه1من استغنی اغناه هللا. ]

مندی بهره برده و کار و تالش سازنده را شروع نتواند از آن تواآگاه ساخت که می

گران قرار گیرد. این همان رهنمود کند؛ تا نیاز خود را برطرف و خود نیز از توان
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 های طرف است که شخص از آن غافل بود. مندیبه توان

شود: امام مجتبی السالم این گونه مینمونه دیگر در زندگی امام مجتبی علیه

گذشت که غالم سیاهی را دید تکه نانی به دست کنار بوستانی میالسالم از علیه

خورد و لقمه دیگر را به سگی که برابر وی قرار دارد، که یک لقمه از آن را می

پرسید چه چیز تو را وادار ساخته که به این سگ این گونه دهد. از وی میدارد می

به سگ ندهم. امام که محبت کنی. غالم سیاه گفت، من شرم دارم خودم بخورم و 

این روحیه را از وی مشاهده کرد، فرمود همین جا باش تا من برگردم. حضرت 

پیش صاحب برده رفتند، غالم و نیز بوستان را از وی خریداری نمودند. غالم را 

آزاد ساختند و بوستان را هم در اختیار وی گذاشتند و فرمودند در این بوستان کار 

اره کن، فاشتراه من مواله و اشتری الحائط الذی هو فیه و کن و زندگی خود را اد

 [ . 2اعتقه و ملکه ایاه. ]

شود. نخست این که پاداش احسان و دو نکته برجسته از این جریان استفاده می

نیکی از جانب خدای سبحان نیکی و احسان مضاعف است. غالم سیاه به یک 

دی خودش و متمول شدنش قرار حیوان چند لقمه نان احسان کرد، پاداش آن آزا

السالم هنگامی که احسان وی را دید، هم گرفت. دو دیگر این که امام مجتبی علیه

سبب آزادیش را فراهم ساخت و هم سرمایه برای وی فراهم ساخت، تا با کار و 

دستی که اکنون آزاد شده محتاج اش را اداره کند و برده تهیتالش خود زندگی

ن همان اهتمام به اشتغال آفرینی است. اما نمونه این سیره در دیگران نباشد. ای

د السالم پرسیدند به فرالسالم این است: از امام صادق علیهزندگی باقر العلوم علیه

توان پرداخت کرد. حضرت از زبان باقر العلوم نیازمند چه مقدار زکات می

یته السالم اذا اعطوجعفر علیهنیازی، قال ابالسالم این گونه نقل کرد؛ تا حد بیعلیه

یعنی آن مقدار به « نیاز ساز.پردازی وی را بیهنگامی که زکات می[ »2فرغنه. ]

وی پرداخت کن که دیگر نیازمند نباشد. مضمون این روایت این نیست که تا یک 

سال وی را ترمین کند، سخن از مدت نیست. )البته با توجه به روایاتی که مدت 

کنند این احتمال مردود نیست.( و نیز منظور این ا یک سال عنوان میترمین فقیر ر

نیاز نکته هم نیست که آن مقدار مال رایگان به وی پرداخت کن تا آخر عمر بی

تواند باشد، آن شود. زیرا این اقدام سیره دین نیست. بلکه مضمون روایت این می

الش زندگی خویش را اداره کند مقدار سرمایه در اختیار وی قرار بده که با کار و ت

د. کننیاز میو از نیازمندی نجات فراهم کند. زیرا کار و تالش است که فرد را بی

توان ی امامان فراوان میاین همان اهتمام به اشتغال آفرینی است، که در سیره

جستجو نمود. این موارد به عنوان نمونه مطرح شدند. با الگوگیری از سیره امامان 
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های نیازمندان هیچ گاه ه دینی جامعه پر تالش و شاداب است. ترمین نیازمندیجامع

به این معنا نیست که افراد قادر به کار، تن پرور شده و رایگان امکانات بگیرند. 

زیرا در رهنمون رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم و باقر العلوم علیه السالم از 

ه است؛ یکی از افراد متمکن. دیگری افراد پرداخت صدقه به دو گروه منع شد

[ ترمین نیازمند به 6مند به کار، ان الصدقة ال تحل لغنی و ال لذی مرة سوی. ]توان

های خود آگاهی بیابد و در صورت نیاز سرمایه مندیاین است که نیازمند به توان

پر بار  زندگیشروع کار در اختیار وی قرار گیرد؛ تا بتواند با کار و تالش و تولید 

رسد در سیره نگاری امامان این گونه و پر برکتی را فراهم سازد. به نظر می

گشای بسیاری از مشکالت پر و پیچ خم نکات باید تحلیل و برجسته شوند تا راه

 اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 2[ اصول کافی، باب القناعة، حدیث 1]

 . 62، ص 8[ البدایه و النهایه، ج 2]

 . 568، ص 2[ فروع کافی، ج 2]

 . 44، ص 12، بحار، ج 242[ معانی االخبار، ص 6]

 .1285یب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حب

 ارزش اشک

ها به ارزش آن آگاهند. لیکن این چشم انسان از نعمت هایی است که همه انسان

ارزش، ارزش ظاهری چشم است که هر صاحب چشم قدردان آن است. به ویژه 

هنگامی که این نعمت در خطر تهدید قرار گیرد و یا دچار آسیب شود، ارزش آن 

شکار می شود. در کنار این ارزش، ارزش دیگری نیز برای چشم مطرح بیشتر آ

باشند. بلکه ارزیاب آن کالم وحی و گزار آن صاحبان چشم نمیاست که ارزش

 عترت است. 

کند که کدام چشم از ارزش و قیمت کالم وحی که آگاه به حقایق است داوری می

 صلی هللا علیه و آله و سلم ارزش است. از رسول هللامند است و کدام چشم بیبهره

های نگون بختی هر فرد چشمان در این باره این گونه سخن رسیده است: از نشانه

[ چشمی که از خشیت خدا 1باشد، من عالمات الشقاء جمود العین. ]خشک وی می
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اشک آلود نباشد، نشان بد عاقبتی صاحب چشم است. این گونه چشم از دیدگاه وحی 

ریزان ما چشم با ارزش آن است که از خوف الهی گریان و اشکارزش است. ابی

ها گریان هستند باشد. آن گونه که چشم گریان از خوف خدا در قیامت که همه چشم

گریان نخواهد بود، رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم: کل عین باکیة یوم القیمة 

محارم هللا و عین باتت  اال ثالثة اعین، عین بکت من خشیة هللا و عین غضت عن

هر چشمی به جز سه چشم در قیامت گریانند، چشمی که [ »2ساهرة فی سبیل هللا. ]

از ترس خدا گریان باشد و چشمی که از حرام پوشیده باشد و چشمی که در راه خدا 

سازد، ما السالم این حقیقت را این گونه شفاف میباقر العلوم علیه«. شب بیدار باشد

[ 2حب الی هللا عزوجل من قطرة دموع فی سواد اللیل مخافة من هللا. ]من قطرة ا

تر از قطره اشکی که در تاریکی شب از ترس ای در نزد خدا محبوبهیچ قطره»

 «. خدا ریخته شود، وجود ندارد

السالم ارزش اشکی را که از ترس خدا باشد، از زبان همچنین باقر العلوم علیه

سازد: اشکی که از خوف ه و آله و سلم این گونه آشکار میرسول هللا صلی هللا علی

خدا جاری شود به آن ارزش و قیمت نتوان نهاد، و دمعة من خوف هللا فانه لیس لها 

السالم این گونه روایت است که [ . دیگر این که از زبان باقر العلوم علیه6مثقال. ]

اها از گناهان پوشیده هر چیزی پاداش دارد، مگر اشک چشم که با اشک چشم دری

[ . همچنین از زبان حضرت رسیده، 5شوند، فان هللا یکفر بها بحور الخطایا. ]می

چشمی که از خوف خدا اشک آلود شود، آن چشم و صاحبش به آتش افکنده 

های شخص جاری شود، ذلت و خواری هیچ گاه وی شوند. و اگر اشک به گونهنمی

شوند. یک نفر در اهایی از گناهان بخشیده میگیرد با اشک چشم دریرا فرا نمی

شود. لحرم هللا تلک االمة علی میان یک امت گریان باشد، آتش بر آن امت حرام می

[ . این تحلیل و بیان ارزش اشک چشم است، که زبان وحی آن را شفاف 4النار. ]

های واالی عرشی است، که جز اندیشه زالل سازد. و این ارزش از ارزشمی

تواند به آنجا دسترسی ی به آن وادی پرواز ندارد. و هیچ فهم و درکی نمیوح

 حاصل نموده و این حقایق را شفاف سازد. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 4[ اصول کافی، باب اصول الکفر و ارکانه، حدیث 1]

 . 122، ص 11[ وسائل، ج 2]
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 . 121[ همان و ص 2]

 . 122[ همان، ص 6]

 . 884، ص 2[ فصول المهمه، ج 5]

 . 142، ص 2[ مطالب السؤول، ج 4]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 انجام وظیفه

ند نمودفتار امامان این نکته شفاف است که آنان در شرایط گوناگون تالش میاز ر

ها، هشدارهای آنچه وظیفه دینی آنان است، انجام دهند. به پیشنهادها و جوسازی

نمودند، این گونه نمودند. اگر ناهنجاری در جایی مشاهده میبیجای افراد توجه نمی

ر ها را هنجاکردند ناهنجاریبلکه تالش میتفاوت بگذرند؛ نبود که از کنار آن بی

ها را اصالح نمایند. آنچه برای امامان اهمیت ها و کژراهگیبخشیده و نقطه ضعف

گرفتند و یا افراد داشت، عمل به وظیفه بود. اگر در این راه مورد نکوهش قرار می

 داشت. ینمودند، امام دست از وظیفه خویش بر نمها نمیناهنجار توجه به رهنمون

السالم و عطا در تشییع جنازه فردی از قریش گوید همراه امام باقر علیهزراره می

زد. عطا به وی گفت یا فریاد نکش و شرکت نمودیم. فردی خیلی فریاد و صیحه می

کنیم. چون آن فرد توجه نکرد، عطا از یا اگر ادامه بدهی ما در تشیع شرکت نمی

 و رفت.  ادامه تشییع جنازه منصرف شد

السالم عرض کردم، عطا برگشت؛ امام پرسید چرا، علت آن من به امام باقر علیه

را گفتم. امام اظهار کرد اگر به خاطر یک باطل از اقدام حق باز بمانیم نمی توانیم 

گوید تشییع ادامه یافت. تا حق دیگران را ادا کنیم. راهت را ادامه بده. زراره می

السالم که وانده شد. صاحب عزا رو کرد به امام باقر علیهاین که بر میت نماز خ

اید به منزل خویش برگردید. من هم به حضرت عرض کردم شما چون خسته شده

خواهم مطرح چون صاحب عزا اجازه داده برگردید، من نیز سؤالی دارم، می

صاحب سازم! لیکن امام توجه نکرده و به تشییع ادامه دادند و فرمودند ما به اذن 

ایم تا به اجازه ایشان تشییع را ترک کنیم. ما برای اجر و پاداش آخرتی عزا نیامده

ا و شود. نکته زیبایم. به مقداری که در تشییع شرکت کنیم پاداش نصیب ما میآمده

آید این که در رفتار امام، عمل به انجام جالب که از رفتار حضرت بدست می

خواهد. به همان چه رفتاری را خدا از انسان می وظیفه شرعی مهم است. باید دید

های دیگران مهم نیست. دیگران را خوشایند باشد یا از وظیفه عمل کرد خواسته
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رفتار به حق بیجا برنجند، اینها مالک نیستند. مالک این است که کدام رفتار وظیفه 

 دینی و الهی شخص است، به همان وظیفه باید رفتار نمود. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 اندیشه دینی

ین که دو منبع منبع رنگ شدن با اندیشه وحی داندیشه زالل دینی یعنی هم

یرند. گپذیر است. این دو منبع دو کوثر هستند که از یک حقیقت سرچشمه میامکان

و در واقع یک حقیقتند به دو تجلی. شناخت دین از غیر عترت اگر به عترت و 

خواهد دین شناس باشد، باید قرآن پایان نیابد، شناخت دین نخواهد بود. اگر کسی می

ست بفهمد، و نیز آثار عترت، گفتار و سیره و رفتار عترت قرآن را صحیح و در

را به صورت عمیق و ژرف آگاهی یابد. در غیر این صورت فهم صحیح دین بر 

 وی ممکن نخواهد بود. هر آنچه به عنوان دین بیاموزد پنداری بیش نخواهد بود. 

و فهم صحیح دین در محورهای اعتقادی؛ یعنی توحید و باور معاد و رهبری 

رسالت و سایر محورهای پایه ای، اخالقی و رفتاری. فهم صحیح دین؛ یعنی فهم 

دین در ابعاد متفاوت فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. 

یرد. گزیرا دین فراگیر است؛ تمام شؤون زندگی دنیایی و آخرتی انسان را فرا می

بط اجتماعی بر اساس ضوابط دین فهم صحیح دین؛ یعنی تمام شؤون حقوقی و روا

تنظیم نمودن. اگر چنین ارزشی برای جامعه فراهم شد، زمینه بالندگی و پویندگی 

های زالل وحیانی قرآن و عترت آن جامعه فراهم است. جامعه بر اساس اندیشه

جامعه پویا و فرهنگ متعالی، غنی و تمدن آفرین است. جامعه بر اساس وحی قرآن 

مند و سربلند و سلطه ناپذیر است. جامعه مستقل و پرتالش عزتو عترت جامعه 

 در فرایندهای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خواهد بود. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 ارزش واالی عقل
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از آن جا که اسالم دین عقل و فطرت است و قوانین و احکام آن کمترین تضاد با 

عقل سلیم و فطرت صحیح ندارد، بلکه یکی از اهداف آن، واداشتن مردم به فکر و 

ز ها را اها است، نه تنها انساندانش و عقل بر تودههای پنهان آشکار ساختن گنجینه

ی حقایق هستی و معارف دینی باز نداشته، که آنان را به شدت تفکر و تعمق درباره

 تشویق کرده است. 

در روزگاری که دورماندگان از کوثر والیت، و جدا شدگان از معارف اهل بیت، 

نده و تنها راه پوشاندن جهل های دینی جامعه فرومااز پاسخ به شبهات و پرسش

دیدند خود و حفظ دین ظاهری مردم را، ممنوعیت ژرف اندیشی در حقایق دینی می

پرسید، وی را ی مبدأ و معاد و جبر و اختیار و... مطلبی میو هر کسی که درباره

[ یا 1شمردند، ]های او را بدعت در دین و حرام میکردند و پرسشمالمت می

داشتند، امام باقر )ع( به عنوان وارث علم پیامبر قول به او ارائه میهایی نامعپاسخ

های واالی خواند، و ارزش)ص( و حجت خدا بر خلق، مردم را به تعقل فرا می

فرمود: کرد و میعقل و ایمان متکی بر تعقل و تفکر و شناخت را مطرح می

به او فرمان داد: پیش خداوند چون عقل را آفرید، او را مورد بازپرسی قرار داد، 

آی و او پیش آمد، سپس فرمان داد: باز گرد! و او بازگشت. آن گاه خداوند فرمود: 

ای نزد من محبوبتر از تو نیست و تنها به عزت و جاللم سوگند! که هیچ آفریده

ی امر و سازم که دوستشان بدارم. هان! همهمند میبندگانی را از عقل کامل بهره

ها و گناهان مجازات کرده و ا متوجه تو است و فقط تو را بر تخلفنهیهای من تنه

 [ . 2دهم. ]بر اطاعت و بندگی، پاداش می

فرماید: در روز قیامت، خداوند هر انسانی را به امام )ع( در بیانی دیگر می

دهد. ی عقلی که به وی عطا کرده است، مورد حسابرسی و سنجش قرار میاندازه

[2 . ] 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

ی ؛ اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقدمه11/  1[ تاریخ علم کالم؛ شبلی نعمان 1]

 . 15/  5استاد شهید مطهری 

 العقل استنطقه، ثم قال له: اقبل فاقبل ثم قال له: ادبر، فادبر، ثم قال: [ لما خلق هللا2]

و عزتی و جاللی ما خلقت خلقا هو احب الی منک و ال اکملتک اال فیمن احب، اما 

کتاب  14/  1انی ایاک امر و ایاک انهی و ایاک اعاقب و ایاک اثیب. اصول کافی 
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 . 1العقل و الجهل، حدیث 

هللا العباد فی الحساب، یوم القیامة علی قدر ما آتاهم من العقول فی [ انما یداق 2]

 . 12/  1الدنیا. اصول کافی 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 اهمیت تعلیم و تعلم

ی دانش در پهنه ی اهمیت تعلیم و تعلم و ضرورت ترویجامام باقر )ع( در زمینه

جامعه، فرموده است: معلم و متعلم هر دو پاداش و اجر معنوی دارند، اما پاداش 

معلم فزونتر است. پس شما علم را از عالمان فرا گیرید و به دیگران آموزش دهید. 

چنان که عالمان به شما آموزش دادند و دانش خود را در اختیار شما قرار دادند. 

[1 . ] 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

[ ان الذی یعلم العلم منکم له اجر مثل اجر المتعلم و له الفضل علیه، فتعلموا العلم 1]

، باب 62/  1علمکموه العلماء. اصول کافی  من حملة العلم و علموه اخوانکم کما

 . 2ثواب العالم و المتعلم، حدیث 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 امام، نور هدایت

ی اسالمی و نیاز امت به هدایتگر و امام باقر )ع( در بیان جایگاه امام در جامعه

ها و معنویت صورت داده و ای میان، عالم طبیعت و نظام ارزشمربی مقایسه

 فرموده است: 

کند تا خواهد مسیری را به طول چند فرسخ بپیماید، سعی میهرگاه فردی می

گمراهی نیفتد. )این در زندگی مادی است( در حالی شناسی بیابد تا به راهنما و راه

های معنوی با مشکالت و های الهی و راهکه آدمی برای شناخت ارزش

های بیشتری مواجه است و برای حرکت به سوی کمال و تعالی، به راهنما پیچیدگی
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شناس و مطمئن، نیاز فزونتری دارد. پس سعی کن تا در مسیر دین و هدایتگری راه

[ . 1رفت حقایق معنوی و الهی، برای خود، دلیل و راهنمایی داشته باشی. ]و مع

اومن کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی »ی امام )ع( در تفسیر آیه

شناسد فرماید: انسان مرده کسی است که جاهل است و چیزی نمی[ می2«. ]الناس

عرفتی است که با آن در میان و زنده شدن این انسان در پرتو نور شناخت و م

جامعه به درستی حرکت کند و این نور همان امام و پیشوای الهی است که به او 

 [ . 2کند. ]اقتدا کرده، و از وی پیروی می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ قال ابوجعفر )ع( یا اباحمزة! یخرج احدکم فراسخ فیطلب لنفسه دلیال و انت 1]

/  1بطرق السماء اجهل منک بطرق االرض، فاطلب لنفسک دلیال. اصول کافی 

186 . 

 . 122[ انعام / 2]

ال  فقال: میت..« اومن کان میتا»[ سمعت اباجعفر )ع( یقول فی قول هللا تعالی: 2]

 . 185/  1اماما یؤتم به... اصول کافی « نورا یمشی به فی هللا»یعرف شیئا و 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 دار علم الهیامام، خزانه

های امام را ژگییکی از شیعیان امام باقر )ع( از آن حضرت تقاضا کرد که وی

 -برای او معرفی کند. امام باقر )ع( به عنوان بارزترین ویژگی، چنین فرمود: ما 

ی داران علم الهی و تشریح کنندهخزانه -خاندان رسالت و اوصیای پیامبر )ص( 

[ . در روایتی دیگر امام 1ی زمین هستیم. ]پیام وحی و حجت رسای الهی بر پهنه

دار دار طال و نقره، بلکه خزانهدار خداییم، اما نه خزانهزانهفرماید: ما خچنین می

 [ . 2علم اوییم. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 
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قلت له: جعلت فداک ما انتم؟ قال: نحن خزان علم هللا و  جعفر )ع(: قال:[ عن ابی1]

نحن تراجمة وحی هللا و نحن الحجة البالغة علی من دون السماء و من فوق االرض. 

 . 112/  1اصول کافی 

[ قال لی ابوجعفر )ع(: وهللا انا لخزان هللا فی سمائه و ارضه، ال علی ذهب و ال 2]

 . 112/  1 علی فضة اال علی علمه. اصول کافی

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 امام، عالم به ظاهر و باطن قرآن

 فرماید: امام باقر )ع( می

تواند ادعا کند که تمام حقایق قرآن و ظاهر و باطن آن، نزد او است، هیچ کس نمی

[ . و در تعیین مصداق 1. ]-ی معصومین )ع( مهائ -جز اوصیای پیامبر )ص( 

)یعنی؛ همانا در قرآن آیاتی است برای « ان فی ذلک الیات للمتوسمین»ی آیه

فرماید: باریک بینان و ژرفنگران در قرآن، ائمه باریک بینان( امام باقر )ع( می

 [ . 2باشند. ])ع( می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

جعفر )ع( انه قال: ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کله [ عن ابی1]

 . 288/  1ظاهره و باطنه غیر االوصیاء. اصول کافی 

ل هم قا«: ان فی ذلک الیات للمتوسلین» عزوجل جعفر )ع( فی قول هللا[ عن ابی2]

 . 218/  1االئمة )ع(...اصول کافی 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 امام، دارای علم پیامبر و نه مقام نبوت

های پیشین( ما )در امتاز امام باقر )ع( سؤال شد: جایگاه شما چیست و قبل از ش

چه کسی شبیه منزلت شما را داشته است. فرمود: موقعیت ما، همانند موقعیت همدم 

موسی )هارون، خضر یا یوشع( و ذوالقرنین است که هر دو عالم بودند ولی پیامبر 
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 [ . 1نبودند. ]

در بیانی دیگر امام باقر )ع( مشغول توصیف علی )ع( بود و فرمود: علی )ع( 

رسید(. بود )یعنی خبرهای تازه و علوم بایسته از جانب خداوند به او می محدث

شخصی از آن حضرت پرسید: آیا او پیامبر بوده است؟ امام باقر )ع( با دست خود 

پاسخ منفی داد و سپس فرمود: علی )ع( مانند همدم سلیمان یا همدم موسی یا 

 [ . 2باشد. ]ذوالقرنین می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

جعفر )ع( قال: قلت له: ما منزلتکم و من تشبهون ممن مضی؟ قال: [ عن ابی1]

 . 241/  1کافی  صاحب موسی و ذوالقرنین کانا عالمین و لم یکونا نبیین. اصول

[ قال ابوجعفر )ع( ان علیا کان محدثا فقلت: نبی؟ قال: فحرک بیده هکذا، ثم قال: 2]

 . 241/  1اوکصاحب سلیمان او کصاحب موسی او کذی القرنین... اصول کافی 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 امام معصوم، دارای والیت بر امت

 امام باقر )ع( از رسول خدا )ص( این روایت را نقل کرده است: 

کسی که دوست دارد زندگیش، چونان زندگی من و مردنش، چونان مرگ من باشد 

ی الهی چنگ و به همان بهشت که خداوند مرا وعده داده است وارد شود و به شاخه

طالب )ع( و اوصیای پس از او را بپذیرد )از آنان ابیزند، پس باید والیت علی بن 

کشانند و اطاعت کند و ایشان را دوست بدارد( زیرا آنان کسی را به گمراهی نمی

ید، ها چیزی بیاموزسازند. بنابراین سعی نکنید که به آناز طریق هدایت بیرون نمی

 [ . 1ها از شما داناترند... ]زیرا آن

( برای لزوم پذیرش والیت ائمه )ع( بیان داشته است قابل علتی که رسول خدا )ص

فرماید: از علی )ع( و اوصیای او اهمیت و توجه بسیار است. پیامبر )ص( نمی

باشند! و یا نفرموده است از آنان پیروی کنید اطاعت کنید چون از خویشان من می

نام و عنوان  چون زمام امور را در دست گرفته و فرمانروا و سلطانند! و یا هر

دیگری. بلکه فرموده است از ایشان پیروی کنید و والیت آنان را بپذیرید چون اوال 

سازند. و ثانیا ی سعادت دور نمیاندازند و از راه بایستهکسی را به گمراهی نمی
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دانش گسترده  -1عالمترین مردمند. یعنی رهبری دو ویژگی مهم و اساسی دارد 

و عملی، و این دو در ائمه جمع است. دانش آنان از  صالح و شایستگی روحی -2

های متواتر و معتبر تاریخی آثار و احادیثشان و صالح عملی ایشان از تاریخ و نقل

 آشکار است. 

ما به آل ابراهیم، کتاب و حکمت و ملک »امام باقر )ع( در بیان معنای این آیه: 

سوالن، انبیا و ائمه را قرار داد فرمود: خداوند از آل ابراهیم، ر« عظیم عطا کردیم

 [ . 2و ملک عظیم این است که اطاعت از ایشان را بر مردم واجب ساخت. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

جعفر )ع( قا: قال رسول هللا )ص(: من سره ان یحیی حیاتی و یموت ابی[ عن 1]

میتتی و یدخل الجنة التی وعد فیها ربی و یتمسک بقضیب غرسه ربی بیده فلیتول 

طاب )ع( و اوصیاءه من بعده، فانهم ال یدخلونکم فی باب ضالل و ال علی بن ابی

 . 241/  1م.. اصول کافی یخرجونکم من باب هدی، فال تعلموهم فانهم اعلم منک

فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمة و آتیناهم »جعفر )ع( فی قوله [ عن ابی2]

قال: جعل منهم الرسل و االنبیاء و االئمة.. الملک العظیم ان جعل فیهم « ملکا عظیما

ائمة؛ من اطاعهم اطاع هللا و من عصاهم عصی هللا، فهو الملک العظیم. اصول 

 . 244/  1کافی 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 اهل گناه، محروم از والیت امامان

های رسا که در ی آن بیاناین نکته بسیار قابل توجه است که امام باقر )ع( با همه

ها را در آن ارزش وصف امامان و توصیف علم و مقام معنوی آنان دارد، تمام

دارد. و قلمرو بندگی خدا معرفی کرده و شیعه را از توهم کمترین شرک باز می

ی خدا نیست. امام کند که مقام امام چیزی در قبال قدرت و ارادهتصریح می

ه کند کها ندارد و هرگز تضمین نمیهیچگونه اختیار مستقلی برای آمرزش انسان

ی محبت ائمه، آزادی مطلق بیابد! بلکه اصوال لهکسی معصیت خدا کند و به وسی

تمام بحث والیت برای این است که مردم، در پرتو رهبری معصومان )ع( به 

بندگی خدا و توحید و اطاعت پروردگار راهیابند نه اینکه بر این پایه تکیه کنند و به 
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)ع( به  های واهی دلخوش کرده و از گناه باکی نداشته باشند. امام باقراندیشه

فرماید: ای گروه شیعه! شما باید الگویی نمونه، و امتی تر میصراحت هر چه تمام

میانه باشید، تا غالیان و تندروان به سوی شما بازگردند و بازماندگان و جویندگان 

 حق، خود را به شمار رسانند. 

 مردی از انصار مدینه، پرسید: غالیان چه کسانی هستند؟ 

گویند که ما برای خویش ی ما مطالبی را میان، آنانند که دربارهامام فرمود: غالی

دهند که از آن خداوند است و نه ما( این ایم )یعنی به ما مقامی را نسبت مینگفته

گروه از ما نیستند و ما هم از ایشان نیستیم... سپس امام فرمود: به خدا سوگند! ما 

مراه نداریم!)تا او هر گناهی را، از جانب خداوند، برای کسی آزادی مطلق به ه

مرتکب شود و از کیفر ایمن بماند!( و بین ما و خدا، خویشاوندی نیست و ما در 

برابر خدا دلیل و حجت خاصی نداریم )که او ناگزیر باشد نظر ما را بپذیرد( و ما 

جوییم. پس ی اطاعت و بندگی خدا، به او تقرب میی مردم به وسیلهنیز مانند همه

ی که مطیع خدا باشد، والیت و محبت ما به او سود رساند و کسی که اهل گناه کس

 ای نخواهند داشت. باشد، والیت و محبت ما برای او فایده

ی توجیه وای بر شما، مباد که به والیت و محبت ما مغرور شده )و آن را وسیله

 [ . 1گناهانتان قرار دهید(.! ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

کونوا النمرقة  -شیعة آل محمد  -جعفر )ع( قال: یا معشر الشیعة [ عن ابی1]

راءة و نا من هللا بالوسطی، یرجع الیکم الغالی و یلحق بکم التالی... فقال: وهللا ما مع

ال بیننا و بین هللا قرابة و اللنا علی هللا حجة و ال نتقرب الی هللا اال بالطاعة، فمن 

کان منکم مطیعا هلل تنفعه والیتنا، و من کان منکم عاصیا هلل لم تنفعه والیتنا، و یحکم 

 . 241؛ اعالم الدین 24/  2ال تغتروا، و یحکم ال تغتروا! اصول کافی 

امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی  منبع:

 .1225چاپ دوم 

 انکار والیت، عامل ضاللت

هرگاه معنای والیت و جایگاه امام از دیدگاه امام باقر )ع( به دقت مورد مطالعه 

 ها دری دینی، تنشود که دین و جامعهقرار گیرد این حقیقت به وضوح آشکار می
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های علمی و معنوی ترین شخصیترتو والیت حاکمان الهی و امامت شایستهپ

تواند به حیات خویش ادامه داده و راه تعالی و السالم( است که می)معصومان علیهم

 عزت را بپیماید. 

ی اگر اسالم، فقط بیانگر یک سلسله از مسایل فردی و عبادی بود و تنها رابطه

داد، را نشان می -ها ها و عبادتگاهی خلوت خانهزاویه آن هم در -میان خلق و خدا 

توانست تا بدین پایه مهم و ضروری باشد. و ی امامت و والیت نمیبه راستی مسرله

جا داشت که اصل امامت را از قلمرو اصول دین خارج بدانیم ولی در آن صورت 

و ز باید از قلمربه دنبال اصل امامت و والیت، بسیاری از فروع و تکالیف دین نی

ی جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، مسایل دینی خارج شوند! مانند مسرله

ی این لزوم مبارزه با شرک و کفر، اجرای حدود الهی در جامعه و...! زیرا همه

امور، بیش از این که عبادتی فردی بشمار آیند، حرکتی اجتماعی هستند که 

 . کنندی و اصالح جوامع بشری را دنبال میگسترش دین و حاکمیت قوانین اسالم

های اصولی و زیربنایی دین پیوندی ی والیت و تحقق آرمانبنابراین میان مسرله

 شود. ناپذیر وجود دارد. به طوری که نفی هر یک به نفی دیگری منتهی میتفکیک

در ی ظاهری آن را گرفته باشند و آنان که والیت را از معنا تهی کرده و پوسته

های اصولی دین نباشند و به دستورات ی تحقق آرمانلوای والیت ائمه، در اندیشه

اند که آرمانخواهان و الهی عمل نکنند، به همان اندازه از واقعیت دور شده

عدالتجویان منکر والیت! این هر دو نکته در احادیث امام باقر )ع( به روشنی 

والیت، عامل استواری »تحت عنوان  تبیین شده است. چه اینکه در همین نوشته،

اهل گناه، محروم از »و « دستیابی به والیت امامان، تنها در پرتو عمل»و « دین

به برخی روایات اشاره کردیم که امام، از تمسک ظاهری به والیت « والیت امامان

 فرمود. و دلخوش داشتن به این تظاهر، نهی می

آن روی سکه است. یعنی کسانی که در  شود،و اما آنچه در این فصل دنبال می

ی تقرب به خدا و عظمت بخشیدن به اسالم و حاکمیت قوانین الهی هستند اندیشه

ولی اصل والیت را به معنای صحیح آن، قبول ندارند و امامت اوصیای پیامبر 

رسد. زیرا حرکت هایشان به فرجامی نمیاند! اینان نیز تالش)ص( را نپذیرفته

های فردی شود. و عبادتدون رهبری صحیح، به بیراهه منتهی میها، بتوده

ها و به دور از جهاد و حرکت در لوای صاحبان ی خلوت خانهها در زاویهانسان

ای دور افتاده خواهد بود که در طول زندگی یک نسل فرو والیت حق چون برکه

مؤمنان را  نشسته و چه بسا خواهد گندید! والیت است که عمل و عقیده و روح

مند ها را از زالل ایمان بهرهچون رودی زاینده در بستر تاریخ روان ساخته و نسل
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نشاند. اکنون ی امت اسالمی به حیات میهای عزت را در گسترهسازد و جوانهمی

فرمود: هر کس با این نگرش، بیان امام باقر )ع( را باید مورد دقت قرار داد که می

طریق عبادت خدا گام نهد ولی امامی از جانب خدا نداشته  که با تالش و سعی در

باشد، تالشش مورد پذیرش نخواهد بود و او گمراه و سرگردان است و مورد 

 -[ . فهم عمیق این گونه احادیث، برای سطحی نگران 1باشد. ]نکوهش خداوند می

 میسر نیست. زیرا اگر روح کالم امام درک نشود، -چه موافق و چه مخالف 

سبت جو گرفتار کج فهمی و بدبینی ننگر گرفتار غلو، و مخالفان ستیزهموافقان کوته

 به عقاید امامیه خواهند شد. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ سمعت اباجعفر )ع( یقول: کل من دان هللا عزوجل بعبادة یجهد فیها نفسه و ال 1]

امام له من هللا فسعیه غیر مقبول، و هو ضال متحیر، وهللا شانی العماله. اصول 

 . 182/  1کافی 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 علم، در کنار عمل ارزش

 امام باقر )ع( از پدر بزرگوار خویش این بیان را نقل فرموده است: 

شود ولی کردار و عمل ها چه بسیار شنیده میبه راستی توصیف و تعریف ارزش

گیرد! همانا اهل عمل و اقدام، بسیار اندک و بسیار ها چه کم صورت میبه آن

ما برای کسی ارج و منزلت قایلیم که هم اهل کمیابند! هان! توجه داشته باشید که 

ی لزوم پیوستگی علم و [ . آن حضرت درباره1عمل باشد و هم اهل علم و سخن. ]

عمل فرموده است: عمل، بدون شناخت، قابل پذیرش نیست و شناخت، بدون عمل 

 [2نیز فاقد ارزش و اعتبار است. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ االمام الباقر )ع( عن ابیه:... ما اکثر الوصف و اقل الفعل! ان اهل الفعل قلیل! 1]

 . 222/  8ان اهل الفعل قلیل! اال و انا لنعرف اهل الفعل و الوصف معا... کافی 
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[ االمام الباقر )ع(: ال یقبل عمل اال بمعرفة، و ال معرفة اال بعمل. تحف العقول 2]

215 . 

. 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 اطاعت و بندگی

، خدا را امام باقر )ع(: کسی که نافرمانی خدا کند و به اطاعت او رو نیاورد

 نشناخته است. 

به دنبال این سخن امام )ع( این شعر را متذکر شد. خدای را عصیان کرده و مدعی 

 محبت اویی! 

سوگند به جانت، که این بسی شگفت و عجیب است! اگر در ادعای محبت، صادق 

خریدی. چه اینکه دوست، در برابر محبوب خویش بودی، فرمانش را به جان می

 [ . 1ر است. ]مطیع و فرمانب

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 [ و قال )ع(: ما عرف هللا من عصاه و انشد: 1]

 تعصی االله و انت تظهر حبه 

 بدیع  هذا لعمرک فی الفعال

 لو کان حبک صادقا ال طعته 

 ان المحب لمن احب مطیع 

 . 21تحف العقول، احادیث امام باقر، حدیث 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 انجام واجبات، باالترین اطاعت

 فرماید: ی آن میین نمود و نشانهی حقیقت اطاعت و عالیترامام باقر )ع( درباره

هیچ اطاعتی به درگاه خدا، باالتر و واالتر از انجام واجبات نیست، چنان که هیچ 
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باشد و هیچ معصیتی بدتر از سبک شمردن گناه تر از بی عقلی نمیمصیبتی سخت

[ . در بیانی دیگر، آن 1های خود نیست. ]و راضی بودن به حال خویش و آلودگی

فرزند خویش جعفر بن محمد )ع( فرموده است: خداوند سه حقیقت را  حضرت به

 در سه امر نهفته داشته است: 

رضای خویش را در طاعت و فرمانبرداری پنهان داشته است، پس هیچ  -1

طاعتی را کوچک و حقیر نشمار و هیچ فرمان خدا را دست کم نگیر، چه بسا 

 رضای الهی در همان فرمان نهفته باشد! 

خداوند خشم و غضب خویش را در گناهان مخفی داشته است، پس هیچ  -2

معصیتی را کوچک و هیچ گناهی را غیر مهم بشمار نیاور، چه بسا خشم خدا در 

 همان گناه نهفته باشد! 

خداوند بندگان نمونه و دوستانش را در میان خلق ناشناخته گذاشته است، پس  -2

است او از اولیای الهی و بندگان صالح و  هیچ انسانی را تحقیر نکن، زیرا ممکن

 [ . 2ی خدا باشد. ]نمونه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

ء الفرائض و ال مصیبة کعدم العقل و ال [ االمام الباقر )ع(:... و ال طاعة کرةا1]

معصیة کاستهانتک بالذنب و رضاک بالحالة التی انت علیها. سیرة االئمة االثنی 

 . 228عشر 

[ قال الباقر )ع( البنه جعفر )ع(: ان هللا خبر ثالثة اشیاء فی ثالثة اشیاء: خبر 2]

خبر سخطه فی رضاه فی طاعته، فال تحقرن من الطاعة شیئا فلعل رضاه فیه، و 

معصیته فال تحقرن من المعصیة شیئا فلعل سخطه فیه، و خبر اولیاءه فی خلقه فال 

 . 182/  28؛ بحار 244/  2تحقرن احدا، فلعل الولی ذلک. کشف الغمة 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 هیامیدواری به غفران ال

 اند که فرمود: از امام باقر )ع( نقل کرده

رسد دارند، فرمان میی الهی نگاه میای را در برابر محکمهدر روز قیامت، بنده

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

گوید: خداوندا به که او را به سوی آتش ببرید و در دوزخ افکنید! گنهکار، می

ه تو چ شود: پسعزتت سوگند، گمان من به تو، هرگز چنین نبود )به او گفته می

گوید: امید من آن بود که مرا خواهی بخشید. خداوند گمان داشتی؟(. گنهکار می

ی این حدیث فرموده است: فرماید: اکنون تو را بخشیدم. امام باقر )ع( در ادامهمی

به خدا سوگند این گنهکار در دنیا یک لحظه هم خوش گمان به خداوند نبوده است 

رسید که او را حق بود، کارش به آن مرحله نمیزیرا اگر او امیدوار به رحمت 

 [ . 1راهی دوزخ کنند. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

یدی هللا یوم القیامة فیرمر به الی النار جعفر )ع( قال: یوقف عبد بین [ عن ابی1]

فیقول: ال و عزتک ما کان هذا ظنی بک )فیقول: ما کان ظنک بی؟( فیقول: )کان( 

ظنی بک ان تغفرلی، فیقول: قد غفرت لک، قال ابوجعفر )ع(: اما وهللا ما ظن به 

ن مفی الدنیا طرفة عین، ولو کان ظن به طرفة عین ما اوقفه ذلک الموقف لما رأی 

 . 282/  24؛ بحار 25العفو. المحاسن 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 اصرار در دعا

 امام باقر )ع( روایت شده است که فرمود: 

ی مؤمنی در پیشگاه خداوند برای دریافت نیازها و به خدا سوگند! هیچ بنده

کند مگر اینکه خداوند آن را بر آورده هایش، اصرار نمیاستهاستجابت خو

فرماید: همانا خداوند از میان بندگان مؤمن [ . در حدیثی دیگر می1سازد. ]می

خویش، آن بنده را دوست دارد که بسیار اهل دعا و نیایش باشد. بر شما باد که 

ها در این ساعتهنگام سحر تا طلوع خورشید را برای دعا انتخاب کنید زیرا 

گردد و آرزوها و دعاهای شود و روزی بندگان تقسیم میدرهای آسمان باز می

 [ . 2رسد. ]بزرگ به اجابت می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 وشت ها:پی ن
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[ سمعت اباجعفر )ع( یقول: وهللا ال یلح عبد مؤمن علی هللا عزوجل فی حاجته 1]

 . 625/  2اال قضاها له. اصول کافی 

جعفر )ع( قال: ان هللا عزوجل یحب من عباده المؤمنین کل )عبد( [ عن ابی2]

 دعاء، فعلیکم بالدعاء فی السحر الی طلوع الشمس فانها ساعة تفتح فیها ابواب

/  2السماء، و تقسم فیها االرزاق، و تقتضی فیها الحوائج العظام. اصول کافی 

628 . 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 انگیزه دعا و تضرع

 امام باقر )ع( روایت شده است که فرمود: 

ر پیشگاه خداوند برای دریافت نیازها و ی مؤمنی دبه خدا سوگند! هیچ بنده

کند مگر اینکه خداوند آن را بر آورده هایش، اصرار نمیاستجابت خواسته

فرماید: همانا خداوند از میان بندگان مؤمن [ . در حدیثی دیگر می1سازد. ]می

خویش، آن بنده را دوست دارد که بسیار اهل دعا و نیایش باشد. بر شما باد که 

ها حر تا طلوع خورشید را برای دعا انتخاب کنید زیرا در این ساعتهنگام س

گردد و آرزوها و دعاهای شود و روزی بندگان تقسیم میدرهای آسمان باز می

 [ . 2رسد. ]بزرگ به اجابت می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ سمعت اباجعفر )ع( یقول: وهللا ال یلح عبد مؤمن علی هللا عزوجل فی حاجته 1]

 . 625/  2اال قضاها له. اصول کافی 

جعفر )ع( قال: ان هللا عزوجل یحب من عباده المؤمنین کل )عبد( [ عن ابی2]

السحر الی طلوع الشمس فانها ساعة تفتح فیها ابواب دعاء، فعلیکم بالدعاء فی 

/  2السماء، و تقسم فیها االرزاق، و تقتضی فیها الحوائج العظام. اصول کافی 

628 . 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 
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 اهمیت سالمت قلب

علمی همانند طلب سالمت نیست و هیچ سالمتی همانند  امام باقر )ع(: بدان که هیچ

[ . یعنی بهترین و ارجمندترین علم، آن علمی است که 1باشد. ]سالمت قلب نمی

ی رنج و بیماری وی باشد و در این میان ی سالمت انسان و زدایندهتضمین کننده

که تر و ارجمندتر از علمی است بخشد مهمآن علم که سالمت روح و قلب می

 کند. سالمت جسم را ترمین می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

قلب. [ االمام الباقر )ع(: اعلم انه ال علم کطلب السالمة، و ال سالمة کسالمة ال1]

 . 146/  28بحار 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 ها و کرامت های اخالقیارزش

امام باقر )ع( به مدعیان تشیع، یادآوری کرده است که شیعه را در عمل و در 

 فرماید: به خدااخت و میهای اخالقی و فضایل انسانی باید شنپایبندی به کرامت

ی ما نیست مگر آن کس که تقوای الهی داشته باشد و اطاعت خدا کند سوگند، شیعه

شود مگر به تواضع، خشوع، ادای امانت، زیادی یاد خدا، روزه، و شناخته نمی

نماز، نیکی به پدر و مادر، دوستی هسمایگان و رسیدگی به آن گروه از ایشان که 

و بدهکار و بی سرپرستند، و نیز راستگویی در سخن و نقل  تهیدست و زمینگیر

 [ . 1مطالب، تالوت قرآن، باز داشتن زبان از بدگویی و آزار مردم. ]

 فرماید: در روایتی دیگر امام )ع( می

آیند: عفو نسبت به کسی که بر های واالی اخالقی به شمار میسه خصلت از ارزش

ی الفت با دوست و خویشاوندی که پیوند طهتو ستم کرده، و برقرار داشتن راب

ای ی کسی که نسبت به تو رفتار جاهالنهخویش با تو بریده، و بردباری درباره

 [ )و قدر تو را نادیده گرفته است(. 2داشته است ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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 پی نوشت ها:

[ االمام الباقر )ع(: وهللا ما شیعتنا اال من اتقی هللا و أطاعه و ما کانوا یعرفون اال 1]

بالتواضع و التخشع و أداء االمانة و کثرة ذکر هللا و الصوم و الصالة و البر 

مسکنة و الغارمین و االیتام و صدق بالوالدین و تعهد الجیران من الفقراء و ذوی ال

 228الحدیث و تالوة القرآن و کف االلسن عن الناس اال من خیر. تحف العقول 

 . 221؛ سیرة االئمة االثنی عشر 28حدیث 

[ االمام الباقر )ع(: و ثالثة من مکارم االخالق: ان تعفو عمن ظلک و تصل من 2]

؛ سیرة االئمة االثنی 14حدیث  224قطعک و تحلم اذا جهل علیک. تحف العقول 

 . 228عشر 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 اجتناب از تکبر و فخر

گوید: من نزد امام باقر سخن از موقعیت باالی قومی و عقبة بن بشیر اسدی می

: با حسب و نسب خویش چه بر ما منت ای خویش به میان آوردم! امام فرمودقبیله

دانید، اگر اهل ایمان باشند نهی! همانا خداوند مردمانی را که شما فرو مایه میمی

ی ایمان، رفعت بخشیده است و مردمانی را که شما شریف و بزرگزاده به وسیله

نامید، اگر کافر باشند، حقیر و فرومایه ساخته است. هیچ کس بر دیگری می

 [ . 1ی تقوا. ]برتری ندارد، مگر به وسیله فضیلت و

یابد مگر ی تکبر و خود بزرگ بینی در قلب کسی راه نمیامام باقر )ع(: روحیه

آید، کم باشد یا زیاد. کاستی پدید می -به همان اندازه  -ی او اینکه در عقل و اندیشه

و در فهم برخی بینی دور شده شود که انسان از واقع[ . )یعنی؛ تکبر باعث می2]

 ها گرفتار نارسایی شود(. زمینه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

ب الضخم من [ قلت البی جعفر )ع(: أنا عقبة بن بشیر االسدی و أنا فی الحس1]

قومی قال: فقال: ما تمن علینا بحسبک؟! ان هللا رفع باالیمان من کان الناس یسمونه 

وضیعا اذا کان مؤمنا و وضع بالکفر من کان الناس یسمونه شریفا اذا کان کافرا، 
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 . 228/  2فلیس ألحد فضل علی أحد اال بالتقوی. کافی 

اال نقص من عقله مثل ما دخله من  ء من کبر[ الباقر )ع(: ما دخل قلب امری شی2]

 . 221/  2؛ کشف الغمة 181/  2ذلک،قل ذلک أو کثر. حلیة االولیاء 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 ب

 بی نیازی خدا از زمان

 فردی به امام باقر )ع( گفت: پروردگار از چه زمانی، وجود داشته است؟ 

ی نیستی داشته امام فرمود: وای بر تو! زمان برای موجودی مطرح است که سابقه

 [ . 1باشد، اما خداوند دارای وجود ازلی است. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 2[ همان، باب الکون والمکان، حدیث 1]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 بشارت بر نور هدایت و نشر علوم

 مجلسی و دیگر علماء رحمة هللا علیهم آورده اند:  مرحوم شیخ صدوق، کلینی،

روزی سلیم بن قیس هاللی به محضر مبارک موالی متقیان امام علی علیه السالم 

 آمد؛ و از آن حضرت چند سؤ ال کرد؛ و امام علیه السالم پاسخ او را بیان فرمود. 

آله و سپس حضرت اظهار داشت: روزی در محضر رسول خدا صلی هللا علیه و 

 بودیم، که ضمن بیان مطالبی پیرامون اوصیاء و خلفاء بعد از من، افزود: 

اولین آنها فرزندم، حسن و سپس حسین )سالم هللا علیهما( خواهند بود و بعد از او 

فرزندش علی بن الحسین علیهماالسالم و پس از او نیز پسرش، به نام محمد بن 

و آن گاه خطاب به حسین علیه السالم نمود  علی )باقر العلوم علیه السالم( می باشد.

سالم هللا  -و فرمود: به همین زودی در حیات تو فرزندی به نام محمد بن علی 
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متولد می شود، پس سالم مرا به او برسان. و سپس تمام دوازده خلیفه خود  -علیهما 

 [ . 1را تا آخر معرفی نمود.]

ه السالم به دنیا آمد، امام سجاد همچنین آورده اند: چون حضرت باقرالعلوم علی

صلوات هللا علیه فرمود: فرزندم، باقرالعلوم را بیاورید. در این هنگام یکی دیگر از 

فرزندانش اظهار داشت: چرا این نوزاد را به عنوان باقر مطرح نمودی؟ امام سجاد 

 علیه السالم سر به سجده نهاد و پس از آن که سر از سجده برداشت، فرمود: این

نوزاد امام و راهنما و نور هدایت امت است؛ او گنجینه بردباری و علوم مختلف 

است؛ او شکافنده همه ی علوم و فنون خواهد بود، او شبیه ترین مردم به رسول 

[ . و نیز آورده اند: چون روزهای آخر عمر 2خدا صلی هللا علیه و آله می باشد.]

پایان رسید جبرئیل امین علیه السالم حضرت رسول هللا صلی هللا علیه و آله به 

صحیفه ای را از طرف خداوند تقدیم آن حضرت نمود، که هر قسمتی از آن مربوط 

به یکی از ائمه اطهار علیهم السالم بود که شرح وظائف هر یک به طور فشرده 

بیان شده بود؛ و هر یک از ایشان وظیفه داشت که در پایان عمر خویش آن را به 

از خود تحویل دهد. پس هنگامی که امام سجاد، زین العابدین علیه السالم امام بعد 

در آخرین لحظات عمر پربرکتش بود، آن صحیفه را تحویل فرزندش امام محمد 

 باقر علیه السالم داد. 

وقتی امام باقر سالم هللا علیه آن صحیفه را گشود، این شرح وظائف را مالحظه 

 نمود: 

را تفسیر نما، امت را کمک و راهنمائی کن و حقایق را بیان  -قرآن  -کتاب خداوند 

و روشن ساز و از هیچ قدرتی بیم و هراس نداشته باش مگر از خداوند 

 [ . 2متعال....]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

، 1، ح 46، ص 1، کافی: ج 14، ح 25[ تلخیص از غیبة نعمانی: ص 1]

، حلیة اال 14، ح 222، ص 24، بحار: ج 246، ص 1احتجاج طبرسی: ج 

 . 1، ح 252، ص 2برار: ج 

 . 2، ح 288، ص 24، بحار اال نوار: ج 222[ کفایة االثر: ص 2]

، 54، ص 2، امالی طوسی: ج 1، ح 221، ص 1[ اصول کافی: ج 2]
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 . 64، ح 22، ص 68، و ج 1، ح 112، ص 24بحاراالنوار: ج 

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 بهترین دارو و درمان

 محمد بن مسلم در ضمن حدیثی حکایت کند: 

توسط غالمش ظرفی که روزی در مدینه بیمار بودم، امام محمد باقر علیه السالم 

 در آن شربتی مخصوص قرار داشت و در پارچه ای پیچیده بود، برایم فرستاد. 

وقتی غالم آن شربت را به من داد، گفت: موال و سرورم فرموده است: باید برای 

درمان و عالج بیماری خود، آن را بنوشی. هنگامی که خواستم آن را بنوشم، 

وشبو و خنک است. و چون شربت را نوشیدم، متوجه شدم که آن شربت بسیار خ

غالم گفت: موالیم فرموده است: پس از آن که شربت را نوشیدی، حرکت کن و نزد 

ما بیا. من در فکر فرو رفتم که چگونه به این سرعت خوب شدم؟! و این شربت چه 

داروئی بود؟ چون تا قبل از نوشیدن شربت قادر به حرکت و ایستادن نبودم. به هر 

ال حرکت کردم و به حضور امام علیه السالم شرفیاب شدم؛ و دست و پیشانی ح

مبارک آن حضرت را بوسیدم؛ و چون گریه می کردم حضرت فرمود: چرا گریه 

 می کنی؟ 

عرض کردم: ای موالیم! بر غریبی و دوری مسافت خانه ام از شما و همچنین بر 

مرتب به خدمت شما برسم و ناتوانی خویش گریه می کنم از این که نمی توانم 

 کسب فیض نمایم. 

حضرت فرمود: و اما در رابطه با ناتوانی و ضعف جسمانیت، متوجه باش که 

اولیاء و دوستان ما در این دنیا به انواع بال و مصائب گرفتار می شوند، و مؤمن 

در این دنیا هر کجا و در هر وضعیتی که باشد غریب خواهد بود تا آن که به سرای 

اقی رحلت کند. اما این که گفتی در مسافت دوری هستی، پس به جای دیدار با ما، ب

به زیارت قبر امام حسین علیه السالم برو؛ و بدان آنچه را که در قلب خود داری و 

معتقد به آن باشی با همان محشور خواهی شد. سپس حضرت فرمود: آن شربت را 

این که شما اهل بیت رحمت چگونه یافتی؟ عرض کردم: شهادت می دهم بر 

هستید، من قدرت و توان حرکت نداشتم؛ ولیکن به محض این که آن شربت را 

نوشیدم، ناراحتیم برطرف شد و خوب شدم. حضرت فرمود: آن شربت دارویی بر 

گرفته شده از تربت قبر مطهر امام حسین علیه السالم است، که اگر با اعتقاد و 

 [ . 1رمان هر دردی خواهد بود.]معرفت استفاده شود شفاء و د
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------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 52، اختصاص شیخ مفید: ص 1، ح 124، ص 141[ بحاراالنوار: ج 1]

 ان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.منبع: چهل داست

 بهترین کالم در آخرین فرصت

 مرحوم شیخ طوسی، راوندی و دیگر بزرگان، به نقل از ابو بصیر حکایت کند: 

روزی به محضر مقدس امام محمد باقر علیه السالم شرفیاب شدم و لحظاتی بعد از 

شد و به حضرت خطاب کرد و  آن، حمران نیز به همراه بعضی از افراد وارد

 گفت: یابن رسول هللا! عکرمه در سکرات مرگ قرار گرفته است. 

ابوبصیر گوید: عکرمه با خوارج هم عقیده بود و خود را از امام محمد باقر علیه 

 السالم رهانیده بود. 

حضرت با شنیدن سخن حمران، از جای خود برخاست و فرمود: مرا مهلت دهید تا 

 گردم؟ بروم و باز

گفتیم: مانعی نیست. لذا امام باقر علیه السالم حرکت نمود و رفت و پس از گذشت 

لحظاتی دوباره مراجعت نمود و اظهار داشت: چنانچه پیش از آن که عکرمه، جان 

از جسدش مفارقت کند، او را درک می کردم، کلماتی را به او تعلیم و تلقین می 

ات بخش می بود؛ ولیکن موقعی بر بالین او نمودم که برایش بسیار سودمند و نج

 رسیدم که تمام کرده و جان از بدنش خارج گشته بود. 

ابوبصیر افزود: به حضرت عرض کردیم: فدایت گردیم، آن کلمات چیست تا ما از 

آن ها برای خود و دیگران بهره گیریم؟ فرمود: همان کلماتی است که شماها بر آن 

 معتقد هستید. 

د: هرگاه بر بالین شخصی قرار گرفتید که احتمال مرگ برای او می و سپس افزو

و نیز بر والیت « الاله االهللا، محمد رسول هللا»دهید، او را بر شهادت و اقرار به 

تلقین کنید، که از جهاتی  -اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم  -و امامت ما 

 [ . 1برای او سودمند و نجات بخش خواهد بود.]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 
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، رجال 125، ص 2، مستدرک الوسائل: ج 112[ دعوات راوندی: ص 1]

 . 14 ، ج224، ص 81، بحاراال نوار: ج 282، ح 214کشی: ص 

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 بیل زدن برای دنیا

های خرما درست کرده بود ی تسبیحش را که از هستهرفت دانهطور که میهمین

ای گفت، در اطراف شهر کاری داشت. به کنار مزرعهشمرد و ذکر میمی

 یل زدن بودند. رسید.سه نفر را دید که به سختی مشغول ب

بهتر است بروم یک خسته نباشید به آنان بگویم و اگر آب خنکی هم »با خود گفت: 

 و راهش را به سوی آنان کج کرد. « ای بنوشمداشته باشند جرعه

 سالم.  -

 علیکم السالم.  -

 خدا قوت، خسته نباشید!  -

 سالمت باشی! -

های مروارید ب مثل دانههای روی پیشانی او، که در زیر آفتامدتی به عرق

درخشید، نگاه کرد. او بزرگی از بزرگان قریش بود، با آن اندام فربه، آن هم می

کرد و دو غالم نیز کمکش اش کار میچنین هوای گرمی به شدت روی مزرعه

کردند. با خود اندیشید از امامی مثل او بعید است در این هوای گرم و طاقت می

ت به فکر دنیا باشد، بهتر است به نزد او بروم و او را فرسا و با این همه زحم

 تان را سامان دهد، آب خوردن دارید؟ نصیحت کنم. جلو رفت و گفت: خدا کارهای

یکی از غالمان آب گوارایی به او داد. مشک آب را به دهانش چسباند و چند جرعه 

رد و گفت: آقا، ، رو به امام باقر ک« اآلن موقعیت خوبی است»خورد، با خود گفت 

شما با این مقام و مرتبه درست است به فکر دنیا و طلب مال باشید؟ اگر خدای 

نکرده، در این حال اجل شما فرا رسد چه خواهید کرد. امام دست از کار کشید و 

اش بود پاک کرد و های درشتی را که روی پیشانیجلوتر آمد و با پشت دست عرق

 اه هستم. فرمود: مگر در حال ارتکاب گن

 نه، ولی شما نباید این قدر برای مال دنیا به خود زحمت بدهید.  -

به خدا سوگند، اگر در این حال مرگ به سراغم بیاید در حال اطاعت خدا از دنیا  -

 ام. رفته

 زنید، آن هم برای دنیا! چه اطاعتی، شما که دارید بیل می -
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با همین کار، خود را از تو  همین تالش من برای کسب روزی، عبادت خداست؛ -

کنم؛ زمانی از خدا سازم و دست نیاز پیش کسی دراز نمیو دیگران بی نیاز می

بیمناکم که در حال نافرمانی از او اجلم فرابرسد. محمد بن منکدر از این حرف امام 

خواستم شما را به خود آمد و رو به امام کرد و گفت: خدا رحمتت کند، من می

 [ .1اما بر عکس شد، شما مرا آگاه کردید. ]نصیحت کنم، 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 212ی امامت در افق دانش، ص السالم جلوه[ امام باقر علیه1]

ع: حیات پاکان)داستانهایی از زندگی امام محمد باقر(؛ مهدی محدثی؛ بوستان منب

 .1285کتاب چاپ دوم 

 بهداشت

ها نهاد شده است. اساس باورهای دینی را دین آسمانی بر اساس فطرت و پاکی

دهد، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت هللا التی فطر الناس ها شکل میفطرت انسان

رد خود را به سوی دینی مستقیم و بدون کژراهگی که بر روی ک[ »1علیها. ]

اساس فطرت پایه نهاده شده و خدای سبحان مردم را بر بنیان آن آفریده است، 

انسان به لحاظ فطرت، خواهان پاکی در باور و اخالق و رفتار و «. متوجه ساز

از غذا و لباس، بدن و جان خویش است. انسان هیچ گونه آالیندگی بر هیچ یک 

ز پسندد؛ نیپسندد. گناه را که آالیندگی جان است بر جان نمیشؤون خویش را نمی

های شؤون زندگی، محل زندگی، لباس زندگی، طعام و غذا و بدن و هر آلودگی

دارد. چیزی که با آن در ارتباط است، مانند مسکن و مرکب و... بر خویش روا نمی

و تمیز است؛ بر انسان مجاز شمرده  بر همین اساس دین فطری، آن چیزی که پاک

است. آن چیزی که باعث آلودگی در هر محور از محورهای زندگی فیزیکی و 

داند، یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. معنوی انسان شود، بر انسان روا نمی

[ حالل خدا بر اساس حکمت پاکی و مصلحت پایه نهاده شده است. حرام خدا 2]

آلودگی و فساد بنیان نهاده شده است. آنچه انسان در زندگی نیازمند نیز بر اساس 

است باید از نوع حالل و پاک فراهم کند. اگر از نوع حرام فراهم ساخت باعث 

گردد. بدین خاطر پیروان دین باید از هر گونه آلودگی جسمی و جانی وی می

حرام  د تا هیچ گاه مالآالیندگی در فرایند زندگی خویش پرهیز کنند. باید تالش کنن
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به زندگی آنان راه پیدا نکند. باید سعی نمایند که از هر نوع غذا و مسکن و مرکب 

یم توان تقسها را به سه قسم میو سایر امکانات آلوده و حرام برحذر باشند. آالیندگی

های وحی های غیربهداشتی آموزهها. سایر آلودگیها و نجسها، ناپاکینمود: حرام

آموزند که از آالیاندگی به دور باشند. زندگی هر سه محور به پیروان خویش می در

السالم منزه از حرام و بدور از هر آلودگی در هر سه بخش امام معصوم علیه

ترین زندگی است. افزون بر حالل و پاک بودن زندگی، باشد. زندگی آنها پاکمی

ها می داشتی بدور از هر نوع آلودگیطعام و لباس آنان از لحاظ سوم نیز، کامال به

السالم شدیم. حضرت با گوید، مهمان باقر العلوم علیهباشد. ابوخالد کابلی می

لذیذترین و تمیزترین طعام که تا آن روز به خاطر نداشتم مرا پذیرایی نمود، دخلت 

ف ظالسالم فدعا بالغداء فاکلت معه طعاما ما أکلت طعاما قط انجعفر علیهعلی ابی

[ طعام و غذای آنان نیز پاک و حالل و بهداشتی و نمونه است. 2منه و ال اطیب. ]

ای در گوید عدهالسالم است. ابوحمزه مینمونه دیگر این رفتار از امام صادق علیه

السالم بودیم که ما را به خوردن غذا فرا خواند. غذایی به آن نزد امام صادق علیه

[ این نیز آموزه 6شتیم، ما لنا عهد بمثله لذاذة و طیبا. ]لذیذی و تمیزی به خاطر ندا

آموزد. انسان باید در دیگری است که زندگی پاک و تمیز امامان بر همگان می

لباس، غذا، مسکن، مرکب، سر و وضع بدنی هماره پاک، مرتب و به دور از هر 

 آلودگی باشد. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 24[ روم، 1]

 . 152[ اعراف، 2]

 . 284، ص 4[ فروع کافی، ج 2]

 [ همان. 6]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 برترین عبادت

های لغزش انسان، شکم و شهوت است. از این رو ترین زمینهاز پر مخاطره یکی

فرماید: خداوند مورد عبادت و بندگی قرار نگرفته است به چیزی امام باقر )ع( می

گوید: مردی به [ . ابوبصیر می1که برتر و شریفتر از عفت شکم و شهوت باشد. ]
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عمل ضعیف هستم، نمازها و امام باقر عرض کرد: من مردی هستم که از نظر 

های )مستحبی( کمی دارم ولی در تالشم که جز حالل نخورم و جز حالل روزه

 [ . 2همسر نگریم، امام )ع( فرمود: کدام جهاد از عفت شکم و شهوت برتر است! ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

/  2ء افضل من عفة بطن و فرج. کشف الغمة [ الباقر )ع(: ما عبدهللا بشی1]

 . 248/  21؛ بحار 212/  1؛ البدایة و النهایة 224

جعفر )ع( قال : قال له رجل ان ضعیف العمل، قلیل بصیر، عن ابی[ عن ابی2]

قلیل الصوم، و لکن ارجو ان ال اکل اال حالال و ال انکح اال حالال، فقال: و الصلوة، 

 . 212أی جهاد افضل من عفة بطن و فرج؟ المحاسن 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 برادری، مستلزم حمایت اقتصادی

 ز شیعیان خود به نام اسماعیل فرمود: امام باقر )ع( به یکی ا

زیستی، این برنامه وجود داشت که اگر ای اسماعیل! آیا در میان مردمی که می

فردی عبا و روپوش نداشت و نزد یکی از برادرانش عبایی اضافی وجود داشت، 

گوید: آن را به برادر نیازمندش رد کند تا او هم از نداری بیرون آید؟ اسماعیل می

  خیر.

امام فرمود: اگر فردی از آنان پیراهن اضافی داشت، آیا آن را برای برادر 

 فرستد؟ نیازمندش می

 فرماید: آنانزند )و با ناراحتی( میگوید: خیر. امام با دست بر زانو میاسماعیل می

ای با هم فرماید: آیا شما به گونه[ . در روایت دیگری امام )ع( می1برادر نیستند. ]

هستید که یکی از شما دست در جیب دوست خود فرو برد و آنچه الزم  یک دل

دارد بردارد؟ )و از سوی دوستش مورد اعتراض قرار نگیرد؟( حاضران گفتند: 

 خیر، ما این چنین نیستیم. 

[ . امام باقر )ع(: 2کنید برادر نیستید. ]امام فرمود: پس شما آن گونه که فکر می

: یاد خداوند در همه حال و همیشه، رعایت انصاف مهمترین اعمال سه چیز است

 [ . 2ی مردم و یاری برادر مؤمن خویش در مال و مسایل اقتصادی. ]درباره

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

[ الباقر )ع( یا اسماعیل: ارأیت فیما قبلکم اذا کان الرجل لیس له رداء و عند 1]

ی یصیب رداء؟ فقلت: ال. قال: فاذا کان له بعض اخوانه فضل رداء یطرحه علیه حت

ازار یرسل الی بعض اخوانه بازاره حتی یصیب ازارا؟ فقلت: ال! فضرب بیده علی 

 . 224فخذه ثم قال: ما هؤالء باخوة. تنبیه الخواطر 

[ قال لنا أبوجعفر محمد بن علی: یدخل أحدکم یده فی کم صاحبه فیرخذ ما یرید؟ 2]

 2؛ کشف الغمة 182/  2ستم باخوان کما تزعمون. حلیة االولیاء قال قلنا ال. قال: فل

 . 245؛ تذکرة الخواص 224/ 

جعفر قال: اشد االعمال ثالثة؛ ذکر هللا علی کل حال، و انصافک من [ عن أبی2]

 . 186/  2؛ حلیة االولیاء 145/  2نفسک، و مواساة األخ فی المال. ارشاد مفید 

ت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امام

 .1225چاپ دوم 

 بهترین فضیلت و برترین جهاد

 [ . 1ال فضیلة کالجهاد، والجهاد کمجاهدة الهوی ]

 هیچ فضیلتی چون جهاد نیست، و هیچ جهادی چون مبارزه با هوای نفس نیست. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 284[ تحف العقول، ص 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 بدترین حسرت در روز قیامت
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[ . 1د وصف عدال ثم خالفه الی غیره.]ان أشد الناس حسرة یوم القیمة عب

ای است که عدلی را وصف کند و خودش ترین مردم در روز قیامت، بندهپرحسرت

 خالف آن را عمل کند. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 218[ تحف العقول، ص 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 بر اساس عقل

انما یداق هللا العباد فی الحساب یوم القیمة علی قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا. 

[1 . ] 

، به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده خداوند در روز قیامت در حساب بندگانش

 کند. است، دقت و باریک بینی می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 12ص  1[ اصول کافی ، ج 1]

سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان  منبع:

1286 . 

 بردباری

هر ستایش که قرآن از انسان مؤمن و حقیقی دارد، بارزترین فرد آن امامان 

ین کند، و الکاظمین الغیظ و العافباشند. قرآن از افراد با تقوا این گونه ستایش میمی

های دیگران که ادبیمن و پرهیزکار در برابر بیهای مؤ[ انسان1عن الناس. ]

های برند و از لغزششوند، خشم خود را همانند جرعه گوارا فرو میخشمگین می

 کنند. دیگران گذشت می

این خصلت پایدار انسان پرهیزکار است، که در روابط اجتماعی وقتی نامهربانی 
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نیست. بلکه آرامش خویش را  توزیبیند در صدد انتقام و کینههای دیگران را می

برد. لغزش دیگری را در حق خویش در مرحله کند و خشم را فرو میحفظ می

نماید. آن گاه از لغزش لغزش کار کند و در مورد وی بردباری مینخست تحمل می

های آشکار از این بردباری در زندگی امامان تجلی یافته است. کند. نمونهگذشت می

ادبی جاهالن را باشند. نامالیمات و بیمند مییار برتری بهرهآنان از ظرفیت بس

کنند. در سجایای اخالقی آن نمایند. در نهایت از خطای آنان گذشت میتحمل می

مقدار مهربانند و در برخوردهای اجتماعی، آن گونه با گذشت و با ظرفیت هستند 

. چنان که خود حضرت جویی کندتواند از آنان عیبکه هیچ انسان با انصافی نمی

جویی نمایند، ما ینقم الناس منا، نحن اهل توانند از ما عیبدارد مردم نمیاظهار می

[ 2بیت الرحمة و شجرة النبوة و معدن الحکم و موضع المالئکة و مهبط الوحی ]

آید، ما اهل بیت رحمت مهربانی هستیم و درخت پیامبری مردم از ما بدشان نمی»

امام «. ی و جایگاه رفت و آمد فرشتگان و محل نزول وحی هستیمو مخزن حکم اله

کند. با این که همواره رؤوف آن گونه بردبار است که بر نامهربانی ها بردباری می

توجه به این مهم ای بیکند مردم را به راه حقیقت رهنمون نمایند، عدهتالش می

کند، روحیه گالیه میآورند. امام از این باشند. به سوی آنان روی نمیمی

فرماید: امر مردم نسبت به ما امتحان بزرگی است. ما آنان را به حق فرا می

[ 2کنند، بلیة الناس علینا عظیمة ان دعوناهم لم یستجیبوا ]خوانیم آنان توجه نمیمی

گیری هدف واالی نمایند و از پیهای مردم بردباری پیشه میدر برابر نامهربانی

مانند. فرد نصرانی به امام رو کرد و گفت، انت بقر، )نعوذ باهلل امام خویش باز نمی

سردی اظهار کرد: نه، من باقرم، فرد را به حیوان تشبیه نمود.( امام با کمال خون

ناهنجار نسبت دیگری را مطرح ساخت که تو فرزند نانوا یا آشپز هستی، )مادرت 

ر جواب وی گفت، نانوایی کارش بوده نانوایی کرده است.( انت ابن الطباخة. امام د

است. مترسفانه وی از بردباری امام سوء استفاده کرده به وی گفت، تو فرزند همان 

 گویی خدا ازسیاه زنگی بد گفتاری هستی. امام با آرامش فرمود اگر تو درست می

 گویی خدا از تو درگذرد. فرد آن مقدار ناهنجارگناه او در گذرد. اگر تو دروغ می

دهد هیچ گونه زمینه ندارند، مادر است که چیزهایی که به حضرت نسبت می

حضرت نه کنیز آفریقایی است و نه بد زبان است. بلکه همان گونه که در بخش 

ود هاشم باول گذشت مادر حضرت یکی از فرزانگان و یکی از زیباترین زنان بنی

لیکن فرد ناهنجار، این  که از دو جانب علوی نسب بود و مانند وی وجود نداشت.

دهد! حضرت هم این گونه وی را تحمل گونه نسبت ها را به مادر حضرت می

های امام کند! در هر صورت نصرانی که اخالق واالی امام را دید شیفته برتریمی
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 [ . 6شده، اسالم آورد! فاسلم النصرانی. ]

ماره در مجلس زد هفرد شامی با این که کینه اهل بیت در سینه وی موج می

شد. وی نتوانست پنهانی خویش را پاس دارد. روزی به حضرت حاضر می

حضرت اظهار کرد شرکت من در جلسه شما به خاطر عالقه ی من به شما نیست. 

من کینه توزترین فرد نسبت به اهل بیت هستم. شیرین سخنی و ادب و اخالق تو 

د، بلکه مهربانی و لطف خود مرا جذب کرده است. امام از سخن تند وی آشفته نش

را در حق وی فزونی بخشید، تا آن گاه که شخص متوجه حقیقت شده، دست از 

دشمنی برداشته از دوستان حضرت قرار گرفت. وی حتی هنگامی که مرگش فرا 

السالم بر وی نماز بخواند، فاوصی ان رسید، وصیت کرد که باقر العلوم علیه

 [ . 5یصلی علیه. ]

نه هایی گویا و آموزنده از رفتار بردباری حضرت است، که دشمنی ها این ها نمو

کند. همان رفتاری که قرآن به آن دستور را متحول ساخته و به دوستی تبدیل می

می دهد که نامهربانی کرداری دیگری را با نیکی پاسخ دهید؛ تا دشمن ها دوست 

 نه عداوة کانه ولی حمیم.صمیمی گردند، ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بی

های دیگری را به نیکی پاسخ ده، آن گاه بین تو و آن کسی که دشمنی بدی[ »4]

 «. شودبود، دوستی و صمیمیت پدیدار می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 126[ آل عمران، 1]

 . 148، ص 2[ ارشاد، ج 2]

 [ همان. 2]

 . 226، ص 6[ مناقب، ج 6]

 . 222، ص 64[ بحار، ج 5]

 . 26[ فصلت 4]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 بینا کردن ابوبصیر و برگرداندنش به حالت اول
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از قطب راوندی نقل شده که به سند خویش روایت کرده از ابوبصیر که گفت: به 

ی تو السالم( عرض کردم، تو موالی منی و من شیعهحضرت امام محمد باقر )علیه

نمی خواهی »و ناتوان و کور هستم. پس بهشت را بر من ضمانت کن، فرمود: 

واهم، دست مبارکشان را خعرض کردم: بله می« عالمت ائمه را به تو عطا کنم؟

السالم( السالم( را نزد امام محمد باقر )علیهبر چشمان من مالید. تمام ائمه )علیه

به خدا سوگند، « بینی؟به جز این در اطراف خود، چه می»دیدم. بعد به من فرمود: 

بینم. عرض کردم این خلق ممسوخ چیست؟ به جز سگ، خوک، بوزینه چیزی نمی

های بزرگی است که اگر پرده برداشته بینی، یکی از آگاهیها که میاین»فرمودند: 

دهد و مردم شیعه، مخالفان خود را جز در شود؛ صورت حقیقی افراد را نشان می

ای ابومحمد! اگر »آن حضرت به من فرمود: « . بیننداین صورت، مسخ شده نمی

خداست و یا دوست  خواهی که تو را بر این حال بینایی نگه دارم، حسابت بامی

 « داری که بهشت را برای تو ضمانت کنم؟می

توان با خواهم، من را به حالت اول برگردان؛ زیرا بهشت را نمیگفتم: نه، نمی

چیز دیگر عوض کرد. ایشان دست مبارکشان را دو مرتبه به چشمان من مالید هیچ

 و به همان صورتی که بود، برگرداند. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

محمدرضا راشدی؛ -منبع: سیره و زندگانی حضرت امام محمد باقر؛ لطیف راشدی

 . 1282الهوتیان چاپ اول 

 بیرون آوردن وسایل از یک انگشتر

السالم رفتم و در آن وقت ید: روزی به خدمت امام محمد باقر علیهگوداود رقی می

 کرد. عبدهللا بن علی بن عبدهللا بن الحسین بن علی، دعوی امامت می

هفتاد و دو نفر از اهل خراسان آمدند و به همراه ایشان مال و جواهرات بسیار بود. 

ن ان را پیش عبدهللا بشخصی ایش« خواهیم بدانیم که امام کیست؟!می»آنها گفتند: 

زره »او گفت: « داللت امامت چیست؟»علی برد که او امام است. از وی پرسیدند: 

 « و انگشتر و عصا و ردای رسول خدا صلی هللا علیه و آله و سلم

چون آورد، سر صندوق را باز کرد و « ای غالم! صندوق را بیاور.»سپس گفت: 

پس برداشت و آن را پوشید و دست بر زرهی را بیرون آورد و پیش خود نهاد. س

ها را دیدند به ای خواند. چون ایشان آن نشانهسر نهاد و تکیه بر عصا کرد و خطبه
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د: داود رقی گوی« رسیم.انشاء هللا فردا به خدمت می»همدیگر نگاه کردند و گفتند: 

و در ی عبدهللا بن علی برو به در خانه»السالم به من فرمود: امام باقر علیه»

ای بایست، چون اهل خراسان از آنجا بیرون آمدند هر کدام از آنها را به نام گوشه

ای پس طبق فرمایش آن حضرت رفتم و در گوشه« خود و پدرشان صدا بزن.

ایستادم. هنگامی که بیرون آمدند آنها را به نام خود و پدرانشان صدا زدم. همگی 

صاحب تو »گفتند: « را پیش صاحبم ببرم. بیائید تا شما»آنها تعجب کردند. گفتم: 

سپس آنها را به خدمت امام باقر « السالم.محمد بن علی الباقر علیه»گفتم: « کیست؟

روید که ای اهل خراسان! به کجا می»السالم بردم. حضرت به آنها فرمود: علیه

تر از آن هستند که اوصیای حضرت پیغمبر صلی هللا علیه و آله و سلم گرامی

السالم و فرمود: سپس نظر کرد به امام جعفر صادق علیه« والی خود را نشناسند.م

پس آن حضرت انگشتر عقیق را آورد و نزد پدر « ای پسرم! انگشتر مرا بیاور.»

بزرگوار خود نهاد. سپس آن حضرت در زیر لب چیزی گفت و انگشتر را گرفت 

و عصای رسول خدا صلی  و حرکت داد، ناگهان بطور اعجازانگیز، زره و عمامه

هللا علیه و آله و سلم از انگشتر افتاد. آن حضرت، زره را پوشید و عمامه را بر 

[ از 1سر نهاد و عصا در دست گرفت. سپس زره را انداخت، ناگهان یک ارش ]

او کم شد. بار دیگر بیانداخت، باز یک ارش دراز شد. آنگاه عمامه از سر برداشت 

از لب مبارک را جنباند، ناگهان زره و عمامه و عصا باز به و زره را درآورد و ب

گر ا»داخل انگشتر رفتند و ناپدید شدند. آنگاه نظر به اهل خراسان کرد و فرمود: 

اینها که نزد پسرعموی ما، در صندوق بود نزد ما نیز باشد پس ما بر ایشان تفضلی 

قارون به فرمان او بوده نداریم. ای اهل خراسان! هیچ امامی نبود مگر آنکه گنج 

پس آنها « کنم.اید را از برای دوستی و اخالص شما قبول میاست اما آنچه آورده

 [ . 2مال را تسلیم کردند و به امامت آن حضرت یقین کرده و رفتند. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 [ سرانگشت میانه تا آرنج. 1]

 [ خالصة األخبار. 2]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 
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 بیرون آوردن پول و طال از داخل زمین

السالم وارد شدم و پیش آن گوید: بر حضرت امام محمد باقر علیهجابر بن یزید می

ای جابر! »حضرت از فقر و حاجتمندی خود شکایت کردم. حضرت فرمود: 

 « درهمی نزد ما نیست.

السالم مشرف شد و عرض اندکی گذشت که کمیت شاعر خدمت امام باقر علیه

 « رض برسانم.ای به عفدای تو شوم اگر رأی مبارک باشد قصیده»کرد: 

 ای خواند. پس کمیت قصیده« بخوان.»حضرت فرمود: 

ای غالم! از این خانه یک بدره )هزار درهم( »بعد حضرت به غالمش فرمود: 

غالم بدره آورد و به کمیت داد. کمیت عرض کرد: « بیرون بیاور و به کمیت بده.

 «برسانم. ای دیگر به عرضفدای تو شوم اگر رأی مبارک قرار بگیرد قصیده»

کمیت، قصیده دیگر خواند. آن حضرت به غالم دستور « بخوان.»حضرت فرمود: 

ی دیگر از آن خانه بیرون آورد و به کمیت داد. کمیت عرض کرد: فرمود تا بدره

مود: حضرت فر« فدای تو گردم اگر اجازه بفرمائید سومین قصیده را نیز بخوانم.»

واند. باز حضرت یک بدره به غالم اعطاء پس کمیت آن قصیده را نیز خ« بخوان.»

ی دنیوی، به خدا سوگند من به خاطر طلب مال و فایده»نمود. کمیت عرض کرد: 

ی رسول خدا صلی هللا علیه و آله و سلم و زبان به مدح شما نگشودم و جز صله

 « آنچه خدای تعالی بر من واجب گرداند از ادای حق شما، مقصود دیگری ندارم.

ای »السالم در حق کمیت دعای خیر نمود، آنگاه فرمود: جعفر علیهیحضرت اب

چون این حال را »گوید: جابر می« ها را به مکان خودش برگردان.غالم! این بدره

السالم به مشاهده کردم در خاطرم چیزی خطور کرد و همی با خود گفتم امام علیه

هزار درهم اعطاء فرمود. ی کمیت، سیمن فرمود درهمی نزد من نیست و درباره

فدایت شوم به من فرمودی یک درهم نزد »چون کمیت بیرون رفت، عرض کردم: 

« هزار درهم امر فرمودید.ی هدیه به کمیت به دادن سیمن نیست ولی درباره

ها را از آنجا بیرون ای جابر! بپا خیز و به آن خانه که درهم»حضرت فرمود: 

 « برگرداندند داخل شو.آوردند و دوباره به آن خانه 

ها چیزی نیافتم، پس بیرون پس برخاستم و به آن خانه وارد شدم ولی از آن درهم

ای جابر! آن معجزات و کرامات »آمده و خدمت حضرت رسیدم. حضرت فرمود: 

ایم بیشتر است از آنچه برای شما ظاهر و فضائلی که از شما پنهان داشته

 « سازیم.می

ست مرا گرفت و به همان خانه برد. در آنجا پای مبارک خود را آنگاه بپاخاست و د
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بر زمین زد، ناگهان چیزی مانند گردن شتر از طالی احمر از زمین بیرون آمد. 

ای جابر! به این معجزه باهره بنگر و جز با برادران دینی خود »حضرت فرمود: 

گذار، همانا خدای که به ایمان ایشان اطمینان داشته باشی این راز را در میان ن

توانیم تمام زمین تعالی به ما قدرت داده است که هر چه بخواهیم انجام دهیم و ما می

[ . بیرون آوردن غذا و آب و وسایل دیگر 1« ]را به هر سو که بخواهیم بکشانیم.

 السالمگوید: در خدمت حضرت امام محمد باقر علیهاز یک خشت قیس بن ربیع می

منزل مبارکش جز خشتی نبود، چون وقت نماز عشاء فرارسید  میهمان بودم و در

آن حضرت به نماز ایستاد و من اقتدا کردم. پس از آن، حضرت دست مبارکش را 

ای از آن بیرون آورد که در آن مائده، هر به آن خشت زد و مندیلی سنگین و مائده

ق تعالی این غذائی است که ح»طعام گرم و سردی قرار داشت. به من فرمود: 

 « برای اولیاء خود مهیا کرده است.

پس آن حضرت و من از آن خوردیم، آنگاه آن مائده به آن خشت برگشت. در این 

لحظه مرا شک فراگرفت تا وقتی که آن حضرت برای حاجتی بیرون رفت. من آن 

خشت را زیر و رو کردم و آن را جز خشتی کوچک نیافتم. آن حضرت آمد و 

ها و ن آمده بود را دانست پس، از آن خشت قدحها و کوزهشکی که در ذهن م

سبوهایی که از آب مملو بود بیرون آورد. پس من از آن آبها آشامیدم و بعد به جای 

السالم که مثل تو با من، مثل یهود است با مسیح علیه»خود بازگرداند و فرمود: 

داد تا سخن سپس حضرت به آن خشت فرمان « آوردند.گاهی به او وثوق نمی

 [ . 1بگوید، پس خشت به سخن آمد و تکلم نمود. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 [ بصائر الدرجات. 1]

 [ مدینة المعاجز. 1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ یب و معجزات شگفتمنبع: عجا

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 بیرون آوردن سیب بهشتی از داخل سنگ

السالم در حال رفتن به حیره گوید: حضرت امام محمد باقر علیهجابر بن یزید می

من فرمود:  بود و من در خدمت آن حضرت بودم. چون به کربال مشرف شدیم، به
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ای جابر! این زمین برای ما و شیعیان ما، بوستانی است از بوستانهای بهشت و »

 « های جهنم.ای است از حفرهبرای دشمنان ما حفره

حضرت فرمود: « لبیک یا سیدی.»عرض کردم: « ای جابر!»آنگاه به من فرمود: 

در میان پس دست مبارکش را « بلی یا سیدی.»عرض کردم: « خوری؟چیزی می»

سنگها داخل کرد و برای من سیبی را بیرون آورد که هرگز سیبی به آن خوشبوئی 

های های دنیائی شباهت نداشت. دانستم از میوهندیده بودم و به هیچ وجه به میوه

بهشت است و از آن خوردم و از برکت و فضیلت آن تا چهل روز به هیچ طعامی 

 [ . 1فت. ]محتاج نیافتم و حدثی از من حدوث نیا

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 [ مدینة المعاجز. 1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284م گل نرگس چاپ چهارم شمی

 به یاد نداشتن هیچ یک از سخنان امام باقر

کرد تا السالم سرگذشت شداد را تعریف میگویند روزی امام محمد باقر علیهمی

اینکه مردی به نام نضر بن قراوش که مرد خبیثی بود داخل شد و در جایی نشست 

 نود. السالم را بشتوانست سخنان امام باقر علیهکه می

او مرد خبیثی است و همه چیز را »یاران آن حضرت ناراحت شدند و گفتند: 

 « شنید.

وید که شنه، چنین نیست اگر از او بپرسید، متوجه می»السالم فرمود: امام باقر علیه

بعدها او را دیدیم »برخی از اصحاب گفتند: « هیچ چیز از سخنان مرا به یاد ندارد.

ت: او گف« دیثی که آن روز از ابوجعفر شنیدی برای ما بگو.و به او گفتیم: از احا

 [ . 1« ]قسم به خدا! هیچ چیزی چه کم و چه زیاد از گفتار او را نفهمیدم.»

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 64[ بحاراالنوار ج 1]
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انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 بازگو کردن گفته های پیامبر به جابر

گویند حضرت رسول اکرم صلی هللا علیه و آله و سلم به جابر بن عبدهللا گفت: می

السالم را دریابی از طرف من به او سالم جابر! چون فرزندم محمد باقر علیهای »

 « برسان.

السالم را مالقات کردم. چون به آن قدر عمر یافتم تا امام باقر علیه»گوید: جابر می

ی آنچه که حضرت رسول اکرم صلی هللا علیه و خدمتش رسیدم، آن حضرت همه

 گفت. آله و سلم به من گفته بود را باز

ای فرند رسول خدا! جانم فدای تو باد، مگر تو آن وقت در پیش ما »عرض کردم: 

 « حاضر بودی؟!

ای جابر! اگر امام این را نداند میان او و دیگر مخلوقات، چه »حضرت فرمود: 

 [ .1« ]تفاوتی است؟! علم اولین و آخرین پیش ما روشن است.

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 [ خالصة األخبار. 1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 و درختبه سخن آمدن کارد و سنگ 

السالم مرویست که: زید بن الحسن با پدرم در گویند از امام جعفر صادق علیهمی

گفت: اوقاف حضرت رسول اکرم صلی هللا علیه و آله و سلم مخاصمه داشت و می

السالم که فرزند بزرگتر است اولی است از فرزند امام فرزند امام حسن علیه»

 « السالم.حسین علیه

ی قاضی برد، در اثنای خصومت با عم من گفت: مرا به خانهپس روزی زید عم 

اف باد بر خصومتی که نام »عمم گفت: « ساکت شو ای فرزند کنیز سندی.»

سپس نزد « مادران مذکور شود و من دیگر تا زنده هستم با تو سخن نخواهم گفت.
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 نای برادر! سوگند یاد کردم که دیگر با زید بن الحسن سخ»پدرم آمد و گفت: 

نگویم و اعتماد بر تو کردم، و اگر تو نیز متعرض او نشوی حق ما ضایع 

چون زید شنید که پدرم متعرض جواب او خواهد شد، شاد گردید که من « شود.می

السالم قدر خواهم کرد، پس به نزد پدرم امام محمد باقر علیهاو را در نظر مردم بی

ن حضرت از خانه بیرون آمد، او را چو« ی قاضی برویم.بیا به خانه»آمد و گفت: 

جهت مخاصمت از این دعوی ناحق بگذر و با دوستان خدا بی»نصیحت کرد که: 

ای به تو نشان بدهم تا بدانی حق با من است؛ تو خواهی معجزهمکن، اگر می

 « ای.کاردی در دست داری و از من پنهان کرده

درآ و برای من گواهی ای کارد! به قدرت خدا به سخن »سپس حضرت فرمود: 

 « بده.

تو  ای زید»ناگاه کارد از دست او جدا شد و بر زمین افتاد و به زبان فصیح گفت: 

السالم از تو سزاوارتر است! اگر ستمکار هستی و حضرت امام محمد باقر علیه

ی این حال زید از مشاهده« کنم.دست از دشمنی با او برنداری تو را هالک می

ن اگر ای»تاد. پس پدرم دستش را گرفت و او را بلند کرد و فرمود: مدهوش شد و اف

« ؟کنی که حق با من استایم به سخن بیاید آیا قبول میسنگی که بر روی آن ایستاده

پس آن طرف سنگ که زید بر آن ایستاده بود به شدت به حرکت « بلی.»او گفت: 

طرفی که پدرم بر روی درآمد به طوری که نزدیک بود شکافته شود، ولی از آن 

ای زید! تو ستم »آن ایستاده بود حرکت نکرد. آن سنگ به سخن آمد و گفت: 

السالم، اولی است به حق، پس دست از او بردار و گرنه کنی و محمد باقر علیهمی

 « رسانم.تو را به قتل می

دوباره زید بیهوش شد و بر زمین افتاد. پدرم دست او را گرفت و به حال خود 

اگر این درختی که نزدیک ماست به سخن بیاید و برای من »برگردانید و فرمود: 

 « گواهی دهد آیا باور خواهی کرد؟

پس پدرم درخت را طلبید، و آن درخت به قدرت حق تعالی زمین « بلی.»او گفت: 

های خود را بر سر ایشان گسترانید، را شکافت و به نزدیک ایشان آمد تا آنکه شاخه

ای زید! تو ستمکاری و محمد سزاوارتر »رت خدا به سخن درآمد و گفت: و به قد

پس باز « کنم.است به حق از تو، دست از این سخن بردار و گرنه تو را هالک می

زید بیهوش شد و افتاد، و پدرم دست او را گرفت و بلند کرد و درخت به جای خود 

ر ی و منازعه نکند و امام باقبرگشت. پس زید سوگند یاد کرد که دیگر با پدرم دشمن

السالم برگشت و زید در همان روز به طرف شام حرکت کرد و نزد عبدالملک علیه

ام از پیش به نزد تو آمده»بن مروان رفت. چون به مجلس او داخل شد گفت: 
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و آنچه دیده « جادوگر و دروغگوئی که بر تو حالل نیست که او را زنده بگذاری.

 بود را نقل کرد. 

امام محمد باقر را با قید و بند به نزد من »پس عبدالملک به والی مدینه نوشت که: 

 « بفرست.

اگر دستور دهم که او را به قتل برسانی آیا انجام »همچنین عبدالملک به زید گفت: 

چون آن نامه به والی مدینه رسید، در جواب « بلی.»زید گفت: « خواهی داد؟

ام، نه از روی مخالفت و نافرمانی که به تو نوشتهاین جوابی »عبدالملک نوشت: 

ای که است و لیکن محض نصیحت و خیرخواهی است! آن مردی که تو امر کرده

من به او اهانت کنم و وی را به سوی تو بفرستم، مردی است که در روی زمین 

رسد، چون در محراب عبادت صدا به کسی در عفت نفس و زهد و ورع به او نمی

کند، حیوانات وحشی و مرغان نزد او برای گوش دادن و قرائت بلند میتالوت 

شوند. تالوتش مانند تالوت داود در وقت خواندن زبور صوت حزین او حاضر می

ترین مردم است در تضرع و زاری و نرمترین و سعی کنندهاست، و داناترین و دل

ای چنین کسی شوم و دانم که متعرض ایذعبادت، و برای دولت خلیفه مناسب نمی

ترسم اگر آسیبی به او برساند، زیرا که حق تعالی نعمت بر عمر و دولت خلیفه می

دهد تا وقتی که مردم حالت خود را در شکر نعمت او خود را بر مردم تغییر نمی

 « تغییر ندهند.

چون نامه به عبدالمک رسید، مضمون نامه را پسندید و از والی خشنود شد که به 

 ر شنیع مبادرت ننمود، و دانست که خیرخواهی او کرده است. آن ام

او رشوه داده و والی را از خود راضی »چون نامه را برای زید خواند، زید گفت: 

 « کرده است.

رسد که به آن سبب او را ای به خاطرت میدر این مورد آیا بهانه»عبدالملک گفت: 

بلی، نزد او شمشیر حضرت رسول »زید گفت: « در معرض انتقام خود قرار دهیم.

صلی هللا علیه و آله و سلم و سایر اسلحه و زره و انگشتر و عصا و دیگر چیزهای 

 یاو قرار دارد، کسی را بفرست و آنها را از او بطلب، اگر آنها را نفرستد بهانه

پس عبدالملک به « خوبی است برای کشتن او، و نزد مردم معذور خواهی بود.

هزار هزار درهم برای محمد بن علی بفرست و اسلحه و »نوشت که: والی مدینه 

 « زره حضرت رسول صلی هللا علیه و آله و سلم را از او بطلب.

ی عبدالملک را بر او خواند، پدرم گفت: ی پدرم آمد و نامهپس والی مدینه به خانه

 « چند روز به من مهلت بده.»

که مشتمل بود بر آنها که عبدالملک  والی نیز قبول کرد. بعد پدرم متاعی چند
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خواست از شمشیر و زره و عصا و انگشتر و غیره آنها مهیا کرد و برای والی می

 فرستاد. 

والی نیز آنها را برای عبدالملک فرستاد، و عبدالملک به دیدن آنها بسیار شاد شد و 

 زید را طلبید و آنها را به او نشان داد. 

تو را بازی داده است و هیچ یک از اینها از وسایل : »چون زید آنها را دید گفت

 « حضرت رسول اکرم صلی هللا علیه و آله و سلم نیست.

مال ما را گرفتی و آنچه طلب کرده بودیم را »پس عبدالملک برای پدرم نوشت که: 

 « برای ما نفرستادی.

کن و آنچه من دیدم برای تو فرستادم، خواهی باور »پدرم در جواب او نوشت: 

 « خواهی باور نکن.

پس به ظاهر عبدالملک تصدیق کرد و اهل شام را طلبید و برای مفاخرت آن 

اینها متاعهای حضرت رسول صلی هللا علیه »چیزها را به ایشان نشان داد و گفت: 

 « اند.و آله و سلم است که برای من فرستاده

اگر نه آن بود که »همچنین به حسب ظاهر، زید را گرفت و محبوس کرد و گفت: 

خواهم به خون هیچ یک از شما فرزندان فاطمه مبتال گردم، هر آینه تو را به نمی

 « رساندم.قتل می

ای به پدرم نوشت که: پسر عمت را برای تو فرستادم که تو او را تردیب و نامه

همچنین زینی را برای آن حضرت فرستاد که بر آن « نمائی و در خدمت تو باشد.

السالم آوردند، حضرت به نور ود. چون زید را به خدمت امام باقر علیهسوار ش

ی اینها مکر و حیله است، و آن ملعون زید را فرستاده است امامت دانست که همه

وای بر تو! چه »که آن حضرت را شهید کند، پس آن امام مظلوم به زید گفت: 

نیعه است که بر دست تو ای، و این چه امور شبسیار فجیع است آنچه اراده کرده

دانم که تو در چکاری هستی! من کنی که من نمیشود، و گمان میجاری می

اند، و در آن چه چیزی تعبیه دانم این زین را از چوب کدام درخت تراشیدهمی

 « اند، و لیکن چنین مقدر شده است که شهادت من به این نحو باشد.کرده

ون بر اسب زدند و آن حضرت سوار شد، و در ی ملعپس آن زین را به امر خلیفه

آن زهری تعبیه کرده بودند، پس بدن مبارک حضرت، ورم کرد و آثار موت در 

خود مشاهده نمود، پس فرمود که کفنهای آن جناب را حاضر کردند، و در میان آن 

آنها را در »های سفیدی بود که حضرت در آنها احرام بسته بود، فرمود که: جامه

و سه روز در درد و مشقت بود، و در روز سوم به « کفنهای من قرار بدهید.میان 

السالم ملحق شد. آن زین نزد ما آویخته است، بیت رسالت علیهمسایر شهداء و اهل
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آوریم، و چنان کنیم، شهادت آن بزرگوار را به خاطر میو هر وقت در آن نظر می

نان خود بکنیم. پس بعد از چند آویخته خواهد بود تا طلب خون خود را از دشم

خواند تا آنکه به عذاب گفت و نماز نمیروز، زید مبتال به دردی شد و هذیان می

 [ . 1الهی واصل شد. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 [ خرایج. 1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 بی حساب وارد بهشت شدن

السالم فرموده است: تلخ روئی و گرفتگی رخسار باعث جلب دشمنی امام باقر علیه

کند که روزی خدمت امام ابوبصیر روایت میمردم و دوری از پروردگار است. 

السالم رسیدم و سؤال کردم آیا شما وارثان رسول خدا هستید؟ محمد باقر علیه

سؤال کردم آیا رسول هللا وارث انبیاء بود؟ فرمود: بلی، عرض کردم  -فرمود: بلی 

ن آی، د مپس شما قادر هستید مرده را زنده و نابینا را بینا کنید؟ فرمود: بلی، به نز

وقتی به او نزدیک شدم دست مبارکش را بر چشمان من که مدتها بود نابینا شده 

بودم گذاشت بالفاصله آفتاب و زمین و آسمان و هر آنچه در آن خانه بود دیدم و 

ام. سپس حضرت فرمود: ای ابامحمد ساعتی چنان بودم که گویا هرگز نابینا نبوده

ه مردم حساب و کتاب دارند و محاسبه دوست داری روز قیامت همانگونه ک

حساب داخل بهشت شوی؟ شوند تو هم همچنان باشی یا اینکه نابینا باشی و بیمی

رم، تعرض کردم یابن رسول هللا طاقت حساب و کتاب ندارم و به نابینایی راضی

سپس دوباره حضرت دست مبارکش را بر چشمان من گذاشت و همانطور شدم که 

 بودم. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 بی ادبی والی مدینه نسبت به اوالد پیامبر
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سالم فرموده است: پدرم در رهگذر، پدر و پسری را دید با هم راه الامام باقر علیه

ادب! پسر لوس و از خود راضی در حال حرکت به بازوی رفتند ولی پسر بیمی

السالم فرمود: پدرم زین العابدین از این عمل پدر تکیه کرده بود. امام باقر علیه

 آن پسر حرف نزد. ناپسند پسر، آن چنان خشمگین شد که تا پایان زندگی با 

کند که شخصی از بنی مروان والی مدینه بود. روزی به عبدهللا جعفری نقل می

صورت اختصاصی مرا احضار کرد و گفت: من به تو اعتماد کامل دارم و یقین 

رسانی. گفتم: بلی، آنچه بفرمایی گویم به محمد بن علی میدارم که آنچه را به تو می

السالم و زید دانم. گفت: باید به محمد بن علی علیهتخلف از آن را جایز نمی

ا اند که مردم رالسالم بگویی که مکرر از شما به امیر خبر رسانیدهالحسن علیهابن

کنید اگر از هم اکنون به بعد همین روش ادامه به متابعت و مبایعت خود دعوت می

ی از گوید، من خیلی میداشته باشد نتیجه کارتان به شما خواهد رسید. عبدهللا جعفر

این سخن آزرده شدم و از آن مجلس بیرون آمدم و به قصد زیارت امام محمد باقر 

السالم عازم شدم و در بین راه توفیق دیدارش حاصل شد چون در حال رفتن به علیه

مسجد بودند وقتی نظر مبارکش به من افتاد تبسم نمود و فرمود: این طاغی و یاغی 

خواهی بگویم که چه گفته است؟ گفتم: یابن رسول هللا ده اگر میتو را احضار کر

صلی هللا علیه و آله و سلم در فکر بودم که اگر سخن او را به سمع شریف شما 

برسانم مبادا که خاطر مبارکتان متغیر شود و اگر به عرض نرسانم ادای رسالت 

ور خصوصی نکرده باشم. حضرت فرمود: من تمام قصه را بگویم تو را به ط

احضار کرد و چنین و چنان با تو گفت: بدون کم و زیاد آنچه والی مدینه به من گفته 

بود حضرت فرمودند. گفتم: درست فرمودید یابن رسول هللا گویا در آن مجلس 

اید. حضرت فرمود: ای عبدهللا بشارت باد تو را، که به علت این بی حاضر بوده

ول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم واقع شده خداوند ادبی که از او نسبت به اوالد رس

رسد و متعال او را از مدینه معزول و منفی گردانید و این خبر دو روز دیگر می

 دو روز دیگر خبر عزل وی رسید و دیگری را والی مدینه کردند. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 برده فروشی از اهل بربر
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السالم فرموده است: حیا و ایمان هر دو با هم هستند، اگر یکی از آن امام باقر علیه

 بالش خواهد رفت. دو برود، دیگری هم به دن

عکاشه خدمت امام باقر کند که: ابنو از عیسی بن عبدهللا قمی روایت می

ه گیرید کالسالم عیال نمیالسالم رفت و گفت: چرا برای حضرت صادق علیهعلیه

ای که در مقابلش بود موقع ازدواج او است؟ پس حضرت به کیسه پول مهر کرده

آید و در خانه میمون ه فروشی از اهل بربر میاشاره نمود و فرمود: به زودی برد

خریم. چند روزی گذشت و باز حضور کند، کنیزی به این پولها از او میمنزل می

آن حضرت مشرف شدیم. فرمود: از آن برده فروشی که گفتم به شما خبر ندهم؟ 

: تآمده؛ بروید و کنیزی از او به این کیسه پول بخرید. نزد برده فروش رفتیم و گف

ام. گفتیم: همان جز دو کنیز مریض که یکی از دیگری بهتر است، همه را فروخته

دو کنیز را بیاور تا ببینیم. کنیزان را آورد. گفتیم: این کنیزی که حالش بهتر است 

فروشی؟ گفت: هفتاد دینار. گفتم: احسان کن )و چیزی کم کن( گفت: هیچ کم چند می

ه دانستیم چقدر در کیسخریم و نمیین کیسه است میکنم؛ گفتیم: به هر چه در انمی

است. مردی که سر و ریشش سفید بود، آنجا حضور داشت و گفت: مهر را 

برگیرید و دینارها را بکشید؛ برده فروش گفت: مهر برنگیرید که اگر یک شصتم 

دینار هم کم باشد، نخواهم فروخت. پیرمرد گفت: نزدیک آئید؛ رفتیم و مهر را 

تیم و دینارها را کشیدیم، هفتاد دینار بدون کم و زیاد بود. کنیز را گرفته و برگرف

السالم هم آن جا السالم بردیم و حضرت صادق علیهخدمت حضرت باقر علیه

ایستاده بود. قصه را بیان کردیم. حمد و ثنای خدا گفت و از او پرسید: اسمت 

آخرت محموده )یعنی در دو  ای و درچیست؟ گفت: حمیده، فرمود: در دنیا حمیده

ام. حضرت فرمود: ای یا نه؟ گفت: آری دوشیزهای( خبر بده دوشیزهدنیا پسندیده

ماند؟ گفت: هر گاه چگونه؟ با این که هیچ کنیزی در دست برده فروشان سالم نمی

خواست با من مباشرت کند، خداوند مرد سر و ریش سفیدی را بر یکی از آنها می

زد تا از من دور شود و این قصه چند مرتبه اتفاق افتاد. ه او را میگماشت کاو می

السالم فرمود: ای جعفر! او را بگیر. و بهترین اهل زمین: حضرت باقر علیه

 السالم از او متولد شد. موسی بن جعفر علیه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 بر هشام خروج خواهم کرد
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السالم فرموده است: سه خصلت در دنیا و عقبی از موجبات امام باقر علیه

سرافرازی است. اول کسی که به تو ستم کرده، عفو کنی و کسی که از تو بریده، 

پیوند دوستی کنی و کسی که به تو جسارت کرده حوصله به خرج دهی. و از جابر 

دیم؛ و از سلطنت أمویان السالم بوکند که گفت: خدمت حضرت باقر علیهنقل می

صحبت شد؛ فرمود: هر که بر هشام خروج کند کشته شود؛ و مدت پادشاهی او 

بیست سال است؛ تا آن جا که گفت: این سخن را برای زید )بن علی بن الحسین( 

نقل کردیم، گفت: من نزد هشام بودم، کسی در حضور او پیامبر صلی هللا علیه و 

به او نکرد و )به این جهت( اگر جز خود و فرزندم آله را سب کرد و او تعرضی 

 کسی نباشد، باز بر او خروج خواهم کرد. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول  منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب

 برای شما کرامتی نیست

السالم فرموده است: احوال خودت را بر قرآن عرضه کن، اگر امام باقر علیه

 راهرو قرآنی و مخالفت با قرآن نکردی پس بشارت بر تو. 

السالم چنان که حدیث گرگ و استر را از محمد بن مسلم از حضرت باقر علیه

گوید: سپس رفتیم تا به بیابانی رسیدیم که از خشکی و داغی کند و میگذشت نقل می

کردند. در گداز بود و گنجشکانی آن جا بودند؛ اطراف استر حضرت پرواز می

حضرت آنها را راند و فرمود: نه و )بزرگی و( کرامتی هم )برای شما( نیست. آن 

د رسیدیم، باز گنجشکان آمدن گاه به راه خود رفت. فردا در راه بازگشت به آن بیابان

و اطراف استر پرواز کرده و صدا کردند. پس شنیدم که حضرت فرمود: بنوشید و 

 سیر شوید. 

نگاه کردم در آن بیابان کمی آب دیدم. گفتم: آقای من! دیروز آنها را از آب منع 

ها )چکاوکها، که کردید و امروز سیرابشان نمودید؟ فرمود: بدان که امروز قبره

 گویند( در میان آنها بودند، لذا سیرابشان کردم. ظاهرا آنها را گنجشک می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282الف چاپ اول  منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛
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 دادبوی مشک می

السالم فرموده است: سه خصلت است که صاحب این سه خصلت از امام باقر علیه

دنیا نرود تا ابدی این خصال ناپسند را ببیند، ستم و سرکشی، قطع رحم، و سوگند 

 دروغ. 

دی نکند که گفت: با حالت دردمابن قولویه در کتاب مزار از محمد بن مسلم نقل می

ای که با السالم حال مرا خبر دادند. نوشابهوارد مدینه شدم، به حضرت باقر علیه

دستمالی پوشیده بود به وسیله غالمی برایم فرستاد. غالم آن را به من داد و گفت: 

بخور که حضرت دستور داده تا نخوری، نروم. گرفتم و خوردم، بوی مشک 

وشیدم غالم گفت: موالی من فرمود: وقتی داد و سرد و گوارا بود. هنگامی که نمی

که خوردی بیا، من متفکر شدم، زیرا قبل از این قدرت حرکت و ایستادن بر پای 

خود را نداشتم، ولی چون آن شربت در دلم قرار گرفت، گویا از بند رها شدم، آمدم 

و اجازه خواستم تا داخل شوم. حضرت صدا زد؛ بدنت سالم شد؛ داخل شو؛ و من 

 شده و به زیارت حضرت مشرف شدم.  داخل

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 با او نزاع نکن

اعتنا، السالم فرموده است: همانا فقیه واقعی کسی است که به دنیا بیامام باقر علیه

 به آخرت مشتاق و به سنت پیامبر اکرم صلی هللا علیه و آله متمسک باشد. 

السالم کند که به حضرت صادق علیهالسالم روایت میو از حضرت باقر علیه

خواند. او را واگذار و با او نزاع یفرمود: پس از من زید مردم را به طرف خود م

نکن که عمرش کوتاه است. و روایت شده که روز چهارشنبه خروج کرد و روز 

 چهارشنبه هم کشته شد. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 شودبه دل ما الهام می
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السالم فرموده است: سه خصلت از دشوارترین کارهای بندگان است: امام باقر علیه

داوری منصفانه درباره خویش و دیگران، کمک به برادر مؤمن با تمام امکانات، 

 ام احوال. یاد خداوند در تم

علی بن یونس عاملی در کتاب صراط المستقیم قسمتی از معجزات سابق را روایت 

السالم به محمد بن مسلم فرمود: اگر کند که: حضرت باقر علیهکند و روایت میمی

د. ایشنویم، بدگمانی کردهبینیم و صدای شما را نمیگمان کنید که ما شما را نمی

ن بده. فرمود: بین تو و هم سفرت اختالفی شد و او تو را ای به من نشاگفتم: نشانه

به واسطه دوستی با ما سرزنش کرد. گفتم: آری، به خدا قسم. چه کسی به شما خبر 

رسد و ما شود، و صدایی به گوشمان میداد؟ حضرت فرمود: الهامی به دل ما می

 دهد. را با هر کسی که مردی از مؤمنین است، خبر می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

  1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 برید بن معاویه عجلی

ضم کند که برید )باب خالصه نقل میقاضی نورهللا در کتاب مجالس المؤمنین از کت

ی عجلی از برجستگان و بزرگان اصحاب )ائمه باء و فتح راء( ابن معاویه

رفته وی شخصی مورد وثوق و فقیه و دانشمند بود و نزد السالم( به شمار میعلیهم

 امامان دارای مقام و منزلتی بود. 

افرادی بود که گروه شیعه وی نگارد: او از آن ی برید میابوعمرو ابو کشی درباره

را تصدیق کردند و راجع بفقه و دانش او تسلیم بودند. محدث قمی در کتاب تحفة 

( هجری از این 154ی )نگارد: وی در سنهاالحباب راجع به وفات برید عجلی می

 جهان رفت. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

( )سرگذشت حضرت امام محمد باقر(؛ محمد جواد 2منبع: ستارگان درخشان )جلد 

 . 1224نجفی؛ کتابفروشی اسالمیه چاپ پنجم 

 بینش سیاسی امام باقر
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لت ی زالل قرآن و رسای معصومین )ع( از چشمهاز آن جا که معارف ائمه

طالب و از آن حضرت سینه به سینه دریافت شده و از پیامبر )ص( به علی بن ابی

به سایر امامان منتقل گردیده، و در این میان از تحریف و کاستی و فزونی مصون 

های ایشان، هماهنگی کامل مشهود بوده است، در بینش سیاسی و اصول دیدگاه

 است. 

ت که قرآن ترسیم کرده و ارائه داشته است. بینش سیاسی ائمه )ع(، همان بینشی اس

ی لزوم حاکمیت ایمان و توحید، عدل و انصاف، روح اخوت و چه در زمینه

ی ی حفظ عزت و کیان جامعهبرادری، قوانین و احکام الهی، و چه در زمینه

ی بیگانگان و ها و بینش توحیدی، جلوگیری از سلطهاسالمی، گسترش ارزش

 مت اسالمی و... اجانب بر مقدارت ا

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 دیگرانبیان و داوری 

اجتماعی  -ی مظلومیت اهل بیت )ع( و شرایط سخت سیاسی آنچه شیعه درباره

آمیز جلوه کند! در حالی که این گوید، ممکن است از سوی برخی، مبالغهآنان می

 چنین نیست. 

آن چه بر خاندان رسالت و آل علی )ع( گذشت، آن چنان سخت و غیر قابل 

انی که معموال در صدد توجیه کار خلفا کس -پوشی است که حتی اهل سنت چشم

به صراحت شیعه و چه بسا گویاتر از  -اند و قایل به امامت ائمه )ع( نیستند بوده

 اند. ایشان به داوری نشسته

 ی کتاب االنسان... فیاکنون برای نمونه سخنی را از عبدالکریم الخطیب نویسنده

ل ی رجعت، در تخلیی شیعه دربارهیدهآوریم. او به مناسبت نقد عقالقرآن الکریم می

 کند که بخشی از آن، چنین است: پیدایش این عقیده به مسایلی اشاره می

... در طول زمان، طومار شهیدان اهل بیت، قطورتر و قطورتر گردید. آغاز آن با 

 ی فرزندان و خاندان او. ی آن به وسیلهشهادت امام علی )ع( و ادامه

هایی دستجمعی و گروهی... در سرزمین کربال و دیگر پهنههای فردی و شهادت

که خون پاکیزه و ارجمند شهیدان این خاندان، چون نهرها در آن جاری شد! ظلمی 
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ت نظیر است. اهل بیکه بر خاندان نبوت رفت، در تاریخ نظیر ندارد و یا بسیار کم

و  امویان -گانشان )ع( به دست دشمنان خارجی و نا آشنا کشته نشدند، بلکه عموزاد

عامل قتل آنان بودند، آن هم نه به دست مشرکان که بر شرک جاهلی  -عباسیان 

های پیامبر )ص( به دست های رسالت، و جگر گوشهاند، بلکه خون این شاخهبوده

 [ . 1مدعیان اسالم بر زمین ریخت ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 222[ االنسان فی القرآن الکریم 1]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 امیه، و بدبین ساختن مردم به اهل بیتبنی

ت طاقت فرسای ائمه )ع( تنها محدود به جباریت و زورگویی و بدبینی مشکال

خبر و امویان نبود، بلکه تنگناهای اجتماعی و برخوردهای ناشایست مردم بی

 آمد. ای دیگر از مهجوریت و مظلومیت ائمه )ع( به شمار میاغفال شده نیز گوشه

ها در آن استقرار ومتالبته این بدبینی، معموال در جاهایی وجود داشت که حک

 ساختندداشتند و با تبلیغات مداوم خود ذهن مردم را نسبت به اهل بیت مخدوش می

ارج و آنان را در نظر مردم، شورش طلب و فاقد عقیده و ایمان و عناصری بی

ی ترین آثار شوم حاکمیت مفسدان بر جامعهشناساندند، و این البته از ابتداییمی

ی اجتماعی، مردم را از جهت در دست داشتن امکانات گسترده اسالمی است که با

هند دکنند و شایستگان را در نظر آنان ناشایست جلوه میمادی و فرهنگی اغفال می

 های خود را بپوشانند! ها و خباثتتا بدین وسیله زشتی

ای بود که در محیط زندگی ی ائمه، به گونهروش و منش عالمانه و بزرگوارانه

، مورد احترام عمیق مردم بودند، ولی در محیط و سرزمینی که ایشان حضور خود

 کرد! گرفت و در ذهن مردم رسوب میها جان مینداشتند، تبلیغات ناروای حکومت

ای را از سفر امام باقر )ع( به شام یادآور شده امام صادق )ع( در این باره نکته

 فرماید: است و می

های به دمشق احضار شد، هنگام عبور از کوچه -ن علی محمد ب -زمانی که پدرم 

ند گویند: این فرد فرزمی -با لحنی تمسخرآمیز  -دمشق، شنید که مردم به یکدیگر 
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ابوتراب است!. پدرم به دیوار تکیه داد، نخست حمد و ثنای خدا گفت و بر پیامبر و 

 خاندان او درود فرستاد: سپس فرمود: 

های های دوزخ! و ای سنگسل نفاق و دورویی! ای تفالهای وحدت شکنان! و ای ن

 جهنم! 

ی آسمان ایمان و صراط مستقیم. دست از ماه رخشان و دریای متراکم و ستاره

هاتان به عذاب الهی تباه شود و یا مورد نفرین قرار بردارید!؛ قبل از این که چهره

خدا علیه ایشان  گیرد، چنان که اصحاب سبت مورد لعن قرار گرفتند و فرمان

 جاری شد. 

را استهزا  -طالب )ع( علی بن ابی -... آیا همدم و همراز و برادر پیامبر خدا 

دهید؟! به کدامین راه کنید! یا پیشوای دین را مورد طعن و اشاره قرار میمی

روید! و کدامین غمتان را درمان است! به خدا سوگند، علی )ع( نخستین می

های برتر خویش میدان ایمان درخشید. و با فضایل و ویژگی ای است که درچهره

 [ . 1رستگار شد و به اوج اعتدال و درستی رسید... ]

ها و امتیازهای امیرالمؤمنین امام باقر )ع( در این بیان به بسیاری دیگر از ویژگی

های ایمانی و عملی تواند فهرستی اجمالی از ارزش)ع( اشاره دارد که خود می

 )ع( به حساب آید. علی 

هدف از نقل این حدیث، نمایاندن موقعیت اجتماعی عصر امام باقر )ع( و ترسیم 

های اغفال شده، نسبت به خاندان رسالت است، که خلفا نقش اساسی را دیدگاه توده

 اند. در این زمینه داشته

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

محمد بن علی الی دمشق سمع الناس [ قال االمام الصادق )ع(: لما اشخص ابی1]

تراب!! قال: فاسند ظهره الی جدار القبلة؛ ثم حمدهللا و اثنی یقولون: هذا ابن ابی

( ثم قال: اجتنبوا اهل الشقاق و ذریة النفاق، و حشو علیه، و صلی علی النبی )ص

النار، و حصب جهنم عن البدر الزاهر، والبحر الزاخر والشهاب الثاقب، و شهاب 

/  1؛ ائمتنا 242/  6المؤمنین، و الصراط المستقیم، من قبل ان نطمس... المناقب 

258 . 

الم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اس

 . 1225چاپ دوم 
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 پ

 پدر مرده و گنج مخفی

مرحوم قطب الدین راوندی، ابن شهر آشوب و برخی دیگر از بزرگان رضوان هللا 

 تعالی علیهم آورده اند: 

امام جعفر صادق علیه السالم فرمود: جوانی مؤمن نزد پدرم، حضرت باقرالعلوم 

دری فاسق و مخالف شما اهل بیت علیهم علیه السالم آمد و اظهار داشت: من پ

السالم داشتم که هم اکنون به هالکت رسیده است؛ و چون او می دانست که من 

شیعه می باشم اموال خود را از من مخفی و پنهان داشت، چنانچه ممکن باشد مرا 

 در این مورد کمک فرما. 

بینی و آنچه می امام محمد باقر علیه السالم فرمود: آیا دوست داری پدرت را ب

خواهی از او سؤ ال کنی؟ جوان پاسخ داد: آری، چون من بسیار فقیر و تهی دست 

هستم. بنابر این حضرت نامه ای نوشت و آن را مهر نمود و به آن جوان داد و 

فرمود: این نوشته را به قبرستان بقیع ببر؛ هنگامی که در وسط قبرستان قرار 

 ن! گرفتی، صدا بزن و بگو: یا درجا

آن گاه، شخصی حاضر می شود، نامه را به او تحویل می دهی تا به مطلوب و 

خواسته خود برسی، پس همین که جوان به قبرستان بقیع رفت و به دستور حضرت 

 عمل نمود و نامه را تحویل داد، درجان گفت: دوست داری پدرت را مالقات کنی؟ 

دیکی مدینه رهسپار شد و جوان گفت: آری. ناگاه درجان به سمت کوهی در نز

که زنجیر بر گردن و زبانش آویزان  -چیزی نگذشت که دیدم به همراه مردی سیاه 

 به سوی من آمدند.  -بود 

درجان گفت: ای جوان! این پدر تو می باشد، که حرارت آتش و عذاب الهی او را 

م مرا به چنین حالی در آورده است. بعد از آن، من از حال پدرم جویا شدم؟ پدر

مخاطب قرار داد و اظهار داشت: ای پسرم! من از دوستداران بنی امیه و از عالقه 

مندان به آن ها بودم، و چون تو از دوستان و پیروان اهل بیت رسالت بودی، 

دشمنت داشته و تو را از اموال خود محروم ساختم، و به جهت همین کینه توزی ام 

ها می باشد، که مرا در چنین حالت و عذاب نسبت به اهل بیت رسالت و شیعیان آن 

دردناکی مشاهده می کنی؛ و اکنون از عمل خویش بسیار پشیمان هستم، ولی سودی 

به حالم ندارد. سپس افزود: گنج را در فالن باغ زیر درخت زیتون مخفی کرده ام، 

آن را بردار و پنجاه هزار از سکه های آن را تحویل حضرت ابوجعفر، امام محمد 
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 بن علی علیهماالسالم بده؛ و مابقی آن اموال از برای خودت باشد. 

حضرت صادق علیه السالم افزود: هنگامی که آن جوان سکه ها را خدمت پدرم 

آورد، همه آن سکه ها را دریافت نمود و مقداری از آن ها را بابت بدهی قرض 

 که فقیران و تهی -یک نفر تهی دست پرداخت کرد و باقیمانده اش را زمینی خرید 

و فرمود: میت به وسیله آن سودمند و شادمان خواهد  -دستان از آن استفاده کنند 

 [ . 1شد.]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

، ص 2، الخرائج والجرائح: ج 224، ص 1ناقب ابن شهر آشوب: ج [ م1]

 . 242، ص 64، بحاراال نوار: ج 1، ح 512

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 پیش گوئی از کشتار

روزی از روزها امام محمد باقر علیه السالم در مجلسی نشسته بود و افرادی گرد 

 ک آن حضرت حلقه زده بودند. وجود مبار

پس از گذشت مدتی، حضرت سر مبارک خود را به زیر انداخت و پس از لحظاتی 

بلند نمود و خطاب به افراد حاضر کرد و چنین فرمود: چه خواهید کرد آن هنگامی 

که مردی به همراه چهار هزار سرباز وارد شهر مدینه می گردد و تا مدت سه 

ه زنان و دختران تجاوز می نمایند و آنچه بتوانند فساد و روز کشتار می کنند و ب

 جنایت می کنند؛ و شما توان مقابله با آن ها را ندارید؟ 

و سپس افزود: این حادثه خطرناک در سال آینده رخ خواهد داد، پس همگی آماده 

 باشید و خود را مجهز کنید که به طور حتم چنین قضیه ای اتفاق خواهد افتاد. 

تر سفانه مردم مدینه به پیش گوئی و سخنان آینده نگر حضرت، اهمیت ندادند؛ ولی م

 و با بی توجهی اظهار داشتند: این پیش گوئی صحت نخواهد داشت. 

به همین جهت هیچ گونه تجهیزاتی فراهم نکردند، مگر تعدادی اندک که به 

منان، از فرمایشات حضرت، ایمان و عقیده داشتند، که به سبب ایمنی از شر دش

 شهر مدینه خارج شده و هجرت کردند. 

و چون یک سال سپری شد امام محمد باقر علیه السالم به همراه اهل و عیال و 

 بعضی افرادی که از بنی هاشم بودند، از شهر مدینه بیرون رفتند. 
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و بعد از آن، همان طور که حضرت پیش گوئی و اخطار داده بود، نافع بن ازرق 

ر هزار لشکر به شهر مدینه هجوم آورد؛ و با ایجاد رعب و وحشت، به همراه چها

بسیاری از مردان را کشتند و به زنان تجاوز نمودند و اموالشان را نیز به یغما 

 بردند. 

و چون اهل مدینه مجهز نبودند، توان هیچ گونه دفاع و مقابله ای را در برابر 

 دشمن نداشتند. 

ینه به اشتباه خویش معترف شده و اظهار داشتند: پس از این جریان، مردم شهر مد

اکنون فهمیدیم که آنچه امام محمد باقر علیه السالم می فرماید، حق است و ما باید 

 [ . 1تابع و مطیع فرمایشات و دستورات آن بزرگوار باشیم.]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 51، ح 256، ص 64[ بحاراال نوار: ج 1]

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 پیرزنی، جوان شد

 حبابه والبیه یکی از زن های مؤمنه ای بود، که در زمان حضرت رسول صلی هللا

 علیه و آله همیشه به حضور آن حضرت شرفیاب می شد و کسب فیض می نمود. 

همچنین در زمان امام محمد باقر علیه السالم نیز چند مرتبه به محضر مبارک آن 

 حضرت شرفیاب گردیده است. 

این زن مؤمنه، روزی پس از گذشت مدت ها، خدمت امام باقر علیه السالم وارد 

 ود: ای حبابه! مدتی است که نزد ما نیامده ای؟ شد، حضرت به او فرم

حبابه اظهار داشت: ای سرورم! کهولت سن و ضعف جسم و سفیدی موی سرم و 

 نیز غم و اندوهی که دارم، مرا از زیارت شما باز داشته است. 

 حضرت به حبابه فرمود: جلو بیا. 

رت دست مبارک وقتی حبابه نزدیک امام محمد باقر علیه السالم قرار گرفت، حض

[ و دعائی را زمزمه نمود، که ناگاه گیسوان حبابه 1خود را روی سر حبابه نهاد]

 سیاه و چهره اش شاداب و جوان گشت. 

 حبابه، تبسمی کرد و خوشحال شد و حضرت نیز شادمان گردید. 

پس از آن، حبابه از حضرت سؤال کرد و گفت: ای موالی من! پیش از آن که این 
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در چه  -اهل بیت عصمت و طهارت صلوات هللا علیهم  -شود، شما  عالم آفریده

 حالتی و در کجا بودید؟ 

حضرت باقرالعلوم علیه السالم فرمود: ما نوری بودیم، که هر لحظه تسبیح و 

 تقدیس خداوند سبحان را می گفتیم. 

و مالئکه الهی نیز چگونگی تسبیح و تقدیس را از ما آموختند؛ و چون حضرت آدم 

 [ . 2لیه السالم آفریده شد، خداوند متعال نور ما را در صلب او قرار داد.]ع

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

حضرت با چه کیفیتی دست روی سر آن  [ در متن عبارت وارد نشده است که1]

پیرزن نهاد؛ ولی مسلم است که پارچه ای مانند چادر یا روسری و چارقد روی 

 سرش بوده است و حضرت دست خود را روی آن پارچه نهاد. 

  82، ح 286، ص 64[ بحاراال نوار: ج 2]

و به حبابه والبیه پس از این جریان تا زمان امام رضا علیه السالم عمر کرد 

 محضر مبارک یکایک امامان معصوم علیهم السالم شرفیاب گشت. 

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 رویم؟پس از مرگ کجا می

اطالع از عالم پس از مرگ تنها از زبان وحی ممکن است. عالم پس از مرگ و 

باشد. به همین دلیل برای  خصوصیات آن چیزی نیست که در دسترس دانش بشری

آگاهی از جهان آخرت باید پای مکتب وحی، زانو به زمین نهاد، تا از چگونگی 

های آن زندگی آن سرا اطالع به کف آورد. و چون همه مشتاق آگاهی از ویژگی

باشیم، شما خواننده گرامی نیز که از چنین عالقه سرشار هستی، همراه زندگی می

ضرت پایان حالسالم ببرم تا از دانش بیمحضر باقر العلوم علیهمن بیا تا تو را به 

 مند شویم. در این راستا بهره

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 .1285حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ 

 پایداری در مسیر بندگی
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دهد: کجایند صابران؟ امام باقر )ع(: هنگامی که قیامت برپا شود، فریادگری ندا می

دهند. سپس آن منادی، فریاد بر خیزند و به این ندا پاسخ میگروهی از مردم بر می

و رنج صبر(؟ گروهی دیگر از  کنندگان تلخیآورد: کجایند متصبران )تحملمی

گوید از امام ی حدیث میدهند. نقل کنندهخیزند و وی را پاسخ میمردم بپا می

پرسیدم صابران و متصبران کیانند؟ امام فرمود: صابران آنانند که در مسیر انجام 

های درونی( از حرام واجبات شکیبا و استوارند و متصبران آنانند که )غلیرغم میل

 [ . 1جویند. ]یدوری م

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

[ قال )ع(: اذا کان یوم القیامة نادی مناد أین الصابرون؟ فیقوم فئام من الناس. ثم 1]

ناد أین المتصبرون؟ فیقوم فئام من الناس. قلت: جعلت فداک ما الصابرون ینادی م

والمتصبرون؟ فقال )ع(: الصابرون علی أداء الفرائض، والمتصبرون علی ترک 

 . 64المحارم. تحف العقول، احادیث امام باقر )ع(، حدیث 

رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس 

 .1225چاپ دوم 

 پرهیز از امید کاذب

پس از توجه به اهمیت خوش گمانی به خداوند و لزوم امیدوار بودن به رحمت 

 ی دیگر این حقیقت نیز توجه کرد. الهی، باید به جنبه

امید به رحمت الهی، ضروری است، اما باید در نظر داشت که این امید تا آنجا 

درست و بجاست که در انسان ترثیر سازنده داشته باشد و راه توبه و بازگشت به 

ها و گناهان باشد و انسان خداوند را بر روی او بگشاید نه اینکه خود زمینه لغزش

سرباز زند و موجبات خشم الهی را  با اتکا به رحمت الهی، از اطاعت خداوند

فراهم آورد! این نوع امید، که به گناه و فساد دامن زند امید کاذب و یا امید دروغین 

 فرماید: شود و امام باقر )ع( از چنین امیدی ما را پرهیز داده است و مینامیده می

وغین! با ترس واقعی از خداوند، از چنگال ابلیس بگریز! و بپرهیز از امید در

اساس، تو را در نگرانی و ترس واقعی قرار خواهند داد. زیرا این گونه امیدهای بی

[1 . ] 

یعنی؛ اگر دل به رحمت الهی خوش کرده و سرگرم گناه و معصیت شوی، این 
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اساس است و تو را مواجه با کیفر حتمی خدا خواهد کرد و آنجا است دلخوشی بی

 آمد. که نگرانی واقعی به سراغت خواهد 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ الباقر )ع(: تحرز من ابلیس بالخوف الصادق و ایاک و الرجاء الکاذب فانه 1]

 . 146/  28یوقعک فی الخوف الصادق بحار 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 پیامدهای ناگوار خشم

 نقل کرده است:  -باقرالعلوم )ع(  -امام صادق )ع( از پدر خویش 

مردی صحرانشین نزد پیامبر آمد و گفت: من صحرا نشینم )و چون در شهر نیستم 

ه از شما استفاده کنم( مطلبی به من بیاموزید که جامع باشد. پیامبر )ص( به تا همیش

کنم که غضب نکنی و خشمگین نشوی! مرد صحرانشین، او فرمود: تو را امر می

دوباره درخواستش را اظهار کرد. تا سه مرتبه و پیامبر )ص( نیز همان پاسخ را 

ترمل کرد و به فکر فرو رفت و پس نشین لختی به او یادآور شد تا اینکه مرد بادیه

از آن گفت دیگر از چیزی سؤال نخواهم کرد )یعنی اهمیت سخن پیامبر )ص( را 

دریافتم( فرمان پیامبر جز فرمان به خیر و ارزش نیست. امام صادق )ع( در 

شد همیشه این نکته را متذکر می -باقرالعلوم  -ی این بحث یادآور شد که پدرم ادامه

شود تر و ویرانگرتر از غضب است. زیرا فرد خشمگین میز هجومندهکه: چه چی

کشد و زن پاکدامنی را نسبت و در حال خشم انسان بی گناهی را بدون حق می

 [ . 1دهد! ]ناروا می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

[ عن أبی عبدهللا قال: سمعت أبی )ع( یقول: أتی رسول هللا )ص( رجل بدوی 1]

فقال: انی اسکن البادیة فعلمنی جوامع الکالم فقال: آمرک ان ال تغضب، فاعاد علیه 

 ءعن شیاألعرابی المسرلة ثالث مرات حتی رجع الرجل الی نفسه فقال: ال اسرل 

ء اشد یقول: ای شیبعد هذا، ما امرنی رسول هللا )ص( اال بالخیر. قال و کان أبی
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من الغضب، ان الرجل لیغضب فیقتل النفس التی حرم هللا و یقذف المحصنة. اصول 

 . 242/  2کافی 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 پرهیز از حسد

انجامد و همانا حسد، ایمان گوید که به کفر میامام باقر )ع(: انسان گاه سخنی می

گیرد و از میان سازد، آن گونه که آتش، هیزم را فرا میخورد و نابود میرا می

شود که چه های روایت چنین استفاده می[ . از ارتباط جمالت و بخش1برد. ]می

ها و سخنان کفرآمیز در حسد نهفته است و این حسد خشم ی برخی ازبسا ریشه

شود. امام باقر )ع(: تملق های عملی به انکار خدا و دین منتهی میاست که در جنبه

 [ . 2و حسد از اخالق مؤمنان نیست، مگر اینکه در راستای علم و دانش باشد. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ االمام الباقر )ع(: ان الرجل لیرتی بای بادرة فیکفر و ان الحسد یرکل االیمان 1]

 . 222/  22؛ بحار 244/  2کما ترکل النار الحطب. اصول کافی 

ق المؤمن الملق و الحسد اال فی طلب العلم. تحف [ الباقر )ع(: لیس من اخال2]

 . 262العقول 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 هاپیشتازی در میدان ارزش

 امام باقر از رسول خدا )ص( روایت کرده است: 

تر انجام را دوست دارد که سریع ها، آنها و نیکیهمانا خداوند از میان ارزش

[ . امام باقر )ع(: کسی که تصمیم 1پذیرد و مورد سستی و تعلل قرار نگیرد. ]

گیرد، پس در آن شتاب کند و سستی نورزد، زیرا هر چیزی انجام کار نیکی را می

[ . 2گیرد ]که در آن ترخیر صورت گیرد، مورد توجه و تزویر شیطان قرار می

تراشد و آدمی را از آن کار باز در راه انجام آن موانعی می)یعنی؛ شیطان 
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 دارد(. می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 )ص(: ان هللا یحب من الخیر ما یعجل. جعفر )ع( قال: قال رسول هللا[ عن أبی1]

 . 162/  2اصول کافی 

یه ء فء من الخیر فلیعجله، فان کل شی[ سمعت أباجعفر )ع( یقول: من هم بشی2]

 . 162/  2ترخیر فان للشیطان فیه نظرة. اصول کافی 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225وم چاپ د

 پنج درس ارزشمند و آموزنده

 امام جعفر صادق علیه السالم حکایت نماید:  - 1

فرمود: به خدا سوگند، بعضی روش  -امام محمد باقر علیه السالم  -روزی پدرم 

هائی را چون: در آغوش گرفتن، روی زانو نشاندن، بوسیدن و اظهار محبت و 

 انم انجام می دهم. مهربانی کردن، که نسبت به بعضی از فرزند

با این که می دانم شایسته آن محبت ها نیستند؛ بلکه دیگری شایسته و مستحق آن 

 مهربانی ها و محبت ها است. 

این برخورد یکسان من با آن ها به خاطر آن است که آنچه برادران حضرت یوسف 

 علیه السالم با وی انجام دادند، در بین فرزندان من واقع نشود. 

ند حکیم داستان حضرت یوسف علیه السالم را به عنوان درس و تنبیه بیان و خداو

کرده است تا آن که حسادت و کینه در خانواده ها و جامعه ما نباشد و آنچه بر سر 

 [ . 1یوسف علیه السالم آمد، بر فرزندان و برادران ما نیاید.]

د: روزی همچنین حضرت صادق آل محمد صلوات هللا علیهم حکایت فرمو - 2

شخصی نزد پدرم، امام محمد باقر علیه السالم آمد، پدرم از او سؤ ال نمود: آیا 

 ازدواج کرده ای؟ 

 آن شخص گفت: خیر. 

پدرم فرمود: من دنیا و آنچه را که در آن است، دوست ندارم اگر یک شب را بدون 

 همسر باشم؛ بدان که عظمت و فضیلت آن به قدری است که دو رکعت نماز شخص

 مترهل افضل است از یک شبانه روز عبادت و روزه یک فرد مجرد. 
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و پس از آن پدرم، مبلغ هفتصد دینار به آن شخص داد و فرمود: با این پول ازدواج 

نما و توجه داشته باش که رسول خدا صلی هللا علیه و آله می فرماید: همسری 

 [ . 2فید می باشد.]انتخاب کنید که هم شرن خودتان باشد که در توسعه روزی م

روزی برادر امام محمد باقر علیه السالم به همراه بعضی از دوستانش وارد  - 2

منزل آن حضرت شدند، همین که نشستند، امام علیه السالم فرمود: برای هر چیزی 

 حد و مرزی هست و سپس سفره غذا چیده شد. 

 و حدودی وجود دارد؟ یکی از افراد گفت: یابن رسول هللا! برای این سفره هم حد 

 حضرت فرمود: بلی. 

 افراد سؤال کردند: آن چیست؟ 

بگوئی؛ و چون « بسم هللا الرحمن الرحیم»حضرت فرمود: آن که هنگام شروع 

بگوئی؛ و دیگر آن که هر کس از آنچه « الحمدهلل»خواستند سفره را جمع کنند 

 [ . 2ازد.]جلویش نهاده اند استفاده کند و چشم به جلوی دیگران نیند

یکی از اصحاب امام محمد باقر علیه السالم که در کوفه، مکتب قرآن داشت و  - 6

 زنان را نیز آموزش می داد، روزی با یکی از زنان شاگرد خود شوخی لفظی کرد. 

پس از گذشت چند روزی از این جریان، در مدینه منوره به مالقات آن حضرت 

 آمد. 

امام علیه السالم با تندی و خشم با او مواجه شد  و چون وارد منزل حضرت گردید،

و فرمود: هر که در خلوت مرتکب گناهی شود، از عقاب و قهر خداوند متعال در 

 امان نخواهد بود؛ و سپس افزود: به آن زن چه گفتی؟ 

آن شخص از روی شرمساری و خجالت در حالت سکوت، با دست هایش، صورت 

به او فرمود: دیگر چنین نکن و از کردار خویش  خود را پوشاند؛ و آن گاه حضرت

 [ . 6توبه نما.]

 امام جعفر صادق علیه السالم فرمود:  - 5

از پدرم، حضرت ابوجعفر، باقرالعلوم علیه السالم شنیدم، که می فرمود: من در 

منزل از غالمان خود و نیز از اهل منزل مشکالت و سختی هائی را تحمل می کنم 

 تلخ تر و بدتر می باشد.  -ندوانه ابوجهل ه -که از حنظل 

و سپس حضرت فرمود: هر که در مقابل نامالیمات و حرف های نابجای اهل منزل 

صبر و تحمل کند، ثواب روزه دار و شب زنده دار نصیبش می گردد و هم نشین با 

شهدائی می شود، که در رکاب حضرت رسول صلی هللا علیه و آله شهید شده 

  [ .5باشند.]
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------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 144، ص 2، تفسیر عیاشی: ج 121، ص 15[ مستدرک الوسائل: ج 1]

 . 4، ح 282، ص 2[ عوالی اللئالی: ج 2]

 . 255، ح 621اسن برقی: ص [ مح2]

، ح 122اختیار معرفة الرجال: ص  5، ح 516، ص 2[ خرایج راوندی: ج 6]

215 . 

 . 1، ح 225[ ثواب اال عمال: ص 5]

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 پذیرش سخن پاک

  [ .1خذوا الکلمة الطیبة ممن قالها و ان لم یعمل بها. ]

 سخن طیب و پاکیزه را از هر که گفت بگیرید، اگر چه او خود، بدان عمل نکند. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 211[ تحف العقول، ص 1]

سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان منبع: 

1286. 

 پرهیز از کسالت

ایاک و الکسل و الضجر فانهما مفتاح کل شر، من کسل لم یؤد حقا ومن ضجر لم 

 [ . 1یصبر علی حق. ]

از تنبلی و تنگدلی بپرهیز که این دو کلید هر بدی باشند، هر که تنبلی کند حقی را 

 ازد، و هر که تنگدل شود بر ]تحمل[ حق شکیبا نباشد. نپرد

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 
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 . 215[ تحف العقول، ص 1]

د علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محم

1286 . 

 پاکدامنی، بهترین عبادت

 [ . 1أفضل العبادة عفة البطن و الفرج. ]

 باالترین عبادت، پاکی شکم و دامن است. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 214[ تحف العقول، ص 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 پافشاری در دعا

 [ . 1وهللا ال یلح عبد مؤمن علی هللا عزوجل فی حاجته اال قضاها له. ]

ا اصرار و پافشاری به درگاه خدای عزوجل نکند، ای در دعبه خدا سوگند هیچ بنده

 جز اینکه حاجتش را برآورد. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 226ص  6[ اصول کافی ، ج 1]

سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان  منبع:

1286 . 

 پایداری و گذشت

امام همام همانند سایر امامان اسوه پایداری و مقاومت در برابر نامالیمات اجتماعی 

گیر بود. هم باشد. امام در مدت عمر شریفش با انواع نامالیمات گریبانو فردی می
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 های اجتماعی و هم رخدادهای فردی و خانوادگی. گریرویدادها و چالش

در مورد حوادث اجتماعی امام از آغازین روزهای کودکی خویش همراه کاروان 

جدش ساالر شهیدان، شاهد جنایات دلخراش کربال بود. وی در حالی که کودکی سه 

کان چهار ساله بود، حوادث ناگوار کربال را شاهد و ناظر بود و خود یکی از کود

 اسیر شده بدست ستمگران اموی بود. 

حد آنان پایداری و مقاومت نمود و سختی امام مقاوم و همام در برابر ظلم و ستم بی

ها و شکنجه ها را به جان خریدار شد. در هنگام نوجوانی جامعه امام همراه با 

ا رهدادهای بزرگ مانند قیام توابین، فاجعه دلخراش و جنایت بار حره، و کشتارخ

 های امویان با زبیریان و... بود. و درگیری

در زمان جوانی و بخصوص در دوران امامت بیست ساله حضرت امام همام شاهد 

انواع ظلم و ستم ها بر هواداران تشکل همسوی اهل بیت که از جانب حزب 

 عثمانیه تحمیل می شد، بود. 

ان اموی با یاران اهل این دوران که دوران ستم و سیاه حزب عثمانیه است؛ حاکم

اند. حجاج ها و عبیدهللا بن زیادها بر عراق بیت رفتاری بسیار خشن در پیش گرفته

اند و به دستور حاکمان حزب عثمانیه از هیچ جنایتی فروگذار و حجاز سلطه یافته

نبودند. هزاران محب و شیعه علی را قتل عام نمودند. دست و پاها بریدند. چشم ها 

رون آوردند و بر چشمان حق بین هواداران عترت میل گداخته کشیدند. از حدقه بی

یافتند، در کنار هر حجر و مدری آنان را به هر جا که یاران اهل بیت را دست می

 های وحشتناک امویان حبس کردند. قتل رساندند و هزاران را در زندان

کند و تمام این شه میهای اجتماعی صبر و پایداری پیامام همام در برابر ناهنجاری

های ناگوار مسؤولیت مهم نماید. امام همام با نوشیدن این جرعهستم ها را تحمل می

بخشد و نیز در دوران امامت فرهنگ و اجتماعی و سیاسی خویش را تداوم می

حضرت انواع نامالیمات، تهدیدها، احضارها و حبس ها را نسبت به خودش از 

 نماید. جانب حاکمان اموی تحمل می

این ها نمونه هایی از نامالیمات اجتماعی است که نوعا از جانب حزب عثمانیه در 

جامعه امام جریان داشته و امام همام نیز، با رویی گشاده از آنان استقبال نموده و 

تلخی ها را بر جان خویش هموار ساخته است. در زندگی شخصی نیز رویدادهای 

ای هسازد. در زندگی شخصی ناگواریود هموار میتلخ را به زیباترین شکل بر خ

های آن در تاریخ آمده رخ داده است، که برای همه انسان ها به ویژه تلخ که نمونه

 پیروان حضرت جای اندیشه دارد. چند نمونه: 

در حالی که امام با برخی از اصحاب خویش نشسته بود، یکی از غالمان حضرت 
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گذارد. امام بعد از شنیدن خبر این سخنان را می خبری سری را با حضرت در میان

سازد: سپاس خدای را بر نعمتی که ارزانی داشت و آن چه را به زبان جاری می

گرفت از آن خودش است، آنان را از گریه باز دارید، با صبر و پایداری آماده 

ن اتجهیز میت شوید به آن کنیز هم بگویید، هیچ آسیبی به تو نخواهد رسید. نگر

خویش مباش، وحشت تو را فرا نگیرد. تو را در راه خدا آزاد ساختم... انت حرة 

دهد! لوجه هللا لما تداخلک من الروع. بعد از این سخنان صحبت خویش را ادامه می

م کند که کودکاز امام پرسیدند چه خبر شده است. آن گاه امام حادثه تلخ را بازگو می

لت کرده است. من دستور تجهیز کودک را دادم و از دوش کنیز افتاده است و رح

[ . همچنین 1کنیز را هم آزاد ساختم، انه قد سقط من جاریة کانت تحمله فمات. ]

مند بود. به طوری که وقتی فرزند امام بیمار امام به یکی از فرزندانش بسیار عالقه

ین که فرزند شد، بر امام ترسیدند که چگونه این رخداد را تحمل خواهد کرد. تا ا

حضرت از دنیا رفت. بعد از رحلت فرزند امام برخالف انتظار آرام گرفت. وقتی 

از وی سؤال شد که چگونه با این عالقه زیادی که به این فرزند داشتید، قرار 

گرفتید؛ امام با قلبی مطمئن و با آرامش کامل که نشان رضایت به مشیت الهی 

کنیم و آن چه خدا خوانیم و دعا میخدا را میداشت، این گونه اظهار داشت که ما 

خواهیم. لیکن اگر اتفاقی افتاد که آن را دوست نداشتیم دارد از خدا میدوست می

تسلیم رضای خدا هستیم، انا ندعو هللا فیما یحب فاذا وقع ما نکره لم نخالف هللا فیما 

ی شخصی است، [ . این ها نمونه هایی از صبر و پایداری امام در زندگ2یحب ]

که این گونه تسلیم مشیت الهی است. نامالیمات را با رویی گشاده در آغوش 

سازد. در موارد شخصی این گونه گیرد و مصیبت ها را بر خود هموار میمی

گذشت و سخاوت دارد. شاید افراد عادی در چنین مواردی، کنیز را که کودک از 

ن امام رؤوف و مهربان، نه تنها وی را دوش وی بیافتد و بمیرد تنبیه نمایند، لیک

کند، بلکه برای حفظ آرامش روحی وی و فرو نشاندن رعب و اضطرابی تنبیه نمی

سازد، آن گاه به تجهیز فرزند که کنیز را فرا گرفته است؛ نخست کنیز را آزاد می

 شود؟! پردازد! این نمونه ها در رفتار اجتماعی چه افرادی یافت میخویش می

گونه است که رفتار امامان سراسر درس پایداری و صبر، سراسر گذشت و این 

مهربانی است. این گونه است که رفتارهای اجتماعی و شخصی آنان الگوی پایدار 

 باشد. برای همیشه ی زمانها می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:
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 . 28، ص 2، اعالم الهدایه، ج 218[ عیون االخبار و فنون اآلثار، ص 1]

، 52، ص 2، عیون االخبار ابن قتیبه، ج 216، ص 56[ تاریخ دمشق، ج 2]

 . 28، ص 2اعالم الهدایه، ج 

 .1285حمدی؛ فاطیما چاپ دوم منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا ا

 پرواز گنجشکان بر باالی سر امام باقر

السالم بیرون رفتیم، ناگهان گوید: با حضرت امام محمد باقر علیهمحمد بن مسلم می

 بر زمین خشکی رسیدیم که بسیار گرم و باحرارت بود. 

 زدند والسالم پر میدر آنجا گنجشکان بسیاری بود که دور استر امام باقر علیه

 خوردند. چرخ می

 « برای شما اکرامی نیست.»حضرت آنها را راند و فرمود: 

سپس آن حضرت رفت تا به مقصد خویش رسید، چون فردای آن روز برگشتیم 

کردند و دور استر آن دوباره به همان زمین رسیدیم، باز آن گنجشکها پرواز می

پس شنیدم که آن حضرت زدند. گشتند و بر باالی سر ایشان پر میحضرت می

 « بنوشید و سیراب شوید.»فرمود: 

ای آقای من! دیروز »چون نظر کردم دیدم در آن بیابان آب بسیاری است. گفتم: 

بدانکه »حضرت فرمودند: « آنها را منع کردی ولی امروز سیرابشان کردی؟

د نبو امروز در میان ایشان قبره نیز وجود داشت پس به ایشان آب دادم و اگر قبره

 « دادم.من به آنها آب نمی

حضرت فرمود: « ای آقای من! میان قبره و گنجشک چه فرقی وجود دارد؟»گفتم: 

گنجشک از موالیان و دوستداران عمر هستند. زیرا ایشان از اویند، و اما قبره، »

السالم هستند و در صدای خود بیت علیهمپس از موالی و دوستداران ما اهل

: یعنی« رکتم اهل البیت و بورکت شیعتکم و لعن هللا اعدائکم.بو»گویند: می

بیت و مبارک گشت شیعیان شما و خدا دشمنان شما را لعنت مبارک گشتید ای اهل»

 « کند.

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 
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 پاسخ سوال قبل از طرح سؤال

السالم از رسول اکرم صلی هللا علیه و آله حدیث کرده که فرموده امام باقر علیه

ت. با مدارا در آن قدم بردارید و عبادت است: اسالم دین سهل و خالی از مشقت اس

خدا را بر بندگان خدا تحمیل نکنید و همانند سواری نباشید که مرکب خود را خسته 

 کند. و در نتیجه نه راه سفر را پیموده و نه مرکبش سالم مانده است. و فرسوده می

از او السالم رفتم که کند که: خدمت امام محمد باقر علیهفیض مطرو روایت می

تواند نماز شب سؤال کنم که اگر کسی در محمل نشسته و بر شتر سوار باشد می

بخواند یا خیر؟ وقتی مرا دید قبل از آن که سؤال کنم فرمود که: رسول هللا وقتی بر 

خواند. پس هر کسی در آن حالت باشد و روی به هر شتر خود سوار بود نماز می

 شب بخواند. تواند نماز طرف که داشته باشد می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 پیغام پیامبر را به من ابالغ کن

السالم فرموده است: بهترین عبادات پاک داشتن درون و پاک دامن قر علیهامام با

 بودن است. 

کند که: حضرت باقر بابویه صدوق در کتاب اکمال الدین در حدیثی روایت میابن

السالم به جابر انصاری فرمود: پیغامی که پیامبر صلی هللا علیه و آله و سلم به علیه

غ کن. گفت: به چشم. آن جناب به من بشارت داد که وسیله تو برای من داده، ابال

مانم تا شما را مالقات کنم و فرمود: وقتی او را دیدی، سالم مرا به او باقی می

 برسان. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 پسران امام باقر
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اول: حضرت صادق آل محمد صلی هللا علیه وآله ما با خواست خدای توانا شرح 

 ی خدا را در جلد هشتم ستارگان درخشان خواهیم نگاشت. حال آن برگزیده

 السالم. دوم: جناب عبدهللا بن محمد علیه

 السالم. سوم: جناب ابراهیم بن محمد علیه

 السالم. چهارم: جناب عبیدهللا بن محمد علیه

السالم که قسمتی از شرح حال او بعد از این بن محمد الباقر علیهپنجم: جناب علی

 در همین کتاب خواهیم خواند. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

(؛ محمد جواد نجفی؛ کتابفروشی اسالمیه چاپ 2منبع: ستارگان درخشان )جلد 

 . 1224پنجم 

 پاسخ قاطع امام باقر به منافق گمراهگر

ی زیاد دارد( در کوفه نی کسی که هسته)یع« کثیرالنوا»شخصی معروف به 

سکونت داشت و قلبش بر اثر همنشینی با افراد ناباب، نسبت به امام باقر 

السالم تیره و تار و در شک و تردید و حالت نفاق بود. جابر بن عبدهللا علیه

گوید: من همراه حدود پنجاه نفر، در مدینه در محضر امام باقر انصاری می

ودیم، ناگاه همین شخص )کثیرالنوا( وارد مجلس شد و به امام باقر السالم بعلیه

مغیرة بن عمران در نزد ما است و اعتقاد دارد که همراه تو »السالم گفت: علیه

ای وجود دارد که کافر را از مؤمن، و شیعه را از غیر شیعه به تو معرفی فرشته

 « کند.می

خواست در ضمن مسخره کردن شت، می]کثیرالنوا، که خود در این مورد تردید دا

و بیان مطلب از دیگری، از امام سخن بشنود[ امام باقر: تو چه شغلی داری. 

گویی. کثرالنوا: گاهی جو هم کثیرالنوا: گندم فروش هستم. امام باقر: دروغ می

ی خرما هستی. ی هستهگویی بلکه فروشندهفروشم. امام باقر: دروغ میمی

ی این موضوع را به تو خبر داد؟ امام باقر: همان خدایی که کثیرالنوا: چه کس

تو از »شناساند، اینک خبر دیگر به تو بدهم، ی مرا از دشمن من به من میشیعه

جابر « میری.شوی بعد میروی مگر اینکه حیران و سرگردان میدنیا نمی

ای حال او ویگوید: کثیرالنوا به کوفه بازگشت، پس از مدتی به کوفه رفتیم و جمی

شدیم، ما را به پیرزنی راهنمایی کردند، نزد او رفتیم و سراغ کثیرالنوا را از او 
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کثیرالنوا سه روز است بر اثر بیماری سرگردانی و گیجی از »گرفتیم، او گفت: 

 [ . 1« ]دنیا رفته است.

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 255، ص 2[ کشف الغمه، ج 1]

منبع: نگاهی بر زندگی امام باقر؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ مطهر چاپ دوم 

1224 . 

 پنج دستور به شیعیان

ینه به حضور امام خواستند از حجاز به عراق بروند، در مدگروهی از شیعیان، می

السالم رسیدند و تقاضا کردند تا آن حضرت، آنها را نصیحت کند، امام باقر علیه

 السالم آنها را چنین نصیحت کرد: باقر علیه

 باید توانمندان شما به ناتوانان کمک کنند.  -1

 باید ثروتمندانتان به مستمندان نیکی نمایند.  -2

ر نسازید )چرا که عصر تقیه بود، و تشیع در راز و امر )امامت( ما را آشکا -2

 های زمان قرار داشت( خطر شدید طاغوت

وقتی که حدیثی از ما به شما رسید، توجه و دقت کنید که اگر یک یا دو دلیل از  -6

قرآن، برایش جستید، آن را بپذیرید، و گرنه نسبت به آن توقف کنید، سپس در 

 ن بر شما روشن گردد. فرصت مناسب، از ما بپرسید تا صحت آ

بدانید که پاداش هر کس از شما که در انتظار این امر )ظهور قائم آل محمد  -5

دار است، و کسی که به دار شب زندهصلی هللا علیه و آله( باشد، مانند پاداش روزه

قائم ما برسد و در رکاب او با دشمن بجنگد، و دشمن ما را بکشد، پاداش بیست 

کسی که در این مسیر کشته شود، پاداش بیست و پنج، شهید را  شهید را دارد، و

 [ . 1دارد. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 222، ص 2[ اصول کافی، ج 1]
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اهی بر زندگی امام باقر؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ مطهر چاپ دوم منبع: نگ

1224 . 

 پیمان خداوند با آدم در عالم ذر

السالم عرض کردم: به نظر شما هنگامی که در عالم زراره گوید: به امام باقر علیه

السالم خداوند از فرزندان آدم عهد و پیمان گرفت، آیا به ذر در صلب آدم علیه

 و شهود یقینی بود؟  صورت معاینه

ای در پیشگاه او بودند، و از آنها حضرت فرمود: آری؛ ای زراره! آنان مانند ذره

پیمان گرفت به ربوبیت )خودش(، و برای محمد صلی هللا علیه و آله و سلم به 

نبوت، سپس برای آنها روزی را ضامن گردید، و رؤیت را از یادشان برد، و 

 ی آنها ثابت و استوار گردانید. معرفت و شناخت را در دلها

براین، آورد بناپس ناگزیر خداوند تمام کسانی را که در آنجا پیمان گرفته به دنیا می

کسی که پیمان که برای محمد صلی هللا علیه و آله و سلم گرفته شد انکار کند، اقرار 

 بخشد، و کسی که میثاق محمد صلی هللااو برای پروردگارش در میثاق سودی نمی

 شود. علیه و آله و سلم را منکر نشود پیمان پروردگارش به نفع او تمام می

السالم: أرأیت حین أخذ هللا المیثاق علی الذر عن زرارة، قال: قلت ألبی جعفر علیه

 فی صلب آدم فعرضهم علی نفسه کانت معاینة منهم له؟ 

اق بالربوبیة له، و لمحمد قال: نعم؛ یا زرارة! و هم ذر بین یدیه، و أخذ علیهم المیث

صلی هللا علیه و آله و سلم بالنبوة ثم کفل لهم باألرزاق، و أنساهم رؤیته، و أثبت فی 

قلوبهم معرفته، فالبد من أن یخرج هللا الی الدنیا کل من أخذ علیه المیثاق، فمن جحد 

میثاق، به بالما أخذ علیه المیثاق لمحمد صلی هللا علیه و آله و سلم لم ینفعه اقراره لر

 [ . 1و من لم یجحد میثاق محمد صلی هللا علیه و آله و سلم نفعه المیثاق لربه. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 ، عن تفسیر العیاشی. 51ح  256ص  5ج  [ بحاراألنوار:1]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 پروردگار از چه زمانی بوده
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السالم شرفیاب شد و عرض کرد: ای ابوبصیر گوید: مردی خدمت امام باقر علیه

 اباجعفر! به من بگو پروردگارت از کی بوده است؟ 

حضرت فرمود: وای بر تو؛ به چیزی که در زمانی نبوده گویند: از کی بوده؟ همانا 

همیشه بوده، و زنده است بدون چگونگی، و  -تبارک و تعالی  -پروردگار من 

نیست که « شد»، نیست، زیرا این چگونگی است، و برای او «بود»برای او 

ای منزلت خود مکانی کجاست، و در چیزی نیست، و بر چیزی قرار ندارد، و بر

پدید نیاورده است، و پس از آن که چیزها را آفرید نیرومند نگشت، و پیش از آن که 

چیزی بیافریند، ناتوان نبود. و پیش از آن که چیزی پدید آورد، ترسان نبود. و به 

آورد مانند و شبیه نیست، و پیش از آفریدنش از ملک و چیزی که بوجود می

پس از رفتن آفریدگان نیز از آن جدا نیست. همیشه زنده است سلطنت جدا نبود، و 

بدون زندگی جدای از ذاتش، و پیش از آن که چیزی بیافریند پادشاهی توانا است، و 

پس از ایجاد جهان هستی پادشاهی مقتدر است، برای او چگونگی و مکان و حدی 

نی ماندن پیر شود، و از طوالی شباهت به چیزی شناخته نمینیست، و به وسیله

 شود. نمی

ترساند، بلکه تمام اشیا از ترس او قالب ترسد، و چیزی او را نمیاو از چیزی نمی

 کنند. تهی می

او زنده است، بدون زندگی پدید آمده، و )بدون( بود قابل وصف، و چگونگی 

محدودی، و )بدون( اثری که مؤثر شود، و مکانی که مجاور چیزی باشد، بلکه 

است که )با آثار قدرت( شناخته شده، و پادشاهی که همیشه قدرت دارد،  ایزنده

خواهد به مشیت خود پدید آورد، نه محدود است نه دارای اجزاء، و نه فانی آنچه می

 گردد. می

 او سرآغاز هستی بدون کیفیت است، و انجام هستی بدون مکان است، همه 

دست اوست، پر خیر است چیز جز ذات او نابود است، آفرینش و فرمان ب

 پروردگار جهانیان. 

ها بر او وای بر تو ای سؤال کننده! همانا پروردگار مرا اوهام فرا نگیرد، شبهه

 شود، وآیند، چیزی به نزدیکی او نرسد، و پیش آمدهایی بر او وارد نمیفرود نمی

، هر گردد، و چرت و خوابش نبردشود، و بر چیزی واقع نمیاز چیزی مسئول نمی

 چه در آسمانها و زمین و میان آنها و زیر خاک است از آن اوست. 

العطار، عن أبیه، عن ابن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمد، عن 

: یا السالم فقال لهجعفر علیهبصیر قال: جاء رجل الی أبیحمزة، عن أبیعلی بن أبی

 أباجعفر! أخبرنی عن ربک متی کان؟ 
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ء لم یکن فکان، متی کان؟ ان ربی تبارک و تعالی کان لک! انما یقال لشیفقال: وی

لم یزل حیا بال کیف و لم یکن له کان، و ال کان لکونه کیف، و ال کان له أین، و ال 

ء، و ال ابتدع لکانه مکانا، و ال قوی بعد ما کون ء، و ال کان علی شیکان فی شی

 ئا، و ال کان مستوحشا قبل أن یبدع شیئا، و الشیئا، و ال کان ضعیفا قبل أن یکون شی

[ ، و 2[ و ال کان خلوا من القدرة علی الملک قبل انشائه ]1یشبه شیئا مکونا ]

 یکون منه خلوا بعد ذهابه. 

ء شیئا، و ملکا جبارا بعد انشائه لم یزل حیا بال حیاة، و ملکا قادرا قبل أن ینشی

 ء یشبهه، و الو ال له حد، و ال یعرف بشی للکون، فلیس لکونه کیف، و ال له أین،

ء، تصعق األشیاء کلها من ء، و ال یخوفه شییهرم لطول البقاء، و ال یصعق لشی

 خیفته. 

[ و ال کون موصوف، و ال کیف محدود، و ال أثر مقفو 2کان حیا بال حیاة حادثة ]

ة و الملک، [ ، و ال مکان جاور شیئا، بل حی یعرف، و ملک لم یزل، له القدر6]

[ ؛ ال یحد و ال یبعض و ال یفنی. کان أوال بال کیف، و یکون 5أنشر ما شاء بمشیته ]

ء هالک اال وجهه، له الخلق و األمر، تبارک هللا رب آخرا بال أین، و کل شی

 العالمین. 

ویلک أیها السائل! ان ربی ال تغشاه األوهام، و ال تنزل به الشبهات، و ال یجار من 

ء یفعله، و ال ء، و ال تنزل به األحداث، و ال یسرل عن شیال یجاوره شی ء، وشی

ء، و ال ترخذه سنة و ال نوم، له ما فی السموات و ما فی األرض و ما یقع علی شی

 [ . 4بینهما و ما تحت الثری. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 [ فی الکافی: و ال یشبه شیئا مذکورا. 1]

 [ فی الکافی: و ال کان خلوا من الملک قبل انشائه. 2]

 [ فی التوحید المطبوع: بال حیاة عاریة. 2]

 د. بدل ما فی التوحی «و ال أین موقوف علیه»[ ففی أثره أی تبعه، و فی الکافی: 6]

[ فی التوحید المطبوع: أنشر ما شاء کیف شاء بمشیته. و فی الکافی: حین شاء 5]

 بمشیته. 

 ، عن التوحید. 48ح  211ص  6[ بحاراألنوار: ج 4]
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های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 پیوستگی آسمان و زمین به هم

السالم با سؤال، خدمت ایت شده است: عمرو بن عبید برای امتحان امام باقر علیهرو

آیا »فرماید: حضرتش آمد و گفت: فدایت گردم؛ معنی فرمایش خداوند که می

کافران ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند، ما آنها را از یکدیگر باز 

 چیست؟ این رتق و فتق کدام است؟ « کردیم؟

ن شد، و زمیالسالم فرمود: آسمان بسته بود که بارانی از آن نازل نمیامام باقر علیه

آمد(، خداوند آسمان را با باران رویید )و بیرون نمیبسته بود که گیاهی از آن نمی

 و زمین را با گیاه شکافت. 

عمرو رفت و اعتراضی پیدا نکرد و چند روزی گذشت باز برگشت و پرسید: 

و هر کس مستوجب خشم من »فرماید: ردم؛ مرا از فرمایش خداوند که میفدایت گ

 آگاه فرما، غضب خداوند چگونه است؟ « گردید، همانا خوار و هالک خواهد شد

السالم به او فرمود: غضب خداوند همان عقاب اوست، ای عمرو! امام باقر علیه

سازد او کافر ن میدهد و دگرگوهر کس گمان کند که چیزی خداوند را تغییر می

 شده است. 

السالم المتحانه بالسؤال روی: أن عمرو بن عبید و قد علی محمد بن علی الباقر علیه

عنه، فقال له: جعلت فداک؛ ما معنی قوله تعالی: )أولم یر الذین کفروا أن السماوات 

 [ ما هذا الرتق و الفتق؟ 1و األرض کانتا رتقا ففتقناهما( ]

السالم: کانت السماء رتقا ال تنزل القطر، و کانت األرض رتقا ال یهفقال أبوجعفر عل

 تخرج النبات، ففتق هللا السماء بالقطر، و فتق األرض بالنبات. 

فانطلق عمرو و لم یجد اعتراضا، و مضی ثم عاد الیه، فقال: أخبرنی جعلت فداک؛ 

؟ فقال له [ ما غضب هللا2عن قوله تعالی: )و من یحلل علیه غضبی فقد هوی( ]

ء السالم: غضب هللا تعالی عقابه، یا عمرو! من ظن أن هللا یغیره شیأبوجعفر علیه

 [ . 2فقد کفر. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 24[ االنبیاء: 1]
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 . 81[ طه: 2]

 ، عن االحتجاج. 14ح  42ص  6[ بحاراألنوار، ج 2]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 پرستش خدا به زبان و ظاهر

 :فرمایدالسالم در مورد معنی فرمایش خداوند که میزراره گوید: از امام باقر علیه

پرستد نه از باطن از میان مردم کسی است که خدا را تنها با زبان و به ظاهر می»

 پرسیدم. « و حقیقت

حضرت فرمود: آنها گروهی بودند که خدای را به یگانگی قبول داشتند، و عبادت 

ی شرک بیرون آمدند، آنچه که غیر از خدا پرستش شود رها کردند، و از مرحله

محمد صلی هللا علیه و آله و سلم پیغمبر خدا است، آنها  ولی ندانستند که حضرت

خدای را در مورد حضرت محمد صلی هللا علیه و آله و سلم و آنچه از جانب خدا 

آورده است با شک و تردید پرستیدند، آنها نزد رسول خدا صلی هللا علیه و آله و 

یدا بر( اموال ما افزایش پکنیم، اگر )با ایمان به این پیامسلم آمدند و گفتند: نگاه می

دانیم که او راست کرد، و در جان خود و فرزندان خود عافیت پیدا کردیم می

گوید و او پیغمبر خدا است، و اگر غیر این باشد )در مورد ایمان به او( ترمل می

 کنیم؟ می

یعنی « کنداگر خیری به او برسد حالت اطمینان پیدا می»خداوند متعال فرمود: 

 یعنی بالیی، جان و مال« و اگر مصیبتی برای امتحان به او برسد»در دنیا  عافیت

)یعنی( از شک و تردید خود به شرک روی « شوددگرگون می»آنها را فرا گیرد 

و به این ترتیب( هم دنیا را از دست داده است، و هم آخرت را؛ و این »)آورند، می

خواند که نه زیانی به سی را میاو جز خدا، ک -همان خسران و زیان آشکار است 

 «. او برساند و نه سودی

خوانند و غیر خدا را شوند، و غیر خدا را میگردند و مشرک میفرمود: برمی

شود پس ایمان پرستند، برخی از آنها شناخت دارند و ایمان وارد قلب آنها میمی

به ایمان روی کنند و از سر منزل شک و تردید آورند و پیغمبر را تصدیق میمی

مانند، و برخی دیگر به آورند، و برخی دیگر در تردید خود ثابت و استوار میمی

 گردند. شرک برمی

محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن موسی ابن بکر، عن 
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السالم قال: سرلته عن قول هللا عزوجل: )و من الناس من جعفر علیهزرارة، عن أبی

 علی حرف(. قال: هم قوم وحدوا هللا و خلعوا عبادة من یعبد من دون هللا یعبد هللا

فخرجوا من الشک، و لم یعرفوا أن محمد صلی هللا علیه و آله و سلم، فهم یعبدون 

هللا علی شک فی محمد و ما جاء به، فرتوا رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم و 

ا فی أنفسنا و أوالدنا علمنا أنه صادق و أنه قالوا: ننظر فان کثرت أموالنا و عوفین

 رسول هللا، و ان کان غیر ذلک نظرنا. 

قال هللا عزوجل: )فان أصابه خیر( یعنی عافیة فی الدنیا )و ان أصابته فتنة( یعنی 

بالء فی نفسه و ماله )انقلب علی وجهه( انقلب علی شکه الی الشرک )خسر الدنیا و 

 یدعوا من دون هللا ما ال یضره و ما ال ینفعه(.  -بین اآلخرة ذلک هو الخسران الم

قال: ینقلب مشرکا یدعو غیر هللا و یعبد غیر هللا، فمنهم من یعرف فیدخل االیمان قلبه 

فیؤمن فیصدق و یزول عن منزلته من الشک الی االیمان، و منهم من یثبت علی 

 [ . 1شکه، و منهم من ینقلب الی الشرک. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 ، عن اصول الکافی. 116ح  122ص  22[ بحاراألنوار، ج 1]

دوم های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 ت

 ترسیم چهره پلید جباران و افشاگری علیه آنان

ی خشن و ی با جباریت و نفی حاکمان جائر، ترسیم چهرههای مبارزهیکی از روش

 غیر منطقی جباران گذشته است. 

ها و های حاکمان غیر الهی، و نقل سرگذشت آنان برای تودهپرده برداشتن از پلیدی

شود تا مورخان منفی ایشان، از یک سو سبب می هایانگشت نهادن بر نقطه

ی به دربارها و متعصبان، قادر به تحریف تاریخ و زیبا غرض ورز و وابسته

ها نباشند، و از سوی دیگر، نقدی غیر مستقیم بر حاکمانی است که نمودن زشتی

 پندارند! رانند و خلق را بندگان خویش میمستبدانه حکم می

ای از زندگی سراسر تاریک یزید باقر )ع( به نقل گوشه در این راستا، امام
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 فرماید: پرداخته، می

[ و تصمیم داشت از آن جا به سوی مکه برای 1یزید بن معاویه وارد مدینه شد ]

 انجام حج برود! 

در مدینه، دستور داد تا شخصی از قریش را احضار کردند. آن مرد را آوردند و 

 کنی که تو بنده و غالم منزید به او گفت: آیا اقرار میدر برار یزید نگه داشتند. ی

گیرم! مرد گفت: فروشم و اگر بخواهم به غالمی میهستی، اگر بخواهم تو را می

به خدا سوگند! ای یزید! تو نه از نظر حسب و موقعیت قومی بر من که از قریش 

من برتری هستم برتری داری، نه پدرت در دوران جاهلیت و عصر اسالم بر پدر 

تری و نه از من بهتر! پس به داشته است، و نه تو خودت در دین از من با فضیلت

چه دلیل من برای تو اقرار کنم و کوچکی نمایم! یزید گفت: اگر اقرار نکنی، به خدا 

سوگند، تو را خواهم کشت! مرد پاسخ داد: کشته شدن من به دست تو، بزرگتر از 

رزند پیامبر )ص( نخواهد بود )یعنی کسی که چنان کشته شدن حسین بن علی )ع( ف

جنایت هولناکی را مرتکب شده، کشتن دیگران برایش دشوار نیست(. یزید با 

[ . امام باقر 2شنیدن این سخنان دستور کشتن او را صادر کرد و وی را کشتند! ]

 کند: )ع( با نقل این واقعه، چند هدف را دنبال می

 ی کربال و شهادت حسین بن علی )ع(. قعهالف: زنده نگاه داشتن وا

ب: نشان دادن خصلت درندگی حاکمانی که در مقابل ائمه ایستاده و حق آنان را 

 رانند! غصب کرده و بر مردم حکم می

ی استکباری و تفرعن حاکمانی چون یزید و بی محتوا بودن ج: نمایاندن روحیه

 تظاهر ایشان به حج و سایر امور دین. 

ر دادن به مردم نسبت به مصون نبودن از ظلم حاکمان غیر الهی؛ زیرا د: هشدا

های زهد، علم و تقوا را بر زمین کسانی که خون فرزندان پیامبر )ص( و چهره

 ریزند، از ریختن خون مردم عادی باکی نخواهند داشت. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

های تاریخی که شخص یزید در دوران حکومت خود به مدینه و [ با توجه به نقل1]

و « حره»رود که راوی حدیث در مقام نقل واقعه مکه سفر نکرده است، احتمال می

 ی سپاه یزید را بیاورد، خود ویه نام فرماندهلشکرکشی یزید به مدینه به جای این ک

را نام برده است و ثانیا رفتن لشکر یزید به طرف مکه برای انجام مراسم حج نبوده 

 بلکه به منظور سرکوب کردن مخالفان بوده است. 
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[ ان یزید بن معاویة دخل المدینة و هو یرید الحج فبعث الی رجل من قریش، 2]

تقر لی انک عبدلی، ان شئت بعتک و ان شئت استرقتک؟ فقال فرتاه فقال له یزید: ا

له الرجل: وهللا یا یزید! ما انت برکرم منی فی قریش حسبا، و ال کان أبوک أفضل 

من أبی فی الجاهلیة و االسالم، و ما أنت برفضل منی فی الدین و ال بخیر منی. 

جل: لیس لتک، فقال له الرفکیف اقرلک بما سرلت؟ فقال له یزید: ان لم تقرلی وهللا قت

 رسول هللا )ص( فامر به فقتل.قتلک ایای برعظم من قتلک الحسین بن علی )ع( ابن

 . 212ی کافی، خ روضه

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 ترویج مکتب جهاد و شهادت

ر چند برای قیام مسلحانه علیه زمامداران فاسد مساعد شرایط عصر امام باقر )ع( ه

های الزم جست تا زمینهنبود و امام باقر )ع( اصالح امت را در راهی دیگر می

برای تحوالت مثبت فراهم آید، اما در این رهگذر، هرگز از تبلیغ ارزش جهاد و 

می غفلت شهادت و زنده نگاه داشتن روح غیرت و حمیت و ایثارگری در امت اسال

 نورزید. 

های ی مسلحانه در دفاع از ارزشامام باقر )ع( در اهتمام به نقش جهاد و مبارزه

 فرماید: الهی می

 [ . 1ی شمشیر نهفته است ]ها همه و همه در شمشیر و در لوا و سایهارزش

 و نیز فرمود: 

 است و این های میدان نبرد، نقش بستهها بر پیشانی اسبی ارزشها همهتمام خوبی

 [ . 2حقیقت تا پایان عمر جهان ثابت و تغییرناپذیر خواهد بود ]

دارد که در هیچ مقطعی از تاریخ بشر، حفظ ی اخیر اعالم میامام )ع( با بیان جمله

ها و حیات دین و تحقق عدالت و اجرای حق، بی نیاز از مبارزه و درگیری ارزش

یچگاه جامعه بشری از وجود با عناصر فاسد و ستم پیشه نیست. یعنی ه

فسادانگیزان، استثمارگران، حق ستیزان و ظالمان خالی نخواهد بود و صالحان و 

مؤمنان از تعدی آنان ایمنی نخواهند یافت، مگر در پرتو شمشیر، که سمبل 

ی مسلحانه است. امام باقر )ع( در عمل نشان داد که نخستین حرکت در مبارزه

فکری و علمی است، ولی با توجه به واقعیت  مسیر اصالح جامعه، حرکت

ی مردم اهل منطق و برهان های اجتماعی، و با توجه به این که هرگز همهجریان
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نشاند، اگر مصلحان در یک نیستند و جز قدرت، چیزی آنان را بر جای خود نمی

دست قلم و کتاب دارند، باید در دست دیگر سالح و شمشیر داشته باشند وگرنه 

به مقصد نخواهند رسید. آن حضرت، در بزرگداشت امر جهاد و شهادت  هرگز

همیشه این سخن را از رسول خدا )ص(  -علی بن الحسین )ع(  -فرماید: دپدرم می

ی خونی که راه او ریخته شده ای در نزد خداوند از قطرهفرمود: هیچ قطرهنقل می

حضور رسول خدا )ص(  فرمود: مردی به[ . و نیز می2باشد، محبوبتر نیست ]

ی جهاد هستم. پیامبر به او فرمود: پس در راه خدا رسید و گفت: من به شدت شیفته

به جهاد برو؛ زیرا اگر کشته شوی، به زندگی واقعی راه خواهی یافت و نزد خدا 

روزی خواهی داشت، و اگر در مسیر جهاد بمیری، پاداش تو از سوی خدا تضمین 

 [ . 6ای ]سالم بازگردی، از تمام گناهانت پاک شده شده است و اگر از جهاد

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 8/  5افی [ الخیر کله فی السیف و تحت السیف و فی ظل السیف. فروع ک1]

 [ ان الخیر کل الخیر معقود فی نواصی الخیل الی یوم القیامة. همان. 2]

[ سمعت اباجعفر )ع( یقول: ان علی بن الحسین )ع( کان یقول: قال رسول هللا 2]

 5)ص(: ما من قطرة احب الی هللا عزوجل من قطرة دم فی سبیل هللا. اصول کافی 

 . 2، ح 52/ 

)ص( فقال: انی راغب نشیط فی الجهاد، قال )ص(: فجاهد  [ اتی رجل رسول هللا6]

فی سبیل هللا فانک ان تقتل کنت حیا عندهللا ترزق، و ان مت فقد وقع اجرک علی 

؛ تفسیر العیاشی 641/  1هللا، و ان رجعت خرجت من الذنوب الی هللا. نورالثقلین 

1  /244 . 

ریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تا

 . 1225چاپ دوم 

 تربیت یافتگان مکتب باقر العلوم

خاندان رسالت و اهل بیت رسول هللا )ص(، از آن جا که به گواهی قطعی و 

انکارناپذیر پیامبر اسالم )ص(، عدل و همپا و هماوای قرآنند با حقیقت، محتوا و 

از جمله احادیث مهم مورد پذیرش  پیام قرآن، همگونی و سنخیت دارند. حدیث ثقلین
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فرسای های طاقتی تالشاهل سنت و امامیه است. در این حدیث، رسول خدا، ثمره

خود در مسیر ایفای رسالت و هدایت خلق را، در دو یادگار گرانبها که پس از خود 

بر جا گذاشته خالصه کرده و گفته است: من دو شی گرانبها در میان شما باقی 

قرآن و اهل بیتم را، این دو هرگز از یکدیگر جدا نشوند تا در قیامت بر  گذارم:می

[ . با توجه به مقام معنوی و الهی پیامبر 1حوض کوثر، بر من وارد شوند... ]

گفته در )ص( که کمترین خودخواهی و هوا و هوس در او راه نداشته و آنچه او می

به اشاره و تریید وحی اظهار  حقیقت مورد تریید خداوند بوده و رأی و سخنی جز

توان به یقین اقرار کرد که پیامبر )ص(، خاندانش را بر [ می2داشته است، ]نمی

اساس مالحظات خویشاوندی و روابط نسبی و عالیق مادی بشری، در کنار قرآن، 

ی خویش ننهاده است، بلکه قرین ساختن اهل بیت، با پیام وحی، بزرگترین معجزه

ه که میان آن دو هماهنگی و سنخیت وجود داشته است. اگر خداوند از آن جهت بود

[ 2قرآن را بدور از کمترین ضعف و کاستی و کجی و نادرستی فرو فرستاده، ]

[ 6اهل بیت را نیز از هر انحراف و گناه، پاک گردانیده و مصونیت بخشیده است ]

[ است که 5ه ]. اگر قرآن، دارای حقایقی اصولی و محکم و نیز مسایلی متشاب

ها باید به منبعی الهی و آگاه به رموز روحی مراجعه کرد، اهل بیت، برای فهم آن

[ . 4های آنند. ]همان آگاهان و عالمانی هستند که مفسر قرآن و مبین احکام و پیام

هرچند آیات قرآن، روشن و روشنگر است، ولی معنای روشنی مفاهیم قرآن، این 

نیاز از ها آشکار و بیی اندیشهمفاهیم آن برای همهنیست که تمامی مطالب و 

توضیح باشد؛ چه، خداوند به پیامبر )ص( فرمان داده تا آیات وحی را برای مردم 

 [ . 2توضیح و تبیین کند ]

د انناپذیر از آن معرفی شدهبا این بیان، اهل بیت از آن جهت، قرین قرآن و جدایی

ها مفاهیم وحی و حقایق قرآن، برای تودهکه پس از رسول خدا )ص( به تبیین 

ی اهل بیت رسالت )معصومین علیهم بپردازند و این توان و شایستگی در همه

گفت: در کرد و میاش اشاره میالسالم ( بوده است. چنان که علی )ع( به سینه

یافتم واین حقایق را ای میهای فراوانی است که کاش شاگردان شایستهاینجا دانش

ی [ . آن چه پس از وفات رسول اسالم )ص( برای جامعه8آموختم ]ها مینبدا

اسالمی و خاندان پیامبر )ص(، رخ نمود هرگز به آنان، مجال نداد تا آن گونه که 

های سیاسی حاکم بایست، به نشر معارف قرآنی بپردازند. جریانخواستند و میمی

ک قرآن از عترت در باور بر جامعه، پس از رحلت رسول خدا )ص(، سبب تفکی

ی بخش عظیمی از مردم شد. قرآن بظاهر محور نظام دستوری دین و و اندیشه
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حکومت گردید، ولی چون نیازمند مفسر و مبین بود، باعث شد تا میدان تفسیر و 

هایی در محافل علمی و دینی مطرح شدند که ترویل بشدت گسترش یابد و چهره

ی رسول خدا در تمسک ازل نشده و سفارشی از ناحیهای در تطهیر آنان نهرگز آیه

 طالب )ع( که با صدایبه آنان نرسیده بود. از سوی دیگر، کسانی چون علی بن ابی

خواهید از من آورد: سلونی قبل از تفقدونی؛ یعنی هر چه میرسا فریاد بر می

ی حسن بن علبپرسید، قبل از این که مرا از دست بدهید، مهجور و ناشناخته ماندند. 

)ع(، از سوی حرکت معاویه، تحت شدیدترین فشارهای روحی و اجتماعی قرار 

داشت و هرگز به او فرصت نشر معارف واقعی داده نشد. حسین بن علی )ع( تحت 

فشار قرار گرفت که حکومت ضد دینی و ضد بشری یزید را بپذیرد و از آن جا که 

دانست، از آن اجتناب کرد یعت میی نابودی اساس شرپذیرش حکومت وی را مایه

امیه بر جان و مال و ناموس و دین مردم مسلط و در این راه به شهادت رسید. بنی

العابدین ناگزیر، معارف حقه را در شدند. و زمینه چنان شد که فردی چون زین

کرد. در این میان، در عصر امام باقر )ع(، شرایط قالب دعا و نیایش اظهار می

ای تغییر یافت که آن حضرت توانست، مجمعی علمی تشکیل معه به گونهسیاسی جا

های شریعت بپردازد. این داده، به تعلیم و تربیت مردانی دانشمند و متعهد به ارزش

است که وقتی صفحات تاریخ اسالم مرور شود، در زندگی علمی امام باقر )ع( نام 

لمی جهان اسالم جلب های ممتاز عبسیاری از شاگردان آن حضرت و شخصیت

کند. با این همه، نباید تصور کرد که امام باقر )ع( آسوده و ایمن از نظر می

ها برای اهل بیت )ع( فراهم هایی بوده است که حکومتها و ممنوعیتمحدودیت

تردید، جو حاکم بر زندگی امام باقر )ع( به شدت جو تقیه بوده اند، بلکه بیآوردهمی

های ناصالح بر جامعه حاکم ی حکومتهنگ خاصی که در نتیجهاست؛ زیرا با فر

ی دست کشیدن از فعالیت علمی و دور ماندن از شده بود، کنار نهادن تقیه به منزله

 رفت. ترویج معارف اصولی دین به شمار می

ای را فراهم باری، شرایط زمان، برای امام باقر )ع( و نیز امام صادق )ع( زمینه

ائمه )ع( هرگز برایشان آماده نشد. آن شرایط مساعد، معلول سستی  آورد که سایر

های درونی نظام سیاسی در آن عصر، به های حکومت امویان بود. بحرانپایه

داد تا بر خاندان رسالت مانند حاکمان پیشین، فشار آورند و حاکمان مجال نمی

ک از امامان )ع( تردید اگر همین زمینه برای هر یایشان را منزوی سازند. بی

های بزرگ درسی بودند و عالمان و فقیهان آمد، آنان قادر به ترسیس حوزهفراهم می

ی مساعد، سبب شد تا امام باقر )ع(، و امام دادند. این زمینهبیشتری را پرورش می

صادق )ع( بیشترین آرای فقهی، تفسیری و اخالقی را در کتب فقهی و حدیثی از 
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 د. خویش بر جای گذارن

تواند سی هزار حدیث از امام باقر این چنین است که فردی چون محمد بن مسلم می

 [ . 14[ نقل کند. و شخصیتی چون جابر جعفی هفتاد هزار حدیث. ]1)ع( ]

ی آنان از ترین فقیهان صدر اسالم شش نفرند که همهدر نزد عالمان امامیه، فقیه

اند. آنان عبارتند از: زرارة بن اعین، هاصحاب امام باقر )ع( و امام صادق )ع( بود

معروف بن خربوذ المکی، ابوبصیر االسدی، فضیل بن یسار، محمد بن مسلم 

 [ . 11الطائفی و برید بن معاویة العجلی. ]

شیخ الطائفه، ابوجعفر محمد بن حسن طوسی در کتاب رجال خویش، اصحاب و 

مرد و دو  642اند ث کردهشاگردان امام باقر )ع( را که از آن حضرت نقل حدی

 زن دانسته است. 

در میان اصحاب و شاگردان امام باقر )ع( برخی از نظر اعتبار و وثاقت مورد 

 یهای عمیق شیعی، در دایرهای به دلیل گرایشاند، و دستهاتفاق اهل سنت امامیه

 باشند. رجال اهل سنت قرار نگرفته، بلکه تنها مورد اعتماد امامیه می

ی نموداری فهرست گونه از شاگردان امام باقر )ع( با استفاده از چند ارائه برای

شویم، بی این که ادعای استقصا منبع رجالی، نام گروهی از آنان را یادآور می

 داشته باشیم. 

 عیاش فیروز، تابعی. ابان بن ابی -1

 ابان بن تغلب ابوسعید البکری الجریری.  -2

 کوفی. ابراهیم بن األزرق ال -2

 ابراهیم الجزیری )الجریری(.  -6

 ابراهیم بن جمیل، برادر طربال الکوفی.  -5

 ابراهیم بن حنان األسدی الکوفی.  -4

 ابراهیم بن صالح االنماطی.  -2

 ابراهیم بن عبدهللا االحمری.  -8

 ابراهیم بن عبید أبوغرة االنصاری.  -1

 ابراهیم بن عمر الصنعانی الیمانی.  -14

 براهیم بن مرثد الکندی األزدی. ا -11

 ابراهیم بن معاذ.  -12

 ابراهیم بن معرض الکوفی.  -12

 ابراهیم بن نصر بن القعقاع الجعفی.  -16
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 ابراهیم بن نعیم العبدی الکنانی.  -15

 احمد بن عائد.  -14

 احمد بن عمران الحلبی.  -12

 اسحاق بن بشیر النبال.  -18

  اسحاق بن جعفر بن علی. -11

 طلحة المدنی. اسحاق بن عبدهللا بن ابی -24

 اسحاق بن الفضل بن یعقوب بن عبدهللا بن الحرث...  -21

 اسحاق القمی.  -22

 اسحاق بن نوح الشامی.  -22

 اسحاق بن واصل الضبی.  -26

 اسحاق بن یزید بن اسماعیل الطائی.  -25

 اسحاق بن یسار مولی قیس بن مخرمة.  -24

 غیاث المکی.  اسرائیل بن -22

 اسلم بن ایمن التمیمی المنقری الکوفی.  -28

 اسلم المکی القواس.  -21

 خالد. اسماعیل بن ابی -24

 اسماعیل بن جابر الخثعمی.  -21

 اسماعیل بن زیاد البزاز الکوفی األسدی.  -22

 اسماعیل بن سلمان األزرق معروف به ابوخالد.  -22

 ی. اسماعیل بن عبدالخالق الجعف -26

 اسماعیل بن عبدالرحمان الجعفی الکوفی.  -25

 اسماعیل بن عبدالعزیز.  -24

 اسماعیل بن الفضل بن یعقوب بن الفضل بن عبدهللا  -22

 اسماعیل ابواحمد الکاتب الکوفی  -28

 قیس بن ثعلبه اسماعیل معروف به ابوالعال از بنی -21

 اسید بن القاسم  -64

 ابومعاذ اعین الرازی، معروف به  -61

 انس بن عمرو األزدی  -62

 تمیة کیسان السجستانی العنبری البصری ایوب بن ابی -62
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 عالج الموصلی ایوب بن بکر بن ابی -66

 ایوب بن شهاب زید البارقی األزدی  -65

 ایوب بن وشیکة  -64

 بدر بن الخلیل األسدی، ابوخلیل الکوفی  -62

 برد االسکاف األزدی الکوفی  -68

 برد الخیاط  -61

 برید بن معاویة العجلی، معروف به ابوالقاسم  -54

 بسام بن عبدهللا الصیرفی، معروف به ابو عبدهللا  -51

 بشار االسلمی  -52

 بشار بن زید بن النعمان  -52

 عقبة المداینی بشر بن أبی -56

 بشر؛ بیاع  -55

 بشر بن جعفر الجعفی، ابوالولید  -54

 بشر بن خثعم  -52

 بشر الرحال  -58

 بشر بن عبدهللا بن سعید الخثعمی  -51

 بشر بن عبدهللا الخثعمی الکوفی  -44

 بشر بن میمون الوابشی الهمدانی النبال الکوفی  -41

 بشر بن یسار  -42

 بشیر، ابو عبدالصمد بن بشر الکوفی  -42

 بشیر معروف به ابومحمد المستنیر الجعفی األزرق  -46

 المدنی  بشیر بن سلیمان -45

 حبیبه بکر بن أبی -44

 بکر بن حبیب األحمسی البجلی الکوفی  -42

 بکر بن خالد الکوفی  -48

 بکر بن صالح  -41

 بکر بن کرب  -24

 بکرویة الکندی الکوفی  -21

 بکیر بن اعین بن سنسن الشیبانی الکوفی  -22
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 بکیر بن جندب الکوفی  -22

 بکیر بن حبیب الکوفی  -26

 زیاد  تمیم بن -25

 ثابت ثابت بن أبی -24

 ثابت بن دینار ابوصیفه األزدی  -22

 ثابت بن زائدة العکلی  -28

 ثابت بن هرمز ابوالمقدام العجلی  -21

 هانی فاخته سعید بن جهمان غالم امثویر بن أبی -84

 جابر بن عبدهللا بن عمر بن حرام ابو عبدهللا االنصاری  -81

 ث بن عبدیغوث الجعفی جابر بن یزید بن الحر -82

 جارود، معروف به ابوالمنذر  -82

 جارود بن السری التمیمی السعدی الکوفی  -86

 جراح المداینی  -85

 جعدة بن ابی عبدهللا  -84

 جعفر بن ابراهیم الجعفی  -82

 جعفر األحمس  -88

 جعفر بن حکیم بن عباد الکوفی  -81

 هرمز الحداد العجلی المقدام بن جعفر بن عمرو بن ثابت أبی -14

 السالم( جعفر بن محمد بن علی بن الحسین )امام صادق علیه -11

 الحارث بن حصین األزدی  -12

 الحارث بن شریح المنقری  -12

 الحارث بن المغیرة النصری  -16

 ثابت األسدی الکوفی حبیب بن أبی -15

 حبیب ابوعمرة االسکاف  -14

 حبیب بن بشار الکندی  -12

 بیب بن جری العبسی الکوفی ح -18

 حبیب بن حسان بن األشرس األسدی  -11

 حبیب السجستانی  -144

 حبیب العبی الکوفی  -141
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 حبیب بن المعلی السجستانی  -142

 حجاج بن ارطاة ابوارطاة النخعی الکوفی  -142

 حجاج بن دینار الواسطی  -146

 حجاج بن کثیر الکوفی  -145

 کثیر ابومحمد الخزاعی  حذیفة بن منصور بن -144

 حسان بن مهران  -142

 سارة النیلی االنصاری الحسن بن أبی -148

 الحسن بن حبیش األسدی  -141

 الحسن الجعفی الکوفی  -114

 طالب )ع( الحسن بن الحسن بن الحسن بن علی بن أبی -111

 الحسن بن رباط  -112

 الحسن بن زیاد البصری  -112

 لصیقل ابومحمد الکوفی الحسن بن زیاد ا -116

 الحسن بن زیاد الصیقل  -115

 الحسن بن السری الکاتب  -114

 الحسن بن شهاب بن یزید البارقی األزدی  -112

 الحسن بن صالح بن حی الهمدانی الثوری الکوفی  -118

 الحسن بن علی األحمری الکوفی  -111

 الحسن بن عمار  -124

 الحسن بن عمار عامی  -121

 سن بن المغیرة الح -122

 الحسن بن منذر  -122

 الحسن بن یوسف  -126

 الحسین بن ابتر الکوفی  -125

 العالء الخفاف الحسین بن أبی -124

 الحسین بن احمد المنقری  -122

 حمزة الثمالی الحسین بن بنت ابی -128

 الحسین الجعفی ابواحمد الکوفی  -121

 الحسین بن حماد  -124
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 دهللا األرجانی الحسین بن عب -121

 الحسین بن عبدهللا بن عبیدهللا بن العباس بن عبدالمطلب  -122

طالب )ع( )برادر امام باقر الحسین بن علی بن الحسین بن علی بن ابی -122

 السالم( علیه

 الحسین بن مصعب  -126

 الحسین بن منذر  -125

 حفص األعور الکوفی  -124

 حفص بن غیاث  -122

 ب األفرعی حفص بن وه -128

 الحکم بن الصلت الثقفی  -121

 نعیم البجلی الحکم بن عبدالرحمان بن أبی -164

 الحکم بن عتیبة ابومحمد الکوفی الکندی  -161

 عبیده الحکم بن المختار بن ابی -162
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 . 118/  1فاخته. تنقیح المقال ثویر بن ابی -2

 . 256/  1حجاج بن ارطا. تنقیح المقال  -2

 . 112/  2عبدهللا بن عجالن. تنقیح المقال  -6

 . 118/  2قال عبدهللا بن عطا. تنقیح الم -5

 . 152/  2عبدالسالم بن عبدالرحمان. تنقیح المقال  -4

 . 224/  2عبدالملک بن عطاء. تنقیح المقال  -2

 . 2، پیوست جلد 64/  2مالک بن اعین الجهنی. تنقیح المقال  -8

 . 245/  2ناجیة بن عمارة الصیداوی. تنقیح المقال  -1

 اند. ق شدهافرادی که از جانب شیعه و اهل سنت توثی

-16؛ تهذیب التهذیب 5/  1؛ تنقیح المقال 1/  1ابان بن تغلب. جامع الرواة  -1

12 . 

-222/  6؛ تهذیب التهذیب 45/  2سلیمان بن مهران األسدی. تنقیح المقال  -2

221 . 

/  4؛ تهذیب التهذیب 524/  1عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریح. جامع الرواة  -2
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254-246 . 

-252/  5؛ تهذیب التهذیب 118/  2 بن شریک العامری. تنقیح المقال عبدهللا -6

252 . 

/  8؛ تهذیب التهذیب 22/  2؛ تنقیح المقال 11/  2قاسم بن محمد. جامع الرواة  -5

225-222 . 

/  4؛ تهذیب التهذیب 228/  2عبدالملک بن اعین الشیبانی. تنقیح المقال  -4

284-285 . 

 اند. ع( که فقط از سوی اهل سنت توثیق شدهشاگردان امام باقر )

 . 622-622/  2حکم بن عتیبة ابومحمد الکوفی الکندی. تهذیب التهذیب  -1

-251/  2ربیعة بن ابی عبدالرحمان، معروف بربیعة الرای. تهذیب التهذیب  -2

258 . 

 . 222-222/  5عبدهللا بن عطاء المکی. تهذیب التهذیب  -2

 . 28-24/  8لمکی أحد أئمة التابعین. تهذیب التهذیب عمرو بن دینار ا -6

 . 611/  8کثیر بن اسماعیل )کثیر النواء(. تهذیب التهذیب 

 . 245 - 244/  14عیسی الحناط. تهذیب التهذیب موسی بن ابی -4

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

؛ تاریخ 248/  2؛ سنن الترمذی 122/  2؛ صحیح مسلم 16/  2[ مسند احمد 1]

 . 246/  2؛ مصابیح السنة 662/  8البغدادی 

 -ان هو اال وحی یوحی  -و ما ینطق عن الهوی  -[ ماضل صاحبکم و ما غوی 2]

 . 5-2نجم / علمه شدید القوی. ال

 . 28[ قرانا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون. الزمر / 2]

[ انما یرید هللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. االحزاب / 6]

22 . 

 . 2[ منه آیات محکمات هن ام الکتاب و آخر متشابهات... آل عمران / 5]

 . 62/ [ فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون. النحل 4]

 . 66[ و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. النحل / 2]

 البالغه. [ ان ههنا لعلما جما لواصبت له حمله. نهج8]
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 . 82/  11[ بحار 1]

 . 222/  1؛ ائمتنا 28/  2ق،  6[ اعیان الشیعة 14]

 . 211/  6شهر آشوب [ مناقب، ابن11]

جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر 

 . 1225چاپ دوم 

 تبیین معارف اصولی دین

توحید، خداشناسی، اعتقاد به خط رسالت و رهبری الهی و یقین به معاد و نظام 

کیفر و پاداش، همواره نخستین پیام و اصلیترین دعوت پیامبران الهی و ادیان 

 آسمانی بوده است. 

ی این اصول، ضامن ایمان نسبت به فروع و احکام و قوانین فهم و پذیرش عالمانه

شریعت است، و سستی و انحراف در میدان عمل ریشه در انحراف عقیدتی و یا 

 سستی مبانی فکری و نا آگاهی به اصول دینی دارد. 

 نبدین جهت، انبیای الهی، هدایت و اصالح خلق را از تصحیح عقاید و بینش آنا

اند، و در برابر ایشان، خطوط شیطانی کفر و نفاق همواره در به کردهشروع می

ها به اصول دینی در تالش انحراف کشاندن عقاید و سست ساختن باور توده

 اند. بوده

د. یهود در شوناسرائیل گرفتار گوساله پرستی میدر نخستین غیبت موسی )ع(، بنی

شمردند ند قرار داده و عزیر را فرزند او میهای خود برای خدا فرزرأس انحراف

 نهند! و مسیحیان، فرزند مریم را، فرزند خدا نام می

 انحراف در اصول عقیدتی، جدیترین و دشوارترین آفت نظام تفکر دینی است. 

امت اسالمی پس از رحلت رسول خدا )ص(، هرگز از این آفت در امان نبود و در 

دانش، با طرح آرا و انگیز و کوته نظران بیسوسهامان نماند، بلکه گمراهان و

 ی اصول معرفتی، در جامعه ظاهر شدند. ها در زمینهالقای شبهه

شرک با رنگی دیگر، اعتقاد به جسم بودن خدا، انتساب اوصاف نادرست به 

ی به جبر مطلق و یا تفویض مطلق و... از جمله مشکالت عقیدتی خداوند، عقیده

 سالم رخ نمود. است که در صدر ا

های السالم، یکی از مسؤولیتی معصومین علیهمامام باقر )ع( همانند سایر ائمه

اش، تصحیح باورها و رد شبهات فکری بود، که از طریق مباحثات علمی و عمده

 بخشید. ها، بدان تحقق میمناظره
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------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 توحید ذات و صفات

انه »ی اوصاف خداوند نقل کرده است: محمد بن مسلم از امام باقر )ع( در زمینه

نیازی [ همانا او یکتای بی1« ]صمد، احدی المعنی، لیس بمعان کثیرة مختلفة واحد

[ حقیقتی است بسیط و یگانه، در او معانی و حقایق 2است که همه به او نیازمندند ]

 متعدد و مختلف راه ندارد. 

گوید، به امام عرض کردم: برخی از مردم عراق معتقدند که محمد بن مسلم می

بیند! امام باقر )ع( فرمود: دروغ شنود و با چیز دیگری میمی خداوند با چیزی

ت. اند. او شنوایی بیناساند. خداوند بزرگ را به غیر تشبیه کردهگرفته و ملحد شده

بیند. محمد بن شنود، میشنود و با همان چیز که میبیند، میبا همان چیز که می

بینایی خداوند بر چیزی است که  کنند کهگوید: برخی مردم عراق گمان میمسلم می

آن را درک کرده و تعقل نماید! امام باقر )ع( فرمود: اندیشه، فکر و تعقل از 

 های مخلوق است و خداوند از صفات مخلوق مبرا است. ویژگی

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 222[ االحتجاج 1]

توان به مفاهیم دقیقی بیان شده که برای آگاهی از آن می« صمد»[ در معنای 2]

؛ اصول کافی، کتاب التوحید، باب ترویل 88منابع ذیل مراجعه کرد: توحید صدوق 

 الصمد. 

دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در افق 

 . 1225چاپ دوم 

 تعلیم فقه و شیوه صحیح اجتهاد
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ی احکام شرعی، یکی از ها در زمینهتعلیم مسایل فقهی و پاسخگویی به پرسش

ی امام باقر )ع( و امام صادق )ع( بوده های مهم زندگی ائمه )ع( به ویژهزمینه

 است. 

عصر امام باقر )ع(، آغاز پیدایش فرصتی بود تا حامالن واقعی علوم قرآن، بتوانند 

ها به تعلیم شاگردان و ترویج احکام و تحکیم مبانی فقهی بپردازند. البته این زمینه

ی سختگیری فزونتر در عصر امام صادق )ع( هموارتر گشت و از آن پس دوره

ن زجر و شکنجه تداوم داشت تا عصر امامت حاکمان نسبت به ائمه ادامه یافت و ای

 به غیبت انجامید. 

ها، تنها به مبارزه و ها و زدایش انحرافامام باقر )ع( در تصحیح اندیشه

ام از ی استنباط احکرویارویی اکتفا نکرد، بلکه با بیان احکام و گاه تبیین شیوه

کام بخشید. روایات های فقاهت و اجتهاد صحیح را استحقرآن و سنت پیامبر، پایه

فقهی نقل شده از امام باقر )ع(، بیش از آن است که بتوان در این مجموعه گرد 

توان یافت که در فروع مختلف آن، آورد؛ زیرا کمتر بابی از ابواب فقهی را می

فقهی خود گواه این  -های روایی سخنی از امام باقر )ع( وارد نشده باشد. مجموعه

 سخن است. 

هره از پژوهشگران اهل سنت در کتاب تفصیلی خویش االمام الصادق محمد ابوز

گوید: امام محمد باقر )ع( وارث در تبیین جایگاه علمی و معنوی امام باقر )ع( می

پدر خویش در پیشوایی علمی و مقام شریف هدایتگری بود. از این جهت عالمان از 

از  -ند. هیچ فردی شدهای اسالمی به جانب وی رهسپار میشهرها و سرزمین

 یشد، مگر این که برای کسب معرفت و دانش به خانهبه مدینه وارد نمی -عالمان 

رسیدند، کرد. در میان کسانی که به خدمت وی میامام محمد باقر )ع( مراجعه می

شوند و گاه منحرفان افراطگر نیز خود را به های شیعی و هم سنی دیده میهم چهره

د ولی امام در برابر آنان موضعی قاطع گرفته و ایشان را طرد کردنوی نزدیک می

اند، از آن جمله: کرد. بسیاری از پیشوایان فقه و حدیث به حضور وی رسیدهمی

مرام  .-فقیه اهل عراق  -و ابوحنیفه  -محدث مکه  -سفیان ثوری، سفیان بن عیینه 

ید، حقایق ناب را رسامام باقر )ع( چنین بود که هر گاه فردی به حضورش می

 [ . 1کرد. ]برای او تبیین می

ی رد ابوزهره سپس به نقل گفتگویی که میان امام باقر )ع( و ابوحنیفه در زمینه

 وید: گقیاس و نقش آن در تحریف دین صورت گرفته، پرداخته است و در پی آن می

 یفه قرارکه امام باقر در موضع ارشاد و بازجویی از روش ابوحن -از این گفتگو 

شود که امام باقر )ع( برای علمای عصر خود، عنوان پیشوایی استفاده می -گرفته 
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ها و اند و او بر اساس گزارشرسیدهداشته است؛ زیرا عالمان به حضور وی می

پرداخته است. ی ایشان میاطالعاتی که از آنان در اختیار داشته به نقد و محاسبه

کند تا بر راه حق گام تحت سرپرستی خود حکم میچونان رئیسی که بر نیروهای 

[ . 2نهند و آنان نیز با کمال میل و رغبت این ریاست و پیشوایی را پذیرفته باشند. ]

کند، فراوان ی ابوزهره را در این زمینه تریید میدالیل و قراینی که صحت نظریه

 لی نقل کرده است: ی ثماتوان نام برد که ابوحمزهاست. از آن جمله روایتی را می

گوید: در مسجدالرسول )ص( نشسته بودم که مردی پیش آمد، ی ثمالی میابوحمزه

 ام. به او گفتم: در جستجوی چهسالم کرد و گفت: تو کیستی؟ گفتم: از مردم کوفه

شناسی؟ گفتم: آری هستی؟ مرد گفت: آیا ابوجعفر محمد بن علی )ع( را می

ام تا از او اری؟ مرد گفت: چهل مسرله آماده کردهشناسم، به ایشان چه کار دمی

سؤال کنم. آن چه پاسخ داد، حقش را بگیرم و باطلش را وانهم. ابوحمزه گوید: به 

شناسی! مرد دانی و مالک تشخیص آن را میاو گفتم: آیا فرق حق و باطل را می

در دست شناسی و مالک آن را شناسم. گفتم: اگر حق و باطل را میگفت: آری می

داری، پس چه نیازی به امام باقر )ع( خواهی داشت؟! مرد گفت: شما کوفیان کم 

ظرفیت و ناشکیبایید! در این میان، امام باقر )ع( وارد مسجد شد، در حالی که 

ی مسایل حج از جمعی از مردم خراسان و افراد دیگر اطراف او را گرفته، درباره

تا امام باقر )ع( در جایگاه خود نشست و کردند. مدتی گذشت آن حضرت سؤال می

گوید: من سعی آن مرد هم نزدیک امام، جایی برای خود جستجو کرد. ابوحمزه می

کردم جایی بنشینم که گفتگوی امام با انبوه اطرافیانش را بشنوم، مردم یکی پس از 

ه ب دیگری مطالب خود را سؤال کردند و پاسخ گرفتند و رفتند، آن گاه امام )ع( رو

 ی بصریجانب آن مرد کرده، پرسیدند، تو کیستی؟ مرد گفت: من قتادة بن دعامه

هستم. امام فرمود: تو فقیه اهل بصره هستی؟ مرد گفت: آری. امام فرمود: وای بر 

ای را آفریده است تا حجت بر دیگران باشند، تو، ای قتاده! خداوند بندگان شایسته

ی امر الهی و نخبگان علم خدایند و خداوند آنان هزمین و بر پا دارند« اوتاد»آنان 

را قبل از آفرینش دیگر بندگان برگزیده است. قتاده پس از سکوتی طوالنی گفت: 

س عبابه خدا سوگند، من تاکنون، در برابر فقیهان بسیار و نیز پیش روی ابن

هیچ ام، در مقابل ام، ولی آن گونه که اکنون در برابر شما مضطرب شدهنشسته

دانی ام. امام باقر )ع( فرمود: تو میکدامشان احساس نگرانی و اضطراب نداشته

ی آن فرموده است: ای؟ تو در مقابل خاندانی هستی که خداوند دربارهکجا نشسته

[ 2. ]«فی بیوت اذن هللا ان ترفع و یذکر فیها اسمه، یسبح له فیها بالغدو و االصال»

لهیهم تجارة و ال بیع عن ذکر هللا، و اقام الصالة و رجال الت»و نیز فرموده است: 
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و ما آن خاندانیم  -دانی که خود می -[ . پس جایگاه تو آن جا است 6«. ]ایتاء الزکاة

که خدا توصیف کرده است. در این هنگام قتاده گفت: به خدا سوگند، راست گفتی، 

ها برده و تسبیح او در آنها که خدا اجازه داده است نام و یاد فدایت شوم، آن خانه

های ساخته شده از سنگ و خاک است، که شما خاندانید. قتاده گفت: شود، نه خانه

پس اکنون بفرمایید که پنیر چه حکمی دارد؟! امام باقر )ع( لبخندی زد و فرمود: آیا 

آن همه پرسش تو به همین سؤال خالصه شده است! قتاده گفت: همه را اکنون 

[ . سپس قتاده به 5آورم! امام فرمود: اشکالی ندارد. ]بیاد نمی فراموش کرده و

 هایی مستدل در جواب وی ارائه داد. پرسش ادامه داد، و امام )ع( پاسخ

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 22آراؤه و فقهه  -[ االمام الصادق، حیاته و عصره 1]

 . 26[ همان، 2]

 . 24[ نور / 2]

 . 22[ همان / 6]

؛ اعیان الشیعة 118؛ االنوار البهیة 258/  64؛ بحار 254/  4[ اصول کافی 5]

1  /452 . 

م؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسال

 . 1225چاپ دوم 

 تعبیر خدا به خلقت انسان با دو دست

السالم در مورد معنی فرمایش خدای متعال محمد بن مسلم گوید: از امام باقر علیه

ای ابلیس! چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقی که من به دو دست »فرماید: که می

اد از دست چیست؟( حضرت پرسیدم )که مر« )قدرت( خود آفریدم سجده کنی!

فرمود: دست در کالم عرب به معنی قوت و نیرو است، و به معنی نعمت است، 

 «. ی ما داوود، صاحب قدرت راو بیاد آر بنده»فرماید: خدای متعال می

و ما آسمان را با قدرت بنا کردیم )برافراشتیم(، یعنی »فرماید: و در جای دیگر می

 با نیرو و قوت. 

ی خودش آنها را تقویت و با روحی از ناحیه»فرماید: د دیگر میو در مور

 یعنی آنها را نیرو دادیم. « فرموده
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شود: برای فالنی در نزد من دستهای زیادی است، یعنی احسان و و گفته می

 ها، و برای او نزد من دست سفیدی است، یعنی نعمت است. نیکی

فرماید: از این حدیث ظاهر می عالمه مجلسی رحمة هللا در توضیح این حدیث

به معنی قوت و نیرو مشتق شده است، چنان که « ید»از « تریید»ی شود که کلمهمی

 گردد. از کالم جوهری نیز این معنی روشن می

الدقاق، عن األسدی، عن البرمکی، عن الحسین بن الحسن، عن بکر، عن أبی 

وب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: عبدهللا البرقی، عن عبدهللا بن یحیی، عن أبی أی

السالم فقلت: قوله عزوجل )یا ابلیس ما منعک أن تسجد لما سرلت أبا جعفر علیه

 [ . 1خلقت بیدی(. ]

[ 2فقال: الید فی کالم العرب: القوة و النعمة، قال هللا: )و اذکر عبدنا داود ذااألید(. ]

[ أی: 6قال: )و أیدهم بروح منه( ] [ أی بقوة، و2. و قال: )و السماء بنیناها برید( ]

قواهم، و یقال: لفالن عندی أیادی کثیرة أی: فواضل و احسان، و له عندی ید بیضاء 

 أی: نعمة. 

بیان: یظهر منه أن التریید مشتق من الید بمنی القوة، کما یظهر من کالم الجوهری 

 [ . 5أیضا. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 25[ ص: 1]

 . 12[ ص: 2]

 . 62[ الذاریات: 2]

 . 22[ المجادلة: 6]

 ، عن التوحید. 5ح  6ص  6[ بحاراألنوار، ج 5]

قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های امام باقر؛ احمد های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 تاویل الماحی و الحاد و احمد چیست؟

السالم فرمود: نام پیامبر صلی هللا علیه و آله و سلم در قیس گوید: امام باقر علیهابن

السالم است، و در تورات موسی علیه« الماحی»السالم صحف ابراهیم علیه
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محمد صلی »، و در فرقان «احمد»السالم است، و در انجیل عیسی علیه« الحاد»

 است. « هللا علیه و آله و سلم

 چیست؟ « الماحی»پرسیده شد: ترویل 

ا و ی بتهی همهی صورت بتها، و محو کنندهفرمود: یعنی از بین برنده و محو کننده

 آالت قمار )ازالم( و هر معبودی که جز خدای رحمان عبادت شود. 

 ت؟ گفته شد: ترویل )الحاد( کدام اس

نماید، چه این فرد از فرمود: با هر کسی که با خدا و دین او دشمنی کند؛ دشمنی می

 نزدیکان و قوم خویش باشد یا فرد دوری باشد. 

 کدام است؟ « احمد»گفته شد: ترویل 

 فرمود: ثناء خداوند بر او به سبب تشکر از افعال او، نیکو شد. 

 چیست؟ « ه و سلممحمد صلی هللا علیه و آل»گفته شد: ترویل 

ی امتهای آنها بر او ی پیغمبران و رسوالن و همهفرمود: خداوند، فرشتگان و همه

فرستد، همانا اسم او در عرض )الهی( محمد حمد نموده و صلوات و درود می

 پیغمبر خدا صلی هللا علیه و آله و سلم نوشته شده است... 

ء السالم: من أی شیأباجعفر علیهعن عمرو بن أبی المقدام، عن أبیه، قال: سرلت 

ء یقول هذا الخلق؟ قلت: یقولون: ان هللا خلقها من ضلع خلق هللا حواء؟ فقال: أی شی

من أضالع آدم. فقال: کذبوا، کان یعجزه أن یخلقها من غیر ضلعه؟ فقلت: جعلت 

لسالم اء خلقها؟ فقال: أخبرنی أبی، عن آبائه علیهمفداک، یابن رسول هللا! من أی شی

قال: قال رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم: ان هللا تبارک و تعالی قبض قبضة 

فخلق منها آدم، و فضلت فضلة من  -و کلتا یدیه یمین  -من طین فخلطها بیمینه 

 [ . 1الطین فخلق منها حواء ]

چه السالم پرسیدم: خداوند حضرت حواء را از ابوالمقدام گوید: از امام باقر علیه

 چیزی آفرید؟ 

 گویند؟ حضرت فرمود: در این مورد؛ مردم )اهل سنت( چه می

 های حضرت آدم آفرید. ای از دندهگویند: خداوند او را از دندهعرض کردم: می

ی حضرت آدم حضرت فرمود: دروغ گفتند، آیا )خداوند( ناتوان بود که از غیر دنده

 او را بیافریند؟ 

 ای فرزند رسول خدا! از چه چیزی او را آفرید؟  عرض کردم: قربانت گردم؛

السالم به من خبر داد که رسول خدا صلی فرمود: پدرم از پدران بزرگوارش علیهم

هللا علیه و آله و سلم فرمود: خدای متعال یک مشت از خاک را برداشت و با دست 

آن بهم مخلوط نمود، و حضرت آدم را از  -که هر دو دست، راست است  -راست 
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 ی آن، حضرت حواء را آفرید. آفرید، و از آن مقداری باقی ماند، و با باقی مانده

 جعفرعن یونس بن عبد الرحمان، عن ابن حمید، عن ابن قیس، عن أبی - 11/  68

السالم قال: ان اسم النبی صلی هللا علیه و آله و سلم فی صحف ابراهیم الماحی، علیه

انجیل عیسی أحمد، و فی الفرقان محدم صلی هللا  و فی توراة موسی الحاد، و فی

 علیه و آله و سلم. 

 قیل: فما ترویل الماحی؟ 

فقال: الماحی صورة األصنام، و ما حی األوثان و األزالم و کل معبود دون 

 الرحمان. 

 قیل: فما ترویل الحاد؟ 

 قال: یحاد من حاد هللا و دینه قریبا کان أو بعیدا. 

 مد؟ قیل: فما ترویل أح

 قال: حسن ثناء هللا علیه فی الکتب بما حمد من أفعاله.

 قیل: فما ترویل محمد؟ 

قال: ان هللا و مالئکته و جمیع أنبیائه و رسله و جمیع أممهم یحمدونه و یصلون 

علیه، و ان اسمه المکتوب علی العرش محمد رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم، 

 [ . 2الحدیث. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

ح  214ص  1، عن تفسیر العیاشی: ج 64ح  114ص  11[ بحاراألنوار: ح 1]

2 . 

 ، عن الفقیه. 28ح  21ص  11[ بحاراألنوار: ج 2]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخ: پرسشمنبع

1284. 

 توجیه مغرضان و بی خردان

 مرحوم ثقة االسالم کلینی رضوان هللا تعالی علیه حکایت کند: 

که اطراف آن  -روزی امام محمد باقر علیه السالم در جمع اصحاب و دوستان خود 

 رمود: چنین ف -حضرت گرد آمده بودند 

مردم مقدار ناچیزی از آب را گرفته اند و آن را مزه مزه می کنند؛ ولی رود و نهر 
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 که در آن -عظیم را رها کرده و نسبت به آن بی توجه هستند. یکی از افراد حاضر 

گفت: یا بن رسول هللا! نهر عظیم کدام است و چگونه می  -جمع حضور داشت 

ل صلی هللا علیه و آله می باشد؛ و نیز باشد؟ حضرت فرمود: منظور حضرت رسو

عطا کرده  -اهل بیت عصمت و طهارت  -علومی که خداوند متعال به ایشان و 

است. و سپس ضمن فرمایشات طوالنی، افزود: به درستی که خداوند متعال تمام 

 -که به دیگر پیغمبران داده بود  -آنچه را از معجزات و علوم و فنون و آداب 

را به حضرت محمد صلی هللا علیه و آله عطا نموده است؛ و آن  تمامی آن ها

حضرت نیز تمامی آن ها را به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السالم تعلیم 

نمود. یکی دیگر از افراد حاضر، اظهار داشت: یا بن رسول هللا! بنابر این آیا 

ی لهی دارای فضل بیشترامیرالمؤمنین علی علیه السالم نسبت به دیگر پیامبران ا

 است؟! 

امام محمد باقر علیه السالم در این هنگام خطاب به تمامی حضار نمود و اظهار 

 داشت: 

ای جماعت! خوب گوش کنید او چه می گوید، خداوند متعال به هر کسی گوش 

شنوائی داده است، من گفتم: تمام علوم و فنونی را که همه ی پیغمبران دارا بودند، 

متعال به حضرت محمد صلی هللا علیه و آله داده است و او نیز تمام آن ها خداوند 

 را به امیرالمؤمنین علی علیه السالم تحویل داد. 

 [ . 1با این حال این شخص از من سؤ ال می کند: کدام یک افضل و اعلم هستند؟!]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 4، ح 222، ص 1[ اصول کافی: ج 1]

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 تسلیم در مقابل حوادث

 مرحوم شیخ کلینی و دیگر بزرگان آورده اند: 

دوستان و شیعیان حضرت ابوجعفر، امام محمد باقر علیه السالم  روزی عده ای از

 به مالقات آن حضرت شرف حضور یافتند. 

چون وارد اتاق شدند و نشستند، متوجه گشتند که یکی از کودکان امام علیه السالم 

سخت مریض و ناراحت است و حضرت غمگین و اندوهناک می باشد؛ به طوری 
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دارد. با خود گفتند: چنانچه مسئله و حادثه ای برای این که لحظه ای قرار و آرام ن

کودک بیمار پیش آید، آیا امام علیه السالم با این بی تابی کنونی که دارد، چه خواهد 

 کرد. 

پس از گذشت لحظاتی، صدای ناله و شیون از درون خانه به گوش رسید و 

 فت. حضرت حرکت نمود و از نزد حضار خارج شده و به درون منزل ر

و چون مدتی کوتاه گذشت، امام علیه السالم با حالتی رضایت بخش و در ظاهر 

 شادمان، به داخل اتاق مراجعت نمود. 

تمامی افراد حاضر در مجلس، از این جریان متعجب شده و گفتند: یابن رسول هللا! 

همه ما فدایت گردیم، ما ترسیدیم که مبادا حادثه ای پیش آید و شما بی تاب و 

 ندوهناک گردید! ا

اهل بیت عصمت و  -حضرت فرمود: چنانچه مرض و ناراحتی برای یکی از ما 

پیش آید، دوست داریم که با لطف خداوند مهربان، مرض برطرف گشته  -طهارت 

 و بیمار شفا یافته و تندرستی خود را باز یابد. 

تقدیر الهی ولی اگر حادثه ای پیش آمد و مقدرات الهی فرا رسید، تسلیم رضا و 

 [ . 1خواهیم بود.]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 224، ص 2، کافی: ج 21، ص 64[ بحاراال نوار: ج 1]

 ث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.منبع: چهل داستان و چهل حدی

 تیراندازی در کهولت سن

در یکی از سال ها هشام بن عبدالملک جهت انجام مراسم حج به مکه معظمه رفته 

بود، در همان سال نیز امام محمد باقر علیه السالم به همراه فرزندش، حضرت 

 صادق علیه السالم تشرف یافته بود. 

شام به سوی دمشق و امام باقر علیه السالم به سمت پس از انجام مراسم حج، ه

 مدینه منوره رهسپار شدند. 

و بعد از گذشت چند روزی، هشام نامه ای به والی و استاندار مدینه فرستاد مبنی 

بر این که ابوجعفر، امام محمد باقر را به همراه حضرت صادق علیهماالسالم روانه 

 دمشق سازد. 
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 ادق علیه السالم حکایت فرماید: در ادامه روایت، امام ص

چون وارد دمشق شدیم، دربان هشام به مدت سه روز مانع از دخول ما بر هشام 

 گردید. 

و چون روز چهارم داخل کاخ شدیم، هشام بر تخت سلطنتی نشسته و افسران و 

وزیران و دیگر اطرافیان با حالت خاصی در مقابلش سرپا و دست به سینه ایستاده 

 نیز سربازان مسلح در اطراف حضور داشتند. بودند و 

همچنین در گوشه ای، شاخصی نصب کرده بودند و تیراندازان ماهر به آن 

 تیراندازی می کردند. 

همین که چشم هشام بر پدرم، حضرت باقرالعلوم علیه السالم افتاد، گفت: تو هم 

 مانند دیگر تیراندازان، کمان را به دست بگیر و تیراندازی کن. 

امام باقر علیه السالم تقاضای عفو نمود، ولی هشام اصرار کرد و به ناچار پدرم 

پیشنهاد او را پذیرفت، پس آن گاه، کمانی را گرفت و تیر را رها نمود، که در 

مرتبه تیر  1مقابل چشمان بهت زده حاضران، تیر به وسط خال اصابت کرد و تا 

 ارد و اصابت می کرد. انداخت و هر بار تیرها در همان جای اول و

هشام از دیدن چنین صحنه شگفت آور، مضطرب شد؛ و بی اختیار گفت: عجب 

تیرانداز ماهری هستی که در عرب و عجم مثل شما یافت نمی شود و سپس در 

 حالتی که من و پدرم در مقابل او ایستاده بودیم، سر به زیر انداخت. 

 گردید و نگاهی به آسمان انداخت. و چون مدتی بدین منوال گذشت، پدرم عصبانی 

هشام که متوجه ناراحتی پدرم گشت، فوراً از روی تخت بلند شد و پدرم را سمت 

راست خود و مرا سمت راست پدرم نشانید؛ و سپس پدرم را مخاطب قرار داد و 

گفت: عرب و عجم نسبت به شما حسود هستند، شماها تیراندازی را چه کسی و در 

اید؟ پدرم فرمود: مردم مدینه مرتب برنامه تیراندازی دارند؛ و چه مدتی آموخته 

من نیز در دوران جوانی در امر با آن ها مشارکت می کردم. ولی مدتی بود که آن 

را ترک کرده بودم، ولی چون امروز بر من اصرار کردی، من نیز پذیرفته و آن 

مانند تو را ندیده ام و را انجام دادم. هشام گفت: در تمام عمرم تیراندازی، ماهر 

گمان هم نمی کنم روی زمین کسی مثل تو وجود داشته باشد. پس از آن پرسید: آیا 

فرزندت، جعفر مثل خودت به فنون تیراندازی آشنا و آگاه است؟ پدرم فرمود: آری، 

تمام کماالت و علوم و فنون را همانند پیغمبران از یکدیگر به  -اهل بیت نبوت  -ما 

 [ . 1و می بریم؛ و هیچ موقع زمین از حجت خدا خالی نخواهد بود.] ارث برده

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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 پی نوشت ها: 

 . 242 - 244، ص 64[ بحاراالنوار: ج 1]

 چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی. منبع:

 تواضع و فروتنی

مرحوم کلینی رضوان هللا تعالی علیه به نقل از اسحاق بن عمار روایتی را آورده 

 است؛ مبنی بر این که روزی امام جعفر صادق علیه السالم حکایت فرمود: 

یه السالم را آماده و پهن می من هر شب رختخواب پدرم حضرت امام محمد باقر عل

کردم و منتظر می ماندم تا آن حضرت تشریف بیاورد و استراحت نماید؛ و پس از 

 آن در رختخواب خود می رفتم و استراحت می کردم. 

در یکی از شب ها، پدرم ترخیر نمود و به موقع همیشه به منزل نیامد، من در فکر 

و چرا آن حضرت در وقت همیشگی فرو رفتم و ناراحت شدم که چه شده است، 

 نیامد؟ 

پس به سوی مسجد حرکت کردم تا پدرم امام باقر علیه السالم را پیدا کنم؛ و از 

 جریان آگاه کردم. 

 همین که وارد مسجد شدم، پدرم را تک و تنها در گوشه ای از مسجد مشاهده کردم. 

دند، پدرم تنها در و در حالتی که تمامی مرمومین و مردم به منازل خود رفته بو

مسجد با خدای خویش خلوت کرده و سر تواضع و فروتنی بر سجده نهاده بود و به 

 درگاه باری تعالی این دعا را در حال گریه و زاری می خواند: 

سبحانک اللهم أنت ربی حقاً حقا، سجدت لک یا رب تعبداً و رقا، اللهم إن عملی »

وم یبعث عبادک، وتب علی إنک أنت ضعیٌف، فضاعفه لی، اللهم قنی عذابک ی

 « التواب الرحیم

 ای خدائی که پاک و منزه هستی! توئی پروردگار حق و حقیقت. 

 ای خداوندا! از روی عبودیت و بندگی و فروتنی، در مقابل تو سجده کرده ام. 

ای خداوندا! اعمال نیک من، ناچیز و ناقابل است، پس خودت بر اعمال من فزونی 

 بده. 

ندا! مرا در قیامت از عذاب دردناک خویش مصون دار، و مرا مورد عفو و خداو

 [ . 1بخشش خود قرار بده، زیرا تنها توبه پذیر بخشنده و مهربان، تو هستی.]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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 پی نوشت ها: 

 . 65، ح 241، ص 64، بحاراال نوار: ج 222، ص 2[ کافی: ج 1]

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 تا آخر راه

ای در دست داشت و مشت مشت از داخل آن کاه خرد شده بر ای پارچهکیسه

پاشید با صدای با هر مشت کاه که به هوا میریخت. داشت و بر سر مردم میمی

حمداً م»گفت کردند و دوباره میمردم نیز تکرار می« ال اله اال هللا»گفت بلندی می

 کردند. و مردم تکرار می« رسول هللا

ند. برد[ زیر تابوت را گرفته بودند و به سوی قبرستان می1اقوام و بستگان میت ]

حرکت می کردند و فرزندان کوچک تر که اکنون  پسران بزرگش به دنبال تابوت

غبار یتیمی بر سرشان نشسته بود در البه الی جمعیت بودند. آنها که دل نازک تر 

رساندند، دست نوازش و محبت بر سر آنها های یتیم میبودند خود را به بچه

 دادند. کشیدند و دلداریشان میمی

کردیم. در دلم به این دنیای بی وفا، که یبار جنازه را تشیع مهمه با حالتی اندوه

کردم. امام نیز در کنار من بود، او هم آخرش تاریکی گور است، لعن و نفرین می

ی کرد. در این بین، صدای نالهساکت و در فکر بود، شاید او نیز مثل من فکر می

از  یی جانسوز که حاکزنی برخاست. سرم را به عقب برگرداندم تا ببینم این ناله

درد جدایی بود از کیست، صدای خواهر مرده بود، بیچاره حق داشت. مرگ برادر 

برای خواهر بسیار ناگوار است و این ناله و ضجه زدن تنها کاری است که از 

[ از 2« ]عطا»آید. این صدای ناله ادامه داشت تا این که دست یک زن بر می

کردند برسند. ها حرکت میکوره در رفت. منتظر شد تا زنان که پشت سر مرد

سپس رو به آن زن کرد و با عصبانیت گفت: زن، بس کن دیگر، چه خبر است، یا 

 روم. گردم و میساکت شو یا من همین اآلن بر می

خراشید. عطا که هایش میزد و صورتش را با ناخننآن زن همچنان ناله و جیغ می

کشید و از تشیع کنندگان دور شد  الی جمعیت بیرونکالفه شده بود خود را از البه

گر این صحنه بودم از امام عقب افتاده بودم. خود را به او و رفت. من که نظاره

ای به من کرد، رساندم و دوباره در کنار هم به راه ادامه دادیم. نگاه پرسشگرانه

یعنی این که چه خبر بود. گفتم: عطا از گریه و شیون آن زن به ستوه آمد و 

ام که کرد، اما چون زن آرام نشد بازگشت، راستش من هم دو دل شده اعتراض
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 ادامه بدهم یا برگردم. 

امام فرمود: زراره، با ما باش تا همراه جنازه برویم، ما نباید حق را برای باطل 

 رها کنیم. 

 برای -که حق اوست  -ی این مرد مسلمان را یعنی چه؟ یعنی این که تشیع جنازه -

ن یک زن نباید رها کنیم، هر چند آزارمان دهد. به راهمان ادامه دادیم زاری و شیو

و نماز میت را هم خواندیم. دیگر تا گورستان راه زیادی نمانده بود. پسر بزرگ آن 

خدا اجرتان دهد، خیلی ممنون، »السالم گفت مرحوم جلو آمد و به امام باقر علیه

فت این را گ« اه برای شما سخت استزحمت کشیدید، شما دیگر بفرمایید، بقیه ی ر

رفت؛ اما قبول گفت، امام چون وزنش زیاد بود به سختی راه میو رفت. راست می

نکرد. گفتم: آقا، این مرد که اجازه داد، برگردید، و برویم، من هم با شما کاری 

 دارم. 

ی او زهام که با اجای او آمدهخواهی برگرد، مگر من با اجازهزراره، تو اگر می -

نیز برگردم، من این کار را برای ثواب زیادی که دارد انجام دادم؛ به همان اندازه 

 برد. کند ثواب میکه شخص جنازه را تشیع می

جنازه را از زمین بلند کردند و تابوت روی دوش مردم قرار گرفت. دوباره صدای 

ا و مردم یکصد« هللاال اله اال »پاشید بلند شد و گفت آن کسی که کاه خرد شده می

 [ . 2« . ]ال اله اال هللا»پاسخ دادند 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 ی شخصی که مرده باشد. [ جنازه1]

 السالم هم عصر بود. بزرگ شهر مکه بود که با امام باقر علیه [ عطا نام عالم2]

 . 185، ص 2[ منتهی اآلمال، ج 2]

منبع: حیات پاکان)داستانهایی از زندگی امام محمد باقر(؛ مهدی محدثی؛ بوستان 

 .1285کتاب چاپ دوم 

 ترس و امید

به آیا این درست است که در روز قیامت گروهی برای خوش گمانی به خدا  -

 روند. بهشت می

کنم حرف درستی باشد، چطور ممکن است شخصی مرتکب دانم، فکر نمینمی -
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 گناه شود، ولی به خدا و بخشش او امیدوار باشد. 

شنید جلوتر آمد و گفت: بله، درست است، اتفاقاً من عبدهللا که حرف آن دو را می

 ام. هم شنیده

 از چه کسی.  -

 ام. م شنیدهالسالاز امام باقر علیه -

های مهم را در آورد و بادی به غبغب انداخت و اصل آن چیست. عبدهللا ادای آدم -

 کرد، او فرمودگفت: روزی در مسجد نشسته بودیم و امام باقر برایمان صحبت می

رسد که دارند و دستور میی گناهکار را در برابر خداوند نگه میدر قیامت بنده»

گوید خداوندا، من رند و در دوزخ بیندازند، گنهکار میاو را به سمت جهنم بب

شود پس چه گمان کردم، به او گفته میگاه نسبت به تو این گونه فکر نمیهیچ

گوید: امیداوار بودم که مورد عفو قرار بگیرم و مرا ببخشی و کردی؟ و بنده میمی

 « . کندیبخشد و به جهنم روانه نمخداوند برای این خوش گمانی او را می

 شود. پس تکلیف گناهانی که کرده چه می -

[ نباشد، خدا خواهد بخشید. از جواب عبدهللا قانع نشدند 1الناس ]دانم، اگر حقنمی -

و هر سه نفر به حضور امام رفتند و سوالشان را مطرح کردند، امام فرمود: وای 

ی ترازو دو کفهبر شما، باید ترس از خدا و امید به بخشش )خوف و رجا( مثل 

برابر باشند؛ در قلب هر مؤمنی دو نور وجود دارد، یکی نور ترس است و دیگری 

کدام از دیگری نور امید، به شکلی که اگر این دو نور را با هم مقایسه کنند هیچ

 ی ترازو مساوی باشند. بیشتر نباشد و دقیقاً مثل دو کفه

نفر با تعجب او را نگاه کردند. در این لحظه عبدهللا زار زار گریست، آن دو 

 کنی. پرسیدند: چه شده، چرا گریه می

پس اگر این گونه باشد تکلیف من معلوم است، من تا به حال از کنار این مساله  -

گذشتم و چون امید به رحمت خدا داشتم گناه نیز مرتکب )گناه( به راحتی می

. آن دو نفر نیز که دست کمی های گریست(شدم، اما از امروز به بعد... )و هایمی

از عبدهللا نداشتند از حضور امام مرخص شدند، در حالی که تصمیم جدی گرفته 

بودند نگذارند این دو نور از یکدیگر پیشی بگیرند و به همان اندازه که امید به عفو 

 [ .2الهی دارند به همان اندازه نیز مرتکب گناه نشوند. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

الناس هر گونه بدهکاری به مردم را می گویند که اگر صاحب حق نبخشد [ حق1]
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 بخشد. خداوند نیز نمی

 . 21، ص 2[ اصول کافی، ح 2]

اکان)داستانهایی از زندگی امام محمد باقر(؛ مهدی محدثی؛ بوستان منبع: حیات پ

 .1285کتاب چاپ دوم 

 تقسیم بهشت و جهنم

آنگاه حضرت به وی خبر داد که روز قیامت شیعیان من به همراه من هستند. و نیز 

سه مرتبه تکرار کرد که تو با محبوب خود محشور و همراه خواهی بود، انت مع 

که از سخنان امام شاداب و شارژ شده بود، گفت: از این هنگام من احببت. حارث 

 گوید: به بعد هیچ هراسی از مرگ ندارم! سید حمیری در همین راستا می

 یا حارث همدان من یمت یرنی 

 [ . 1من مؤمن او منافق قبال. ]

میرد چه مؤمن و چه منافق، مرا در هنگام مرگ ای حارث همدانی هر که می»

 [ . 2] «خواهد دید

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 128، ص 4، بحار، ج 2[ امالی مفید، ص 1]

پس از مرگ »[ توضیح بیشتر در مورد چگونگی دیدن منافق در ذیل عنوان 2]

 آمده است. « رویمکجا می

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 تحصیل دانش، عبادت و جهادی بزرگ

های امام باقر )ع( به شیعیان خود، طلب علم و حرکت بر اساس از جمله سفارش

پردازید؛ زیرا فرمود: به فراگیری دانش بدانش و بصیرت بود. آن حضرت می

 ی مسایل علمی تسبیح، وتحصیل دانش حسنه و طلب علم عبادت، و گفتگو درباره

تالش برای جستن معرفت جهاد، و تعلیم و آموزش آن به دیگران صدقه، و قرار 

 ای بهشتی،ی تقرب به خداوند است. دانش میوهدادن آن در اختیار شایستگان، مایه

ها، رفیقی در خلوت، راهنمایی در ظلمت انسی در وحشت، همدمی در غربت،
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 [ . 1ها، ارجمندی نزد دوستان است. ]یاوری در سختی

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

ان تعلمه حسنة، و طلبه عبادة، والمذاکرة له تسبیح، و البحث عنه [ تعلموا العلم، ف1]

جهاد، و تعلیمه صدقة، و بذله الهله قربة، و العلم ثمار الجنة، و انس فی الوحشة، و 

صاحب فی الغربة، و رفیق فی الخلوة، و دلیل علی السراء، و عون علی الضراء، و 

 . 242/  1دین عند االخالء. ائمتنا 

م باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: اما

 .1225چاپ دوم 

 تعادل میان بیم و امید

در تعالیم اهل بیت )ع( حفظ تعادل میان ترس از گناه و امید به عفو و رحمت حق 

 -فرماید: پدرم )خوف و رجا( همیشه توصیه شده است. امام صادق )ع( می

شد: هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه در این نکته را یادآور می همیشه -باقرالعلوم 

ای که اگر این دو نور با قلبش دو نور وجود دارد، نور ترس و نور امید. به گونه

[ . امام صادق 1یکدیگر سنجیده شوند، هیچ یک بر دیگری فزونی نخواهد داشت. ]

اود آمده است: ای )ع( نیز از پدر خویش نقل کرده است: در کتاب حکمت خاندان د

آوری با اینکه از پستی و کجروی رها فرزند آدم! چگونه سخن هدایت به میان می

ای! ای فرزند آدم! قلبت به قساوت و تیرگی گراییده و عظمت خداوند را از یاد نشده

دانستی هماره از ای! به راستی اگر به خدا شناخت داشتی و عظمت او را میبرده

مناک و به نویدهای وی امیدوار بودی. وای بر تو! چگونه بستر )مخالفت با او( بی

 [ . 2آوری! ]یاوری آن جایگاه را، به یاد نمیقبر و تنهایی و بی

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ عن ابی عبدهللا )ع( قال: کان ابی )ع( یقول: انه لیس من عبد مؤمن اال و فی 1]

قلبه نوران: نور خیفة و نور رجاء، لو وزن هذا لم یزد علی هذا و لو وزن هذا لم 

 . 21/  2یزد علی هذا. اصول کافی 

دم کیف تتکلم [ عن جعفر بن محمد، عن ابیه )ع( قال: فی حکمة آل داود یابن آ2]
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آدم اصبح قلبک قاسیا و انت لعظمة هللا ناسیا بالهدی و انت ال تفیق عن الردی، یا ابن

فلو کنت باهلل عالما و بعظمته عارفا لم تزل منه خائفا، و لمن وعده راجیا، یحک 

/  24؛ بحار 244/  1کیف ال تذکر لحدک، و انفرادک فیه وحدک. امالی طوسی 

282 . 

قر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام با

 .1225چاپ دوم 

 تحکیم دوستی با مؤمنان

های اند تا رشتههای فراوان دعوت شدهدر بیان معصومین )ع(، مؤمنان با تشویق

ها، ی آن تشویقتر سازند. از جملهدوستی و مودت را میان خویش هر چه مستحکم

فرماید: هنگامی که گناهان از سوی خدا است. امام باقر )ع( مینوید به غفران 

های خود کند )دست محبت او را در دستمؤمن با برادر مؤمن خویش مصافحه می

[ . 1شمارد( در حالی از هم جدا خواهند شد که گناهانشان فرو ریخته است. ]می

به فشردن دست  امام باقر )ع(: هر گاه فردی با دوست خویش مصافحه کند، آن که

دهد، پاداش بزرگتری خواهد داشت از رفیقش )از روی اظهار محبت( ادامه می

ریزد تا آنجا کند. هان! گناهان میان ایشان فرو میکسی که دستش را زودتر رها می

[ . فهم این روایات نیاز به اندکی ترمل 2ماند. ]که دیگر گناهی بر ایشان باقی نمی

تواند گناهانی چون ضایع کردن حقوق که مصافحه نمی دارد، زیرا بدیهی است

مردم و خیانت به عرض و مال مؤمنان را جبران کند. بلکه وصف مؤمن خود 

جوید که اهل ایمان باشد. ولی رساند که فرد زمانی از دوستی با مؤمنان سود میمی

زشمند هایی دارد، خداوند با این حرکت اراز آنجا که انسان معصوم نیست و لغزش

های آنان را خواهد بخشید. گذشته از این، ممکن است منظور از اجتماعی، لغزش

های افراد جامعه نسبت به یکدیگر ها و بدگمانیذنب در این گونه روایات، دلگیری

شود که باشد. یعنی؛ مصافحه و نهادن دست محبت در دست یکدیگر، سبب می

ها زدوده شود. ها به کلی از قلبدورتها از میان برود و کها و بدگمانیدلخوری

تواند اشاره به خطاها و می« ان الذنوب لیتحات فیما بینهم»چنان که تعبیر 

کند روایات دیگری های میان آن دو شخص باشد. آنچه این معنا را تریید میکدورت

است به این مضمون: رسول خدا )ص( فرمود: مصافحه کنید، زیرا مصافحه 

[ . امام باقر )ع( در مورد 2برد. ]ها را از میان میها و بدخواهیهها، کینکدورت

فرماید: زمانی که امیرالمؤمنین )ع( در بستر وفات چگونگی همزیستی با مردم می
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و در حال احتضار قرار داشت، فرزندان خویش را فرا خواند تا ایشان را سفارش 

های خود فرمود یان سفارشها کند. از جمله مطالبی که آن حضرت در پابه ارزش

ای زندگی کنید که اگر روزی از این است که: ای فرزندانم، با مردم به گونه

دیدشان پنهان شدید، )و به سفری رفتید و یا در بستر بیماری افتادید( برایتان دلتنگ 

شوند و مشتاق دیدار شما باشند و اگر زندگی را بدرود گفتید، برایتان بگریند و 

 [ . 6. ]اشک ریزند

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

/  2[ االمام الباقر )ع(: ان المؤمن اذا صافح المؤمن تفرقا من غیر ذنب. کافی 1]

 . 24/  24؛ بحار 182

[ االمام الباقر )ع(: اذا صافح الرجل صاحبه فالذی یلزم التصافح اعظم اجرا من 2]

/  2الذی یدع، أال و ان الذنوب لیتحات فیما بینهم حتی ال یبقی ذنب. اصول کافی 

181 . 

/  2[ قال النبی )ص(: تصافحوا فان التصافح یذهب السخیمة. اصول کافی 2]

 . 158/  22. بحار 182

اقر )ع(: لما احتضر امیرالمؤمنین )ع( جمع بنیه... فوصاهم... یا [ قال الب6]

/  62عاشروا الناس عشرة ان غبتم حنوا الیکم، و ان فقدتم بکوا علیکم... بحار بنی

262 . 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 تعریف غیبت و بهتان

من الغیبة أن تقول فی أخیک ما ستره هللا علیه، و أن البهتان أن تقول فی أخیک ما 

 [ . 1لیس فیه. ]

غیبت آن است که درباره برادرت چیزی را بگویی که خداوند بر او پوشیده و 

 مستور داشته است. و بهتان آن است که عیبی را که در برادرت نیست به او ببندی. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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 پی نوشت ها:

 . 218[ تحف العقول، ص 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 تسلیم

ای دارد مریض است باقر )ع( مشرف شدند، دیدند امام بچه گروهی به محضر امام

و حضرت در مرض او بسیار ناراحت و بی آرام است. آنها پیش خود گفتند: خدا 

رود. در این میان نکند که این کودک بمیرد و گرنه به خود امام احتمال خطر می

امام )ع( به  شیون زنان بلند شد، معلوم شد که کودک از دنیا رفت، بعد از اندکی

 اش باز بود. نزد آنها آمد ولی خوشحال و قیافه

قی کردیم اگر اتفاگفتند: خدا ما را فدای تو کند، شما در حالی بودید که ما فکر می

بینیم که قضیه بیافتد شما به وضعی درآیید که موجب غصه ما باشد!! ولی می

 بعکس شد؟ 

ریم که محبوب و عزیز ما در عافیت داامام صلوات هللا علیه فرمود: ما دوست می

شویم که خدا دوست داشته است: باشد، و چون قضای خدا بیاید تسلم آن کار می

 [ . 1]«فقال لهم: انا نحب ان نعافی فیمن نحب فاذا جاء امرهللا سلمناهللا فیما یحب»

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 224ص  2[ کافی: ج 1]

منبع: فضائل و سیره فردی امام محمد باقر؛ سید علی قریشی؛ برگرفته از کتاب 

 خاندان وحی 

 تضرع در برابر پروردگار

حضرت به زیارت حج رفتم،  گوید: با آنغالم امام باقر )ع( که افلح نام داشت می

امام چون وارد مسجدالحرام شد، به کعبه نگاه کرد و با صدای بلند گریست، گفتم: 

کنند بهتر است صدایتان آهسته باشد. پدر و مادرم فدای تو باد، مردم تماشا می

فرمود: و یحک یا اقلح! چرا گریه نکنم شاید خداوند با نظر رحمت به من نگاه کند 
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 یامت پیش او به رستگاری برسم. که فردای ق

آنگاه بیت را طواف کرد، و آمد در نزد مقام ابراهیم نماز خواند وچون از سجده 

اش از کثرت اشک خیس شده است. آن حضرت چون سر برداشت دیدم جای سجده

 [ . 1« ]اللهم التمقتنی»گفت: خدایا مرا مورد غضب قرار مده خندید میمی

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 214ص  64[ بحار: ج 1]

منبع: فضائل و سیره فردی امام محمد باقر؛ سید علی قریشی؛ برگرفته از کتاب 

 خاندان وحی 

 تالش و سازندگی

ولیت مهم اجتماعی که از جانب خدای سبحان بر دوش امامان معصوم مسؤ

باشد. البته که دنیا طلبان با این السالم نهاده شده است، مسؤولیت رهبری میعلیه

موضوع مهم اجتماعی در چالش خواهند بود. رهبری اجتماعی و سیاسی همانند 

فرهنگی و اجتماعی اهل بیت را که بر اساس مساوات و عدالت اجتماعی و توسعه 

تابند. به همین جهت حزب عثمانیه و اقتصادی بنیان نهاده شده است، بر نمی

بزرگترین جریان اجتماعی چالشگر برغم عترت و تشکل همسوی آنان بود. این 

سازی هایی که شکل داد، رهبری و مدیریت سیاسی را به عهده حزب با فرصت

را از این مسؤولیت بزرگ  گرفت و امامان معصوم و تشکل همسوی عترت

 محروم ساخت. 

سازی که بنیان آن در زمان معاویه بنا نهاده شده بود؛ بعد از این حزب از فرصت

 ای که اینتاز میدان مدیریت شد. به گونهدار و یکهالسالم عرصهامام مجبتی علیه

امام  السالم والسالم و در زمان امام سجاد علیهفرصت در زمان امام حسین علیه

باقر و امام صادق )علیهما السالم( هم که به پایان دوران حزب عثمانیه انجامید، 

 برای عترت فراهم نشد. 

در این مدت که نزدیک به یک قرن به طول انجامید، عترت آل رسول صلی هللا 

علیه و آله و سلم گر چه از مسؤولیت مهم یعنی مدیریت سیاسی بازماند؛ لیکن این 

نا نبود که آنان نقش مهم و فرهنگی و اقتصادی خویش را ایفا ننمایند. سخن بدین مع

بلکه در تمام این دوران در فرایندهای گوناگون فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی 
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 نقش آفرینی نمودند. 

السالم، در بعد اقتصادی به کار و تالش و تولید در این فرصت ها امام معصوم علیه

شود، امام از آبادگری و د. به همین خاطر مشاهده میسازبارور، فرصت فراهم می

اصالح سیستم اقتصادی جامعه محروم است، زیرا آن توانمندی اجتماعی را ندارد 

که در سیستم اقتصادی عمومی نقش آفرینی نمایند؛ لیکن در محدوده مسؤولیت 

 یپردازد، که از خویش الگوفردی خویش آن چنان به کار و تالش و سازندگی می

 نهد. پایدار به یادگار می

از سیره امام همام این نکته شفاف است، که امام به کار و تولید و تالش همت 

باشد، که ای که در هنگام رحلت دارای شصت برده و غالم میگماشته بود. به گونه

[ . همراه داشتن شصت برده که 1نماید. ]یک سوم آنها را وصیت به آزادی می

باشند، دلیل روشن بر کار و تالش حضرت است. زیرا گر میبمانند شصت کار

شد. البته این آمار غیر تعداد برده ها برای کار و خدمت گماشتن خریداری می

فراوان برده دیگر است، که حضرت همراه داشتند. در بسیاری از موارد آنان را 

ازده کردند. چنان که در مورد حضرت آمده است در یک روز یگروهی آزاد می

های فراوان حضرت، [ . همچنین انفاق2برده از بزرگان خویش را آزاد نمود. ]

گواه روشن دیگری بر تالش و سازندگی حضرت است. این انفاق ها نه تنها از 

اموال عمومی و بیت المال نبوده است و از اموالی که با اعجاز و کرامت حضرت 

السالم ها از دسترنج خود باقر العلوم علیهپدید آمده باشد، نیز نبوده است؛ بلکه انفاق 

شود که روزی بر پدرم السالم این گونه نقل میبوده است. از زبان امام صادق علیه

در مدینه وارد شدم، حضرت هشت هزار دینار را در بین مستمندان تقسیم نمود. 

[2 . ] 

انند های حضرت به فرهنگ آفرینان و شعرای اهل بیت مهم چنین بذل و بخشش

کمیت اسدی و... که در بخش فرهنگی شرح آن آمده است، گواه دیگری بر کار و 

تالش و سازندگی حضرت دارد. گرچه در برخی موارد از این صله ها سخن از 

های [ لیکن اعجاز و کرامت تالش6اعجاز و کرامت درهم و دینارهاست. ]

اعمال دست  موردی امامان است که در صورتی که نیاز احساس شود به آن

زنند. این انفاق ها به صورت عادی از حاصل کار و تالش و تولید سرچشمه می

گرفته است. امام معصوم از اموال شخصی خود که دسترنج تالش خویش می

آفرید. و در این صورت است که سیره آنان الگوپذیر باشد، این ارزش ها را میمی

گی امام توأم با کار و تالش و سازندگی باشد. افزون بر اینها زندبرای دیگران می

ی های تولیدای که حضرت در روز گرم تابستان در باغستان و زمیناست. به گونه
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 خویش به همراه بردگان و کارگران خود، عرق ریزان در کار و تالش است. 

السالم یادگاری کردم علی بن الحسین علیهگوید، من گمان نمیمحمد بن منکدر می

خودش یا افضل از خودش بجای نهد؛ تا هنگامی که محمد بن علی )علیهما همانند 

السالم( را دیدم باورم آمد. روزی خواستم وی را موعظه کنم، لیکن وی مرا 

موعظه نمود. در یک روز گرم به اطراف شهر مدینه رفته بودم. محمد بن علی 

ا گرم روز مشغول ریزان در گرم)علیهما السالم( را دیدم با دو غالم خویش عرق

کارند. نزدیک رفتم، گفتم بزرگی از بزرگان قریش در این لحظه با این حالت در 

طلب دنیاست! آن گاه گفتم اگر در این حال مرگ تو فرا رسد، چگونه پاسخ خواهی 

 داد! 

در گفتار محمد بن منکدر چند نکته برجسته است. نخست این که کار و تالش را 

پندارد. دو دیگر این که کار و تالش را با شخصیت عیب میبرای بزرگان و افراد 

پندارد این کار و تالش بر خالف بیند. نکته سوم این که وی میدنیاگرایی می

پرسد اگر در این پندارد! که میرضایت الهی است و به همین جهت آن را گناه می

 حال از دنیا رحلت کنی، چگونه پاسخگو خواهی بود! 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 581[ شرح شافیه ابی فراس، ص 1]

 .  242، ص 64[ بحار، ج 2]

 . 581[ شرح شافیه، ص 2]

 . 222[ اختصاص، ص 6]

 .1285لگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم منبع: امام باقر ا

 تأمین نیازمندان

های الهی است. خدای سبحان انسان را از مال و منال دنیا مال دنیا از موارد امتحان

سازد، تا وی را امتحان کند؛ آیا وابسته و دلباخته مال خویش می شود؛ مند میبهره

خویش باز ماند و یا در هزینه کردن مال های ای که از انجام مسؤولیتبه گونه

 گیرد. مسؤولیت الهی خویش را در پیش می

خورد که زندگی در زندگی امامان معصوم )علیهم السالم( این نکته به چشم می

دست امامان همواره برخوردار از امکانات دنیایی بوده است. آنان افرادی تهی
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برای آبادگری آخرت خویش بهره نبودند. لیکن از مال دنیا به بهترین شیوه 

بردند. در عین داشتن مال دنیا، هیچ گونه وابستگی به آن نداشتند. آنچه برای می

ای که انسان خطر است، وابستگی است که انسان به دنیای خویش دارد. به گونه

وابستگی وی را از انجام وظایف باز دارد. وابستگی نگذارد از مال خود در راه 

رساندن به نیازمندان بهره ببرد. نگذارد اموال خویش در راه سازندگی خدا و یاری 

های شغلی برای دیگران به کار گیرد؛ بلکه هماره به فکر و آبادگی و ایجاد فرصت

افزون طلبی و انباشته کردن سرمایه باشد که قرآن خطر تکاثر خواهی را این گونه 

شما را از یاد خدا باز داشته طلبی فزون[ »1گوش زد نمود، الهاکم التکاثر، ]

عترت از این نوع خطرها رهیده و الگوی شفاف برای دیگران است. باقر « است.

مند است و ده ها کارگر و برده در السالم در عین حال که از اموال بهرهالعلوم علیه

باغ و زمین وی اشتغال به کار دارند، از مال دنیا برای آبادسازی آخرت خویش 

 رد. ببهره می

السالم در بخشش و انفاق بین عامه و خاصه شهرت داشت. کرم و باقر العلوم علیه

سخاوت وی همه جا را فرا گرفته بود، ظاهر الجود فی الخاصه و العامة، مشهور 

نماید. [ در یک روز هشت هزار دینار بین مستمندان توزیع می2الکرم فی الکافة ]

[2 . ] 

های منزل، یک سیم نمود، یک سهم آن برای هزینهاموال خویش را به سه قسم تق

سوم دیگر برای همسایگان و یک سوم باقی مانده را به مستمندان اختصاص 

[ و در هنگام رحلت وصیت 5سازد ][ در یک روز یازده برده آزاد می6دهد ]می

[ . هماره به خصوص 4کند بیست برده از شصت برده حضرت آزاد باشند ]می

[ و نیز همواره به 2داد ]که صدقه پاداش بیشتری دارد، صدقه میروزهای جمعه 

گوید حضرت [ سلیمان بن قرم می8داد. ]دوستان و شیعیان خویش هدیه و صله می

[ سلمی یکی 1داد. ]پانصد درهم، هفتصد درهم و هزار درهم به ما هدیه و صله می

ت می آمدند. گوید: اصحاب و یاران حضرت به نزد حضراز کنیزان حضرت می

کرد، و بهترین لباس ها را به آنان به حضرت با بهترین طعام از آنان پذیرایی می

 [ . 14نمود. ]همراه دراهم هدیه می

گوید: من تنگ دست شدم هیچ حیان بن علی )در برخی نقل ها اسود بن کثیر( می

نمودم.  السالم شکوهکس از برادران دینی مرا یاری نکرد. به باقر العلوم علیه

دستی تو را دستی همراه، و در هنگام تهیحضرت فرمود: آن که در هنگام گشاده

رها کند، برادر نیست. آن گاه هفتصد درهم به من عطا نمود و فرمود اگر باز 
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[ . در هنگام ترمین نیازمند، 11نیازمند شدی مراجعه کن، فاذا نفدت فاعلمنی. ]

خدا، خدا برکت به تو عطا کند، برخورد طرف را به زیباترین لقب مانند بنده 

 فرمود به زیباترین لقب به آنانداد و میکرد. نیازمند را مسکین و فقیر لقب نمیمی

گیری از اموال [ . این شیوه ی بهره12خطاب کنید، سموهم باحسن أسمائهم. ]

اندوزی منجر داری به مالهای دنیایی است. با این شیوه مالخدادادی و نعمت

رسانی به دیگران و ترمین زندگی نیازمندان داری سبب یاریشود؛ بلکه مالمین

گردد. در این شرایط است که سرمایه دنیایی نه تنها عامل وابستگی نیست که می

سازد. بستر خودسازی نکوهیده شده است؛ بلکه بستر عبادت خدا را فراهم می

تطهیر نفس همین اقدام هایی است  سازد. زیرا از موارد تزکیه وانسان را فراهم می

خورد. انفاق در راه خدا که گذشت از مال برای که در سیره امام به چشم می

خداست، از بهترین بستر تزکیه و خود سازی است. این نکته عمیق و سازنده را 

فرماید از مال سازد. هنگامی که سخن از پرداخت صدقه است، میقرآن مطرح می

قه بگیر تا جان آنان را پاک گردانی، خذ من اموالهم صدقة آنها )مؤمنان( صد

[ انفاق در راه خدا یعنی گذشت از مال که بستر پاکی 12تطهرهم و تزکیهم بها، ]

درخشد که سازد. این شیوه در زندگی عترت بسیار شفاف میانسان را فراهم می

ظیمی از مال نمودند. بخش عشب و روز، پنهان و آشکار نیازمندان را ترمین می

نمودند، که این فضیلت نصیب ریا صرف میمنت و بیخویش را در این راه ها بی

 السالم نیز همانند سایر افراد عترت شده است. باقر العلوم علیه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 1[ تکاثر، 1]

 . 144، ص 2[ ارشاد، ج 2]

 . 581فراس، ص [ شرح شافیه ابی2]

 . 611، ص 6[ فروع کافی، ج 6]

 . 242، ص 64[ بحار، ج 5]

 . 581[ شرح شافیه، ص 4]

 . 24، ص 2[ اعالم الهدایه، ج 2]

 [ همان. 8]

 . 142، ص 2[ ارشاد، ج 1]
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 . 145، ص 2مطالب السؤول، ج [ 14]

 . 145، ص 2، مطالب السؤول، ج 144، ص 2[ ارشاد، ج 11]

، بحار، ج 224، ص 2، کشف الغمه، ج 451، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 12]

 . 211، ص 64

 . 142[ توبه، 12]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 ه عذاب الهیتهدید شدن اهل مدین ب

السالم مرویست که: چون هشام ملعون، حضرت امام گویند از امام صادق علیهمی

اهل زندان همه مرید امام »السالم را به حبس فرستاد، به آن ملعون گفتند: باقر علیه

ی مدینه پس او دستور داد تا سریع حضرت را روانه« اند.السالم شدهباقر علیه

ی فرستاد که در شهرها که در سر راه است در میان مردم کنند، و پیش از ما پیک

ندا کنند که: دو پسر جادوگر ابوتراب محمد بن علی و جعفر بن محمد که من ایشان 

اند و دین آنها را اختیار کردند، را به شام طلبیده بودم به سوی ترسایان متمایل شده

حه ند یا با ایشان مصافپس هر کس که به ایشان چیزی بفروشد یا بر ایشان سالم ک

 کند خونش هدر است. 

چون پیک به شهر مدین رسید، بعد از او وارد آن شهر شدیم، و اهل آن شهر درها 

را بر روی ما بستند و ما را دشنام دادند و ناسزا به علی بن ابیطالب علیهماالسالم 

وقه به ما گشودند و آذکردند، درب را نمیگفتند، و هر چند همراهان ما اصرار می

دادند. چون ما نزدیک دروازه رسیدیم، پدرم با ایشان به مدارا سخن گفت و نمی

ما اند، و اگر چنان باشیم، شاز خدا بترسید، ما چنان نیستیم که به شما گفته»فرمود: 

 آن بدبختان« کنید؟ی با ما امتناع میکنید چرا از معاملهبا یهود و نصارا معامله می

دهند و شما جزیه ز یهود و نصارا بدترید، زیرا که آنها جزیه میشما ا»گفتند: 

بر  در را»هر چند پدرم ایشان را نصیحت کرد سودی نبخشید و گفتند: « دهید.نمی

حضرت چون اصرار « گشائیم تا شما و چهارپایانتان هالک شوید.روی شما نمی

« ود حرکت نکن.ای جعفر! تو از جای خ»اشرار را مشاهد کرد، پیاده شد گفت: 

سپس آن حضرت به کوهی که در آن نزدیکی بود و بر شهر مدین مشرف بود رفت 

و رو به جانب شهر کرد و انگشت بر گوشهای خود گذاشت و آیاتی که حق تعالی 

ی شعیب نازل کرده است و مشتمل بر مبعوث گردیدن شعیب بر اهل مدین در قصه

را بر ایشان خواند، تا آنجا که حق تعالی و معذب گردیدن ایشان به نافرمانی اوست 
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[ )یعنی: آنچه خداوند برای شما 1« ]بقیة هللا خیر لکم ان کنتم مؤمنین»فرماید: می

دا به خ»باقی گذارده برایتان بهتر است اگر ایمان داشته باشید.( سپس فرمود: 

ا بر آنهای ناگهان حق تعالی باد سیاه تیره« سوگند ما بقیه خدا در زمین هستیم.

برانگیخت که آن صدا را به گوش مرد و زن و کوچک و بزرگ آنها رساند، و آنها 

هایشان آمدند و به جانب حضرت را وحشت عظیمی فراگرفت. پس بر بامهای خانه

السالم نظر کردند. مرد پیری از اهل مدین چون پدرم را بدان حالت باقر علیه

ای اهل مدین! از خدا »ندا کرد که: مشاهده کرد، به صدای بلند در میان شهر 

بترسید، به درستی که این مرد در موضعی ایستاده که شعیب در وقتی که قومش را 

نفرین کرد ایستاده بود، به خدای سوگند که اگر درب را بر روی او نگشائید، مثل 

 « آن عذاب بر شما نازل خواهد شد.

ازلشان بردند و به ما طعام دادند، پس آنها ترسیدند و درب را گشودند و ما را در من

و ما در روز بعد از آنجا بیرون رفتیم.والی مدین آن قصه را به هشام نوشت و آن 

ملعون به او نوشت که آن پیرمرد را به قتل رساند. )به روایت دیگر: آن پیرمرد را 

 طلبید و او پیش از رسیدن به هشام به رحمت الهی واصل شد.( 

دینه نوشت که پدرم را به زهر، به قتل برساند ولی پیش از آنکه پس هشام به والی م

 [ . 2این اراده به عمل بیاید، هشام به درک اسفل جحیم واصل شد. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 84ی ی هود آیه[ سوره1]

 [ جالء العیون. 2]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 بیتتراز مخصوص و اعجازانگیز اهل

زبان او ما حجت خدا و باب رحمت و »گوید: امام باقر فرمود: اسود بن سعید می

باشیم، و نیز وجه و چشم او در میان مخلوقات هستیم، و ما متولیان کارهای خدا می

 « باشیم.در میان بندگان می

بین ما و بین تمام نقاط زمین ترازی است، هر وقت در روی زمین »سپس فرمود: 

مرمور به انجام کاری شویم، این تراز را گرفته و در هر نقطه از زمین، آنچه 
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 دهیم. ر هستیم را انجام میمرمو

چنانچه باد در تسخیر سلیمان بود همانگونه خداوند آن را مسخر محمد و آل او 

 [ . 1السالم نموده است. ]علیهم

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 25[ بحاراالنوار ج 1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 توسل پیدا کردن گرگ وحشی به امام باقر

اری جام کالسالم برای انجعفر امام محمد باقر علیهگوید: با ابیمسلم میمحمد بن ابی

بیرون رفتیم. پس گرگی را دیدیم که از کوه پایین آمد. آن گرگ آمد و دستهایش را 

بلند کرد و به برآمدگی زین اسب حضرت نهاد و گردنش را بلند کرد. پس با آن 

 حضرت صحبت نمود. 

سپس آن « برگرد، به تحقیق که دعا کردم.»السالم به او فرمود: امام باقر علیه

آن حضرت « ای سید و آقای من! قضیه چه بود؟»رض کردم: گرگ برگشت. ع

زاید و زائیدن بر او سخت آن گرگ گفت: جفت من با سختی و مشقت می»فرمود: 

باشد، دعا کن تا خدای تعالی فرجی اعطاء فرماید و به ما فرزندی بدهد که می

 [ . 1« ]شیعیان تو را آزار نکند؛ من هم گفتم: برو که دعا کردم.

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 [ خالصة األخبار. 1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284رم شمیم گل نرگس چاپ چها

 تیراندازی شگفت انگیز امام باقر
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السالم مرویست که: سالی از سالها، هشام بن گویند از امام جعفر صادق علیهمی

 عبدالملک به حج آمد و در آن سال، من در خدمت پدرم به حج رفته بودم. 

کنم خداوندی را که محمد صلی حمد می»پس در مکه روزی در جمع مردم گفتم: 

ه و آله و سلم را به راستی و پیغمبری فرستاد و ما را به آن حضرت گرامی هللا علی

گرداند، پس ما برگزیدگان خدا بر خلق هستیم و پسندیدگان خدا از بندگان او، و 

 باشیم. های خدا در زمین میخلیفه

پس سعادتمند کسی است که از ما پیروی کند و شقی و بدبخت کسی است که با ما 

 « نی نماید.مخالفت و دشم

برادر هشام، این خبر را به او رساند و هشام مصلحت ندید که در مکه معترض ما 

شود. چون آن ملعون به دمشق رسید و ما به سوی مدینه برگشتیم، پیکی به سوی 

 حاکم مدینه فرستاد تا پدرم و مرا به نزد او به دمشق بفرستد. 

قات نداد، و در روز چهارم ما را ی مالچون وارد دمشق شدیم سه روز به ما اجازه

به مجلس خود خواند. چون داخل شدیم، او بر تخت پادشاهی خود نشسته و لشکر 

خود را مسلح در دو صف، در برابر خود قرار داده بود، و بزرگان قومش در 

 انداختند. حضور او به هدف، تیر می

رفتم. عقب او میرفت و من از ی او داخل شدیم، پدرم در پیش میچون به خانه

پدرم  «با بزرگان قوم، تیر بینداز.»چون نزدیک آن ملعون رسیدیم به پدرم گفت: 

آید، اگر مرا معاف داری ام و اکنون از من تیراندازی برنمیمن پیر شده»گفت: 

به حق آن خداوندی که ما را به دین خود و »او سوگند یاد کرد که: « بهتر است.

 « دارم.د، تو را از این کار معاف نمیپیغمبر خود عزیز گردانی

کمان و تیر خود را به او بده تا »امیه اشاره کرد و گفت: پس به یکی از مشایخ بنی

پس پدرم کمان را از آن مرد گرفت و یک تیر در زه کمان گذاشت « تیراندازی کند.

 نو به قوت امامت کشید و بر میان نشانه زد. سپس یک تیر دیگر گرفت و در میا

تیر اول زد بطوری که تیر اول را با پیکان به دو نیم کرد و در میان نشانه، محکم 

خورد فرو رفت، و همینطور چند تیر پیاپی انداخت و هر تیر به وسط تیر قبلی می

 کرد. و آن را به دو نیم می

نشست و رنگ شومش انداخت انگار که بر جگر هشام میهر تیری که حضرت می

 بسیار خوب تیرانداختی ای»تاب شد و گفت: تا آنکه در تیر نهم بی شد،متغیر می

گفتی که من ابوجعفر، و تو در تیراندازی ماهرترین عرب و عجم هستی! چرا می

 « قادر نیستم؟!

پس از این کار بسیار پشیمان شد و تصمیم بر قتل پدرم گرفت. سر به زیر افکند و 
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 ایستاده بودیم. کرد و من و پدرم در برابر او فکر می

چون ایستادن ما به طول انجامید پدرم خشمگین شد. آن حضرت وقتی که بسیار 

کرد و آثار غضب از پیشانی نورانیش شد، نظر به سوی آسمان میخشمناک می

 شد. ظاهر می

چون هشام ملعون، آن حالت را در پدرم مشاهده نمود، از غضب آن حضرت 

د طلبید، و من نیز به دنبال او رفتم. چون نزدیک ترسید و او را بر باالی تخت خو

او رسیدیم، برخاست و پدر مرا دربرگرفت و در سمت راست خود نشاند، پس رو 

ی قریش بر عرب و عجم، پیوسته باید که قبیله»به سوی پدرم گرداند و گفت: 

افتخار کنند که در میان ایشان چون توئی هست، مرا خبر ده که تیراندازی را چه 

 « ای؟کسی به تو یاد داده است و در چه مدت آموخته

دانی که در میان اهل مدینه این صنعت شایع است، و من در می»پدرم فرمود: 

جوانی، چند روزی مشغول این کار بودم، و از آن زمان تا به حال، آن را ترک 

 «ام، چون شما اصرار کردید و سوگند دادید، امروز کمان به دست گرفتم.کرده

داری هرگز ندیده بودم، آیا جعفر در این امر مثل تو مثل این کمان»هشام گفت: 

بیت رسالت، علم و کمال و اتمام دین را که حق ما اهل»حضرت فرمود: « هست؟

الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم »ی تعالی در آیه

بریم، و هرگز زمین گر میراث می[ به ما عطا کرده است از یکدی1« ]االسالم دینا

 « باشد از یکی از ما، که در او کامل باشد آنچه دیگران قاصرند.خالی نمی

چون او این سخن را از پدرم شنید، بسیار غضبناک شد و روی نحسش سرخ شد و 

ی راستش کج شد، و اینها عالمت غضب آن ملعون بود، و ساعتی سر به زیر دیده

 [ . 2افکند و ساکت شد. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

یعنی: امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را » 2ی ی مائده آیه[ سوره1]

 «. را به عنوان آیین شما پذیرفتم.بر شما تمام نمودم و اسالم 

 . 64[ بحاراالنوار ج 2]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 
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 تقاضای انگور از خدا و اجابت دعا توسط ابر

مود: روحی است که السالم درباره این آیه سؤال شد، در پاسخ فراز امام باقر علیه

خداوند انتخاب نمود و برگزید، آفریدش و به خود منتسب نمود و آن را بر جمیع 

 ارواح برتری و فضیلت داد و از این روح برگزیده و برتر در آدم دمید. 

ه کردم که مردی را دیدم ایستادکند که: در کوه ابوقبیس دعا میلیث بن سعید نقل می

دعا از خداوند طلب انگور کرد و گفت: خدایا من هم اکنون کند. در پایان و دعا می

خواهم تا این تقاضا را کرد تکه ابری پیدا شد و بر سر وی سایه افکند و انگور می

ای از ابر به او نزدیک شد. آن مرد دستش را به طرف ابر دراز کرد و خوشه

 هاییباسگرفت و به زمین گذاشت، و برخاست یک بار دیگر دست دراز کرد و ل

برگرفت و سپس نشست شروع به انگور خوردن نمود و در این زمان فصل انگور 

نبود و انگوری وجود نداشت، من جلو رفتم و دست دراز کردم و چند دانه انگور 

کنی؟ گفتم شریک تو در این انگور هستم. برداشتم او تبسمی کرد و گفت: چه می

و  گفتم پس دعا کنندهکردی و من آمین میگفت: چگونه؟ گفتم: از آنجا که تو دعا می

آمین گوینده هر دو شریک هستند. گفت: بنشین و بخور من از آن انگور خوردم. 

وقتی سیر شدیم باقی مانده آن انگور به هوا رفت. پس آن مرد برخاست و از روی 

مزاح به من گفت: در این لباس شریک هستی؟ گفتم: نه ای سرور من، به لباس 

دارم، سپس به من گفت: روی برگردان تا من لباس بپوشم. من روی نیازی ن

گردانیدم او یکی از آن دو جامه را ردا کرد و یکی را ازار و آنچه پوشیده بود را 

بیرون آورد و به هم پیچید و در دست گرفت و از کوه ابوقبیس پایین آمدیم. وقتی به 

اش را به او داد، من ای کهنههنزدیک کوه صفا رسیدیم شخصی جلو آمد و او لباس

از آن شخص پرسیدم، این کیست؟ گفت: این پسر رسول خدا امام محمد باقر 

 السالم است. علیه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول منبع: 

 تیراندازی امام باقر در دربار هشام

السالم فرموده است: خداوند را کیفرهای روحی و جسمی باشد، در امام باقر علیه

مقابل جزا دادن به بدکار مثل تنگ کردن معیشت، سستی در عبادت و کیفری بدتر 
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 . از قساوت قلب نیست

طاووس در کتاب امان از کتاب دالئل محمد بن جریر بن رستم طبری امامی به ابن

کند که فرمود: سالی هشام بن السالم نقل میسند خود از حضرت صادق علیه

عبدالملک به حج رفت و در همان سال پدرم نیز به حج رفت. تا آن جا که فرمود: 

یم، قاصدی به حکومت مدینه پس چون هشام به شام رفت و ما به مدینه برگشت

فرستاد که من و پدرم را به شام فرستد؛ و ما را حرکت داد؛ چون به شهر دمشق 

رسیدیم، سه روز به ما اجازه ورود نداد. چون روز چهارم اجازه ورود داد و 

نزدش رفتیم، او را دیدم که بر تخت سلطنت نشسته و لشکریان و خواصش صف 

ای روبروی خود نصب کرده و اند. و نشانهتادهکشیده و در دو صف مسلح ایس

کنند. هنگامی که پدرم از جلو و من از پشت سر بزرگان قومش تیراندازی می

ایشان، وارد شدیم، به پدرم گفت: ای ابومحمد! با بزرگان قوم خود به این هدف 

ن اام و موقع تیراندازی من گذشته است؛ چنتیراندازی کن. پدرم فرمود: من پیر شده

چه صالح بدانی مرا معاف کن. هشام گفت: به حق آن که ما را به دین و پیامبر 

 کنم. خود محمد صلی هللا علیه و آله و سلم عزیز کرده، معافت نمی

امیه اشاره کرد که کمان خود را به او بده. پدرم کمان را سپس به پیرمردی از بنی

شته زه را کشید و تیر را درست به با تیری از او گرفت و تیر را در میان کمان گذا

وسط هدف زد و در نشانه نصب کرد. سپس تیر دوم را در فاق تیر اول زد، به 

طوری که آن را تا پیکان به دو نیم کرد. سپس تا نه تیر پشت سر هم انداخت که هر 

 گرفت. شکافت و در وسط آن جای مییک فاق دیگری را می

ر نتوانست خودداری کند؛ گفت:ای ابوجعفر لرزید و دیگهشام در جای خود می

 کنی. تو گفتی منگیری مینیکو تیر انداختی. تو از همه عرب و عجم بهتر نشانه

ام و موقع تیراندازی من گذشته. هرگز چنین نیست. تا آن جا که گفت: از آن پیر شده

 گمانام، و دهم، تاکنون چنین تیراندازی ندیدهروزی که خوب و بد را تشخیص می

 کردم احدی روی زمین این گونه تیراندازی کند. نمی

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 تأثیر عدالت اجتماعی در غنای اقتصادی
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امام باقر )ع( عدالت اجتماعی را از عوامل مهم دستیابی جامعه به تعادل اقتصادی 

فرماید: به راستی میدان پر برکت عدل چقدر گسترده و فراگیر است! داند و میمی

نای زمانی که فرمانروایان بر مردم به عدل فرمانروایی کنند، عموم مردم به غ

ی بسیاری از [ . در این نگرش، ریشه1یابند ]اقتصادی و آسایش دست می

های اقتصادی جوامع و علت پیدایش طبقات تهیدست و نیازمند، نبودن ناهنجاری

 های عادالنه در کار فرمانروایان دانسته شده است. عدالت و برنامه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 242/  2[ ما اوسع العدل، ان الناس یستغنون اذا عدل علیهم. مستدرک 1]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 یه و پنهانکاریتق

هایی است که گاه مورد سوء استفاده و بد فهمی قرار تقیه از جمله عناوین و برنامه

 گیرد و علت آن هم، جدا ساختن تقیه از معنای واقعی و هدف اصلی آن است. می

آید و تقیه در حقیقت یک دستورالعمل سیاسی است که نوعی پنهانکاری به شمار می

 کند. میاهداف زیر را دنبال 

 الف: حفظ نیروهای مؤمن از متالشی شدن به دست ناصالحان. 

ها برای سازی آنهای کم ثمر و ذخیرهب: هدر نرفتن توان عناصر مؤمن در راه

 ساز. شرایط حساس و سرنوشت

 ها از قرار گرفتن در اختیار دشمن. ها و برنامهج: حفظ اسرار و خط مشی

گیری از قدرت و کیالت دشمن، به منظور بهرهد: جای دادن عناصر مؤمن در تش

ها نکاتی است که از البالی روایات تقیه به دست امکانات خود دشمن علیه وی. این

آید، و با توجه به این نکات، اهمیت تقیه و نقش آن در حفظ نظام تفکر شیعی و می

 شود. ی شیعیان، دانسته میجامعه

رد توجه واقع نشود، چه بسا اهتمام ائمه )ع( اجتماعی تقیه مو -اگر اهداف سیاسی 

نسبت به رعایت آن از سوی شیعیان مورد ابهام قرار گیرد و نیز موارد تقیه از 

 غیر تقیه بازشناسی نشود. 

 بنابراین، اگر امام باقر )ع( فرموده است: 
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ی تقیه عمل های دین من و پدران من است و کسی که به وظیفهتقیه از برنامه

[ . حضرت در مقام ایجاد روح ترس، فریبکاری، دو 1د ایمان ندارد ]کننمی

چهرگی و مسؤولیت گریزی در مؤمنان نیست، بلکه یاران و پیروان خود را به 

خواند که مانند سپری در میدان حرکت و مبارزه، جان مؤمن را از ای فرا میتقیه

 دهد. یاری میی نبرد و تالش کند و او را برای ادامهتلف شدن، حفظ می

ی نجات برای ی چشمپوشی از حق نیست، وسیلهتقیه در مکتب اهل بیت، زمینه

فرماید: حق را بگو و افشا کن، هر چند به پاسداری از حق است. امام باقر )ع( می

خواند که ای فرا می[ . آن حضرت پیروان خود را به تقیه2زیان شخص تو باشد. ]

لب )ع( و حسن بن علی )ع( و حسین بن علی )ع( و طاپیامبر )ص( و علی بن ابی

ای که پیامبر )ص( را از رویارویی با مشرکان و اند، تقیهامام سجاد )ع( داشته

نگ های جطالب را از حضور در میدانای که علی بن ابیتبلیغ دین بازنداشت، تقیه

بن  سینای که حو افشاگری به موقع علیه خط کفر و نفاق، منصرف نکرد و تقیه

علی )ع( را از گام نهادن در مسیر شهادت دور نساخت. به تعبیر دیگر، تقیه یک 

استراتژی مبارزاتی در رویارویی با دشمن است، نه یک هدف. امام صادق )ع( 

ی تقیه، شد که: هیچ چیز به اندازهفرماید: پدرم هماره این نکته را یادآور میمی

[ . سپر در میدان نبرد 2سپر مؤمن است ] سازد؛ زیرا تقیهچشم مرا روشن نمی

یابد. مؤمن هماره در نبرد با کفر و گمراهی است و در این طریق، تقیه را معنا می

بست نرسد، نیرویش را هدر ندهد و به مبارزه ادامه دهد، گیرد تا به بنبه کار می

پس جا دارد که رهبر از تیزهوشی و موقعیت سنجی پیروان خود، چشمش روشن 

 شود. 

ابوبصیر از امام باقر )ع( روایت کرده است: هنگامی که حکومت در اختیار 

های ی مردم و برنامهعناصر نادان و سبکسر قرار گرفت، در ظاهر با توده

[ 6ی واقعی خود عمل کنید ]حکومت همراه باشید، ولی در نهان و باطن به وظیفه

 ( معرفی شده عبارت است از: . اهدافی که برای تقیه در احادیث امام باقر )ع

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 621/  25[ التقیة من دینی و دین آبائی و ال ایمان لمن ال تقیة له. بحار 1]

 . 648/  2میزان الحکمة [ 2]

ء اقر لعین أبیک من التقیة، ان التقیة لجنة للمؤمن، [ ان أبی کان یقول: ما من شی2]
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 . 612/  25بحار 

بصیر قال: قال أبوجعفر )ع(: خالطوهم بالبرانیة و خالفوهم بالجوانیة، [ عن ابی6]

 . 624/  25اذا کانت االمرة صبیانیة. بحار 

ه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلو

 . 1225چاپ دوم 

 تقیه به منظور حفظ جان نیروهای خودی

 امام باقر )ع( در این زمینه فرموده است: 

ها از ریخته شدن مصون ی آن خونتقیه از آن رو قرار داده شده است که به وسیله

بماند. پس زمانی که تقیه از ایفای این مهم بر نیاید و قادر به جلوگیری از ریخته 

 [ . 1شدن خون بیگناهان نباشد، به کارگیری آن معنا ندارد ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

و  626/  25[ انما جعلت التقیة لیحقن بها الدم، فاذا بلغ الدم فلیس تقیة. بحار 1]

211 . 

ضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس ر

 . 1225چاپ دوم 

 تقیه بمنظور حفظ بنیه اقتصادی نیروها

های جائر امکانات جامعه را در اختیار خویشان و با توجه به این که حکومت

نهند، و مخالفان سیاسی خود را در انزوای اقتصادی و چه بسا همفکران خود می

و والیت، دهند و شیعه به دلیل اعتقاد به امامت مورد هجوم و غارت قرار می

همواره رویاروی حکام ناصالح قرار داشته است. ائمه معصومین )ع( برای 

مصون داشتن جان و مال پیروان خود از دستبرد حکام و والیان ناشایست، به آنان 

ی تقیه استوار بوده ها بر پایهاند که برخی از آنکردهرهنمودهای الزم را ارائه می

امام باقر )ع( عرض کردم: من گاهی )به  گوید: بهاست. معمر بن یحیی می

دارم و چه بسا ناگزیر اقتضای شغلم( از مردم اموالی را به امانت دریافت می

ای عبور کنم که مالیات بگیران حکومت قرار دارند و من شوم از راه یا دروازهمی
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)برای مصون داشتن مال مردم از حیف و میل آنان( با سوگندی آن اموال را از 

ی او فرمود: دوست دارم من هم رهانم. امام باقر )ع( در تریید شیوهایشان می چنگ

ها به سالمت عبور دهم. این بتوانم اموال مسلمین را با خوردن قسمی، از خطرگاه

ی دشمن، بر خویش بیمناک باشد و قانون کلی است که هر گاه مؤمن از ناحیه

[ . در روایتی دیگر 1تقیه کند. ] موضوع مهم تلقی شود و ناگزیر گردد، حق دارد

 فرماید: امام به زراره می

هرگاه در برابر حکام جور و کارگزاران ایشان، ناگزیر شدی و برای رهایی یافتن 

 [ . 2گویند سوگند بخور. ]از تعدی آنان، سوگندی کارساز بود، به هر چه می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ قلت ألبی جعفر )ع(: ان معی بضایع للناس و نحن نمربها علی هؤالء العشار، 1]

فیحلفونا علیها، فنحلف لهم. قال: وددت انی اقدر أن اجیز اموال المسلمین کلها و 

/  25کلما خاف المؤمن علی نفسه فیه ضرورة فله فیه التقیة. بحار  احلف علیها.

614 . 

 . 614/  25[ ... یا زرارة! اذا خفت فاحلف علیهم بما شاؤوا... بحار 2]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 رهای مهمتتقیه بمنظور اجرای برنامه

را  ی تقیهفرمود: کسی که شیوهگوید: از امام باقر )ع( شنیدم که میابوبصیر می

توان یافت )در نیکی تقیه داند و به آن پایبند نیست، خیر و ارزشی در او نمینمی

 ی خود درها و تدبیر بایستههمین بس که( یوسف صدیق )ع( )برای اجرای برنامه

ت: ای قافله! شما یغما گرید با این که آنان چیزی مواجهه با برادرانش به ایشان( گف

[ . این سخن را هر چند خود یوسف )ع( نگفته باشد، ولی 1را ندزدیده بودند ]

اصوال یوسف )ع( در این ماجرا تدابیری اندیشید که به ظاهر کسانی که دزدی 

ل و نکرده بودند، در معرض این اتهام قرار گرفتند. امام باقر )ع( این نوع اعما

 ای و باطن آن به شکل دیگری است، تقیه نامیده است. گفتار را که ظاهر آن به گونه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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 پی نوشت ها: 

ما  و« ایتها العیر انکم لسارقون»له و لقد قال یوسف:  [ ال خیر فیمن ال تقیة1]

 . 642/  25سرقوا. بحار 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 هاتقیه بمنظور حفظ حرمت ارزش

متی به حردر برخی شرایط، کنار نهادن تقیه موجب اهانت دشمن به مقدسات و بی

شود، بی آن که اظهار عقیده ثمری بایسته داشته باشد. در چنین های واال میارزش

فرماید: در تورات این مطلب آمده مواردی تقیه ضروری است. امام باقر )ع( می

ام و در است که خداوند به موسی )ع( فرمود: ای موسی! اسراری که به تو سپرده

با دشمنان من که دشمنان تو نیز هستند، در ظاهر سینه داری، همچنان نهفته بدار و 

مدارا کن. با برمال ساختن اسرار من، فحش و دشنام ایشان را متوجه من نساز؛ 

زیرا اگر با عمل تو، آنان به من توهین کنند، تو شریک آنان در این جرم بشمار 

ایر سی [ . یادآوری این نکته ضروری است که اصل تقیه نسخ کننده1خواهی آمد ]

ی احکام دین مانند وجوب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و یا نقض کننده

ای است برای حرمت کذب و اتهام نیست، بلکه در کنار این دستورها، وسیله

ی پیشبرد اهداف عالی دین. بنابراین، هر گونه تفسیر و تعبیری که تقیه را وسیله

 هی معرفی کند، نادرست خواهد بود. ها و گریز از تکالیف الفرار از مسؤولیت

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 [ فی التوراة مکتوب فیما ناجی هللا عزوجل به موسی بن عمران )ع(: یا موسی1]

اکتم مکتوم سری فی سریرتک و اظهر فی عالنیتک المداراة عنی لعدوی و عدوک 

من خلقی، و ال تستسب لی عندهم باظهار مکتوم سری فتشرک عدوک و عدوی فی 

 . 628/  25سبی. بحار 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 شی ائمه در امور سیاسیتفاوت خط م
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وجود تفاوت در خط مشی سیاسی امامان )ع(، واقعیتی است که در روایات نیز 

 بدان اشاره شده و مورد قبول قرار گرفته است. 

ی عملکرد سیاسی گوید: دربارهشخصی به نام حمران نزد امام باقر )ع( آمده، می

ع( و خروج و قیام آنان و طالب و حسن بن علی )ع( و حسین بن علی )علی بن ابی

مشکالتی که در این مسیر تحمل کردند و تا مرز شهادت و کشته شدن پیش رفتند، 

نظر شما چیست؟ امام باقر )ع( در پاسخ وی فرمود: ای حمران! خداوند از قبل 

ریزی کرده و به موقع، آن را عملی ساخت. پیامبر )ص( از ی آنان را طرحبرنامه

ی الهی آگاه شده بود و اطالعات خویش را در اختیار برنامهطریق وحی، نسبت به 

ی خویش و بر اساس علی )ع( و حسن و حسین )ع( قرار داد. آنان نیز طبق وظیفه

ی سکوت و شیوه -اهل بیت  -رهنمود الهی، عمل نمودند. هر کس از خاندان ما 

یز کوت او نها نپرداخت، سبردباری در پیش گرفت و به نبرد خونین علیه طاغوت

[ . در تجزیه و تحلیل این 1بر اساس علم و انجام وظیفه صورت گرفته است. ]

روایت، نخست باید دید که منظور حمران از این سؤال چه بوده است. آیا او صرفا 

ی قیام ائمه بوده، یا نسبت به نهضت ائمه با توجه به این که درصدد شناخت فلسفه

ی منتهی نشده، مشکلی داشته است، یا این که ها در ظاهر به پیروزاین نهضت

ی خواسته است شیوهی قیام بوده و با طرح این سؤال میاصوال طرفدار نظریه

سیاسی امام باقر )ع( را زیر سؤال ببرد، یا از علت آن آگاه شود؟ هر یک از این 

نده تواند قانع کنها که درست باشد، به هر حال پاسخ امام راهگشاست و میاحتمال

ی شخصی خود و بدون باشد، و آن این است که: امامان )ع( هیچ یک به اراده

ند، کاند. اگر علی )ع( در آغاز سکوت میمالک، تصمیم به قیام یا سکوت نگرفته

 خیزد، اگر حسن بنپردازد و با معاویه به نبرد بر میسپس به تشکیل حکومت می

امد، اگر قیام حسین بن علی )ع( به انجعلی )ع( نهضتش علیه معاویه به صلح می

گردد و اگر امام سجاد )ع( به قیام علنی علیه سابقه منتهی میشهادتی عظیم و بی

پردازد، همه و همه به رهنمود خدا و پیامبر )ص( بوده و خود تصمیم طاغوت نمی

 اند، و در نتیجه نه قیام آنان قابل خدشه است و نه سکوتشان. نگرفته

، اصل وجود تفاوت در خط مشی سیاسی ائمه پذیرفته شده، اما علت در این حدیث

این تفاوت، به مشیت و رهنمود خدا منتسب گشته؛ یعنی قیام ائمه به فرمان خدا و 

و  کند که شرایط زمانسکوتشان نیز به فرمان او بوده است، ولی این بیان نفی نمی

است؛ زیرا پاسخ اصوال مقتضیات هر دوره، مستلزم اتخاذ خط مشی جدیدی بوده 

به تناسب فهم و نیاز به کسی که سؤال را مطرح کرده، داده شده و با این حال 

باشد، هر چند برخی زوایای آن به فهم مخاطب وانهاده شده پاسخی مطابق واقع می
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است، و آن این که امر و نهی الهی بر اساس مصالح واقعی و مطابق حکمت 

کند که با تغییر شرایط و مناسبات اجتماعی ی حکم میباشد، پس آگاهی و کاردانمی

 سیاسی، خط مشی رهبران نیز متناسب با آن تغییر کند.  -

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

جعفر )ع( قال: قال له حمران: جعلت فداک ارأیت ما کان من أمر علی عن أبی [1]

و الحسن والحسین )ع( و خروجهم و قیامهم بدین هللا عزوجل و ما اصیبوا من قتل 

الطواغیت ایاهم والظفر بهم حتی قتلوا و غلبوا؟ فقال ابوجعفر )ع( یا حمران! ان هللا 

یهم و قضاه و امضاه و حتمه ثم اجراه فبتقدم تبارک و تعالی )قد( کان قدر ذلک عل

علم ذلک الیهم من رسول هللا )ص( قام علی و الحسن و الحسین و بعلم صمت من 

 . 24/  2صمت منا. اصول کافی 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 امعهتسخیر پایگاه فکری و فرهنگی ج

ی نخست مردانی الهی و با توجه به این که پیامبران و امامان )ع( در مرحله

معنوی بوده و هدفشان رساندن خلق به خدا و تکامل بخشیدن به روح آدمیان و 

ی بعد به ها و رذایل بوده است، و در مرحلهپیراستن زندگی ایشان از آلودگی

اجتماعی و شرایط سیاسی جوامع منظور دستیابی به آن اهداف عالی به روابط 

توان به روشنی دریافت که ایجاد تحول فکری در جوامع اند، میبشری نظر داشته

 -ی رهبران الهی است و تحوالت سیاسی بشری از محورهای اصلی برنامه

گیرد، و اصوال تعرض آنان نسبت به اجتماعی به دنبال آن صورت می -اقتصادی 

گرفته است که نوع حکومت، جهت صورت میامور سیاسی جامعه، بدان 

شخصیت و عملکرد حاکم و قوانین و ضوابط وضع شده از سوی حاکمان، ترثیری 

 عمیق در فکر و فرهنگ و ایمان و شخصیت افراد جامعه دارد. 

 [ . 1شود. ]فرماید: هرگاه سلطان تغییر کند، زمان متحول میامام علی )ع( می

ی ایجاد تحول فرهنگی در جامعه وجود داشته است، بنابراین هر گاه زمینه برا

نیازی به قیام و جنگ و درگیری نبوده؛ زیرا تحول فکری اساس بنیادین هر تحول 

ها، بهنجار گشتن نظام سیاسی و مثبت اجتماعی است و با تصحیح افکار و اندیشه
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 اجتماعی امری حتمی و ناگزیر است. 

ی مردم خود و تصحیح عقاید و اندیشه از این رو، انبیا نخست به تبلیغ دین

ه کرداند، و تا زمانی که دشمن، راه تبلیغ را بر روی ایشان مسدود نمیپرداختهمی

 اند. یازیدهاست، به نبرد و رویارویی نظامی دست نمی

های بیگانه و به هر حال، عصر امام باقر )ع( از یک سو سرآغاز راهیابی اندیشه

 های فکری به تزلزلمرو مباحثات علمی و کالمی بود، و تنشهای مادی به قلفلسفه

کرد، و از سوی دیگر، حاکمیت طوالنی عناصر های عقیدتی مردم کمک میپایه

بنیاد کرده های علمی و معنوی جامعه را سست و بیناالیق بر جهان اسالم، پایه

ه بر یافت، بی آن کبود. هر روز قلمرو جغرافیایی جهان اسالم گسترش می

 استحکام مبانی دینی و فقهی آن افزوده شود. 

داران حکومت، به قدری متشکل و درگیر بودند که اقدام برای تسخیر پایگاه داعیه

ر بنیاد و کم بینش را دی بیافزود و جامعههای اجتماعی بیشتر میسیاسی، بر تنش

 داد. ی فروپاشی قرار میورطه

راه انحطاط را پیموده بود، ولی زمینه برای  ی اسالمی، پس از رسول خداجامعه

نمود. امام باقر )ع( به این هدف فعالیت علمی و ایجاد تحول فکری هموار می

سامان حاکمان، در جهت تسخیر پایگاه اصلی و بنیادین پرداخت و از اوضاع بی

فرهنگی جامعه بر آمد؛ چه، با این حرکت و با در اختیار داشتن این پایگاه، هر 

ها القا کرد، و تجهیزات شد به فکر اندیشمندان و ذهن تودهای را میرح بایستهط

 فکری الزم را در اختیار مصلحان جوامع اسالمی، برای همیشه تدارک دید. 

اجتماعی امام باقر  -ترین خط مشی سیاسی عمده« تسخیر فضای فرهنگی جامعه»

صادق )ع( به اوج خود رسید و  ی امامرود. این برنامه به وسیله)ع( به شمار می

ی تاریخ در میان امت اسالمی زنده ی امامیه را برای همیشهنام و پیام و اندیشه

 یهای رجالی و تراجم اهل سنت، با صراحت هرچه بیشتر دربارهداشت. اگر کتاب

شخصیت علمی و معنوی امام باقر و امام صادق )ع( به ستایش و تمجید پرداخته، 

ی آن خط مشی اند، نتیجهی عصر خویش و سرآمد فقهای اسالم شمردهنهآنان را یگا

 بایسته است. 

تجلی امام باقر و امام صادق )ع( در میدان علم و معنویت، شخصیت ممتاز و 

بدیل ائمه )ع( و اهل بیت را در دفتر حقایق پایدار تاریخ اسالم، به ثبت رسانید، بی

 های ارزشی آنان جلب نمود. جو را به پیامو نظر مصلحان حقیقت

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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 پی نوشت ها:

 . 258/  25[ قال علی )ع(: اذا تغیر السلطان تغیر الزمان. بحار 1]

جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر 

 . 1225چاپ دوم 

 تحکیم سری بنیادهای تفکر شیعی

تسخیر پایگاه فرهنگی جامعه، هرچند از مواضع و اهداف مهم امام باقر )ع( بود، 

ولی امام )ع( در این مسیر هرگز از تحکیم بنیادهای تفکر شیعی غفلت نداشت، 

ای دقیق و حساب شده، به رهبری جریان تفکر امامیه و پیروان خط مهبلکه با برنا

 ورزید. والیت، اهتمام می

ها در متون ها، عامل مهمی است که بسیاری از آنپنهانی بودن این نوع برنامه

تاریخی ثبت نشده، ولی روایاتی در اختیار ماست که به روشنی پرده از وجود این 

 دارد. ها بر میتالش

 روایات هم در باب تقیه وارد شده است، و هم در زمینه کتمان سر.  این

 فرمود: گوید: از امام باقر )ع( شنیدم که میی حذاء میابوعبیده

به خدا سوگند محبوبترین یاران و اصحاب در نظر من، کسانی هستند که 

رار ترین آنانند و بیش از همه احادیث و سخنان ما را )از قپرهیزکاران و فقیه

[ . مگر نه این 1دارد... ]کنند و پنهان میگرفتن در اختیار دشمنانمان( حفظ می

ی طبقات اجتماعی به تدریس و است که امام باقر )ع( در فضایی عام برای همه

 پرداخته است، پس کتمان حدیث چه معنایی دارد؟! موعظه می

های ها و برنامهها جز این است که از وجود نوعی درسآیا این گونه توصیه

دهد که به دلیل امنیتی در اختیار نامحرمان قرار خصوصی پنهانی خبر می

 گرفته است. نمی

سازد، که علت اصلی کتمان توجه به حدیث محمد بن مسلم این نکته را روشنتر می

ی حکام از حریم شیعه بوده است. برخی از مطالب، دور داشتن عداوت و کینه

ای از بندگان خدا روز قیامت فرمود: بندهامام باقر )ع( می محمد بن مسلم گوید:

شود، در حالی که هرگز دستش به خون کسی آلوده نشده است، ولی محشور می

دهند )که خون در آن جمع شده است( و ی حجامتگران به او میچیزی همانند شیشه

د: گویگویند: این سهم تو از خون فالن شخص است. آن شخص میبه او می

 ام. ی مرگ، خون کسی را نریختهدانی که من تا لحظهپروردگارا تو خوب می
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شود: آری، تو از فالن شخص روایتی را شنیدی و آن را برای به او گفته می

دیگران بازگو کردی تا سخن او به فرمانروای جبار رسید و در نتیجه کشته شد. 

 [ . 2این سهم تو از همان خون است. ]

ث امام )ع( هشدار داده است که رعایت نکردن شرط امانت و سر در این حدی

داری، و افشای احادیث امامیه نزد نااهالن، عواقب شوم دنیوی و اخروی به دنبال 

 دارد. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 24/  25[ وهللا ان حب اصحابی الی اورعهم وافقهم و اکتمهم لحدیثنا... بحار 1]

[ یحشر العبد یوم القیامة و ماندی دما فیدفع الیه شبه المحجمة أو فوق ذلک، فیقال 2]

ما! دله: هذا سهمک من دم فالن. فیقول یا رب انک لتعلم أنک قبضتنی و ما سفکت 

فیقول: بلی، سمعت من فالن روایة کذا و کذا، فرویتها علیه، فنقلت حتی صارت الی 

 . 85/  25فالن الجبار فقتله علیها، و هذا سهمک من دمه. بحار 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 ج

 والیتجن در طواف کعبه و تبعیت از 

 ابوحمزه ثمالی حکایت نماید: 

روزی از روزها در محضر شریف امام محمد باقر صلوات هللا و سالمه علیه 

بودم، آن حضرت برایم تعریف نمود: روزی در مناسک حج عمره، مشغول طواف 

کعبه إلهی بودم، چون طواف خود را انجام دادم در حجر اسماعیل نشسته و مشغول 

 ذکر و دعا گردیدم. 

ناگهان متوجه شدم، که یکی از جنیان از سمت صفا و مروه به سوی کعبه ی 

معظمه الهی در حرکت است، همین که به حجراالسود رسید، مشغول طواف حرم 

گردید و هفت دور اطراف کعبه الهی طواف کرد. و سپس نزدیک مقام حضرت 

و دو رکعت نماز  ابراهیم علیه السالم رفت و بر روی دو پا و قدم های خود ایستاد

 به جای آورد. 
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پس از آن، حضرت باقرالعلوم علیه السالم در ادامه فرمایشات خود افزود: این 

داستان هنگام ظهر واقع شد؛ و عده ای از مردم مانند عطاء و دوستانش که شاهد 

این جریان بودند، نزد من آمدند و اظهار داشتند: یا ابا جعفر! آیا این جن را دیدی؟! 

خ دادم: بلی؛ و آنچه را هم که انجام داد مشاهده کردم. پس از آن به ایشان گفتم: پاس

اکنون نزد جن بروید و به او بگوئید: محمد بن علی علیهماالسالم پیام فرستاد بر این 

که در همین لحظات، بندگان خدا وارد می شوند؛ و این موقع، هنگام حضور و 

  اجتماع آنها در این مکان مقدس است.

و چون مناسک و اعمال خود را انجام داده ای، می ترسم که مشکلی برایت پیش 

آید اگر ممکن است بلند شو و برو. بعد از آن جن سر بر زمین نهاد و سپس سر از 

 [ . 1سجده برداشت و بلند شد و ناگهان در هوا ناپدید گردید.]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 254، ص 64، بحاراالنوار: ج 15[ مختصر بصائرالدرجات: باب اول، ص 1]

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 جایگاه بلند دانش

ع( به پیروی از قرآن و رهنمود وحی، با ارجگذاری به علم و دانش و امام باقر )

ی اسالمی را به کسب دانش و تحصیل ترسیم جایگاه بلند و ارزشی آن، جامعه

 شناخت دین و دیگر علوم مورد نیاز زندگی فرا خوانده است. 

های اند و در مواجهه با جریانی ممنوعه دانستهدر قبال ادیانی که علم را شجره

ای هنشینی و ریاضتاجتماعی که مسلمانان را به تعبد خشک و انزوا طلبی و چله

اند، امام باقر )ع( امت اسالمی را بدنی به جای درایت عقلی و علمی دعوت کرده

فرمود: دانشمندی که با دانش خود به به سمت علم و معرفت راهنمایی کرده، می

[ . به راستی، بیانی 1برتر است. ] جامعه سود رساند، از هفتاد هزار عابد،

ی نیرومندتر از این سخن امام باقر )ع( در توصیف دانش و در تشویق جامعه

توان یافت. باید توجه داشت که ایمانی به کسب علم، در سایر ادیان و مکاتب نمی

این سخن از کسی صادر شده است که خود در اوج عبودیت و عبادت و بندگی حق 

 های دینی، بهاز کسی که به دلیل نا آشنایی با دین و عداوت با ارزش قرار دارد. نه

نفی عبادت و تکریم علم پرداخته است. امام )ع( با این بیان درصدد نفی ارزش 
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خواهد تا جامعه را از عبادت بی محتوا و عمل بدون علم و عبادت نیست، بلکه می

ت آگاهانه و بندگی واقعی در اساس باز دارد، و آنان را به عبادتعبد سطحی و بی

فرماید: به خدا سوگند! مرگ یک برابر خدا دعوت کند. امام )ع( در بیانی دیگر می

 [ . 2تر است. ]عالم، برای ابلیس از مرگ هفتاد عابد، دوست داشتنی

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

، باب صفة 1[ عالم ینتفع بعلمه افضل من سبعین الف عابد. اصول کافی، ج 1]

 . 8العلم... حدیث 

 . 246[ وهللا لموت عالم احب الی ابلیس من موت سبعین عابدا. تذکرة الخواص 2]

نش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دا

 .1225چاپ دوم 

 جامعه ایده آل

ی ایده آل و ارزشمندی رهبری امام باقر )ع( پیروان خویش را به سوی جامعه

کرد که بر آن همیاری و همدردی و گذشت حاکم باشد. و در پاسخ شخصی که می

رمود: آیا در محیط شما کنند امام فمدعی بود در محیط او شیعیان زیادی زندگی می

توانمندان به تهیدستان و نیازمندان توجه و رسیدگی دارند؟ آیا نیکان از خطای 

رسانند؟ مرد گفت: خیر. گذرند؟ آیا آنان یکدیگر را یاری و مدد میخطاکاران می

های یاد شده ی واقعی آنانند که از ویژگیامام فرمود: آنان شیعه نیستند، شیعه

 [ . 1د. ]برخوردار باشن

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

[ قال بعض اصحاب االمام الباقر )ع( له: جعلت فداک، ان الشیعة عندنا کثیرون، 1]

ء؟ و یتواسون؟ علی الفقیر؟ و یتجاوز المحسن عن المسی فقال: هل یعطف الغنی

/  2قلت: ال، قال )ع(: لیس هؤالء الشیعة، الشیعة من یفعل هکذا، اصول کافی 

 . 51/  2؛ المستدرک 212/  26؛ بحار 122
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منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 جاذبه و دافعه

از جمله عوامل جاذبه که در دوستیابی نقش آشکاری دارد، خوشرویی و خوش 

ی مقابل آن در دافعه آفرینی و دور ساختن مردم از برخوردی با مردم است. و نقطه

فرماید: گشادگی باشد. امام باقر )ع( میانسان، عبوس بودن و گرفتگی چهره می

مهمی برای جلب محبت و دوستی دیگران و تقرب ی چهره و شادابی سیما، وسیله

ی بیزاری و نفرت دیگران و نیز ی عبوس و گرفته، مایهبه خداوند است، و چهره

 [ . 1باشد. ]دوری از خدا می

فرماید: مردی نزد رسول خدا )ص( آمد و گفت: در روایتی دیگر امام باقر )ع( می

هایی ول خدا به او سفارشای رسول خدا مرا نصیحت و توصیه بفرمایید: رس

[ . بدیهی 2فرمود از جمله اینکه برادرت را با صورت باز و گشاده مالقات کن. ]

باشند. و ی برادران دینی و مؤمنان میاست که منظور از برادر در این روایت همه

رویی در روابط اجتماعی و در حقیقت رهنمود پیامبر برای آن فرد، گشاده

 . ها بوده استمعاشرت

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ و قال )ع(: البشر الحسن، و طالقه الوجه، مکسبة للمحبة و قربة من هللا. و 1]

؛ مشکاة 261ة للمقت و بعد من هللا. تحف العقول عبوس الوجه و سوء البشر، مکسب

 . 654االنوار 

جعفر )ع( قال: اتی رسول هللا )ص( رجل فقال: یا رسول هللا اوصنی، [ عن ابی2]

 . 142/  2فکان فیما اوصاه أن قال: الق أخاک بوجه منبسط، اصول کافی 

ستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آ

 .1225چاپ دوم 

 جن حج کننده
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السالم مرویست که: به حج عمره رفتم و در حجر گویند: از امام باقر علیهمی

اسماعیل نشسته بودم که از طرف صفا، جنی آمد و نزدیک شد. چشمم را به او 

ی خدا را طواف کرد و دوختم، او مدتی طوالنی توقف نمود سپس هفت بار خانه

ای که با او د. عطا با عدهبعد هنگام ظهر بود که پشت مقام، دو رکعت نماز خوان

ای اباجعفر! آیا این جن را »بودند نیز آن جن را دیدند. پس نزد من آمدند و گفتند: 

 « دیدی؟

بروید و به او »سپس گفتم: « او را دیدم و کارهایش را نیز مشاهده کردم.»گفتم: 

ها خالی نی بیت، اینجا نیستند و بیت از آگوید: خدمهبگویید: محمد بن علی به تو می

است. تو اعمال را بجا آوردی و بهتر است کارهایت را تمام نموده قبل از آنکه آنها 

آن جن تلی از خاک درست کرد و بر روی »بعد حضرت فرمود: « برسند، بروی.

 [ . 1« ]آن رفت و از نظر غائب شد.

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 64[ بحاراالنوار ج 1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 جابر بن یزید جعفی

م هفتاد هزار حدیث به خاطر دارم که از اسرار السالگوید: از امام باقر علیهوی می

 مکتومند و محال است یک کلمه از آن همه کلمات را به کسی بگویم. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

چهارده معصوم؛ محمد جواد مولوی نیا؛ مؤسسه انتشاراتی امام عصر منبع: تاریخ 

 . 1285)عج( چاپ دوم 

 جابر بن حیان

ی زهد و عبادت و فقه و کالم، از علمای مسلم این مرد عالوه بر مراتب عالیه

د و انی بزرگترین دانشمندان علم شیمی دانستهست و مورخین او را از جملهشیمی ا
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 که وصفش در این مختصر بیابد.  بزرگتر از آن است

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

منبع: تاریخ چهارده معصوم؛ محمد جواد مولوی نیا؛ مؤسسه انتشاراتی امام عصر 

 . 1285)عج( چاپ دوم 

 جابر بن یزید جعفی

نگارد: جعفی بضم جیم و سکون عین یکی از در کتاب بمراصد االطالع می

گوید: جعفی نظیر کرسی نام رئیس رود و در قاموس میهای یمن بشمار میقریه

 ای از یمن است مؤلف. قبیله

ن آکند که گفت: در در کتاب منهج المقال از عبدالحمید بن ابی بالعالء روایت می

 اند، وقتیموقعی که ولید کشته شد من داخل مسجد شدم، ناگاه دیدم همه اجتماع کرده

ی خز قرمزی بر سر من نزد آن جمعیت رفتم دیدم جابر جعفی در حالی که عمامه

گفت: وصی اوصیاء و وارث علم انبیاء: محمد بن کرد و مینهاده بود سخنرانی می

الم( راجع به فالق موضوع به من خبر داد. ولی السعلی )یعنی امام محمد باقر علیه

 مردم به وی گفتند: جابر مجنون شده. 

ت کند که گفت: حضرنیز در کتاب سابق الذکر از جابر بن یزید جعفی روایت می

( حدیث به من تعلیم داد که هرگز 24444السالم تعداد هفتاد هزار )باقرالعلوم علیه

ها را برای احدی ام( و هیچ گاه یکی از آنگفتهها را )از برای شخصی نیکی از آن

السالم گفتم: فدایت گوید: به حضرت امام محمد باقر علیهنخواهم گفت. جابر می

ی تذکر و شوم شما آنقدر از اخبار و احادیث به من یاد دادی که من به وسیله

ل ها را برای کسی نقشوم و چیزی از آنیادآوری شما دارای وقر و عظمتی می

کند و حالتی شبیه به جنون به من ی من تنگی میشود که سینهکنم و چه بسا مینمی

السالم فرمود: ای جابر! هر وقت یک چنین دهد؟! حضرت باقر علیهدست می

کنی سر خود را در آن [ گودالی می1روی در جبانه ]دهد میحالتی به تو دست می

نین و چنان برای من گفت. نیز در گوئی: محمد بن علی حدیث چبری و میفرومی

نگارد: جابر ابن یزید جعفی حضرت امام کتاب منهج المقال از قول نجاشی می

محمد باقر و حضرت صادق علیهماالسالم را مالقات کرد و در زمان حضرت باقر 

 ( از دنیا رفت. 128ی )در سنه

------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 مؤلف.  -[ جبانه به فتح جیم و باء مشدد یعنی صحراء 1]

( )سرگذشت حضرت امام محمد باقر(؛ محمد جواد 2منبع: ستارگان درخشان )جلد 

 . 1224نجفی؛ کتابفروشی اسالمیه چاپ پنجم 

 وه هایی از معارف باقرالعلومجل

اند. خاندان رسالت و اهل بیت نبوت، گنجینه داران دانش و ذخایر علوم الهی بوده

حرمتشان در میان امت اسالمی، نه فقط از جهت خویشاوندی با پیامبر اکرم )ص(، 

 های معنوی، اخالقی و علمی آنان بوده و هست. بلکه بر اساس ارزش

عصومین )ع( معلمان واقعی امت اسالمی، پس از رسول خدا در بینش شیعه، ائمه م

توان باشند، و علوم و معارف ناب قرآنی را تنها در مکتب الهی آنان می)ص( می

 جست. 

اند، در میدان اعتقاد، یا به جبر گرویده، یا به کسانی که از ایشان روی برتافته

رهبانیت افتاده، یا واجبات و اند! و در میدان زهد و عبادت، یا به تفویض رو آورده

اند! و در میدان سیاست، یا به ستایش حاکمان ای توجیه کردهضروریات را به گونه

نها اند! تجائر نشسته، یا به نفی مطلق حکومت اسالمی و حاکمیت دینی معتقد شده

در مکتب اهل بیت است که ژرفای پیام وحی با کلیت و جامعیتش مورد بررسی 

و به دور از هر گونه افراط و تفریط، تبیین شده است. نه جبر و نه قرار گرفته، 

تفویض، نه رهبانیت و نه دنیاگرایی و تکلیف گریزی، نه جمود اندیشی در مکتب و 

نه علمانیت و جدا ساختن دین از مظاهر زندگی اجتماعی، نه قیاس و نه انسداد باب 

 اجتهاد. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 
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نماید و به عنوان در محیطهای مذهبی رخ میها و باورهای خرافی که گاه پیرایه

ها از مبانی اصیل اطالعی تودهشود، معموال ناشی از بیدین و باور دینی تلقی می

 مکتبی است. 

زمانی که ناآگاهان در مصدر قانونگذاری و یا اجرا قرار گیرند، چون از یک سو 

ادها بیابند، و از ناگزیرند کارها را سامان داده، پاسخی برای حل مشکالت و رخد

سوی دیگر آشنایی عمیق با روح دین ندارند، با صالحدید و تشخیص بشری خویش 

های غیردینی یا بر اساس منافع مورد نظر خود، به وضع قوانین و ترویج اندیشه

 کنند. ها را به نام دین قلمداد میپرداخته، آن

دا )ص( در اسالم رخ ها به هر دو انگیزه، پس از رحلت رسول خاین گونه بدعت

ها از دامان ی اهل بیت )ع( پیراستن پیرایههای عمدهنمود، و یکی از رسالت

های مختلف صورت هایی بود که با انگیزهمعرفت اسالمی و مبارزه با بدعت

 گرفت. می

ها نهی داد و مردم را از پیروی آنها هشدار میعلی )ع( به وجود این بدعت

 فرمود: کرد و میمی

[ . هیچ بدعتی 1«. ]ما احدثت بدعة اال ترک بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهیع»

ی آن سنت و روشی از پیامبر )ص( به گذاشته نشده، مگر آن که به وسیله

ها بپرهیزید و به راه روشن و ندای رسای فراموشی گراییده است، از بدعت

 های اصیل دین پایبند باشید. ارزش

های ی این مسؤولیت الهی به تبیین مبانی اصیل و سنت( در ارائهامام باقر )ع

ی رسالت علمی و عملی ها را در محدودهمحمدی )ص( پرداخته، نفی و طرد بدعت

 خود قرار داده بود. 

برای دور داشتن مردم و عالمان و قضات از بدعت در دین، گاه خود به استدالل 

کرد و این قبل از خود استشهاد می پرداخت و زمانی به روایات معصومانمی

ایها الناس انما بدء وقوع الفتن »شد: طالب )ع( یادآور میخطبه را از علی بن ابی

 [ . 2] «اهواء تتبع، و احکام تبتدع، یخالف فیها کتاب هللا، یقلد فیها رجال رجاال...

است که  هاییها، هواها و هوسها و انحرافهان ای مردم، سرآغاز شکلگیری فتنه

شود. گیرد و احکامی است که در شریعت بدعت گذارده میمورد پیروی قرار می

شود و مردم )به جای ها، با کتاب خدا مخالفت میها و بدعتگذاریدر این هواپرست

فرمود: کسی که به کنند! امام باقر )ع( میتبعیت از وحی( از یکدیگر پیروی می

ندارد. کسی که به بدعت و سخنان باطلی که به  فرمان انسان گنهکار گردن نهد دین

دروغ برخدا بسته شده گردن نهد و پایبند باشد، دین ندارد. کسی که چیزی از آیات 
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[ . در حقیقت این هر سه عنوان بر 2بهره از دین است. ]الهی را انکار نماید، بی

یتکار معصکند؛ زیرا بدعتگذار، کسی که بدعتی را بپذیرد، منطبق شده و صدق می

 شک با حکم واقعیی به خدا است و کسی که سخنان او را بپذیرد بیو افترا زننده

ی الهی که در قرآن و سنت یاد شده، مخالفت کرده است. امام باقر )ع( در تفسیر آیه

فرمود: این گروه که زیانکارترین مردمند و می« هل ننبئکم باالخسرین اعماال...»

اند و جاهالنه زندگی دنیا به هدر داده و گم کرده سعی و تالش خویش را در

اند، نصارا، کشیشان، رهبانان و نیز آن پندارند که راه درستی را در پیش گرفتهمی

 هایی چوناند و گروهدسته از مسلمانانند که در شبهات و هواهای نفسانی فرو رفته

باقر )ع( در بیانی  [ . امام6ی ایشان جای دارند. ]خوارج و اهل بدعت، در زمره

ته و ی با خدا برخاسدیگر فرموده است: کسی که با گناه و ارتکاب کبائر، به مبارزه

از خود جرأت نشان دهد، کافر است. کسی که روش و دینی غیر از دین خدا پی 

های ها، دارای عوامل و انگیزه[ . گرایش مردم به بدعت5نهد، مشرک است. ]

گیرد، و گاه ناشی از ا به منظور تحریف دین صورت میهمتفاوتی است. گاه بدعت

ها و رسوم غلط جهل به مبانی و معارف مکتب است، و زمانی هم معلول تعصب

های شخصی است. یکی از مسایلی که در عصر پیامبر اسالم اجتماعی و یا محاسبه

)ص( مشروع بوده، ولی در عصر عمر بن الخطاب ممنوع و حرام اعالم گردید، 

عه )ازدواج موقت( است. عمر بن خطاب بر اساس باورها و صالح اندیشی مت

شخصی خود، اعالم کرد: متعتان کانا علی عهد رسول هللا )ص( انهی عنهما و 

[ . دو تمتع در روزگار رسول خدا 4اعاقب علیهما: متعة النساء و متعة الحج. ]

کسانی را که  )ص( وجود داشت و جایز بود، ولی من آن دو را ممنوع کرده،

ی حج. ی زنان و متعهکنم. آن دو عبارتند از: متعهمرتکب آن شوند مجازات می

شک، عمر در صدور این حکم، از نظر خود دالیلی داشته است، ولی آیا دالیل بی

توانسته با حکم الهی و سنت پیامبر )ص( همسطح او و قدرت فهم و تشخیص او می

را داشته یا خیر؟ موضوعی است که در کتب فقهی قرار گیرد، و آیا او چنین حقی 

به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. از نظر شیعه، این دستور مخالف قرآن 

و سنت پیامبر )ص( است، و بر فرض که شرایط خاص جامعه در مقطعی از 

زمان، سبب صدور چنین حکمی شده باشد، با تغییر شرایط، باز حکم اولی الهی 

عه که خود را بر اساس منابع متقن دینی، موظف به تبعیت از علی جاری است. شی

داند به پیروی از ی معصومین )ع( پس از رسول خدا )ص( می)ع( و ائمه

 شمارد. ی اسالمی میمعصومین )ع( این حکم را مخالف مصالح جامعه

در همان منبع حدیثی که سخن فوق از عمر بن خطاب نقل شده، این روایت نیز 
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لوال ما سبق من رأی عمر بن الخطاب ألمرت »است که علی )ع( فرمود:  آمده

[ . اگر نبود که عمر بن خطاب ازدواج موقت را 2« ]بالمتعة، ثم مازنی االشقی

دادم که ازدواج موقت صورت گیرد و جایز ممنوع ساخته است، من فرمان می

یافت و جز هش میباشد؛ زیرا با تجویز ازدواج موقت، گرایش به زنا و فحشاء کا

 [ . 8آوردند ]های شقی و دونمایه به زنا روی نمیانسان

ی جواز ازدواج موقت مطرح شده، با بیان آن، اندیشه و باور در این روایت، فلسفه

عمر و نیز حکم او به ممنوعیت ازدواج موقت، از اساس زیر سؤال رفته است، و 

ن دستوری را داده است و مخالف چون عمر به عنوان خلیفه و حاکم مسلمانان چنی

ای، مشکالت بزرگتری را در آن عصر بحرانی رسمی علی )ع( در چنین مسرله

آورده، آن حضرت سخن خود را با بیانی که نقل شد ی اسالمی پدید میبرای جامعه

ها رسانده است. این گونه احکام که توسط شخص عمر بنیان نهاده شد، در به توده

عنوان سنت قطعی و احکام تلقی شد و استمرار یافت. چنان که در های بعد به نسل

گرفتند که زمان امام باقر )ع( برخی از رهروان راه خلفا بر امام )ع( خرده می

 داند. چرا فرمان عمر را قبول ندارد و مشروع نمی

عبدهللا معمر لیثی از جمله کسانی است که در این زمینه، با امام باقر )ع( به بحث 

ام شما در مورد ازدواج موقت شسته است. او به امام باقر )ع( عرض کرد: شنیدهن

اید! امام فرمود: بلی، خداوند آن را جایز شمرده و سنت )متعه( فتوا به جواز داده

اند. عبدهللا معمر رسول خدا بر آن بوده و اصحاب پیامبر )ص( به آن عمل کرده

خته است! امام فرمود: بنابراین تو بر گفت: ولی عمر بن خطاب آن را ممنوع سا

سخن رفیقت پایدار باش و من هم بر سخن و رأی رسول خدا استوار خواهم بود! 

بست رسیده یافت، سعی کرد تا با فلسفه )عبدهللا که خود را در میدان بحث به بن

های قومی راهی ها و تعصبهای شخصی و تمسک به ذهنیتبافی و استحسان

شوی که ببینی شخصی با زنی رو( عبدهللا گفت: آیا شما خشنود می بجوید، از این

خرد! چرا ی شما چنین عملی را انجام دهد! امام فرمود: ای بیاز بستگان و خانواده

گوییم( آن خدایی ی حکم خدا سخن میآوری )ما دربارهسخن از زنان به میان می

انی که به تکلف و اجبار متعه یکسکه ازدواج موقت را حالل ساخته از تو و از همه

اند، غیرتمندتر است. آن گاه امام )ع( برای این که به او بفهماند، را حرام شمرده

های شخصی ی شناخت حالل و حرام الهی، اتکا به ذوق و سلیقه و تعصبشیوه

ی تو به همسری مردی در آید نیست، فرمود: آیا تو دوست داری که زنی از خانواده

تهیدست است، و در جامعه جایگاهی بس پایین دارد. عبدهللا معمر گفت: که جوال و 

شماری! )خداوند ازدواج با خیر. امام فرمود: چرا تو حالل خدا را حرام می
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دانم، تهیدستان را ممنوع نکرده است(. عبدهللا گفت: من حالل خدا را حرام نمی

ح ما نیست، از این رو ی تهیدست کفو و هم سطبلکه معتقدم مرد جوال و بافنده

ی خدا جز این است؛ زیرا خویشاوندی او را دوست ندارم. امام فرمود: ولی برنامه

پذیرد، و حوران بهشتی را به خداوند، اعمال نیک همین مرد جوالی تهیدست را می

آورد، اما تو از روی کبر و نخوت، از خویشاوندی با مؤمنی که ازدواج او در می

حوران بهشتی است ناخشنود و ناراحتی. عبدهللا از سر تسلیم ی همسری شایسته

های شما رویشگاه درختان تناور دانش است، خندید و گفت: براستی که سینه

[ . با این 1های آن در اختیار مردم. ]های درخت دانش از آن شما است و برگمیوه

و  ادرستی احکام دینبیان، امام باقر )ع( به عبدهللا معمر تفهیم کرد که: درستی و ن

ی شخصی مردم و یا آداب و رسوم حالل بودن و حرام بودن امور، با ذوق و سلیقه

 های قومی قابل سنجش و محاسبه نیست. و تعصب

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 165ی البالغه، خطبه[ نهج1]

 . 215/  2[ بحار 2]

 . 214/  2[ بحار 2]

 . 218/  2[ همان 6]

 . 222/  22؛ بحار 241[ محاسن 5]

 . 65215، حدیث 511/  14[ کنزالعمال 4]

 . 65228، حدیث 522/  14[ همان 2]

ی علی )ع( نیست، بلکه دقیقا ذیل [ این بیان به معنای پذیرش رأی عمر از سو8]

رساند که علی )ع( فرمان عمر را باعث فساد جامعه و جواز متعه را روایت می

دانسته است، ولی آن حضرت چون ی مصونیت جامعه از ابتال به فحشا میمایه

 -قدرت اجرایی برای لغو فرمان عمر نداشته، مطلب را با این بیان یاد کرده است 

 . -خن در دوران حکومت عثمان صادر شده است و ظاهرا این س

 . 452/  1؛ اعیان الشیعة 254/  64؛ بحار 242/  2[ کشف الغمة 1]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 
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 چ

 چهار مطلب یا مباحثه تکان دهنده

 فر علیه السالم آورده اند: محدثین و مورخین به نقل از امام جع

روزی هشام بن عبدالملک، پدرم امام محمد باقر علیه السالم را نزد خود احضار 

 کرد. 

و چون حضرت به مجلس هشام وارد شد، پس از مذاکراتی در مسائل مختلف، 

هشام ما را به همراه چند مرمور مرخص کرد. از مجلس هشام بن عبدالملک خارج 

در بین راه به میدان شهر برخوردیم که عده بسیاری در آن  و راهی منزل شدیم،

سؤال نمود:  -که همراه ما بودند  -میدان تجمع کرده بودند، پدرم از مامورین هشام 

این ها چه کسانی هستند؟ و برای چه این جا جمع شده اند؟ یکی از مرمورین گفت: 

همین مکان تجمع می  این ها علماء و رهبانان یهود هستند، که سالی یک بار در

کنند و پرسش و پاسخ دارند؛ و آن که در وسط جمعیت نشسته، از همه بزرگ تر و 

عالم تر می باشد. آن گاه پدرم حضرت باقرالعلوم علیه السالم صورت خود را 

پوشاند و در میان آن جمعیت نشست؛ و من هم نیز صورت خود را پوشاندم و کنار 

 پدرم نشستم. 

ر اطراف ما شاهد کارهای ما بودند، در همین بین عالم یهودی از مرمورین نیز د

جایش بلند شد و نگاهی به اطراف انداخت و سپس به پدرم حضرت باقرالعلوم علیه 

 السالم خطاب کرد و گفت: آیا تو از ما هستی، یا از امت مرحومه؟ 

 پدرم اظهار داشت: از امت مرحومه هستم. 

 جاهالن؟  پرسید: از علماء هستی یا از

 پدرم فرمود: از جاهالن نیستم. 

 عالم یهودی مضطرب شد و گفت: سؤ الی دارم؟ 

امام فرمود: سؤ الت را مطرح کن، گفت: دلیل شما چیست که می گوئید: اهل 

 بهشت می خورند و می آشامند بدون آن که مواد زائدی از آنها خارج گردد؟ 

مادر است، آنچه را تناول نماید  فرمود: شاهد و دلیل آن، جنین در شکم و رحم

 جذب بدنش می شود و مواد زائدی خارج نمی شود. 

 عالم یهودی گفت: مگر نگفتی که من از علماء نیستم؟ 

 پدرم فرمود: گفتم که من از جاهالن نیستم. 

سپس آن عالم یهودی گفت: کدام ساعتی است که نه از ساعات شب محسوب می 
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ود: آن ساعت، بین طلوع فجر و طلوع خورشید شود و نه از ساعات روز؟ فرم

 است. 

عالم یهودی اظهار داشت: سؤ ال دیگری باقیمانده است که بر جواب آن قادر 

نخواهی بود؛ و آن این که کدام دو برادر دوقلو بودند که هم زمان به دنیا آمدند و 

و پنجاه همزمان هالک شدند، در حالتی که یکی از آن دو، پنجاه سال و دیگری صد 

 سال عمر داشت؟ 

پدرم فرمود: آن دو برادر دوقلو به نام عزیز و عزیر بودند، که در یک روز به دنیا 

آمدند؛ و چون عمر آنها به بیست و پنج سال رسید، عزیر سوار االغی بود و از 

روستائی به نام أنطاکیه گذر کرد، در حالتی که تمامی درخت ها خشکیده و 

اهالی آن در زمین مدفون بودند، گفت: خدایا! چگونه آن ها را ساختمان ها خراب و 

زنده می نمائی؟ در همان لحظه خداوند جانش را گرفت و االغ هم مرد و 

اجسادشان مدت یک صد سال در همان مکان ماند و سپس زنده شد و االغ هم زنده 

ن شد و به منزل خود بازگشت ولی برادرش عزیز او را نمی شناخت و به عنوا

میهمان او را به منزل راه داد و خاطره های برادرش را تعریف کرد و سپس 

افزود: بر این که او صد سال قبل از منزل بیرون رفت و برنگشت. سپس عزیر که 

جوانی بیست و پنج ساله بود خود را به برادرش عزیز که پیرمردی صد و بیست و 

ی در ال دیگر زندگی کرده و یکپنج ساله بود معرفی کرد و با یکدیگر بیست پنج س

 سن پنجاه سالگی و دیگری در سن صد و پنجاه سالگی وفات یافت. 

عالم یهودی ناراحت و غضبناک شد و از جای خود برخاست و گفت: تا این شخص 

در میان شما باشد من با شماها سخن نمی گویم، مرمورین هشام این خبر را برای 

داد که هر چه سریع تر ما را به سوی مدینه هشام گزارش دادند و هشام دستور 

 [ . 1منوره حرکت دهند.]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

، ص 1علی بن ابراهیم: ج  ، تفسیر212 - 241، ص 64[ بحاراالنوار: ج 1]

88 . 

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 چهارده معما و پاسخ
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که هر دو از راویان حدیث و از اصحاب امام  -أبان بن تغلب و همچنین ابوبصیر 

 زحکایت کنند: طاووس یمانی با بعضی ا -باقر و امام صادق علیهماالسالم بوده اند 

دوستان خود مشغول طواف کعبه الهی بود، ناگهان متوجه شد که جلوتر از او 

نوجوانی خوش سیما نیز مشغول طواف کعبه الهی می باشد، و چون در چهره 

نورانیش خوب دقیق شد، او را شناخت، که آن نوجوان حضرت ابوجعفر، 

یان رساند و باقرالعلوم علیه السالم است. هنگامی که حضرت طواف خود را به پا

دو رکعت نماز طواف به جای آورد، در گوشه ای از صحن مطهر نشست و مردم 

یک به یک می آمدند و سؤاالت خود را در حضور آن حضرت مطرح می کردند 

 و جواب می گرفتند و می رفتند. 

آن گاه طاووس یمانی به دوستان خود گفت: ما نزد این دانشمند برویم و از او 

اید جواب آن را نداند. سپس طاووس یمانی به همراه دوستانش سؤالی کنیم، ش

خدمت حضرت رسیدند و سالم کردند. بعد از آن طاووس گفت: ای ابوجعفر! آیا 

می دانی چه زمانی یک سوم جمعیت روی زمین هالک و کشته شد؟ امام محمد 

 باقر علیه السالم فرمود: ای ابو عبدالرحمن! یک سوم نبود؛ بلکه یک چهارم

جمعیت هالک و نابود گردید. طاووس گفت: صحیح می فرمائی، حق با شما است، 

اکنون بفرما که چگونه چنان شد؟ حضرت فرمود: این جریان، آن زمانی اتفاق افتاد 

که تنها جمعیت روی زمین حضرت آدم، حواء، قابیل و هابیل بودند؛ و قابیل برادر 

یک چهارم جمعیت را تشکیل می  خود را کشت، در حالی که هابیل در آن زمان

داد. طاووس گفت: کدام یک از هابیل و قابیل پدر تمام مردم بود؟ حضرت فرمود: 

هیچ کدام؛ بلکه بعد از حضرت آدم علیه السالم، شیث پدر آدمیان بود. طاووس 

پرسید: چرا حضرت آدم علیه السالم را آدم نامیدند؟ فرمود: چون سرشت و 

ک روی زمین برگرفتند. پرسید: چرا همسر حضرت آدم را خمیرمایه او را از خا

 حواء گفته اند؟ 

فرمود: چون او از دنده آدم علیه السالم آفریده شد. پرسید: چرا شیطان را ابلیس 

نامیده اند؟ فرمود: چون او از رحمت خداوند محروم و ناامید گشت. پرسید: چرا 

 جن را به این نام گفته اند؟ 

 ها می توانند از دید انسانها مخفی و نامرئی گردند. فرمود: چون که آن

 پرسید: اولین کسی که حیله بکار برد و دروغ گفت چه کسی بود؟ 

فرمود: شیطان بود، که به خداوند عز و جل گفت: من از آدم بهتر و برترم؛ چون 

 که مرا از آتش و او را از گل آفریدی. 

 لی دروغ می گفتند، چه کسانی بودند؟ پرسید: آن گروهی که شهادت به حق دادند؛ و
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فرمود: منافقین بودند، که در ظاهر شهادت به رسالت و نبوت رسول خدا صلی هللا 

علیه و آله دادند؛ ولی در باطن دروغ می گفتند، چون عقیده و ایمان به خداوند 

 نداشتند. 

جن و  پرسید: آن رسولی را که خداوند برای هدایت انسان فرستاد؛ ولی خودش از

انسان نبود، که بود؟ فرمود: کالغی بود، که برای تعلیم قابیل آمد تا او را هدایت 

کند که چگونه جسد برادرش هابیل را دفن نماید. پرسید: آن که قوم و تبار خود را 

 راهنمائی و انذار کرد، و از زمره جن و إنس نبود، که بود؟ 

حضرت سلیمان علیه السالم، به فرمود: مورچه ای بود که در مقابل لشکر عظیم 

هم نوعان خود گفت: درون النه هایتان بروید تا توسط لشکر سلیمان لگدمال 

 نگردید. 

 طاووس یمانی گفت: آن چه حیوانی بود، که به دروغ مورد تهمت قرار گرفت؟ 

فرمود: گرگ بود، که برادران حضرت یوسف علیه السالم آن را متهم به قتل 

 . برادر خویش کردند

طاووس در آخرین سؤال خود از امام محمد باقر صلی هللا علیه و آله، پرسید: آن 

چیست که کم و زیاد می گردد؛ و آن دیگری چیست که زیاد می شود ولی کم نمی 

 گردد؛ و آن چست که کم می شود ولی زیاد نمی گردد؟ 

زیاد می  حضرت باقرالعلوم علیه السالم همچنین در او جواب فرمود: آن که کم و

شود، ماه است؛ و آن که زیاد می شود ولی کم نمی گردد، آب دریا است؛ و آن که 

 [ . 1کم می شود ولی زیاد نمی گردد، عمر انسان است.]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

، 214، ح 184، و ص 244، ح 184، ص 2[ احتجاج مرحوم طبرسی: ج 1]

  6، ح 251، ص 64بحاراال نوار: ج 

داستان طوالنی بود که در صفحات مختلف با عباراتی متفاوت نقل شده است که 

 خالصه ای از آن ترجمه شد. 

 قر؛ عبدهللا صالحی.منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد با

 بیند؟چه کسانی را و چگونه می
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توان های فراوان از زبان دیگر امامان نیز رسیده است؛ میاز این روایات که نمونه

 شود: رسند، چند نکته مهم استفاده میگفت به حد تواتر و یقین می

ن در هنگام احتضار انسان محتضر چه مؤمن و چه منافق و کافر افرادی را چو -1

رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم، علی، فاطمه، حسن و حسین )علیهم السالم( و 

[ 1بیند، و االئمة من ذریتهم. ]اند، میدر برخی روایات سایر امامان نیز اضافه شده

 . 

کنند. همان گونه انسان مؤمن و شیعه این افراد را به زیباترین چهره مشاهده می -2

 بینند. زیباترین چهره می که فرشته مرگ را به

یند. بترین چهره میها را بدمنظرترین و ترسناکانسان منافق و تبهکار این صحنه

السالم این گونه روایت است که هر کس مرا دوست داشته باشد از زبان علی علیه

ورزی کند، به به همان گونه مرا در هنگام مرگ خواهد دید و هر کس با من کینه

[ 2د مرا خواهد دید... و من ابغضنی وجدنی عند مماته بحیث یکره. ]همان چهره ب

همانگونه که فرشتگان مرگ را به زشت ترین چهره و فظیع ترین منظره مشاهده 

 [ . 2می کنند... اتاهم بافظع المناظر و اقبح الوجوه.]

گ ردیدن فرشتگان و رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم و امامان در هنگام م -2

با این چشم دنیایی نیست؛ زیرا در این صورت این دیدن بر اطرافیان محتضر نیز 

شد. دیدن این افراد با چشم مثالی است. یعنی فرشتگان بر وی متمثل فراهم می

شوند و رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم و امامان بر وی متمثل می شوند. می

شد، که تمثل برای حضرت مریم بود و  همان گونه فرشته بر حضرت مریم متمثل

اگر کسانی در اطراف وی بودند، این گونه نبود که آنان نیز فرشته را ببینند، فتمثل 

 [ . 6لها بشرا سویا. ]

شود که در تمثل فرشتگان و رسول هللا مطلب دیگری از این نکته روشن می -6

به خاطر ویژگی تمثل صلی هللا علیه و آله و سلم امامان محدودیت وجود ندارد. 

شمار بر بالین های متعدد و بیاست که فرد در یک لحظه ممکن است در مکان

زمان ای که تصویرهای متعدد را همهای فراوان متمثل شود. همانند آیینهانسان

 نمایان سازد. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 61ح  114، ص 4، بحار، ج 128، ص 2[ فروع کافی، ج 1]
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 . 25، ج 188، ص 4[ بحار، ج 2]

 . 114[ همان، ص 2]

 . 12[ مریم، 6]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 گریندکه نمی چشمهایی

کل عین باکیة یوم القیمة غیر ثالث: عین سهرت فی سبیل هللا و عین فاضت من 

 [ . 1خشیه هللا، و عین غضت عن محارم هللا. ]

 هر چشمی روز قیامت گریان است، جز سه چشم: 

 چشمی که در راه خدا شب را بیدار باشد،  -1

 چشمی که از ترس خدا گریان شود،  -2

 از محرمات الهی بسته شود. و چشمی که  -2

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 122ص  2[ اصول کافی ، ج 1]

حلم چاپ اول زمستان منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات 

1286 . 

 شودچه کسی حاجی می

ه همراه باشد بالسالم و نابینا نیز میابوبصیر که از اصحاب خاص باقر العلوم علیه

رود. هنگامی که در صحرای عرفات همه حجاج السالم به حج میباقر العلوم علیه

صداهای شود، ابابصیر که شوند و صدای گریه و ضجه ی آنان بلند میجمع می

شنید، با تعجب گفت چه مقدار حجاج زیاد هستند و چه مقدار فراوان حجاج را می

کنند! ما اکثر الحجیج و اعظم الضجیج. امام هنگامی که سخن ضجه و ناله می

ابوبصیر را شنید به وی روی کرد و فرمود، بل ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج، 

خواهی صدق اند. ابوبصیر آیا میاندک کنندگان فراوان، ولی حجاجچه مقدار ضجه

و راست بودن سخن ما را با چشم خود ببینی! آن گاه حضرت دستی به چشمان وی 

کشید و دعایی هم قرائت کرد، چشم حق بین ابوبصیر آشکار شد. امام به وی 
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گوید نگاه کردم دیدم بیشتر مردم به بینی! ابوبصیر میفرمود، حاال نگاه کن چه می

مون و خوک هستند و مؤمن در میان آنان بسیار اندک است، که همانند صورت می

 [ . 1درخشد! ]ستاره درخشان می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 241، ص 64، بحار، ج 244، ص 6[ مناقب، ج 1]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 دهندچرا مرده را غسل جنابت می

السالم فرموده است: سعی کنید تا در زندگی، پارسا و راستگو و امام باقر علیه

 کوشا و امین باشید. 

کند که: عبدهللا بن قیس سالم روایت میالاز سلیمان دیلمی از حضرت صادق علیه

السالم مشرف شد و پرسید: چرا مرده را غسل جنابت خدمت حضرت باقر علیه

دهند؟ حضرت فرمود: به تو نخواهم گفت: تا آن جا که گفت: چون یک سال می

گذشت باز به حضور حضرت آمد و پرسید و باز همان جواب را شنید. عبدهللا به 

گفت: به نزد بعضی از شیعیان برو و با آنها دوست شو و  یکی از اصحاب خود

اظهار دوستی با آنها و بیزاری از من بکن و مرا لعنت کن و در موسم حج بیا تا 

من خرج سفرت را بدهم و از آنها تقاضا کن که تو را خدمت حضرت باقر 

 د. دهنالسالم ببرند، هنگامی که وارد شدی بپرس؛ چرا مرده را غسل جنابت میعلیه

آن مرد نزد شیعیان رفت و تا هنگام حج با ایشان بود و از روی حقیقت دین و 

عقیده آنها را پذیرفت ولی به عبدهللا اظهار نکرد تا مبادا از حج محروم شود، چون 

موسم حج شد نزد عبدهللا آمد و خرج حج را گرفت و رفت؛ وقتی به مدینه رسید، 

السالم اجازه ای ورود تو از حضرت باقر علیهرفقا گفتند: در منزل بمان تا بر

بگیریم. چون خدمت آن حضرت رسیدند، فرمود: رفیقتان کجا است؟ درباره او 

تیم؛ دانسانصاف را رعایت نکردید؛ )که او را نیاورید(؛ گفتند: موافقت شما را نمی

یکی از حاضران را به سراغ او فرستاد. هنگامی که وارد شد، فرمود: مرحبا 

 بینی؟ گفت: یا ابن رسول هللا!یده امروز خود را نسبت به عقیده سابق چگونه میعق

قبال در چیزی نبودم )یعنی روش سابق بر حق نبود( فرمود: راست گفتی. تا آن جا 

که فرمود: آن چه عبدهللا بن قیس به تو گفته قبل از آن که سؤال کنی به تو خبر 
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خواهی نگو. تا آن جا خواهی به او بگو میمیگذارم، دهم و اختیار را به تو میمی

ای که بشر از آن خلق شده است که فرمود: چون روح از بدن خارج شود، آن نطفه

 دهند. رود، از این جهت او را غسل جنابت میاز جسم بیرون می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 چه چیزی را می پرستی؟

 السالمگوید: خدمت آقا امام باقر علیهکند و میعبدهللا بن سنان از پدرش نقل می

حضور داشتم که مردی از خوارج وارد شد و گفت: ای ابو جعفر! چه چیزی را 

 پرستی؟ می

 حضرت فرمود: خدا را. 

 ای؟ گفت: آیا دیده

دلها با حقایق  بینند، و )بلکه(ی آشکار او را نمیحضرت فرمود: چشمها با مشاهده

گردد، و بر شود، و با حواس درک نمیبینند، با قیاس شناخته نمیایمان او را می

شود، در گردد، و با عالمات شناخته میشود، با نشانه وصف میمردم شبیه نمی

 نماید، این است خدایی که جز او معبودی نیست. حکمش ستم نمی

داند که گفت: خدای میکه می راوی گوید: مرد خارجی بیرون رفت در حالی

 رسالتش را در کجا قرار دهد! 

أحمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم، عن علی بن معبد، عن واصل، عن عبدهللا بن 

 السالم و دخل علیهسنان، عن أبیه، قال: حضرت أباجعفر محمد بن علی الباقر علیه

 ء تعبد؟رجل من الخوارج، فقال: یا أباجعفر! أی شی

 . قال: هللا

 قال: رأیته؟ 

قال: لم تره العیون بمشاهدة العیان، و رأته القلوب بحقائق االیمان، ال یعرف 

بالقیاس، و ال یدرک بالحواس، و ال یشبه بالناس، موصوف باآلیات، معروف 

 بالعالمات، ال یجوز فی حکمه ذلک هللا ال اله اال هو. 

 رسالته.  قال: فخرج الرجل و هو یقول: هللا أعلم حیث یجعل

. «أبی، عن علی، عن أبیه، عن علی بن معبد، عن عبدهللا بن سنان، عن أبیه )مثله

[1 . ] 
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------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 ، عن األمالی. 1ح  16ص  6ر: ج [ بحاراألنوا1]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 چرا خدا آدم را بخاطر نسیان مواخذه کرد

جمیل بن دراج از یکی از یارانش، از امام باقر یا امام صادق علیهماالسالم نقل 

ه خداوند حضرت آدم را به جهت نسیان گوید: از حضرت پرسیدم: چگونکرده و می

مؤاخذه نموده؟ حضرت فرمود: او فراموش نکرد، چگونه فراموش کند حال آن که 

خدا شما را از این درخت نهی نکرد جز برای »او یادش بود و ابلیس به او گفت: 

 . «این که )اگر از آن بخورید( فرشته خواهید شد یا جاودانه در بهشت خواهید ماند.

ه مجلسی رحمه هللا گوید: نسیان در اینجا به معنی ترک است، چنان که در عالم

 لغت نیز آمده است. 

عن جمیل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما قال: سرلته کیف أخذ هللا آدم 

بالنسیان؟ فقال: انه لم ینس و کیف ینسی و هو یذکره و یقول له ابلیس: )ما نها کما 

 [ . 1ال أن تکونا ملکین أو تکونا من الخالدین(. ]ربکما عن هذه الشجرة ا

 [ . 2بیان: فالنسیان بمعنی الترک، کما ورد فی اللغة. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 24األعراف: [ 1]

 14و  1ص  2، عن تفسیر العیاشی: ج 62ح  182ص  11[ بحاراألنوار: ج 2]

 . 1ح 

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 ح
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 حاجیان انسان نما

ابوبصیر که یکی از اصحاب باوفای امام محمد باقر و امام جعفر صادق 

 م و نیز یکی از راویان حدیث می باشد، ضمن حکایتی گوید: علیهماالسال

به همراه حضرت باقرالعلوم علیه السالم در مراسم حج بیت هللا الحرام شرکت 

کردم، چون در جمع حجاج قرار گرفتیم، به آن حضرت عرضه داشتم: یابن رسول 

ضرت هللا! امسال حاجی ها بسیار هستند و ضجه و شیون عظیمی بر پا است؟! ح

فرمود: آری؛ ضجه و شیون بسیار می باشد، ولی حاجی بسیار اندک است؛ و سپس 

افزود: ای ابو بصیر! آیا دوست داری آنچه را گفتم ببینی تا بر ایمانت افزوده 

گردد؟ عرض کردم: بلی. پس از آن، خضرت دست مبارکش را بر صورت و چشم 

ی ابوبصیر! اکنون خوب نگاه هایم کشید و دعائی را زمزمه نمود و سپس فرمود: ا

کن ببین چه می بینی. همین که چشم هایم را گشودم و دقت کردم بیشتر افراد را 

شبیه حیواناتی، چون خوک، میمون و... دیدم، ولی قیافه انسان در آن جمع بسیار 

کم و ناچیز بود، همانند ستارگانی درخشان در فضائی تاریک، گفتم: درست 

! حاجیان اندک و سر و صدا بسیار است. سپس امام باقر فرمودی، ای موالی من

علیه السالم دعائی دیگر زمزمه و قرائت نمود و دیدگان من به حالت اول بازگشت، 

و پس از آن فرمود: ما بخیل نیستیم، لیکن می ترسیم فتنه ای در بین مردم واقع 

ا را در مقابل شود و آنان لطف و فضل خداوند را نسبت به ما نادیده بگیرند و م

خدای سبحان قرار دهند، با این که ما بندگان خدا هستیم و از عبادت و اطاعت او 

 [ . 1سرپیچی نمی کنیم و در تمام امور تسلیم محض او بوده و خواهیم بود.]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 1، ح 241، ص 64[ بحاراالنوار: ج 1]

مشابه همین داستان به امام سجاد علیه السالم نیز نسبت داده شده است، که در 

 صحرای منی و عرفات چنین جریانی واقع گردید. 

 صالحی. منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا

 حراست باورها
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باشد. عترت های مهم و مستمر عترت، پافشاری بر باورهای حق میاز تالش

بیشترین دفاع و تالش را در جهت استقرار باورهای حق الهی شکل دادند. استقرار 

های اعتقادی مانند امامت باورهای توحیدی و شناخت معاد و رویکرد مردم به بنیان

دهد. تالش عترت در دفاع تالش عترت را شکل می و رهبری، محورهای اصلی

از رهبری جانشینان رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم به ویژه جانشینی علی بن 

السالم بسیار حساس و برجسته و نمایان است. امامان معصوم از طالب علیهابی

السالم غفلت نکردند. در هیچ فرصتی در طرح امامت امیرالمؤمنین علیه

« السالمعلی علیه»های مناسب هماره مسئله رهبری جامعه را به محوریت ظرفیت

ساختند. به این موضوع چه در زندگی اجتماعی و چه در زندگی مطرح می

ورزیدند. اصوال معرفی عترت و بازگویی فضایل عترت یکی شخصی اهتمام می

در همین نوشتار باشد. که شرح آن های محوری امامان در این عرصه میاز تالش

ی بارز از تالش باقر در بخش فرهنگی آمده است. در این فرصت به یک نمونه

 شود. السالم در راستای حراست از باورهای حق اشاره میالعلوم علیه

ا مند بودند. بالسالم همسری انتخاب نمودند و به وی بسیار عالقهباقر العلوم علیه

همسرش را طالق دادند! از این رویداد سخت  این که عالقه بسیار به وی داشتند

اندوهناک شدند. وقتی اصحاب علت اندوه حضرت را جویا شدند، فرمودند به 

مند به خاطر طالق همسرم اندوهناک هستم. به وی عرض کردند شما که عالقه

ای؛ چرا وی را طالق دادید. ای و از طالق وی این گونه غمناک شدههمسرت بوده

السالم خ فرمودند: در نزد همسرم سخن از علی امیرالمؤمنین علیهحضرت در پاس

ای از آتش در جویی نمودند و من چون نخواستم قطعهشد. وی از حضرت عیب

السالم فتنقصته فکرهت ان کنارم باشد، وی را طالق دادم، انی ذکرت علیا علیه

همسرش والیت [ . امام وقتی مشاهده کردند 1الصق جمرة من جمر جهنم بجلدی. ]

 نماید، با اینجویی میالسالم عیبالسالم را ندارد و از علی علیهامیرالمؤمنین علیه

که عالقه شدید هم به وی داشتند فورا طالق دادند؛ حتی یک شب هم وی را تحمل 

 ننمودند. 

السالم جویی از علی علیهاین کمال اهتمام به باورهای حق دینی است، که عیب

درنگ این آتش را از خویش دور سوزان است و حضرت بیپایانش آتش 

مند بودند که بعد از طالق بسیار اندوهناک سازند. با این که آن مقدار عالقهمی

شدند. این روش یعنی در دفاع از باورهای حق باید از افراد و هر چیز وابسته و 

آموزد ره میمورد عالقه دست شست. تا عقیده و باور حق را حراست نمود. این سی

که والیت و حق مداری عترت، تا چه مقدار اهتمام دارد و درهر شرایط به حراست 
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 و دفاع از آن باید اقدام نمود. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 نوشت ها: پی

 . 55، ص 4[ فروع کافی، ج 1]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 حسن خلق

 از امام باقر )ع( روایت شده است: 

ی ی رفق و مدارا، عطا شده باشد در حقیقت همهبه کسی که اخالق نیک و روحیه

ضع او در دنیا و آخرت نیک خواهد ها به او عطا شده است و وها وآسایشارزش

ی مدارا محروم باشد، این محرومیت بود. و آن کس که از اخالق نیک و روحیه

ها راهی است به سوی هر بدی و بال، مگر آن که چنین فردی به امداد الهی از بدی

 [ . 1باز داشته شود. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ محمد بن علی بن الحسین: من اعطی الخلق و الرفق فقد أعطی الخیر کله و 1]

الراحة و حسن حاله فی دنیاه و آخرته، و من حرم الرفق و الخلق کان ذلک له سبیال 

؛ ملحقات 128/  2 من عصمه هللا تعالی. حلیة االولیاء الی کل شر و بلیة اال

 . 115/  12االحقاق 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 حقوق اجتماعی مؤمنان بر یکدیگر

ی برادر مؤمنش این است که امام باقر )ع(: از جمله حقوق مؤمن بر عهده

سنگی او را برطرف کند )نیازهای ضروری اقتصادی او را بر آورده سازد( و گر

اندام او را بپوشاند )نیازهای ضروری وی را از نظر پوشاک برطرف کند( و 

هایش را ادا کرده، و ها و بدهکاریهای او را بزداید و قرضها و غمگرفتاری
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 [ . 1ماید. ]هنگامی که جان سپرده به خانواده و فرزندانش رسیدگی ن

آنچه امام باقر )ع( در این روایت بیان فرموده است، در حقیقت عالیترین روابط 

کند و مسؤولیت عمومی را در اعضای ی مؤمنان را ترسیم میاجتماعی جامعه

آورد تا در میان آنان کسی گرسنه و فاقد امکانات ضروری باقی جامعه پدید می

آلی ی ایدهی عمیقی با چنین جامعهفاصله نماند. ولی افسوس که جوامع اسالمی

 اند! دارند که رهبران و معلمانشان به ایشان معرفی کرده

 فرمود: امام باقر )ع( به پیروان و دوستان خود همیشه سفارش می

اصحاب، یاران و دوستانتان را گرامی بدارید و به ایشان احترام بگذارید، با 

به هم زیان نزنید، حسد مورزید، از بخل  یکدیگر نامهربان و ترشرو نباشید،

 [ .2بپرهزید. از بندگان خالص خدا باشید. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

من حق المؤمن علی أخیه المؤمن ان یشبع جرعته و جعفر )ع( قال: [ عن أبی1]

یواری عورته و یفرج عنه کربته و یقضی دینه، فاذا مات خلفه فی اهله و ولده، 

 . 141/  2اصول کافی 

[ عن ابی عبدهللا )ع(: قال: کان أبوجعفر صلوات هللا علیه یقول: عظموا 2]

و ال تحاسدوا و ایاکم  اصحابکم و وقروهم و ال یتجهم بعضکم بعضا و ال تضاروا

 . 122/  2والبخل کونوا عبادهللا المخلصین. اصول کافی 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 حفظ و تقویت روابط خویشاوندی

ست. و ای برخوردار امعاشرت و ارتباط اجتماعی با خویشاوندان، از اهمیت ویژه

 در مکتب اهل بیت، ترکید فراوانی نسبت به آن شده است. 

فرماید: رسول خدا )ص( فرموده است: آنان که از امت من امام باقر )ع( می

ی آنان را که در صلب پدران و رحم مادرانند و تا حاضر و یا غایبند، و نیز همه

و حفظ روابط  ی رحمکنم به صلهقیامت خواهند آمد، همه و همه را سفارش می

خویشاوندی. هر چند حفظ این پیوند مستلزم پیمودن راهی یکساله باشد! زیرا حفظ 

[ . امام باقر )ع( از 1های دین است. ]ی رحم از برنامهپیوندهای خانوادگی و صله
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ابوذر رضی هللا عنه نقل کرده است: رسول خدا )ص( فرمود: دو طرف صراط در 

ی و امانتداری است. پس کسی که از منطقه - رحم -روز قیامت، خویشاوندی 

ی رحم و ادای امانت عبور کند و در آنجا مواجه با مشکل نشود، به بهشت راه صله

یابد و کسی که پیوندهای خویشاوندی را بریده و به امانت خیانت کرده است، می

ی نجات او نخواهد شد و صراط او را در اعماق آتش هیچ عمل دیگری مایه

 [ . 2ون خواهد کرد. ]سرنگ

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

جعفر )ع( قال: قال رسول هللا )ص(: اوصی الشاهد من امتی و الغائب [ عن أبی1]

ی اصالب الرجال و ارحام النساء الی یوم القیامة ان یصل الرحم و ان منهم و من ف

 . 151/  2کانت منه علی مسیرة سنة، فان ذلک من الدین. اصول کافی 

جعفر )ع(: قال: قال ابوذر رضی هللا عنه: سمعت رسول هللا )ص( [ عن أبی2]

ل للرحم، المؤدی یقول، حافتا الصراط یوم القیامة الرحم و االمانة، فاذا مر الوصو

لالمانة نفذ الی الجنة و اذا مر الخائن لالمانة، القطوع للرحم لم ینفعه معهما عمل و 

 . 152/  2تکفر به الصراط فی النار، اصول کافی 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 حرمت حریم خانواده

ی طبیعی و کوچکترین گروهی است که از تعدد که خانواده نخستین جامعهاز آنجا 

ی حرمت نهادن به نهاد جامعه، گیرد، الزمهو تجمع آن، جوامع بزرگ شکل می

ارج نهادن به نظام خانواده است. تحکیم روابط اجتماعی نیازمند وجود پیوند 

هایی است خانوادههای کوچکتر و ی عاطفی و انسانی میان گروهصحیح و رابطه

 که جامعه از آن تشکیل شده است. 

های مکرر قرآن و پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( به احترام گذاری فرزندان توصیه

نسبت به پدر و مادر و رعایت حقوق اعضای خانواده از سوی هر یک از ایشان، 

 (ی بشری. امام باقر )عای است در راستای حفظ سالمت کلیت جامعهخود توصیه

فرماید: سه چیز است که خداوند به هیچ کس در آن سه رخصت نداده است )هیچ می

ادای امانت چه امانت دهنده نیک باشد یا فاجر.  -1ی ترک آن را ندارد( کس اجازه
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نیکی به پدر و مادر چه  -2وفای به پیمان چه فرد مقابل نیک باشد یا بدکار.  -2

 [ . 1نیکوکار باشند و چه گنهکار! ]

فرماید: بدترین پدر کسی است که محبت و نیکی فراوان وی و نیز امام باقر )ع( می

روی شود و بدترین فرزندان کسی است که به فرزندش موجب افراط و زیاده

 [ . 2کند. ] -عقوق  -کوتاهی در حق پدر و مادر او را گرفتار خشم آنان 

 فرماید: می امام باقر )ع( در بیان اهمیت رفتار فرزند با والدین

مردی را دید که فرزندش در کنار او بود و فرزند به دست  -العابدین زین -پدرم 

ادب سخن پدر تکیه داشت. از آن روز تا پایان عمر، هرگز پدرم با آن فرزند بی

نگفت و سخن نگفتن با او به خاطر ناراحتی و نارضایتی از آن کار خطایش بود. 

[2 . ] 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

جعفر )ع( قال: ثال لم یجعل هللا عزوجل ألحد فیهن رخصة: اداء االمانة [ عن أبی1]

ن. ر، و بر الوالدین برین کانا او فاجریالی البر و الفاجر، و الوفاء بالعهد للبر و الفاج

 . 54/  26؛ بحار 142/  2کافی 

[ االمام الباقر )ع(: شر اآلباء من دعاه البر الی االفراط، و شر االبناء من دعاه 2]

 . 224/  2التقصیر الی العقوق. تاریخ یعقوبی 

ء علی متکی[ االمام الباقر )ع(: ان أبی نظر الی رجل و معه ابنه یمشی و االبن 2]

/  26؛ بحار 261/  2ذراع األب، قال: فما کلمه أبی مقتاله حتی فارق الدنیا. کافی 

45 . 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 حریص همچون کرم ابریشم

قز علی نفسها لفا کان مثل الحریص علی الدنیا مثل دودة القز، کلما ازدادت من ال

 [ . 1أبعد لها من الخروج حتی تموت غما. ]

شخص حریص به دنیا، مانند کرم ابریشم است که هر چند بیشتر ابریشم بر خود 

 گردد، تا اینکه از غم و اندوه بمیرد. تر میپیچد راه بیرون شدنش دورتر و بستهمی
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------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 6ص  6[ اصول کافی ، ج 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 حکم حضرت بین دو پرنده

ده است: بکوشید و سعی کنید که بهتر از آن چه میل السالم فرموامام باقر علیه

 دارید مردم درباره شما بگویند، شما درباره مردم بگوئید. 

 السالم بودم کهاز محمد بن مسلم نقل شده که گفت: روزی خدمت حضرت باقر علیه

م السالدو قمری نر و ماده بر دیوار نشستند و با هم صدا کردند. حضرت باقر علیه

واب آنها را داد و میان آنها حکم کردند. سپس پرواز کردند و هنگامی که ساعتی ج

 بر دیوار نشستند، مدتی نر با ماده صدا کرد و برخاستند. 

مسلم! هر مخلوقی از پرنده گفتم: فدایت شوم! قصه این مرغ چه بود؟ فرمود:ای ابن

این قمری به تر است. و چرنده و هر صاحب روحی نسبت به ما از فرزند آدم مطیع

جفت خود بدگمان شده بود؛ جفتش قسم خورد و گفت: به حکم محمد بن علی راضی 

هستم و به حکم من راضی شدند؛ و من به او خبر دادم که تو در این تهمت به او 

 ای و او قول جفتش را تصدیق کرد. ستم کرده

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 حضرت امام باقر در زندان

السالم فرموده است: از کینه توزی بر کنار باشید، چون دشمن قلب را امام باقر علیه

 شود. ث قوت نفاق میتباه و باع

و از ابوبکر حضرمی در حدیثی روایت شده که: هشام بن عبدالملک دستور داد: 

السالم را زندانی کنند؛ هنگامی که حضرت به زندان رفت، برای حضرت باقر علیه

کرد و احدی از آنها نماند جز این که بسیار از او علم آموخت زندانیان صحبت می
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 ترسم که. زندانبان به هشام گفت:ای امیرالمؤمنین! من میو به ایشان عالقمند شد

اهل شام این مجلس و کرسی سلطنت را از تو بگیرند؛ و شرح حال آن حضرت را 

 بیان کرد. 

هشام دستور داد او را با اصحابش بر استر مرتب سوار کنند و به مدینه برسانند؛ و 

ن را از نان و آب منع کرد. امر کرد که بازارها چیزی به ایشان نفروشند و ایشا

ابوبکر گفت: پس سه شب بدون آب و غذا رفتند تا به مدین رسیدند و در شهر را به 

روی آنها بستند. اصحاب حضرت اظهار گرسنگی و تشنگی کردند. آن حضرت بر 

کوهی که باالی سر شهر بود باال رفت و با صدای بلند فرمود: ای اهل محلی که 

فرماید: و د )اشاره به آیه قرآن که در مذمت بعضی محلها میساکنان آن ستمکارانن

اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها( من بقیة هللا هستم که خداوند )در نقل سخن 

اگر مؤمن باشید باقیمانده خدا برای شما بهتر است؛ »فرماید:شعیب با اهل مدین( می

پس پیری سالخورده در » 84و من حافظ و نگهبان شما نیستم، سوره هود؛ آیه 

میان آنها بود که گفت: ای قوم! به خدا! این دعوت شعیب پیامبر است، به خدا! اگر 

بازار را به روی این مرد نگشائید، از باالی سر و زیر قدم مرخوذ و معذب خواهید 

گو شد؛ این بار مرا اطاعت کنید و در آینده تکذیب کنید که من برای شما نصیحت

 فتند و بازار را به روی آن حضرت و یارانش گشودند. هستم. پس شتا

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 جر بن زائدح

ی حمیر و از مردم حضر موت بود نام وی در صف صلحا و اخیار صحابه از قبیله

 نوشته شده است 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

منبع: معصوم هفتم محمد بن علی الباقر؛ جواد فاضل؛ شرکت سهامی چاپ و 

 انتشارات کتب ایران . 

 حمران بن اعین
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 وی برادر زراره بن اعین بود. 

 امام صادق در حق او فرموده بود. 

 حمران بن اعین مؤمن ال یرتد وهللا ابدا 

 و باز هم فرمود: 

 ما انها مومنان خالصان من شیعتنا یعفور احمران بن اعین و عبدهللا بن ابی

حمران و عبدهللا را مؤمن خالص نامیده و فرمود که این دو نام در دفتر اصحاب 

 الیمین نگاشته شده است. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

منبع: معصوم هفتم محمد بن علی الباقر؛ جواد فاضل؛ شرکت سهامی چاپ و 

 انتشارات کتب ایران . 

 حمران بن اعین شیبانی

ابن حمران برادر زرارة بن اعین شیبانی است که مختصری از شرح حال او را 

 یتقبل از از این نگاشتیم. در رجال کبیر از رجال کشی از حمران بن اعین روا

کند که گفت: به حضرت صادق آل محمد صلی هللا علیه وآله عرض کردم: ما می

اقلنا، لو اجتمعنا علی شاة ما افنیناه؟! یعنی چرا ما گروه شیعیان این قدر قلیل و کم 

ن توانیم آن را فانی کنیم و از بیهستیم، اگر ما در اطراف گوسفندی اجتماع کنیم نمی

سالم فرمود: آیا شما را خبر ندهم به یک موضوعی الببریم؟! حضرت صادق علیه

که تعجبش از این بیشتر باشد؟! گفتم: چرا. فرمود: مهاجرین و انصار همه رفتند، 

آنگاه به دست مبارک خود اشاره کرد و فرمود: مگر سه نفر )و منظور آن حضرت 

مد از آن سه نفر: سلمان و ابوذر و مقداد بود( چنان که از حضرت باقر آل مح

صلی هللا علیه وآله روایت شده که فرمود: ارتد الناس اال ثلث نفر: سلمان و ابوذر و 

مقداد یعنی )بعد از پیامبر اکرم اسالم( مردم همه از دین برگشتند مگر سلمان و 

هللا. راوی گوید: به حضرت باقر عرض کردم: مقداد چگونه ابوذر و مقداد رحمهم

تزلزلی شد ولی بعد از آن برگشت. آن گاه امام  بود؟ فرمود: عمار دچار لغزش و

ی دین خود( دچار شک و باقر فرمود: اگر بخواهی شخصی را بشناسی که )درباره

تردید نشده باشد مقداد است. از حمران بن اعین روایت شده که گفت: من به 

ام حضرت صادق آل محمد صلی هللا علیه وآله عرض کردم: من با خدا عهد کرده

کنم آگاه نمائی. حضرت صادق ینه خارج نشوم تا مرا از آن چه که پرسش میاز مد
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السالم فرمود: پرسش کن! گفتم: آیا من از شیعیان شما هستم؟ فرمود: آری تو علیه

روی. نیز در کتاب سابق الذکر از در دنیا و آخرت از شیعیان ما به شمار می

حمران بن اعین یک نوع  کند که فرمود:السالم روایت میحضرت صادق علیه

مؤمنی است که ابدا مرتد نشد و راجع به دینش دچار لغزش نگردید. نیز از آن 

کند که فرمود: من احدی را نیافتم که به قول من عمل کند و بزرگوار روایت می

امر مرا اطاعت نماید و قدم جای قدم یارانم بگذارد مگر دو مرد که خدا آنان را 

 بن ابی یعفور و دیگری حمران بن اعین. آیا نه چنین است رحمت کند: یکی عبدهللا

که آنان دو نفر مؤمن خاص و خالصند از شیعیان ما که نام ایشان نزد ما در آن 

کتاب اصحاب یمینی است که خدا آن را به حضرت محمد صلی هللا علیه وآله عطا 

ک، بکر و کرده است؟ علی بن یقطین روایت کرده که: حمران، زراره عبدالمل

ی دین خود مستقیم رفتند همه دربارهعبدالرحمان که از فرزندان اعین به شمار می

السالم از دنیا رفتند و پابرجا بودند. چهار نفر از آنان در زمان حضرت صادق علیه

 السالم را درک کرد. ولی زراره باقی ماند تا زمان حضرت رضا علیه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

( )سرگذشت حضرت امام محمد باقر(؛ محمد جواد 2منبع: ستارگان درخشان )جلد 

 . 1224نجفی؛ کتابفروشی اسالمیه چاپ پنجم 

 حضور سازنده و مؤثر در جامعه

( با این که توجه به استغنای نفس و لزوم تالش برای کسب معاش امام باقر )ع

نهاد، اما هرگز زندگی خود را وقف ترمین داشت و عمال در این راستا گام می

معاش نکرده بود، بلکه همت اصلی آن حضرت، حضور سازنده و مؤثر در جامعه 

 بود. 

ه را د، ولی این نکتاین درست است که نباید برای ترمین زندگی، سربار دیگران بو

نیز باید در نظر داشت که هدف اصلی و عالی زندگی، دستیابی به رفاه و ثروت 

 های اصیل زندگی غافل بود. های دنیوی، از ارزشنیست و نباید در طریق تالش

ی امام باقر )ع( در روزگار خود، بزرگترین ترثیر علمی و عملی را برای جامعه

 خویش داشت. 

ن تریع علمی و ترسیس جلسات فرهنگی، یکی از بهترین و ارزندهحضور در مجام

نوع حضور در جامعه و خدمت به اجتماع مسلمانان بوده و هست؛ زیرا هرگونه 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

تکامل اجتماعی در ابعاد اخالقی و معنوی و اقتصادی و... منوط به تکامل فکری و 

 فرهنگی است. 

ی اسالمی، یاد همین نکته کافی برای تبیین نقش حیاتی امام باقر )ع( در جامعه

 است که: 

هان ی فقیترین مردم در آغاز سلسلهجمع عالمان بر این عقیده اتفاق دارند که فقیه

شش نفرند و آن شش نفر از اصحاب و شاگردان امام باقر )ع( و امام صادق )ع( 

 [ . 1آیند. ]به شمار می

باشد، خود رضا )ع( می[ که از معاصران امام 2و سخن حسن بن علی الوشاء ]

گوید: نهصد شیخ و بزرگ راوی حدیث را گواهی روشن بر مدعای ماست که می

در مسجد کوفه مشغول تدریس یافتم که همگی از امام صادق )ع( و امام باقر )ع( 

 [ . 2کردند. ]نقل حدیث می

گذار اند که امام باقر )ع( و امام صادق )ع( در حقیقت بنیانمحققان بر این عقیده

دانشگاه اهل البیت هستند که حدود شش هزار رساله علمی از فارغ التحصیالن آن 

 به ثبت رسیده است. 

ای است که در میان محدثان شیعه های چهارصد گانهاصول اربعمائه همان رساله

ی آن شش هزار رساله به شمار شود و از جملهبه عنوان کتب اصول شناخته می

ی شیعه )کافی، من ال یحضره تر محتویات کتب چهارگانهآید، و چه بسا بیشمی

 [ . 6های اربعمائه گرفته شده باشد. ]الفقیه، تهذیب و استبصار( از همین رساله

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 251/  1؛ ائمتنا 215/  2[ المناقب 1]

ی امامیه از اصحاب امام رضا های برجسته[ حسن بن علی الوشا از شخصیت2]

و « کان من وجوه هذه الطائفة»ی او گفته است باشد که نجاشی درباره)ع( می

 . 115/  5اعیان الشیعة «. کان عینا من عیون هذه الطائفة»

 . 116/  5عیان الشیعة [ ا2]

 . 242/  2[ سیرة االئمة االثنی عشر 6]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 
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 حرکت سری در شرایط نامساعد

ی سری و سیاسی، به گونه -های فرهنگی و عقیدتی تداوم بخشیدن به تالش

آید. با این فرق که تقیه، نقش سپر در میدان تقیه به شمار می مخفیانه، خود نوعی

 سیاسی -ی دفاعی دارد، ولی در حرکت تبلیغی جنگ را داراست و بیشتر جنبه

ی نفوذی، مشهود است. امام باقر )ع( با آن همه سری، حالت هجومی و جنبه

شیع مبانی ت ها در نهان، و ترویجتوصیه و سفارش به تقیه، دست از پرورش اندیشه

و احیای امر امامت بر نداشت. و این در حقیقت همان جمع میان تقیه و ایفای 

 ها است. مسؤولیت

ی در بینش سیاسی امام باقر )ع( حفظ اسرار در حرکت شیعی، از وظایف مهم همه

ها و نظریات پنهانی او را کنند و سخنان، اندیشهکسانی است که امام را همراهی می

ه های خود باند. امام باقر )ع( در ضمن توصیهحاکمیت استبداد، دریافتهدر شرایط 

گروهی از شیعیان که عازم عراق بودند، فرمود: هوای یکدیگر را داشته باشید، 

توانمندانتان به ضعیفانتان یاری دهند. سر ما را بر مال نسازید و امر ما را میان 

یغ حق، همیشه ناشی از حاکمیت [ . حرکت سری در تبل1مردم منتشر نکنید... ]

استبداد نیست، بلکه گاه نامساعد بودن شرایط فرهنگی جامعه آماده نبودن افکار و 

سازد تا از بر مال ساختن ها برای فهم و دریافت حق، رهبران را ناگزیر میاندیشه

راه خویش برای همگان، اجتناب ورزند و پیروان خاص خود را به کتمان سر 

فرمود: اسرار ما . چنان که امام باقر )ع( به یاران و پیروان خود میدعوت نمایند

ی ناآگاه، اعتراض، بدبینی( و هجوم ها در جامعهرا پنهان بدارید )و با افشای آن

 [ . 2های ما تحمیل نکنید. ]مردم را بر دوش

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 24/  25[ ... ال تبثوا سرنا و ال تذیعوا أمرنا... بحار 1]

 . 612/  25[ اکتموا أسرارنا و ال تحملوا الناس علی اعناقنا... بحار 2]

سالم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ ا

 . 1225چاپ دوم 

 حفظ وحدت و یکپارچگی امت
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ی والیت، پس از اصل توحید و در مکتب شیعه و در بینش اهل بیت )ع(، مسرله

ی حیات اسالم و اجرای آید و تضمین کنندهنبوت، از مهمترین اصول به شمار می

معصومین )ع( ی اسالمی است، و نفی امامت و والیت قوانین الهی در جامعه

ر پذیتواند ایمان فرد را تا سر حد کفر و انکار سایر اصول تنزل دهد و آسیبمی

سازد. و بیشترین ترکید گرایش شیعی و خط والیت بر مسرله امامت است، ولی با 

همه ی ترکیدی که نسبت به اصل والیت و امامت در بینش شیعه و تعالیم خاندان 

اند تا موضوع والیت ن )ع( هرگز درصدد نبودهی معصومیرسالت شده است، ائمه

ی رسیدن به حکومت و قدرت قرار دهند، بلکه آن را ضامن و امامت را وسیله

 ی امامت، نشرتاند، و حساسیتشان نسبت به مسرلهتداوم خط رسالت و هدایت دانسته

 (یافته از حساسیت آنان نسبت به اصل اسالم و قرآن و توحید و رسالت پیامبر )ص

اند، برای حفظ اسالم دیدهبوده است. هرگاه که اصل اسالم را در معرض خطر می

ای را اتخاذ و قرآن و توحید، از هیچ کوششی دریغ نکرده، هر موضع بایسته

 اند؛پوشیدهاند، و چه بسا بنا به مصلحت کلی، از حق مسلم خود چشم میکردهمی

ال از حق مسلم خود صرف نظر طالب )ع( بیست و پنج سچنان که علی بن ابی

ی نوپای اسالم را از گزند اختالفات و نابسامانی و از هم پاشیده شدن کرد، تا جامعه

 مصون بدارد. 

ای کامل و بایسته نیست، اما زمانی جامعه دور از امامت و والیت، هر چند جامعه

مت قیاکه ملتی به اصل توحید و رسالت پیامبر اکرم )ص( و فروع دین و حشر و 

معتقد باشند، ملتی اسالمی است و باید آن را از هجوم کفار و بدخواهان اسالم دور 

 نگاه داشت. 

 های سیاسی امام باقر )ع( بود. این از جمله خط مشی

ی اسالمی را در معرض تزلزل های اصولی جامعهآن حضرت چون از سویی پایه

مواجه با حمالت بیگانگان و دید، و از سوی دیگر، مرزهای مملکت اسالمی را می

دانست، بر اساس آنچه گفته شد، به حفظ اصل اسالم اهتمام هجوم رومیان می

ورزید و پیروان خود را از صرف نیرو در مباحث جنجالی و اختالف برانگیز و 

تفرقه افکن، نهی فرمود، تا از این طریق جامعه، در برابر کفر جهانی، به صورت 

 بماند و قادر به دفع حمالت دشمن باشد. یکپارچه و متحد باقی 

فرمود: بر شما باد که از خصومت و درگیری عقیدتی بپرهیزید؛ در این زمینه می

[ . امام 1گذرد! ]کند و نفاق را به ارث میهایی قلب را فاسد میزیرا چنین مشاجره

نان آ)ع( در تعیین مصداق کسانی که در آیات الهی کنکاش مغرضانه کرده، خداوند 

فرماید: آنان همان کسانی هستند که در مباحث معرفتی به را مالمت نموده است می
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[ . در بیانی دیگر از آن حضرت روایت شده 2آورند. ]جدال و درگیری رو می

جویان در مباحث عقیدتی، همنشین نشوید؛ است که فرمود: با جدالگران و ستیزه

الهی به ناروا سؤال تراشی کرده و ایراد  زیرا اینان همان کسانی هستند که در آیات

[ . در روایتی دیگر، امام باقر )ع( اختالف در امور دینی و درگیری 2گیرند. ]می

بر سر مسایل مذهبی را در میان امت اسالم، مصداقی از عذاب و کیفر الهی 

 فرماید: دانسته، می

ه روه نسبت به گرواختالف در دین و طعن و بدگویی هر گ« یلبسکم شیعا»مراد از 

ریزند، و این آیه مربوط به اهل قبله و دیگر است، تا جایی که خون یکدیگر را می

 [ . 6امت اسالمی است. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 نوشت ها:  پی

؛ 186/  2[ ایاکم و الخصومة، فانها تفسد القلب و تورث النفاق. حلیة االولیاء 1]

 . 261/  2کشف الغمة 

/  2هم اصحاب الخصومات. کشف الغمة « الذین یخوضون فی آیات هللا[ »2]

262 . 

[ ال تجالسوا اصحاب الخصومات فانهم الذین یخوضون فی آیات هللا. طبقات 2]

 . 222/  5سعد ابن

و هو اختالف فی الدین و طعن بعضکم علی « او یلبسکم شیعا»[ فی قوله تعالی: 6]

و هو ان یقتل بعضکم بعضا و کل هذا فی اهل « و یذق بعضکم برس بعض»بعض 

 . 226/  1القبلة. نورالثقلین 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225م چاپ دو

 حقیقت روح چیست

د: در گویالسالم نقل کرده و میالسالم یا امام صادق علیهابوبصیر از امام باقر علیه

پرسند، بگو: و )ای رسول ما!( از تو در مورد حقیقت روح می»مورد آیه شریفه: 

 پرسیدم؟ « روح از فرمان پروردگار من است

 ان و مردم است. حضرت فرمود: )روح( همان است که در چهارپای
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 گفتم: آن چیست؟ 

 حضرت فرمود: آن از عالم ملکوت و از )دست( قدرت )الهی( است. 

السالم قال: سرلته عن قوله: )و یسرلونک عن الروح عن أبی بصیر، عن أحدهما علیه

 [ . 1قل الروح من أمر ربی(. ]

 قال: التی فی الدواب و الناس. 

 قلت: و ما هی؟ 

 [ . 2ت، من القدرة. ]قال: هی من الملکو

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 85[ االسراء: 1]

ح  212ص  2، عن تفسیر العیاشی: ج 16ح  62ص  41[ بحاراألنوار: ج 2]

142 . 

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 حضرت روح چه کسی است؟

و )ای رسول ما!( از »ی شریفه: ی آیهالسالم دربارهزراره گوید: از امام باقر علیه

« پرسند، بگو: روح از فرمان پروردگار من استتو در مورد حقیقت روح می

 پرسیدم؟ 

ای از آفریده شدگان خداوند است، و خداوند آنچه که حضرت فرمود: )روح( آفریده

 دهد. ها افزایش میخواهد در آفریدهمی

السالم عن قول هللا: )یسرلونک عن الروح قل عن زرارة قال: سرلت أباجعفر علیه

 [ . 1الروح من أمر ربی(. ]

 [ . 2یشاء. ]قال: خلق من خلق هللا، و هللا یزید فی الخلق ما 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 85[ االسراء: 1]
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ح  214ص  2، عن تفسیر العیاشی: ج 12ح  62ص  41[ بحاراألنوار: ج 2]

151 . 

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخپرسش منبع:

1284. 

 خ

 خدا را چگونه می توان دید

 مرحوم سید محسن امین در کتاب شریف خود آورده است: 

روزی شخص عرب بیابان نشینی به حضور مبارک امام محمد باقر علیه السالم 

را که عبادت و ستایش می  شرف حضور یافت و عرضه داشت: آیا شما خدائی

 نمائی، تاکنون دیده ای؟! 

حضرت باقرالعلوم علیه السالم در پاسخ او اظهار داشت: من هرگز چیزی را که 

نبینم، اطاعت و عبادت نمی کنم. عرب بیابان نشین گفت: چگونه او را دیده ای؟! 

ن او را حضرت فرمود: خدا را با چشم و دید ظاهری نمی توان دید؛ ولیکن می توا

با چشم دل و نیروی درون مشاهده نمود، چون حقایق امور و اشیاء به وسیله فهم و 

شعور درونی درک و تحصیل می گردند. و سپس در ادامه فرمایشاتش افزود: 

خداوند سبحان با حواس ظاهری قابل حس و لمس نیست، او را نمی توان با مردم و 

وسیله آیات و نشانه ها شناخته می گردد، دیگر موجودات مقایسه نمود؛ بلکه او به 

همچنین او به وسیله عالمات و حرکات جهان طبیعت، قابل وصف و درک می 

 باشد. 

[ 1او خدائی است که مانند و شریکی ندارد و قابل مقایسه با هیچ موجودی نیست.]

 . 

حقیر گوید: برای خداشناسی به ترجمه و تفسیر آیة الکرسی و نیز سوره توحید 

 راجعه شود. م

همچنین برای تشبیه نسبی و تقریب ذهن به اوایل فصل اول کتاب کشکول نفیس: ج 

مراجعه شود که می توان این جهان را با کالبد جهان بدن انسان و نیز خداوند  2

 سبحان را در چند جهت با عقل و روح مقایسه نسبی کرد. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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 پی نوشت ها: 

 . 451، ص 1[ أعیان الشیعة: ج 1]

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 خودآرائی برای همسر

 -شغلش تولید روغن زیتون بود که  -یکی از راویان حدیث، به نام حسن بصری 

 گوید: 

به محضر مبارک امام  -که از اهالی بصره بود  -روزی به همراه یکی از دوستانم 

 محمد باقر علیه السالم شرف حضور یافتیم. 

و هنگامی که وارد شدیم، حضرت را در اتاقی مرتب و مزین دیدیم، که لباسی تمیز 

 معطر گردانیده بود. و زیبا پوشیده است و خود را خوشبو و 

پس مسائلی چند از حضرتش سؤ ال کردیم و جواب یکایک آن ها را شنیدیم؛ و 

 چون خواستیم از خدمت آن بزرگوار خارج شویم، فرمود: فردا نزد من بیائید. 

 و من اظهار داشتم: حتماً شرفیاب خواهیم شد. 

السالم وارد شدیم و بنابر این فردای آن روز به همراه دوستم به محضر امام علیه 

حضرت را در اتاقی دیگر مشاهده کردیم، که روی حصیری نشسته است و 

پیراهنی ضخیم و خشن نیز بر تن مبارک دارد. پس از آن که در حضور ایشان 

نشستیم، روی مبارک خود را به سمت دوست من کرد و فرمود: ای برادر بصری! 

حالت شگفت و تحیر در آیی،  می خواهم موضوعی را برایت روشن سازم، تا از

دیروز که بر من وارد شدید و مرا با آن تشکیالت دیدید، آن اتاق همسرم بود و تمام 

وسائل و امکانات آن، مال وی بود که او آن ها را برای من مرتب و مزین ساخته 

بود؛ و من نیز در قبال آن آراستگی و زینت، لباس زیبا پوشیده و خود را برای 

سته و معطر گردانیده بودم. زیرا همان طوری که مرد عالقه دارد همسرم آرا

همسرش خود را فقط برای او بیاراید، مرد نیز باید خود را برای همسر بیاراید تا 

 [ . 1مبادا به نوعی دلباخته دیگری گردد.]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 .668، ص 4، کافی: ج 24، ح 212، ص 64[ بحاراالنوار: ج 1]

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.
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 خوردن انگور و خرید بهترین مادر

 ه است: مرحوم راوندی در کتاب خرایح و جرایح آورد

روزی یکی از دوستان امام محمد باقر علیه السالم، به نام ابن عکاشه أسدی در 

منزل آن حضرت وارد شد. ابن عکاشه گوید: چون بر آن حضرت وارد شدم، 

فرزندش ابوعبدهللا، جعفر صادق علیه السالم را دیدم، که کنار پدر ایستاده است، 

  پس از آن که نشستم مقداری انگور آوردند.

خواستم که تناول کنم، حضرت باقرالعلوم علیه السالم فرمود: پیرمردان و کودکان 

انگور را دانه دانه می خورند؛ لیکن تو دو تا دو تا میل کن، که این چنین مستحب 

 است. 

بعد از آن عرضه داشتم: یابن رسول هللا! فرزندت جعفر هنگام تزویجش فرا رسیده 

 را فراهم نمی فرمائی؟! است، چرا برنامه ازدواج او 

حضرت فرمود: به همین زودی قافله کنیزفروشان وارد می شوند و با پول های 

 درون این کیسه، جاریه ای مناسب برایش فراهم می کنیم. 

چند روزی پس از آن، دوباره به حضور آن حضرت وارد شدم، که چند نفر دیگر 

فله کنیزفروشان از راه نیز حضور داشتند، حضرت فرمود: ای ابن عکاشه! قا

 رسیده است، این کیسه را برگیر و جاریه ای مناسب برای فرزندم خریداری نما. 

 لذا نزد آن قافله آمدیم و جویای کنیزی شدیم؟ 

گفتند: آنچه داشتیم فروخته ایم؛ و در حال حاضر فقط دو کنیز مریض حال باقی 

 مانده است. 

آن ها را مشاهده کردیم، یکی از آن دو کنیز را گفتم: آن ها را ببینیم، پس از آن که 

 برگزیدیم و قیمت آن را جویا شدیم؟ 

 فروشنده گفت: قیمت آن هفتاد دینار تمام می باشد. 

گفتم: من او را به آنچه که در داخل این کیسه موجود است، خریدارم، در این هنگام 

 انعی ندارد. گفت: م -که همراه آن ها حضور داشت  -پیرمرد محاسن سفیدی 

و چون کیسه را گشودیم و پول ها را محاسبه نمودیم، مبلغ هفتاد دینار کامل در آن 

موجود بود، پس آن ها را پرداختیم و کنیز را تحویل گرفته و خدمت حضرت 

باقرالعلوم علیه السالم در حالتی که فرزندش جعفر علیه السالم نیز حضور داشت، 

 آوردیم. 

ضور امام باقر علیه السالم قرار گرفت، حضرت به او موقعی که کنیز در ح

 فرمود: نام تو چیست؟ 
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 کنیز گفت: حمیده. 

 حضرت فرمود: تو حمیده، در دنیا و محموده آخرت هستی. 

 و سپس اظهار داشت: برایم بگو که آیا باکره هستی یا ثیبه؟ 

 گفت: بلی، باکره هستم. 

ی از چنگال و تجاوز کنیزفروشان فرمود: چگونه باکره هستی، و حال آن که کس

 سالم نمی ماند؟! 

کنیز گفت: هرگاه رئیس آن ها نزد من می آمد، که با من نزدیکی و مجامعت کند، 

پیرمردی سفیدموی حاضر می شد و او را از نزدیکی با من جلوگیری و ممانعت 

 می کرد؛ و این کار چندین مرتبه واقع شد ولی او هرگز توفیق نزدیکی با مرا

 نیافت. 

سپس امام محمد باقر علیه السالم آن جاریه پاکدامن را تحویل فرزندش، حضرت 

ابوعبدهللا، جعفر صادق علیه السالم داد و فرمود: او را تحویل بگیر، که همانا 

بهترین خلق خداوند متعال، در روی زمین، به نام موسی کاظم علیه السالم از او 

 [ . 1متولد خواهد شد.]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 5، ح 5، ص 68، بحاراال نوار: ج 112، ص 1[ الخرائج والجرائح: ج 1]

 عبدهللا صالحی.منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ 

 خیانت نکن

زن به شوهرش گفت: مرد، مگر قرار نبود به مکه برویم و آن جا سکونت کنیم، 

ام و آماده است، پس چرا این دست و آن دست می تمام وسایل و اثاثیه را جمع کرده

 کنی. 

 چند روزی صبر کن، کار واجبی دارم که حتماً باید انجامش بدهم.  -

 ها را به هم بزنم؟ و اثاثیه را باز کنم و بسته بندی یعنی دوباره وسایل -

 ای نیست. آری، چاره -

کردی، پس چه ولی تو که از من بیشتر برای سکونت در مکه لحظه شماری می -

 شد، این کار واجبت چیست. 

دانی من به یکی از مردم این شهر مبلغی بدهکارم، طور که میببین زن، همان -
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 ام، باید آنرا بپردازم یا نه؟ قرض گرفتهمدت زیادی است که 

 گویی، ولش کن، او که دین و ایمان [ را می1« ]مرجئی»آن مرد  -

 شود. درست و حسابی ندارد، تازه نیاز هم ندارد، چند روز دیرتر طوری نمی

 زن، من به او مدیونم، چرا متوجه نیستی.  -

اند، ن آن مذهب را لعن کردهآخر او که مذهب ساختگی دارد و امامان هم پیروا -

 ای. اگر نپردازی نیز گناهی نکرده

ه دانی چدهی؟ هیچ میابوثمامه با خشم به زنش نگریست و گفت: از خودت فتوا می

 گویی، برای یک نامسلمان آتش جهنم را بر خود هموار کنم؟ می

 پس چرا تا چند روز پیش به این فکر نیفتاده بودی.  -

ه برای بررسی اوضاع مسکن و شغل و... به مکه رفته بودم چند روزی پیش ک -

امام باقر را دیدم. به او گفتم که قصد سکونت در مکه را دارم، اما مقداری بدهی 

را « مرجئی مذهب»دارم و نظر او را در مورد این که بعدها بدهی آن مرد 

 بپردازم پرسیدم. 

 خب، امام چه گفت.  -

 تا بگویم. برخیز و مقداری آب بیاور  -

زن با عجله برخاست و از کوزه آب ریخت و برای شوهرش آورد، در مقابل او 

 نشست و گفت: حتماً امام هم با نظر من موافق بود، نه؟ 

هایش که خیس شده بود کشید و گفت: مرد آب را تا آخر سر کشید و دستی به ریش

دا کن، مصمم باش به به سوی طلبکارت بازگرد و قرضت را ا»اتفاقاً نه، او فرمود 

 « . ای زندگی کنی که هنگام مرگ و مالقات با خدا به کسی بدهکار نباشیگونه

 ابوثمامه به زنش نگاه کرد، دید که خیلی تعجب کرده و ادامه داد: 

 السالم حرفی زد که بیشتر به غیرتم برخورد. امام باقر علیه

 چه گفت.  -

 « . کندمؤمن هرگز خیانت نمی»گفت  -

 خواهیم خیانت کنیم. مگر می -

 نپرداختن بدهی هم یک نوع خیانت است.  -

مرد برخاست و با کمک زنش وسایل را دوباره سرجایش چید و تصمیم گرفتند تا 

 [ . 2جا بمانند. ]شان آنپرداخت بدهی

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:
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که مذهبی باطل و ساختگی است و معتقدان به آن، « مرجئه»[ پیروان مذهب 1]

فقط ادعای ایمان دارند و در عمل پایبند نیستند، در روایات معصومین نیز مورد 

 اند. لعن و نفرین قرار گرفته

 . 528الشرائع، ص [ علل2]

منبع: حیات پاکان)داستانهایی از زندگی امام محمد باقر(؛ مهدی محدثی؛ بوستان 

 .1285کتاب چاپ دوم 

 خوش گمانی به پروردگار

 امام باقر )ع( از پیامبر اکرم )ص( این حدیث را نقل کرده است: 

خداوند متعال فرموده است: آنان که به امید ثواب و پاداش من به اعمال نیک رو 

اند باید به عمل خویش متکی نباشند، زیرا اگر آنان تمام تالش خود را بکار آورده

گیرند و خویش را در مسیر عبادت به زحمت افکنند، باز هم به اوج بندگی راه 

د و تالش و عمل آنان به آن اندازه نخواهد نیافته و حق عبادت را بجای نخواهند آور

های بهشتی و درجات عالی قرب الهی به حساب آید. بلی آنان بود. که بهای نعمت

باید )همپای اعمال نیک و انجام وظایف الهی خود( به رحمت من اعتماد داشته و 

 شهای من امیدوار باشند. آنان باید به من خوش گمان باشند و بر این خوبه بخشش

گیرد و آنان را به گمانی تکیه کنند. زیرا رحمت من، چنین افرادی را در بر می

سازد. و اینانند که لباس مغفرت و عفو من بر اندامشان ی رضوان نایل میمرتبه

شود. همانا من خداوند رحمان و رحیم هستم و به این اوصاف خوانده پوشیده می

فرماید: در کتاب علی )ع( این ر )ع( می[ . در روایت دیگری امام باق1ام. ]شده

نکته را یافتم که رسول خدا )ص( بر منبر فرمود: سوگند به خدای یگانه، خیر دنیا 

و آخرت هرگز به مؤمنی عطا نشده است مگر در قبال حسن ظن و خوش گمانی او 

به خداوند و امیدواری وی به لطف الهی. و نیز خوش رفتاری با مردم و اجتناب از 

بت مؤمنان. سوگند به خدای یگانه! خداوند هیچ مؤمنی را پس از توبه و غی

کند مگر به خاطر بدگمانی وی به خداوند و بدرفتاری او با خلق استغفار، کیفر نمی

و نیز غیبت اهل ایمان. سوگند به خدای یگانه! خداوند همان گونه با مؤمن برخورد 

ی انا خداوند کریم است و همهخواهد کرد که او به خدا خوش گمان باشد، هم

ی مؤمنش به او ها در اختیار او است. خداوند حیا دارد که بندهها و ارزشخوبی

خوش گمان و امیدوار باشد. و او گمان نیک او را باطل و پوچ سازد. بنابراین )ای 

 [ . 2مؤمنان( به خداوند خوش گمان و امیدوار باشید و رو به جانب او بدارید. ]
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------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

جعفر )ع( قال: قال رسول هللا )ص(: قال هللا تبارک و تعالی: ال یتکل [ عن ابی1]

لثوابی، فانهم لواجتهدوا و اتعبوا انفسهم فی  العالمون علی اعمالهم التی یعلمونها

عبادتی کانوا مقصرین غیر بالغین فی عبادتهم کنه عبادتی فیما یطلبون عندی من 

کرامتی و النعیم فی جناتی و رفیع الدرجات العلی فی جواری و لکن برحمتی فلیثقوا 

هم، و رکو فضلی فیرجوا و الی حسن الظن بی فلیطمئنوا، فان رحمتی عند ذلک تد

منی یبلغهم رضوانی، و مغفرتی تلبسهم عفوی، فانی انا هللا الرحمن الرحیم و بذلک 

 . 281/  24؛ بحار 21/  2تسمیت. اصول کافی 

و  -جعفر )ع( قال: وجدنا فی کتاب علی )ع( ان رسول هللا )ص( قال [ عن ابی2]

نیا و االخرة اال : والذی ال اله اال هو ما اعطی مؤمن قط خیر الد-هو علی منبره 

بحسن ظنه باهلل و رجائه له و حسن خلقه و الکف عن اغتیاب المؤمنین والذی ال اله 

اال هو ال یعذب هللا مؤمنا بعد التوبة و االستغفار اال بسوء ظنه باهلل و تقصیره من 

رجائه و سوء خلقه و اغتیابه للمؤمنین والذی ال اله اال هو ال یحسن ظن عبد مؤمن 

ال کان هللا عند ظن عبده المؤمن. الن هللا کریم، بیده الخیرات یستحیی ان یکون باهلل ا

عبده المؤمن قد احسن به الظن ثم یخلف ظنه و رجاءه، فرحسنوا باهلل الظن و ارغبوا 

؛ عدة الداعی 22/  2؛ اصول کافی 216/  24؛ بحار 25الیه. مشکاة االنوار 

144 . 

افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در 

 .1225چاپ دوم 

 خودشناسی )معرفت نفس(

شناخت و معرفت، زمینه و سرآغاز هر حرکت ارزشمند و ثمربخش است و در 

این میان موضوعاتی که باید مورد شناخت قرار گیرند نیز، برخی بر بعضی دیگر 

ترین موضوع، برتری دارند. در تعالیم امام باقر )ع( عالیترین و زیربنایی

در شرافت و  -ی فرماید: هیچ معرفتخودشناسی معرفی شده است. آن حضرت می

[ و به تعبیر دیگر برترین 1رسد. ]به پای خودشناسی نمی -ارجمندی و ثمربخشی 

 شناخت، شناخت خویش است. 

------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------ 

 ت ها:پی نوش

/  28؛ بحار 248[ الباقر )ع(:... و ال معرفة کمعرفتک بنفسک. تحف العقول 1]

145 . 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 خرماهای تازه از درخت خشکیده

ه السالم بباقر علیهالسالم مرویست که: ابوجعفر امام گویند از امام صادق علیهمی

 اش را برپا نمود. سرزمینی رفت و در آنجا خیمه

سپس از خیمه خارج شد و زیر درخت خرمای خشکی رفت و حمد و ثنای خدا را 

 به جای آورد و طوری سخن گفت که من مثل آن را نشنیده بودم. 

ای درخت خرما! از آنچه که خدا در تو قرار داده است به ما »سپس فرمود: 

 « خوران.ب

پس از آن درخت، خرمای سرخ و زردی افتاد. پس حضرت از آن خورد و ابوامیه 

ای ابو امیه! این آیت ما مانند »انصاری نیز با آن حضرت بود. حضرت فرمود: 

آیت حضرت مریم است وقتی که درخت را حرکت داد و خرمای تازه برای او فرو 

 [ . 1« ]ریخت.

السالم در راه مدینه در گوید: همراه امام باقر علیههمچنین عبدالرحمن بن کثیر می

منزلی، فرود آمدیم. در آنجا درخت خرمای خشکی بود، دیدم که امام محمد باقر 

السالم زیر لب دعایی خواندند، در همان حال ناگهان خرمای بسیاری که سرخ علیه

غول و زرد بودند از آن درخت به وجود آمد و بر روی زمین ریخت و ما مش

 [ . 2خوردن آنها شدیم. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 64[ بحاراالنوار ج 1]

 [ حدیقة الشیعه. 2]

امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛  انگیزی ازمنبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 
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 خبرهای غیبی از مرگ پدر و برادر مرد خراسانی

السالم به مردی از اهل خراسان که فردی گویند: حضرت امام محمد باقر علیهمی

 « پدرت چه حالی داشت؟»شیعه و مؤمن بود فرمود: 

 « حال او نیک بود.»او گفت: 

 « پدرت مرد.»فرمود:  حضرت

 « برادرت در چه حالی است؟»سپس فرمود: 

 « او صحیح و سالم بود.»عرض کرد: 

ای داشت به نام صالح که در فالن روز فالن ساعت او همسایه»حضرت فرمود: 

 « برادر تو را کشت.

 « انا هلل و انا الیه راجعون بما اصبت.»آن مرد به گریه افتاد و گفت: 

ساکت باش و غصه نداشته باش، به درستی که جای ایشان بهتر »حضرت فرمود: 

 « است.

ای فرزند رسول خدا! در آن هنگام که پسری رنجور و مریض »عرض کرد: 

 « داشتم که به درد و مرض شدیدی دچار بود، از حال او هیچ سؤالی نکردی؟!

پسرت صحت یافت و عمش، دخترش را به او تزویج نمود، و »حضرت فرمود: 

ون تو او را مالقات کنی برایش پسری متولد شده باشد که نامش علی است و از چ

 « شیعیان ما خواهد بود ولی پسرت شیعه ما نیست بلکه دشمن ما است.

 « ای در این کار هست؟آیا چاره»عرض کرد: 

 « باشد.او دشمنی دارد و آن دشمن برای او کافی می»فرمود: 

 .  [1سپس آن مرد برخاست و رفت. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 [ منتهی اآلمال. 1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284چاپ چهارم  شمیم گل نرگس

 خبر غیبی از مرگ راشد
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حالت »السالم به مردی که اهل افریقیه بود فرمود: گوید: امام باقر علیهابوبصیر می

 « راشد چگونه است؟

آمدم او زنده و تندرست بود و به وقتی که من از وطنم بیرون می»او عرض کرد: 

 « شما نیز سالم رساند.

 « رحمت کند.خداوند او را »حضرت فرمود: 

 « مگر راشد مرد؟»عرض کرد: 

 « آری.»حضرت فرمود: 

 « کی این اتفاق افتاد؟»عرض کرد: 

 « دو روز بعد از بیرون آمدن تو.»حضرت فرمود: 

مگر هر کسی »حضرت فرمود: « به خدا سوگند که مرضی نداشت.»عرض کرد: 

 «د کیست؟راش»از آن حضرت پرسیده شد: « میرد.میرد به سبب مرضی میکه می

هر گاه چنین »سپس فرمود: « از موالیان و محبان ما بود.»حضرت فرمود: 

دانستید که برای ما نیست چشمهائی که ناظر شما باشد و گوشهائی که بشنوند 

اید، به خدا سوگند که بر ما پوشیده نیست حرفهای شما را پس بد چیزی دانسته

نید و خویشتن را عادت به خیر چیزی از اعمال شما! پس ما را جمیعا حاضر بدا

 یبدهید و از اهل خیر بوده و به آن معروف باشید، به درستی که من اوالد و شیعه

 [ . 1« ]کنم.خود را به این مطلب امر می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 [ منتهی اآلمال. 1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 بینی درستخبرهای غیبی و پیش

م الالسکند که: ما در حدود پنجاه نفر، خدمت امام باقر علیهجابر جعفی روایت می

نشسته بودیم که شخصی به نام کثیر النواء که از مغیره بود، وارد شد، پس سالم 

 کرده و نشست. 

کند که با شما مغیرة بن عمران نزد ما در کوفه است و گمان می»سپس گفت: 

ای است که برای شما کافر را از مؤمن و شیعیان را از دشمنان شما معرفی فرشته
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 « کند.می

 « شغل تو چیست؟»السالم فرمود: امام باقر علیه

 « فروشم.گندم می»گفت: 

 « گویی.دروغ می»حضرت فرمود: 

گویی اینطور که می»حضرت فرمود: « فروشم.گاهی اوقات جو نیز می»گفت: 

طلب این م»کثیر تعجب کرد و پرسید: « فروشی.ی خرما مینیست، بلکه تو هسته

 ای کهآن فرشته»السالم فرمود: علیه امام باقر« را چه کسی به شما گفته است؟

شناساند، او به من گفته است که تو دیوانه برای من شیعیانم را از دشمنانم می

 « میری.شوی و سپس میمی

تیم و از ای به دنبال کثیر رفگوید: وقتی که خواستیم به کوفه بیاییم، با عدهجابر می

 سه روز قبل»مایی کردند. او گفت: احوال او پرسیدیم. ما را به سوی پیرزنی راهن

 [ . 1« ]دیوانه شد و مرد.

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 4[ بحاراالنوار ج 1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 خبر دادن از حکومت منصور دوانیقی

 ایای از بندگان خدا روش گمراه کنندهالسالم فرموده است: هر بندهامام باقر علیه

مل عرا بین مردم بنیان نهد، برای او گناهی همانند گناه کسانی است که مرتکب آن 

د کند: در مسجاند بدون آن که از گناه عاملین آن کاسته شود. ابوبصیر نقل میشده

ه السالم نشسترسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم در محضر امام محمد باقر علیه

بودیم که داوود بن سلیمان به زیارت آن حضرت آمد و هنوز حکومت در دست 

مود: چه مانعی هست که دوانیقی به دین ما امیه بود. آن حضرت به داوود فربنی

آید؟ گفت: به سبب عسرت، پریشانی و دلگیری، حضرت فرمود: به زودی نمی

شود با مدتی طوالنی و آن قدر دارای ثروت و پادشاهی شرق و غرب نصیب او می

شود که قبل از او کسی آن قدر نداشته است. سپس داوود برخاست و خبر اموال می

توفیقی من از زیارت یقی داد. او با عجله آمد عذر خواهی کرد و گفت: بیرا به دوان
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دانم که در خدمت شما بنشینم و و مالزمت شما به دلیل آن است که حد خودم را نمی

خواهم که از شما بشنوم. حضرت فرمود: کند میاین خبر را که داوود نقل می

پادشاهی و حکومت به ما  ای دوانیقی گفت: چه موقعهمانگونه است که شنیده

رسد؟ با وجود شما؟ حضرت فرمود: فرزندان شما با حکومت بازی خواهند کرد می

امیه؟ همچنانکه کودکان با گوی. دوانیقی گفت: مدت حکومت ما بیشتر است یا بنی

فرمود: از شما. دوانیقی متعجب و بسیار خوشحال شد، مدتی نگذشت که دولت 

 نقرض شد و دوانیقی حکومت را در دست گرفت. امیه از بین رفت و مبنی

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 از فوت پدر و قتل برادر مرد خراسانیخبر دادن 

شود، مگر آن السالم فرموده است: در دل هیچ انسانی کبر وارد نمیامام باقر علیه

 شود، خواه کم باشد یا زیاد. که عقلش به همان اندازه ناقص می

السالم بودم که کند که: روزی در محضر امام محمد باقر علیهابوبصیر نقل می

به مجلس شریف امام آمد. حضرت از خراسانی سؤال کرد. مردی از خراسان 

پدرت چطور است؟ گفت: یابن رسول هللا به سالمت بود. حضرت فرمود: خداوند 

او را بیامرزد، خراسانی گفت: یابن رسول هللا پدرم فوت شده؟ حضرت فرمود: 

بلی، وقتی تو به جرجان رسیدی پدرت فوت شد. سپس حضرت سؤال کرد برادرت 

است؟ گفت: یابن رسول هللا، الحمدهلل بسالمت بود. حضرت فرمود: او  چطور

ای دارد به نام صالح که در روز شنبه برادر تو را به قتل رسانید و همسایه

خراسانی وقتی این خبر را شنید گفت: انا هلل و انا الیه راجعون و شروع به گریه 

نازل آنان در آخرت بهتر تابی نمود. حضرت فرمود: غمگین مباش که مکردن و بی

باشد و ایشان از دنیا حسرتی در دل ندارند. خراسانی گفت: از منازل دنیای آنها می

یابن رسول هللا هنگام آمدنم پسرم سخت مریض بود و من در کمال ضعف و 

ناتوانی و در نهایت پریشانی او را گذاشتم و آمدم حال او چطور است؟ حضرت 

ه و کامال سالم است و عمویش دخترش را به او عقد فرمود: بیماری وی خوب شد

او در آورده است و زمانی که تو برگردی خداوند به او پسری داده است به نام علی 

باشد. خراسانی گفت: باشد اما پسرت از دشمنان ما میکه از محبان و شیعیان ما می

احتیاجی نیست  رسانم. فرمود:یابن رسول هللا اگر اجازه بدهی او را به قتل می
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 فالنی که از دوستان و معتقدان مخلص ما است او را به قتل خواهد رساند. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282 اکبرپور؛ الف چاپ اول منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا

 خبر فوت در خواب

السالم فرموده است: مسلمان با مسلمان برادر است. حق ندارد برادر امام باقر علیه

 برادرش را دشنام دهد و او را از حق خودش محروم کند و به او بدگمان باشد. 

دی مود: مرفرالسالم میاز ابوبصیر نقل شده که گفت: شنیدم حضرت صادق علیه

در چند میلی مدینه بود، در خواب دید که کسی به او گفت: برو به جنازه حضرت 

دهند. مرد آمد و السالم نماز بخوان که فرشتگان او را در بقیع غسل میباقر علیه

 دید آن حضرت وفات نموده است. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 خدا رحمتش کند

السالم فرموده است: علم میوه بهشتی است و به هنگام ترس همدم امام باقر علیه

 ی رفیق است.انسان و در سفر دوست او و در تنهای

نقل شده که آن حضرت به مردی آفریقایی فرمود: راشد در چه حال است؟ گفت: 

 زنده و صالح بود که من آمدم و به شما سالم رساند. 

حضرت فرمود: خدا رحمتش کند. مرد گفت: مگر مرده است؟ حضرت فرمود: 

 آری، گفت: کی؟ حضرت فرمود: دو روز پس از خروج تو. و در این حدیث است

 که: همان گونه بود که حضرت فرموده بود. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 ام چیست؟خصوصیات ام
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السالم فرموده است: ای جابر! آیا کافی است که شخص تشیع را به امام باقر علیه

خود نسبت دهد. همین که بگوید، خاندان نبوت را دوست دارد. به خدا سوگند شیعه 

 ما نیست مگر کسی که از خدا بترسد و فرمان خدا را اطاعت کند. 

ه که گفت: جمعی خدمت حضرت السالم روایت شداز حلبی از حضرت صادق علیه

السالم رسیده و گفتند: حد و خصوصیات امام چیست؟ فرمود: حد او باقر علیه

شوید، وی را احترام و تعظیم کنید، به آن چه بزرگ است، وقتی که بر او وارد می

گوید، ایمان آورید و بر اوست که شما را راهنمایی کند و بر او صفتی است که می

توانید زیاد به او نگاه کنید. چون ل شوید از هیبت و اجالل او نمیوقتی بر او داخ

پیامبر صلی هللا علیه و آله و سلم نیز چنین بود و امام بعد از او هم چنین است. 

بیند. شناسد؟ فرمود: آری همان ساعت که آنها را میگفتند: شیعیان خود را می

 گفتند: ما شیعه شمائیم؟ فرمود: آری همه شما. 

فتند: نشانه آن را بیان کن؛ فرمود: از نام خود و پدر و مادر و قبیله شما خبر گ

دهم، گفتند: خبر بده. حضرت خبر داد. گفتند: راست گفتی؛ و نیز از آن چه در می

اش مثل موجودات پاک مثل(نهال )پاک( است که ریشه»)نظر داشتید راجع به آیه 

در هر زمان میوه خود را به اذن  هایش به طرف آسمان است. )وثابت و شاخه

دهم: ما هر چه سؤال کنید خبر می»26دهد( سوره ابراهیم؛ آیه پروردگارش می

دهیم و مراد از درخت پاک ما هستیم. سپس بخواهیم از علم به شیعیان خود می

 . شدیمکند؟ گفتند: به کمتر از این هم قانع میفرمود: همین مقدار شما را قانع می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 خط مشی سیاسی امام باقر

( برگرفته از قرآن و معارف وحی است. های کلی ائمه )عبینش سیاسی و سیاست

های کلی و ی معصومین )ع( در مبانی اصولی و دیدگاهرسول اکرم )ص( و ائمه

ها و معیارهای ارزشی، کمترین اختالف و تمایزی با یکدیگر ندارند. پیام مالک

ها راه یابد. قوانین الهی باید بر تمامی ی ملتتوحید باید در زمین و در میان همه

امع حکمفرما شود. تبلیغ دین و تالش برای اعتالی کلمة هللا باید همواره جو

استمرار یابد. پیشبرد اهداف دین باید متکی بر استدالل و منطق باشد. موانع 

گسترش حق، باید از میان برداشته شود. حکومت و رهبری دینی و دنیایی جامعه، 
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اختیار صالحان قرار گیرد. به عنوان نیرومندترین ابزار اصالح امت، باید در 

ر ناپذیرویارویی و مبارزه با عناصر مفسد و حاکمان ستمگر، ضروری و اجتناب

ی ایمان باشد است. عزت، قدرت و نیروی برتر علمی و عملی باید در اختیار جبهه

 و.. 

های سیاسی ی آرا و ایدهها همه نقطه نظرهای مشترک معصومین )ع( در زمینهاین

نمایاند که ی زندگی ایشان، این واقعیت را میاست. با این حال، مطالعهاجتماعی  -

های سیاسی و موضعگیری علیه حکام عصر خط مشی امامان )ع( در جریان

 خویش متفاوت بوده است. 

این تفاوت از آن جهت است که شرایط زمان، نیازها، مشکالت، امکانات و 

ای که در یک زمان است. شیوه های اجتماعی و تاریخی همواره متغیرضرورت

ترثیر و چه بسا ضروری است و کارآیی دارد، ممکن است در زمان دیگر بی

ای که در یک دوره، مفید و کارساز است، چه بسا در عصر و زیانبار باشد. وسیله

ی واحد و بینشی شرایطی دیگر، لغو و بیهوده شناخته شود. امامان، با این که ایده

اند، ولی به خاطر اختالف شرایط محیطی و اهداف سیاسی داشتهیکسان نسبت به 

های های معنوی و مادی جامعه، شیوهزیستی خود و تفاوت نیازها و اولویت

 اند. متفاوتی را به کار گرفته

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 خلفای معاصر با امام باقر

اند، برخی ی زندگی امام باقر )ع( بر مسند حکومت تکیه زدهخلفایی که در دوره

اند و بعضی پس از امامت وی. راندهمیقبل از دوران امامت آن حضرت، فرمان 

ی کربال حضور داشته و در سنین سه، با توجه به این که امام باقر )ع( در صحنه

توان گفت که خلفای معاصر آن حضرت تا قبل از [ می1چهارسالگی بوده است، ]

سفیان، یزید بن معاویه، معاویة بن یزید، امامت وی عبارتند از: معاویة بن ابی

العاص، عبدالملک بن مروان. فساد و تزویر و جنایات ن بن حکم بن ابیمروا

معاویه و فرزند ناصالحش یزید، نیازی به یادآوری ندارد. از سوی دیگر امام باقر 

برده است؛ چه )ع( در دوران حکومت آن دو در دوران طفولیت به سر می
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ادامه نیافت و امام حکومت ننگین یزید پس از معاویه بیش از سه سال و چند ماه 

گذشته است. معاویة باقر )ع( در این مقطع حدود شش یا هفت سال از سن وی می

سال داشت، تن به حکومت نداد و اصوال با روش  22بن یزید که هنگام مرگ پدر 

پدر و جدش مخالف بود و اشتیاقی به حکمرانی و فرمانروایی نداشت و پس از 

 .  [2مدتی اندک بدرود حیات گفت. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 211؛ تذکرة الخواص 144/  5سعد [ طبقات ابن1]

 . 125/  6ر اثی؛ کامل ابن22/  2؛ مروج الذهب 286/  6[ تاریخ طبری 2]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 خدا از چه زمانی بوده است

السالم پرسید: مرا خبر ده که خدای متعال از چه نافع بن ازرق از امام باقر علیه

زمانی بوده است؟ حضرت فرمود: وای بر تو! تو خبر ده مرا که از چه زمانی 

نبوده است تا من خبر دهم که از چه زمانی بوده است؟ پاک و منزه است خدایی که 

 از است و همتا و فرزندی نگیرد. نیپیوسته بوده و همیشه باشد، یگانه و بی

 السالم قال: أخبرنی عن هللا عزوجل متی کان؟ سرل نافع بن األرزق أباجعفر علیه

فقال له: ویلک! أخبرنی أنت متی لم یکن حتی اخبرک متی کان، سبحان من لم یزل 

 [ . 1و ال یزال فردا صمدا لم یتخذ صاحبة و ال ولدا ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 ، عن االحتجاج. 2ح  286ص  2[ بحاراألنوار، ج 1]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 از خلق مخلوق میدانست یکتاست؟خدا پیش 
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السالم عرض کردم: فدایت گردم؛ اگر صالح بدانید به فضیل گوید: به امام باقر علیه

دانست که یکتاست؟ من یاد بدهید که آیا خدا پیش از آن که مخلوق را بیافریند می

زیرا دوستان شما در این مورد اختالف کرده، برخی گویند:: پیش از آن که 

انجام »به معنی « داندمی»ا بیافریند عالم بود، برخی دیگر گویند: مخلوقی ر

داند که پیش از خلقت اشیاء یگانه بوده است، و اینها است، خدا امروز می« دهدمی

گویند: اگر ثابت کنیم که او همیشه به یگانگی خود عالم بوده است در واقع در می

 ایم. ازل با او چیز دیگری ثابت کرده

 دانید به من چیزی بیاموزید که از آن تجاوز نکنم. ن! اگر صالح میآقای م

 حضرت نوشت: خداوند تبارک و تعالی همیشه عالم است. 

 فرماید: ی مجلسی رحمة هللا در بیان این حدیث شریف میعالمه

یعنی: تعلق علم باری تعالی به چیزی « دهد استداند به معنی انجام میمی»این که 

آن چیز و تحقق آن است، اگر او همیشه عالم بوده، همیشه فاعل هم موجب وجود 

 بوده و در ازل چیزی با او بوده است. 

کند، و کشف آن چیز نوعی با این که: تعلق علم به چیزی کشف آن چیز را طلب می

نماید، و هر چیزی که برای غیر باری تعالی حاصل حاصل شدن آن را طلب می

 شود. شود. پس، از فعل او میمستند به او می شده و وجود داشته باشد

 ایم. بنابراین، در ازل چیزی را برای او ثابت کرده

پس حضرت در جواب این شبهه فرمودند: خداوند همیشه عالم است، ولی حضرت 

به بیان فساد این دلیل توجهی نفرمودند، و این یا به خاطر روشن بودن آن است، یا 

وار نیست در این مباحثی که مربوط به ذات و صفات باری این که بیاموزد که سزا

ها از درک آن تعالی است وارد شوند، زیرا که این مباحث از مباحثی است که فهم

 کوتاه و گامها در آن متزلزل است. 

باید دانست که از ضروریات مذهب این است که باری تعالی همیشه عالم به همه 

است، و در این مورد  -که تغییری در علم او باشد کال و جزءا، بدون این  -اشیاء 

اند. جمهور حکماء مخالف نموده و علم به جزئیات را از حضرت احدیت نفی نموده

 انگیزی دارند. ی قدیمی نیز در این مورد روشهای شگفتفالسفه

العطار، عن أبیه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن سعید، عن القاسم بن محمد، 

 [ قال: 2[ ، عن فضیل بن سکرة ]1صمد بن بشیر ]عن عبد ال

السالم: جعلت فداک؛ ان رأیت أن تعلمنی هل کان هللا جل ذکره قلت ألبی جعفر علیه

یعلم قبل أن یخلق الخلق أنه وحده؟ فقد اختلف موالیک، فقال بعضهم: قد کان یعمل 

علم انما معنی ی تبارک و تعالی أنه وحده قبل أن یخلق شیئا من خلقه، و قال بعضهم:
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یفعل فهو الیوم یعلم أنه ال غیره قبل فعل األشیاء، فقالوا: ان أثبتنا أنه لم یزل عالما 

برنه ال غیره فقد أثبتنا معه غیره فی أزلیته، فان رأیت یا سیدی! أن تعلمنی ما ال 

 أعدوه الی غیره. 

 [ . 2فکتب: ما زال هللا عالما تبارک و تعالی ذکره. ]

ء یوجب أی: أن تعلق علمه تعالی بشی« یعلم یفعل»السالم: انما معنی علیه بیان: قوله

ء ء و تحققه، فلو کان لم یزل عالما کان لم یزل فاعال فکان معه شیوجود ذلک الشی

 فی األزل. 

نحو  ء یستدعیء، و انکشاف الشیء یستدعی انکشاف ذلک الشیأو تعلق العلم بشی

لغیره سبحانه مستند الیه فیکون من فعله، فیکون  حصول له، و کل حصول و وجود

السالم برنه لم یزل عالما، و لم یلتفت الی ء من فعله. فرجاب علیهمعه فی األزل شی

بیان فساد متمسک نافیه، اما لظهوره أو لتعلیم أنه ال ینبغی الخوض فی تلک المسائل 

 هام و تزل فی األقدام. المتعلقة بذاته و صفاته تعالی، فانها مما تقصر عنه األف

ثم اعلم! أن من ضروریات المذهب کونه تعالی عالما أزال و أبدا بجمیع األشیاء 

کلیاتها و جزئیاتها من غیر تغیر فی علمه تعالی، و خالف فی ذلک جمهور الحکماء 

 فنفوا العلم بالجزییات عنه تعالی، و لقدماء الفالسفة فی العلم مذاهب غریبة. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

ه السالم، ل[ العرامی العبدی، موالهم کوفی، ثقة ثقة، روی عن أبی عبدهللا علیه1]

 کتاب: قاله النجاشی. 

لة، و فتح الکاف المشددة، و الراء المهملة و الهاء، األسدی [ بضم السین المهم2]

 االمامی، یظهر من بعض الروایات حسن حاله. 

 . 26ح  84ص  6[ بحاراألنوار، ج 2]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 د

 دخالت بیجا و خواسته هرکس
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 لینی در کتاب شریف کافی آورده است: مرحوم ثقة اال سالم ک

روزی بین امام محمد باقر علیه السالم و بین یکی از نوه های امام حسن مجتبی 

 علیه السالم اختالفی واقع شد. 

شخصی، به نام عبدالملک گوید: من اختالف آن حضرت و پسر عمویش را شنیدم، 

ون خواستم در آن جهت صلح و اصالح خدمت امام باقر علیه السالم رفتم و چ

 زمینه صحبت کنم، حضرت فرمود: آرام باش و در کار ما دخالت نکن. 

جریان ما همانند آن شخص است که در بنی اسرائیل دارای دو دختر بود، یکی از 

 آن ها را به عقد کشاورزی و دیگری را به عقد کوزه گری در آورد. 

زی پدر به دیدار دختر و پس از آن که هر دوی آن ها به خانه شوهر رفتند، رو

 داماد کشاورزش رفت و احوال آنان را جویا شد؟ 

دختر گفت: شوهرم زراعت کرده است و نیاز به آبیاری دارد، اگر خداوند باران 

بفرستد حال ما خوب است. سپس به منزل دیگر دختر و دامادش رفت و احوال آنها 

و آن ها را بیرون گذاشته تا را پرسید؟ دختر گفت: شوهرم تعدای کوزه ساخته است 

خشک شده و آماده کوره شوند، چنانچه باران نیاید حال ما خوب خواهد بود؛ پدر 

ضمن خداحافظی، دست به سوی آسمان بلند کرده و گفت: خدایا، تو خود به احوال 

هر دوی آن ها و همچنین به مصلحت ایشان آگاه تر می باشی. بعد از آن، حضرت 

 [ . 1ین هستیم و چنین گوئیم.]فرمود: ما نیز چن

همچنین تاریخ نویسان به نقل از سدیر صیرفی آورده اند، که گفته است: به زیارت 

کعبه الهی مشرف شده بودم، در آن جا امام محمد باقر علیه السالم را مالقات کردم، 

حضرت دست مرا گرفت، و روی به جانب کعبه نمود و اظهار داشت: ای سدیر! 

شده اند که به زیارت این کعبه سنگی آمده و اطراف آن طواف نمایند؛ مردم موظف 

و آن گاه بایستی نزد ما اهل بیت رسالت آیند و ایمان و عقاید خود را بر ما عرضه 

 دارند تا ما آن ها را راهنمائی و هدایت نمائیم. 

ز هر سپس امام علیه السالم اشاره به سینه خویش نمود و فرمود: همانا والیت ما ا

چیزی مهم تر و بلکه اساس و بنیان هر چیزی است. و پس از آن، افزود: ای 

نبودند و مردم را به گرد خود  -ابوحنیفه و سفیان ثوری  -سدیر! اگر آن دو نفر 

جمع نکرده و آن ها را به بی راهه منحرف نمی کردند؛ ما فرصت مناسبی در این 

ین و منافع دنیا و آخرتشان راهنمایی سفر حج می یافتیم، که مردم را به حقایق د

 [ . 2کنیم و نسبت به تمام امور مادی و معنوی آشنا و آگاهشان سازیم.]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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 پی نوشت ها: 

 . 65، ح 21، ص 8فروع کافی: ج  [1]

 . 2، ح 212، ص 1[ اصول کافی: ج 2]

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 دو سؤال درباره قیامت

 مرحوم شیخ مفید و دیگر بزرگان به نقل از عبدالرحمن زهری آورده اند: 

مراسم حج و زیارت خانه خدا،  هشام بن عبدالملک در یکی از سال ها، جهت انجام

تکیه زده  -به نام سالم  -وارد مسجدالحرام شد، در حالی که بر یکی از غالمانش 

 بود. 

امام محمد باقر علیه السالم در گوشه ای از مسجدالحرام نشسته و مشغول دعا و 

 مناجات بود. 

ین سالم به هشام گفت: ای امیرالمؤ منین! این شخص محمد بن علی بن الحس

علیهماالسالم است. هشام اظهار داشت: آیا این همان کسی است که اهالی عراق 

دلباخته و شیفته او هستند؟ سالم در پاسخ به هشام، گفت: آری. هشام گفت: به نزد او 

در آن مدتی که  -برو؛ و به او بگو که خلیفه، هشام گوید: مردم در روز قیامت 

چه خوراکی دارند و چه می آشامند؟ پس  -مشغول بررسی و محاسبه اعمال هستند 

هنگامی که غالم نزد امام باقر علیه السالم آمد و سؤال هشام را مطرح کرد، 

حضرت فرمود: هنگامی که مردم محشور می شوند، در صحرای محشر چشمه 

هائی است، که از آن می خورند و می آشامند تا وقتی که از حساب و بررسی 

سالم، جواب حضرت را برای هشام بازگو کرد، هشام با  اعمال فارغ آیند. وقتی

شدت ناراحتی گفت: هللا اکبر! و آن گاه دوباره سالم را فرستاد تا از حضرت 

باقرالعلوم علیه السالم سؤال کند: چه چیزی مردم را از خوردن و آشامیدن باز می 

ر آتش دوزخ دارد؟ امام علیه السالم در پاسخ فرمود: آن هنگامی که خالفکاران د

قرار گیرند، بیشتر اشتهاء پیدا می کنند و سپس خطاب به مؤمنین کرده و گویند: 

 [ . 1أفیضوا علینا منالماء أو مما رزقکم هللا.]

یعنی؛ یا مقداری آب و یا مقداری از آنچه که خداوند به شما روزی داده است، به ما 

ریح و روشنگرانه امام علیه هم عنایتی کنید. در این موقع هشام، با شنیدن جواب ص

 [ . 2السالم ساکت شد و دیگر حرفی نزد.]

------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 54[ سوره ی اعراف: آیه 1]

، احتجاج 16، ح 622، ص 64، بحاراالنوار: ج 282مفید: ص  [ ارشاد شیخ2]

 . 242، ش 122، ص 2طبرسی: ج 

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 دو محور خطر

های بنیانی رسالت پیامبران و امامان فراخوانی به طهارت و تقوا از مسؤولیت

ای است که بر اساس ی بنیان شده؛ جامعهای که بر وحی الهباشد. جامعهمی

گذاری شده است. این جامعه در باورهای حق و اخالق کریمه و رفتار پسندیده پایه

ابعاد گوناگون اعتقادی و اخالقی و رفتاری باید پاک و منزه از هر آالیندگی باشد. 

دم رهبران الهی در بعد باورها، باورهای حق توحیدی را شفاف و مبرهن برای مر

بازگو نمودند. در بخش اخالق با گفتار و رفتار خویش جامعه را به اخالق بلند و 

پسندیده وحیانی توجه دادند. در بعد رفتار نیز از هر گونه رفتارهای ناهنجار پرهیز 

 سازند. دهند. خطرها و مواضع آسیب را آشکار میمی

به آن دو بازگشت دارند، السالم دو محور خطر را که سایر خطرها باقر العلوم علیه

های دنیایی در جهت دستیازی به دهد. این دو محور خطر یکی خواستههشدار می

ناپذیر است، طلبی آن پایانهای غیر مشروع، که فزونمال و منال دنیا از راه

های نفسانی در جهت ترمین غرایز جنسی از راههای باشد. دیگری خواهشمی

 نکوهیده و ناپسند. 

باشند. سعادت پاکدامنی افراد از این دو محور ها می، موضع گزش انساناین دو

های بینند. انسان اگر این دو موضع را حراست نماید و بتواند خواهشآسیب می

 نفسانی خویش را در این دو محور کنترل کند، برترین عبادت را انجام داده است. 

فرماید: هیچ ین گونه است که میالسالم در این راستا ارهنمون باقر العلوم علیه

های نفسانی نیست، ما من عبادة افضل عندهللا عبادتی برتر از پاکی شکم و خواهش

 السالم و[ این تعبیر در روایات فراوان از باقر العلوم علیه1من عفة بطن و فرج. ]

خورد. چون امامان دیگر و نیز رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم به چشم می

موضع خطر حساس است؛ هشدار در این راستا فراوان است. انسان مؤمن همواره 

باید این دو محور را حراست و پاسداری کند، تا آسیب متوجه تقوا و طهارتش 
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 نشود. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 8[ اصول کافی، باب العفة، حدیث 1]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 دستیابی به والیت امامان تنها در پرتو عمل

ان مگران و رهزنان اندیشه و ایبا توجه به اینکه والیت معانی مختلف دارد و توجیه

کنند. ائمه )ع( خود، معنای والیت راه مردم، گاهی از آن سوء استفاده کرده و می

 اند. رسیدن به آن را کامال روشن ساخته

اند که حقیقت والیت هم شامل محبت است و هم در احادیث به تفصیل بیان داشته

 ی اهل والیت و برخورداری از نجات وشامل اطاعت و اما راه رسیدن به درجه

سعادت، تنها گفتار ظاهری و ادعای محبت و پیروی نیست، بلکه تنها در پرتو 

تواند به والیت واقعی دست یابد و خود را عمل صحیح و شایسته است که مؤمن می

 پیرو و دوست ائمه بداند. 

امام باقر )ع( به جابر فرمود: ای جابر! آیا همین که کسی ادعا کند شیعه است و ما 

ی ما نیست مگر کسی که وست دارد، کافی است! به خدا سوگند، شیعهاهل بیت را د

ند شواز مخالفت خدا بپرهیزد و او را اطاعت کند. ای جابر! شیعیان ما شناخته نمی

ی خداوند، روزه، نماز، ی تواضع، خشوع، امانتداری، یاد همارهمگر به وسیله

 گوید: به امام عرضبر مینیکی به والیدن، رسیدگی به همسایگان تهیدست و... جا

کردم: اگر به راستی شیعه باید چنین خصوصیاتی داشته باشد، اکنون کسی را با 

شناسم! امام فرمود: هان ای جابر! مواظب باش که این ی این اوصاف نمیهمه

های مردم(، راه تو را منحرف های گوناگون )افکار نادرست رایج میان گروهروش

که کسی بگوید علی )ع( را دوست دارم و والیتش را  نسازد. این کافی نیست

ام، ولی اهل عمل نباشد! چه این که پیامبر )ص( برتر از علی )ع( است و پذیرفته

اگر کسی بگوید پیامبر )ص( را دوست دارم ولی از روش پیامبر )ص( پیروی 

باشید  هنکند، این گونه محبت کمترین ترثیری به حال او ندارد! پس تقوای الهی داشت

و به آنچه خداوند امر کرده گردن نهید، میان خداوند و هیچ فردی، خویشاوندی 

سی که ترین آنان است... کنیست. محبوبترین بندگان نزد خداوند، باتقواترین و مطیع
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مطیع خدا باشد ولی ما است. و کسی که معصیت خدا کند، دشمن ما است، به 

های و بازداشتن خویش از ارزشوالیت راهی نیست جز از طریق عمل به 

 [ . 1ها. ]زشتی

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

ا اهل یقول بحبنجعفر )ع( قال: یا جابر! ایکتفی من ینتحل التشیع ان [ عن ابی1]

البیت! فوهللا ما شیعتنا اال من اتقی هللا و اطاعه و ما کانوا یعرفون یا جابر اال 

بالتواضع و التخشع و االمانة و کثرة ذکر هللا... و ما تنال والیتنا اال بالعمل و الورع. 

 . 25/  2اصول کافی 

آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ 

 .1225چاپ دوم 

 دعا و تسلیم در برابر خدا

تشویق به اصرار و پافشاری در دعا، در حقیقت برای این است که انسان ارتباط 

امل ی تکبیشتر و مداومتری با خدای خویش داشته باشد و این ارتباط مداوم، زمینه

ی ه اینکه در نتیجهروحی، اخالقی و عملی او را فراهم سازد و فرد، خدایی شود. ن

اصرارهای فراوان، انسان خویش را از خداوند، طلبکار دانسته و در صورت عطا 

هایش، احساس یرس و نارضایی کند. امام باقر )ع( برای تذکر نشدن درخواست

های خویش و آنچه دوست دادن این حقیقت به مؤمن، فرموده است: ما برای خواسته

خواهیم ولی زمانی که خالف انتظار و کنیم و از او میداریم، به درگاه خدا دعا می

[ 1کنیم. ]آرزوی ما چیزی رخ داد، با درخواست خداوند و انتخاب او مخالفت نمی

ی امید و ایمان و تداوم های مهمی برای حفظ روحیه. در این رهنمودها، درس

. ل نگنجدها در این مجازندگی در آرامش روحی نهفته است که تحلیل و تفصیل آن

ی دور شدن از شویم که انسان معاصر در نتیجهو همین اندازه یادآور می

ها و های معنوی و رها کردن دعا و نیایش و اعتماد و دلبستگی به ساختهارزش

های بشری، دچار بحران روحی عمیق و سرخوردگی از زندگی شده است. نه یافته

لی که سخنان امام باقر )ع( در از خویش راضی است و نه از خدای خویش! در حا

 ای است کامل، برای درمان این مشکل بشری. آنچه آوردیم نخسه

------------------------------------------------------------------------------

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

عو هللا فیما نحب، فاذا وقع الذی نکره لم نخالف هللا عزوجل فیما [ الباقر )ع(: ند1]

 . 116/  12؛ احقاق الحق 182/  2احب. حلیة االولیاء 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 دینداری در غم و شادی

 ؤمن را چنین بیان داشته است: های مدر روایتی دیگر امام )ع( نشانه

همانا مؤمن واقعی کسی است که وقتی خشنود و سرخوش است، خوشحالی و 

شادابی و نشاط او را به گناه و باطل نکشاند، و هنگامی که ناراحت و غمگین و 

ها او را از سخن حق دور نسازد! مؤمن واقعی کسی خشمناک است، این ناراحتی

ی حق قتدار، به تعدی و تجاوز رو نیاورد و از دایرهاست که به هنگام قدرت و ا

 [ . 1بیرون نرود! ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

الذی اذا رضی لم یدخله رضاه فی اثم و ال جعفر )ع( قال: انما المؤمن [ عن أبی1]

باطل، و اذا سخط لم یخرجه سخطه من قول الحق، والذی اذا قدر لم تخرجه قدرته 

 . 226/  2الی التعدی الی ما لیس له بحق. اصول کافی 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 عالمدو خصلت 

 [ . 1الیکون العبد عالما حتی ال یکون حاسدا لمن فوقه والمحقرا لمن دونه. ]

ای عالم نباشد تا اینکه به باال دست خود حسد نبرد و زیردست خود را هیچ بنده

 خوار نشمارد. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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 پی نوشت ها: 

 . 216[ تحف العقول، ص 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 دشنام گو، مبغوض خداست

 [ . 1ان هللا یبغض الفاحش المتفحش. ]

 د. آبرو را دشمن دارخداوند، دشنام گوی بی

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 214[ تحف العقول، ص 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 دعا کردن در سحر

ان هللا عزوجل یحب من عباده المؤمنین کل عبد دعاء فعلیکم بالدعاء فی السحر الی 

طلوع الشمس فانها ساعة تفتح فیها أبواب السماء، و تقسم فیها األرزاق، و تقضی 

 [ . 1فیها الحوائج العظام. ]

د که بسیار ای را دوست دارهمانا خداوند عزوجل از میان بندگان مؤمنش آن بنده

دعا کند، پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب، زیرا آن ساعتی است 

که درهای آسمان در آن هنگام بازگردد و روزیها در آن تقسیم گردد و حاجتهای 

 بزرگ برآورده شود. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 228، ص 6[ اصول کافی ، ج 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 
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 دعا برای دیگران

[ . دعایی که بیشتر 1أوشک دعوة و أسرع اجابة دعاء المرء ألخیه بظهر الغیب.]

رسد، دعا برای برادر دینی است در رود و زودتر به اجابت میامید اجابت آن می

 پشت سر او. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 241ص  6[ اصول کافی، ج 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 دورویی و دوزبانی

بئس العبد عبد یکون ذا وجهین و ذا لسانین، یطری أخاه شاهدا و یرکله غائبا، ان 

ای که دو رو و دو زبان ای است آن بنده[ . بد بنده1ه و ان ابتلی خذله. ]أعطی حسد

باشد، در حضور برادرش او را ستایش کند، و در پشت سر، او را بخورد! اگر 

 دارا شود بر او حسد برد و اگر گرفتار شود، دست از یاری او بردارد. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

السالم هم . این حدیث از امام حسن عسکری علیه62، ص 6[ اصول کافی، ج 1]

 نقل شده است. 

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286.  

 دست نکشیدن از حق

ای از قریش حاضر زرارة بن اعین گوید: ابوجعفر امام باقر )ع( در تشییع جنازه

شدند، من نیز در خدمتش بودم، عطاء بن ابی رباح از جمله حاضران بود، زنی در 

کرد، عطاء به آن زن گفت: ساکت شو و کشید و ناله میپشت جنازه ضجه می

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

گردم، زن ساکت نشده، عطا برگشت. من به ر میصدایت بلند نشود وگرنه من ب

امام باقر )ع( گفتم: عطاء برگشت. فرمود: چرا؟ گفتم: زن ساکت نشد او نیز 

برگشت. حضرت فرمود: به تشییع جنازه ادامه بده، ما اگر باطلی را با حق دیدیم و 

 ایم. به خاطر باطل، دست از حق برکشیدیم حق مسلمان را ادا نکرده

میت خوانده شد، ولی میت به امام عرض کرد: برگردید خدا شما را  چون نماز

کند، امام برگشت، من به او گفتم: صاحب رحمت کند، که آمدن، شما را ناراحت می

جنازه اجازه دادند برگردید، من هم با شما کار خصوصی دارم، فرمود: به راهت 

رگردیم. بلکه از این عمل ایم تا با اجازه او بادامه بده ما با اجازه او نیامده

ایم به اجر و فضل خدا برسیم، انسان هر قدر پشت سر جنازه باشد همان خواسته

 [ . 1برد.]قدر اجر می

عطاء بن ابی رباح از آخوندهای درباری بود که بنی امیه بسیار تعظیمش 

زدند: کسی جز عطاء حق فتوا دادن ندارد کردند، حتی در میان مردم جار میمی

او نباشد عبدهللا بن ابی نجیح فتوا خواهد داد، عطاء یک چشم، پهن بینی، و  اگر

بسیار سیاه رنگ بود چنانکه ابن جوزی در تاریخش گفته است )مرآت العقول( 

یعنی ظاهرش مثل باطنش چرکین و تنفر آور بود. این گونه ناکسان بودند که 

را از سعادت باز داشتند و ها در آورده و مردم های وحی را به صورت خرابهخانه

 با روسیاهی خدای خویش را مالقات کردند. 

این مطلب نیز قابل دقت است که منصور خلیفه ستمگر عباسی مالک بن انس را 

در مکه مالقات کرد، و از او در بسیاری از مسائل سؤالهای و از فشاری که عامل 

ی بنویس که مردم را وادار به مدینه به او وارد آورده بود، اعتذار نمود و گفت: کتاب

عمل به آن کنم، تا نظام واحد شریعتی به وجود آید و همه بر یک مفتی گرد آیند، 

ولی به شرط آن که از علی بن ابی طالب در آن کتاب چیزی نقل نکنی، مالک به 

چیزی از علی )ع( نقل نکرد. )االمام الصادق و « موّطر»شرط او عمل کرد و در 

(. در این کتاب که شامل هزار و هفتصد و بیست 555ص  2عه: ج المذاهب االرب

حدیث است، از عبدهللا بن عمر صد و پنج حدیث، از ابن شهاب زهری صد و 

پانزده حدیث، از ابوهریره پنجاه حدیث، از عایشه چهل و هشت حدیث و از علی 

 علیهمبن ابی طالب )ع( تنها پانزده حدیث نقل شده و از حضرت فاطمه و حسنین 

 السالم حتی یک حدیث هم نقل نشده است. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 
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 . 122 - 121ص  2[ کافی: ج 1]

باقر؛ سید علی قریشی؛ برگرفته از کتاب  منبع: فضائل و سیره فردی امام محمد

 خاندان وحی 

 درهم و شناخت افراد

ود مندی خالسالم( رفتم و از حاجتجابر بن یزید گفت: به نزد امام محمد باقر )علیه

مدتی نگذشته بود « . ای جابر! درهمی ندارم تا به تو دهم»شکایت کردم؛ فرمود: 

ای خواند و حضرت به غالم خود صیدهکه کمیت شاعر، به نزد آن حضرت آمد و ق

ی کمیت گفت: اگر اجازه بدهید قصیده« ای بیاور و به کمیت بدهبرو بدره»فرمود: 

برو و »دوم را هم بخوانم، او قصیده را خواند و حضرت به غالم خود فرمود: 

را  ی سومیکمیت دوباره گفت: اگر اجازه بدهید قصیده« ای برای کمیت بیاوربدره

اش را خواند، دوباره حضرت به غالم خود فرمود: ای شما بخوانم. او قصیدههم بر

ها را قبول نکرد و گفت: سوگند به کمیت بدره« . ای برای کمیت بیاوربرو و بدره»

ام، به جز این که ی دنیوی، به مدح شما شعر نگفتهخدا! من به خاطر مال و فایده

ردن حق، منظوری به جز این نداشتم، خداوند بر من واجب کرده است برای ادا ک

ها را به جای خود ای غالم! بدره»امام در حق کمیت، دعای خیر نمود و فرمودند: 

وقتی کمیت رفت، گفتم: فدایت شوم، به من فرمودید که درهمی ندارید « . برگردان

تا به من دهید، ولی برای کمیت، بیشتر از هزار درهم دستور دادید. فرمودند: بلند 

ها را آورد، برو من وارد آن اتاق شدم و درهمی ندیدم شو و به اتاقی که غالم درهم

 دست« . این معجزه و کرامتی است که بیان نکرده بودم»و برگشتم. امام فرمود: 

مرا گرفت و دوباره به همان اتاق برد و پای مبارکشان را بر زمین زد، ناگهان 

ای »بود، ظاهر شد. به من فرمود:  چیزی مانند گردن شتر که از طالی خالص

ها اعتقاد داری، فاش جابر! این معجزه را به جز برادران با ایمان که به ایمان آن

نکن. این چیزی است که خداوند به ما قدرت داده است؛ هر چه بخواهیم اتفاق بیفتد 

  [ .1« . ]توانیم بکشیمی استواری به هر طرف که بخواهی، میو زمین را با همه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 .118، ص 2[ منتی اآلمال، ج 1]
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محمدرضا راشدی؛ -منبع: سیره و زندگانی حضرت امام محمد باقر؛ لطیف راشدی

 . 1282ان چاپ اول الهوتی

 درهم و دینار غیبی

 السالم رسیدم.گوید: من نیازمند شدم به خدمت باقر العلوم علیهجابر بن یزید می

نیاز خود را مطرح ساختم. امام فرمود در نزد ما چیزی نیست. در این هنگام کمیت 

اسدی )شاعر اهل بیت )ع( وارد شد و اجازه خواست در منزلت اهل بیت شعر 

د، امام اجازه دادند. وی قصیده خود را خواند امام به خادم خویش فرمان داد، بگوی

درهم(  14444داخل اتاق شود و برای وی صله بیاورد. خادم یک کیسه درهم )

خواهد قصیده دیگری را بخواند، امام کند. کمیت از امام اجازه میتقدیم کمیت می

ود، برای بار سوم کمیت اجازه شدهد، کیسه دوم درهم نصیب کمیت میاجازه می

دهد و کیسه سوم را نصیب خویش طلبد، حضرت اجازه میسرودن شعر می

دارد من برای درهم و دینار شعر نگفتم و سازد. در این هنگام کمیت اظهار میمی

دهد کیسه ها را به داخل اتاق پذیرد. امام به خادم خویش دستور میدرهم ها را نمی

 گرداند. ه ها را بر میبرگرداند، وی کیس

تنگی کردم که چگونه امام به من اظهار گوید، من در خویش احساس دلجابر می

شود، در حالی که به کمیت سه نوبت درهم صله دادند! وقتی کرد درهم یافت نمی

اظهار کردم حضرت فرمود، جابر وارد اتاق شوید وقتی وارد آن اتاق شدم، چیزی 

 از گشتم. حضرت فرمود ما چیزی از تو پنهان نساختیم. نیافتم. به نزد حضرت ب

آن گاه حضرت دست مرا گرفته به داخل اتاق برد، پای خویش را بر زمین زد، من 

دیدم چیزی همانند گردن شتر، طال از زمین بیرون آمد. آن گاه به من فرمود جابر 

 رادران خویشنگاه کن، این حقایق را ببین، لیکن هیچ فردی جز افراد مطمئن از ب

را از این حادثه با خبر مساز و بدان که خدا به آن چه ما اراده کنیم ما را توانمند 

ساخته است و بدان زمام و اختیار زمین به دست ماست، ان هللا اقدرنا علی ما نرید. 

[1 . ] 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 226، دالئل االمامه، ص 222[ اختصاص، ص 1]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 
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 دیدن شخص از پشت دیوار و نجات او از زیر باران

السالم مشتاق شدم، پس به دیدن امام باقر علیه گوید: منعبدهللا بن عطای مکی می

به طرف مدینه حرکت کردم در شبی که داخل مدینه شدم هوا سرد بود و باران 

ی آن بارید. من خیس شده و سرما خورده بودم. نصف شب به درب خانهمی

در این موقع شب، نباید مزاحم بشوم و در این امر »حضرت رسیدم، با خود گفتم: 

دم که در دهلیز بخوابم تا روز شود و یا آنکه درب را بکوبم. با خود در این مردد بو

درب خانه را بر »فرمود: فکر بودم که آواز آن حضرت را شنیدم که به کنیزی می

پس کنیز درب را گشود « عبدهللا بن عطا بگشا که خیس شده و سرما خورده است.

 [ . 1و من به خدمت آن حضرت مشرف شدم. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 [ کشف الغمه. 1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 شوددیوارها مانع دید امام نمی

ی حضرت امام محمد باقر گوید: روزی به درب خانهابوالصباح کنانی می

ای السالم رفته و درب را کوبیدم، کنیز خدمتکار آن حضرت که پستان برجستهعلیه

 داشت بر درب خانه آمد. 

ن بر درب خانه به آقای خود بگو که م»من دست خود را بر پستان او زدم و گفتم: 

مادرت »ناگهان صدای مبارک آن حضرت از داخل خانه بلند شد که: « باشم.می

 « برایت نباشد! داخل شو.

به خدا سوگند که این حرکتم از روی هوسرانی »پس به داخل خانه رفتم و گفتم: 

 « نبود و من در این کار قصدی نداشتم مگر زیاد شدن یقینم.

برید که این دیوارها مانع و حائل بر اگر گمان میراست گفتی! »حضرت فرمود: 

شود پس بین ما و شما چه فرقی شود چنانکه بر دیدگان خودتان میدیدگان ما می

 [ . 1« ]خواهد بود؟! پس بپرهیز از اینکه دیگر مثل این عمل را بجای بیاوری.

------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 [ منتهی اآلمال. 1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 های زردستگیری دزدان واقعی و برگردان کیسه

السالم بودم و با سلیمان بن خالد گوید: در خدمت امام باقر علیهحمزه میعاصم بن 

 « این دو دزد هستند.»رفتیم. دو شخص پیدا شدند، حضرت فرمود: به جائی می

به باالی »پس به غالمان امر فرمود که هر دو را نگاه داشتند و به سلیمان گفت: 

کیسه زر سر به مهر شده وجود  این کوه برو، در آنجا غاری است و در آن غار دو

 « دارد، آنها را نزد من بیاور.

سلیمان رفت و آن دو کیسه را آورد. چون به مدینه برگشتیم دیدیم حاکم جمعی را به 

السالم به حاکم جرم دزدی گرفته و مشغول شکنجه کردن آنها بود. امام باقر علیه

ها حاضر بود پس یسهصاحب یکی از آن ک« دست از این مردم بردار.»فرمود: 

ی دوم بعد از سه روز دیگر خواهد صاحب کیسه»مال او را تسلیم نمود و فرمود: 

الحمدهلل که دست من »پس دست دزدان را بریدند. یکی از آن دزدان گفت: « آمد.

در خدمت پسر رسول خدا صلی هللا علیه و آله و سلم بریده شد و این ماجرا به 

اهل  تو از»السالم به او فرمود: مود. حضرت امام باقر علیهو توبه ن« قیامت نیفتاد.

و آن مرد بعد از بیست سال به « بهشت هستی و دست تو پیش از تو به بهشت رفت.

 رحمت خدا رفت. 

ی دیگر که فردی نصرانی بود آمد و حاکم او را به در روز سوم صاحب کیسه

 ود را سر به مهر دید. ی خالسالم فرستاد و او کیسهخدمت امام باقر علیه

و ا« خواهی به تو خبر بدهم که در این کیسه چیست؟!می»آن حضرت به او گفت: 

دو هزار دینار در کیسه قرار دارد که هزار »حضرت فرمود: « خبر دهید.»گفت: 

دینار آن مال تو و هزار دینار دیگر مال شخص دیگر به نام محمد بن عبدالرحمن 

خواند. در دهد و بسیار نماز میاشد و بسیار صدقه میباست و آن مرد خیری می

 « رسد.همین ساعت نیز به دنبال تو می

ایمان آوردم به »آن مرد نصرانی چون این معجزات را از آن حضرت دید، گفت: 

دهم که محمد بن عبدهللا صلی آن خدائی که به غیر از او خدائی نیست و گواهی می
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برداری اوست و تو امام واجب االطاعت هستی و فرمانهللا علیه و آله و سلم رسول 

 « تو بر مردمان واجب است.

 [ . 1ی منزل خود شد. ]ی خود را برداشت و روانهسپس کیسه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 [ کشف الغمه. 1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 دستور به معرفت حقیقی ائمه

السالم فرموده است: فرزندان بشر با صالحیت اخالقی پدران خود از امام باقر علیه

 مانند. ن میخطر انحراف مصو

السالم از شخصی احوال راشد کند که: روزی امام محمد باقر علیهابوبصیر نقل می

رساند. حضرت را پرسیدند. آن مرد گفت: راشد زنده، تندرست و شما را سالم می

فرمود: خداوند او را رحمت کند، آن شخص گفت: یابن رسول هللا مگر راشد فوت 

ردن او مرض و بیماری نیز نیست، ابوبصیر کرده است؟ فرمود: بلی و علت م

گوید: گفتم: یابن رسول هللا راشد چگونه آدمی بود؟ فرمود: او مردی از شیعیان می

بینیم و به دانید و ما از دور و نزدیک میو محبان و موالیان ما بود و اما شما نمی

م و چه شنویغیبت و حضور شما آگاهیم و مناجات و ادعیه و حکایات شما را می

شناسید. به خدا قسم هیچ چیز از حال بدی است برای شما اگر ما را اینگونه نمی

افعال و اعمال شما بر ما مخفی و پوشیده نیست، پس شما باید ما را حاضر بدانید و 

های خود را به خیر عادت دهید و از اهل خیر باشید و از اهل خیر شناخته نفس

رستی که من و شما اوالد شیعیان را به اینها امر شوید و به خیر معروف گردید. بد

 کنم. می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 دعوت به باطل
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السالم فرموده است: خدای متعال ایمان را بر چهار پایه قرار داده، بر امام باقر علیه

 صبر و یقین و عدالت و جهاد. 

کند که: هنگامی که اسماعیل بن و از موسی به عبدهللا بن حسن در حدیثی نقل می

 مد بن عبدهللا بنالسالم را به بیعت با محعبدهللا بن جعفر و حضرت صادق علیه

السالم حسن دعوت کردند، و هر دو امتناع کردند، اسماعیل به حضرت صادق علیه

عرض کرد: تو را به خدا! به یاد داری که روزی من در خدمت پدرت، محمد بن 

السالم رسیدم، و دو حله زرد در برداشتم؛ پس مدتی در من نگریست و علی علیه

 یی؟ گرسپس گریه کرد. گفتم: چرا می

رود و دو بز در کشند و خونت هدر میفرمود: برای این که تو را در پیری می

دهد و کسی به جنگند )یعنی در خونخواهی تو خصومتی رخ نمیخون تو با هم نمی

خیزد(. گفتم: این واقعه چه وقت است؟ فرمود: وقتی که تو را طلب خون تو بر نمی

ن لوچ )چپ چشم( نامبارک قومش را که به باطل دعوت کنند و نپذیری و هرگاه آ

السالم نسبت دارد، دیدی که بر منبر پیامبر صلی هللا علیه و آله و به آل حسن علیه

خواند و نام عاریت بر خود نهاده )یعنی خود را سلم نشسته و مردم را به خود می

 هنامد( پس دیدار خویش را با فامیلت تازه کن و وصیت خود را بنویس کامام می

السالم فرمود: آری؛ تا آن شوی؟ حضرت صادق علیههمان روز یا فردا کشته می

جا که گفت: پس به خدا! قبل از عصر برادر زادگانش، پسران معاویة بن عبدهللا بن 

 جعفر بر او وارد شدند و پامالش کردند تا او را کشتند. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 دیوار معلق ماند

السالم فرموده است: کسی که تنبلی را پیشه خود ساخت از پرداخت امام باقر علیه

ماند و اشخاص تنگ حوصله و دور از مدارا در برابر حق میحقوق دیگران باز 

 صبرند. بی

کند که فرمود: مادرم کنار دیواری السالم نقل میابوصباح از حضرت باقر علیه

نشسته بود، دیوار شکست و صدای شدیدی کرد. مادرم دست به جانب آن دراز کرد 

ر راب شدن مرذون نیستی؛ دیواو گفت: نه به حق پیامبر صلی هللا علیه و آله تو به خ

 در هوا معلق ماند تا مادرم از زیر آن گذشت و پدرم صد دینار برای او صدقه داد. 
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------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282مام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول منبع: معجزات ا

 میرددر گمراهی می

دانی که فردا السالم فرموده است: امروز را غنیمت شمار، چه میامام باقر علیه

کار به دست کیست. از جمله آن چه جابر روایت کرده، و حدیثی از حضرت باقر 

: آن حضرت خبر داد که کثیر النوا کند که حاصلش این است کهالسالم نقل میعلیه

میرد، و چنان شد )که از دشمنان آن حضرت و بتری مذهب بوده( به گمراهی می

که حضرت فرموده بود و هم او بود که به حضرت گفت: من گندم فروشم و 

 حضرت فرمود: دروغ گفتی: بلکه هسته خرما فروش هستی. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 .1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 دعا برای پرنده

السالم فرموده است: کسی که جای بدنامی برود، هدف تهمت خواهد امام باقر علیه

 هر که آماج تیر تهمت شد، چون کمان قامتش همیشه خم است. بود، 

 السالم در سفرو از آن چه جابر جعفی روایت کرده که گفت: با حضرت باقر علیه

حج هم کجاوه بودم، ناگاه یک قمری آمد و بر چوبه محمل او نشست و نغمه آغاز 

این قمری به  کرد. من خواستم او را بگیرم. حضرت فریاد زد: آرام ای جابر! که

ه کند کبیت پناه آورده است. گفتم: چه شکایتی دارد؟ فرمود: چنین اظهار میما اهل

های او را آید و جوجهگذارد و ماری میسه سال است در این کوه تخم می

کند که دعا کنم: خدا او را بکشد و من دعا کردم، خدا او خورد. از من تقاضا میمی

 را کشت. 

سحر فرا رسید، حضرت فرمود: ای جابر! پیاده شو؛ پیاده شدم و  رفتیم تا هنگام

مهار شتر را گرفتم، آن حضرت پیاده شد و از راه منحرف شد و متوجه باغ 

ریگزاری شد و ریگها را از چپ و راست عقب کرد و گفت: خدایا! ما را سیراب 

پیدا  صافی و پاک کن؛ ناگاه سنگی چهار گوش سفید، پیدا شد، آن را کند، چشمه آب
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شد، از آن وضو گرفتیم و خوردیم، سپس از آن جا کوچ کرده و هنگام صبح 

هایی رسیدیم؛ نزدیک نخل خشکی رفت و فرمود: ای ها و نخلنزدیک مزرعه

هایش نخل! از آن چه خدا در تو آفریده به ما اطعام کن. درخت نخل کج شد تا میوه

یک اعرابی آن جا بود، گفت: تا در دسترس ما قرار گرفت و از آنها خوردیم. 

بیت دروغ نبند؛ هیچ امروز ساحری چنین ندیده بودم، فرمود: ای اعرابی به ما اهل

ایم؛ و خدا یک از ما ساحر و کاهن نیست، بلکه ما اسمی از اسمهای خدا را آموخته

 شود. کنیم مستجاب میدهد و دعا میخوانیم، مرادمان را میرا به آن می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 دعا در حق کمیت

السالم فرموده است: مؤمن کسی است که اگر خشنود شد، خشنودیش امام باقر علیه

 شود. او را به گناه نیفکند و اگر به خشم افتاد از گفتن حق خارج نمی

السالم در حق کمیت دعا کرد، چون که دشمنان آل نقل شده که: حضرت باقر علیه

ری شده بود، در همه راهها خواستند او را بگیرند و بکشند، کمیت متوامحمد می

گروهی را مرمور کرده بودند که اگر مخفیانه بیرون رفت، او را بگیرند و بکشند. 

هنگامی که کمیت در تاریکی شب بیرون آمد و خواست در راهی برود، شیری پیدا 

شد و مانع شد؛ خواست از راه دیگر برود، باز شیر جلوگیری کرد و گویا اشاره 

او برود. عاقبت شیر همراه کمیت رفت تا از شر دشمنان نجات کرد که همراه می

 یافت. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 .1282اول  منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ

 دیوار مانعی برای ما نیست

السالم فرموده است: بد برادری است آن برادر دینی که در روز امام باقر علیه

توانگری اظهار دوستی کند و در روز تنگدستی از تو ببرد. حافظ رجب برسی در 

کند که گفت: بر در خانه حضرت باقر کتاب مشارق االنوار از میسر نقل می
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م ایستادم، دختری پنج وجبی بیرون آمد؛ من دست بر سر او گذاشتم. السالعلیه

پدر؛ اگر دیوارها چشم ما را از حضرت از کنج خانه فریاد زد: داخل شو ای بی

کند، ما و شما کرد، چنان که چشم شما را از دیدن ما منع میدیدن شما منع می

 مساوی بودیم. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 دختران امام باقر

السالم. این بانو با علی بن محمد از یک ام والد یعنی از اول: زینب بنت محمد علیه

 اند. یک کنیز زرخرید بوده

 ولده بود. السالم. مادر این مخدره نیز امسلمه بنت محمد علیهدوم: ام

ابن شهر آشوب در کتاب مناقب خود راجع به فرزندان حضرت باقرالعلوم 

السالم دارای هفت فرزند بوده حضرت امام محمد باقر علیه نویسد:السالم میعلیه

 ی فرزندان آن بزرگوارکه پنج نفر از آنان پسر و دو نفر از ایشان دختر بودند. همه

السالم قبل از حضرت باقر از دنیا رفتند. شیخ مفید در به جز حضرت صادق علیه

دق برادر ابو ینی نگارد، جناب عبدهللا بن محمد با حضرت صاکتاب ارشاد می

یعنی از یک پدر و مادر بودند. عبدهللا بن محمد مردی بود که بفضیلت و 

بزرگواری معروف و مشهور بود.روایت شده که عبدهللا بن محمد نزد شخص از 

بنی امیه رفت. آن شخص نابکار در نظر داشت که وی را مسموم نماید. عبدهللا بن 

بگذار تا برای خدا یار و معین تو باشم و  محمد به او گفت: مرا نکش، مرا آزاد

ی مظلوم را زادهشفیع تو شوم؟ آن شخص بدبخت این سخن را نپذیرفت و آن امام

ی قبور اوالد امامان نگارد: از جملهمسموم نمود. در کتاب روضات الجنات می

کاشان  یالسالم است که خارج از بلدهالسالم قبر سید علی بن محمد الباقر علیهعلیهم

زاده احمد را که فرزند علی بن زاده مشهد معروف و مشهور است. قبر امامبه امام

ی خواجو است ای که جادهی اصفهان در محلهالسالم باشد در بلدهمحمد الباقر علیه

السالم را نگارد. مورخین شرح حال مابقی فرزندان حضرت باقرالعلوم علیهمی

 اند. ننوشته

نگارد: علماء حسب و نسب عموما متفقند که از حضرت طالب میدر کتاب عمدة ال

السالم غیر از حضرت امام جعفر صادق فرزندی به جای نماند امام محمد باقر علیه
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و کسی که خود را از غیر طریق امام صادق به حضرت باقرالعلوم نسبت دهد یقینا 

 گوید. دروغ می

لسالم فززندی به جای نماند مگر از اهمچنان که از پسران حضرت امام حسین علیه

بن موسی الرضا حضرت علی بن الحسین علیهماالسالم و نیز از حضرت علی

السالم. و نیز از حضرت فرزندی به یادگار نماند جز حضرت امام محمد تقی علیه

السالم فرزندی السالم غیر از حضرت مهدی موعود علیهامام حسن عسکری علیه

 به جای نماند. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

(؛ محمد جواد نجفی؛ کتابفروشی اسالمیه چاپ 2منبع: ستارگان درخشان )جلد 

 . 1224پنجم 

 دو نمونه از نهی از منکر امام باقر

گوید: در کوفه به یکی از بانوان، قرائت قرآن یاد می دادم، روزی در ر میابوبصی

یک موردی با او شوخی کردم، پس از مدتی در مدینه به محضر امام باقر 

کسی که در جای خلوت گناه کند، »السالم رسیدم، مرا سرزنش کرد و فرمود: علیه

بود که به آن بانو گرداند، آن چه سخنی خداوند نظر رحمتش را از او بر می

 السالم به مناز شدت شرم، سرافکنده شدم و توبه کردم، امام باقر علیه« گفتی؟!

[ 1«. ]مراقب باش که دیگر تکرار نکنی و با زنان نامحرم شوخی ننمایی»فرمود: 

السالم روزی به در ی امام باقر علیه. ابوصباح کنانی یکی از شاگردان برجسته

ی امام به پشت در آمد تا در را زد، یکی از کنیزان خانه خانه آن حضرت آمد، و

و به موالیت بگ»ی او زد و گفت: در را باز کند، ابوصباح با دست بر سینه برآمده

)به این ترتیب با نهادن دست بر سینه او گناه کرد(. در همین هنگام امام « من هستم.

  السالم در میان خانه با صدای بلند فرمود:باقر علیه

 « ای مادر مرده! وارد خانه شو.»ادخل ال ام لک: 

م خواستقصد گناه نداشتم، بلکه می»ابوصباح وارد خانه شد و به امام عرض کرد: 

« بیفزایم.« ها اطالع دارید یا نه؟که آیا از پشت پرده»بر ایمانم در مورد شما 

گیرند، ما را میپندارید که این دیوارها جلو دید گویی، اگر میراست می»فرمود: 

گیرند، پس بین ما و شما چه فرق است، بپرهیز که بار چنان که جلو دید شما را می

 [ . 2« ]دیگر چنین گناهی را مرتکب نشوی.
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 . 262، ص 64[ بحار، ج 1]

 . 252، ص 2[ کشف الغمه، ج 2]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

منبع: نگاهی بر زندگی امام باقر؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ مطهر چاپ دوم 

1224 . 

 دعوت به پایمردی در طریق حق

ی حق و مکتب حق، بی تردید گاه مواجه با مشکالت حمایت از راه حق، اندیشه

جویی و حقگویی، انی رویارو با منافع شخصی انسان. حقبیرونی خواهد بود و زم

انگیزد و زمانی باعث گاه کینه و عداوت حق ستیزان را علیه انسان بر می

شود. امام باقر )ع( به پیروان خود محرومیت وی از برخی مزایا و امیال می

های راه حق، از آن دست بردارند! و داد که مبادا به خاطر سختیهشدار می

فرمود: نفست را بر طریق حق و سخن حق، شکیبا و استوار بدار؛ زیرا کسی می

که چیزی از حق را )به خاطر مشکالت آن( انکار کند و از آن چشم بپوشد، دو 

[ . و 1ها را در طریق باطل خواهد چشید ]چندان آن مشکالت و مرحومیت

بر طریق حق و  فرمود: پدرم هنگام وفاتش به من سفارش کرد... ای فرزندم!می

 [ . 2سخن حق شکیبا باش و صبر کن، هر چند تلخ و ناگوار باشد ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

نع شیئا فی حق اعطی فی الباطل مثلیه. تحف [ اصبر نفسک علی الحق فانه من م1]

 . 124/  28؛ بحار 214العقول 

[ اوصانی ابی حین حضرته الوفاة... ای بنی! اصبر علی الحق و ان کان مرا. 2]

 . 186/  24؛ بحار 24/  21مشکاة االنوار 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225وم چاپ د

 دمیدن در روح چگونه است

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

السالم در مورد معنی کالم خدا که و نیز محمد بن مسلم گوید: از امام باقر علیه

پرسیدم که آن دمیدن چگونه بوده « و در او از روح خویش دمیدم»فرماید: می

 است؟ 

حضرت فرمود: روح مانند باد، متحرک است، و این که گوهر اشیاء روح نامیده 

زیرا نامش از ریح )باد( مشتق شده است، و چرا بر لفظ روح بیان کرده  شده،

 است؟ 

چون روح همجنس با ریح است، و چرا )خدای متعال( به خودش نسبت داده است؟ 

ی روحها برگزیده و ممتاز ساخته است، چنان که از میان چون او را بر بقیه

نسبت به پیامبری از میان ی من، و ها، یک خانه برگزیده و فرموده: خانهخانه

ی اینها آفریده شده و ساخته ی پیامبران فرموده: خلیل من، و مانند اینها، و همههمه

ی اوست، آنها را پرورش داده و امور آنها را تدبیر نموده و پرداخته و پدید آمده

است. غیر واحد من أصحابنا، عن األسدی، عن البرمکی، عن الحسین بن الحسن، 

عن القاسم بن عروة، عن عبدالحمید الطائی، عن محمد بن مسلم قال:  عن بکر،

[ کیف 1السالم عن قول هللا عزوجل: )و نفخت فیه من روحی( ]سرلت أباجعفر علیه

هذا النفخ؟ فقال: ان الروح متحرک کالریح، و انما سمی روحا، ألنه اشتق اسمه من 

مجانس للریح، و انما أضافه الی الریح، و انما أخرجه علی لفظة الروح، ألن الروح 

نفسه، ألنه اصطفاه علی سائر األرواح، کما اصطفی بیتا من البیوت فقال: بیتی، و 

قال الرسول من الرسل: خلیلی، و أشباه ذلک، و کل ذلک مخلوق مصنوع محدث 

 [ . 2مربوب مدبر. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 21[ الحجر: 1]

، عن معانی األخبار: 1ح  28ص  41، و ج 2ح  11ص  6[ بحاراألنوار: ج 2]

 . 12ص 

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 ر
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 اضی به رضای اور

چهار پنج نفر جمع شدیم و به راه افتادیم. در طول راه به یکی از همراهان گفتم 

و نیز ا« . بهتر است چیزی برایش بخریم و ببریم، دست خالی رفتن خوب نیست»

ی آن ی دوستان گفت و توافق کردیم مقداری میوه از بازار بخریم. تا خانهبه بقیه

اش رسیدیم خدمتکار مانده بود. هنگامی که به در خانهاستاد بزرگ راه زیادی ن

 آمد. گفتم: آقا تشریف دارند؟ داشت از خانه بیرون می

 بله.  -

 اند. ای از دوستان برای عیادت فرزندتان آمدهبرو بگو عده -

م السالخدمتکار به داخل برگشت و پس از چند لحظه ما را به حضور امام باقر علیه

با دیدن امام سالم کردیم و او نیز با خوش رویی پاسخ گفت. وقتی راهنمایی کرد. 

اش نشست. آرام و قرار حال بیمارش را پرسیدیم غم و اندوه بیشتری بر چهره

فهمیدیم او در حالی تاب بود. حق هم داشت، ما که پدر بودیم مینداشت و بسیار بی

ی که عالج است، مریضی فرزند برای پدر خیلی سخت است، مخصوصاً مرض

ها را تحمل کنند، ولی حتی خاری ناپذیر باشد. پدر و مادر حاضرند بیشترین سختی

به پای فرزندشان فرو نرود. با دیدن چنین وضعی فقط چند دقیقه نشستیم و صالح 

ی من دوستان هم برخاستند و پس ندانستیم بیشتر از آن مزاحم امام شویم. با اشاره

برای فرزند امام خداحافظی کردیم و بیرون آمدیم. در  از آرزوی سالمتی و بهبودی

 آری،»آن یکی گفت « . دیدید امام چقدر ناراحت بود؟»راه یکی از دوستان گفت 

سر کوچه از همدیگر خداحافظی « . کند!اگر این کودک طوری شود او چه می

 اش را در پیش گرفت. کردیم و هر کس راه خانه

به  غلتیدم،م و در رختخواب از این پهلو به آن پهلو میآن شب تا دیر وقت بیدار بود

ه گذشتم کفکر آن کودک مریض بودم تا سرانجام خوابم برد. روز بعد از کوچه می

ی امام ای از زنان توجهم را جلب کرد. صدا از خانهصدای زاری و شیون عده

. خدمتکار امام بود. سراسیمه خود را به آن جا رساندم. در خانه باز بود و وارد شدم

را که دیدم پرسیدم: خدا بد ندهد، چه شده؟ چشم هایش پر از اشک شد و گفت: 

 مریض فوت کرد. 

 انا هلل و انا الیه راجعون، امام کجاست.  -

خواهید تسلیت بگویید در اتاقش نشسته است و مهمان دارد شما هم اگر می -

م دست در گردنش انداختم و تسلیت گفتتوانید بروید و امام را ببینید. با دیدن امام می

اش برخالف دیروز آرام است و و از خدا برایش صبر طلبیدم، اما وقتی دیدم چهره
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شود بسیار تعجب کردم، گفتم:ای امام اثری از پریشانی دیروز در او دیده نمی

بزرگوار، دیروز که فرزندتان مریض بود خیلی بی تاب و نگران بودید، امام 

ر گذشته و به رحمت خدا رفته، انتظار داشتیم حالتان از دیروز هم بدتر اکنون که د

 بینیم، حکمتش چیست. باشد، ولی شما را با رویی گشاده می

ما نیز مثل هر پدری دوست داریم عزیزانمان سالم و بدون درد باشند، اما زمانی  -

ریم و در پذیکه امر خداوند سر رسید و تقدیر خدا قطعی شد خواست خدا را می

ان اندیشیدیم انسبرابر اراده و مشیت الهی تسلیم و راضی هستیم. در راه با خود می

ای مطیع در برابر حکم چقدر باید دریا دل باشد تا در اوج عواطف انسانی روحیه

ای برای من اتفاق افتاده بود تا چند روز حال خداوند داشته باشد، اگر چنین مسرله

اما او قلبی داشت که با وجود اندوه فراوان همچون دریایی  کردم،خود را درک نمی

[ 1آرام و پر ابهت بود، در دلم به این مکتب انسان ساز و پیشوای آن آفرین گفتم. ]

 . 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 224، ص 2[ کافی، ج 1]

منبع: حیات پاکان)داستانهایی از زندگی امام محمد باقر(؛ مهدی محدثی؛ بوستان 

 .1285کتاب چاپ دوم 

 رابطه امام شناسی و خداشناسی

اظهار این عقیده که پیامبر )ص( و امامان معصوم )ع( راه معرفت و عبادت 

ی توحیدی منافات ندارد؛ زیرا آمیز نیست و با عقیدهو مبالغه خدایند سخنی گزاف

خداوند خود خواسته است که انبیا پیام او را به خلق برسانند، و خود خواسته است 

تا اوصیای پیامبر، به هدایت و رهبری خلق بپردازند و آنان را به آیات الهی توجه 

عت را بر ایشان تشریح کنند. دهند و قرآن را به ایشان تعلیم داده، قوانین شری

ی ریزش ی حرکت ابرها، و ابرها را وسیلهخداوند همچنان که بادها را وسیله

ها و سیراب گشتن ی رویش گیاهان و جوشش چشمهباران و باران را وسیله

ها ی هدایت و تکامل انسانتشنگان قرار داده است، انبیا و اوصیای معصوم را مایه

ش و بندگان قرار داده است. و همچنان که عوامل طبیعی، ی میان خویو واسطه

ی فیض و رحمت الهی بر خلقند؛ رهبران الهی )پیامبر و اوصیای او( نیز واسطه
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 هایند. ی هدایت مردم و رسیدن فیض عظیم الهی به انسانواسطه

امام صادق )ع( به این حقیقت تصریح کرده و فرموده است: خداوند امتناع دارد از 

ن که امور جهان از طریقی، جز طریق عوامل و اسباب جریان یابد. از این رو ای

برای هر چیزی، سبب خاصی قرار داده است و برای هر سببی، شرحی تعیین 

کرده و برای هر شرح، علمی مقرر داشته و برای هر علم، راهی روشنگر معین 

بشناسد و به خدا نموده است. خدا را کسی خواهد شناخت که این راه روشنگر را 

ره نخواهد برد، کسی که به راه صحیح شناخت ره نبرد. این راه گویا و روشنگر، 

 [ . 1رسول اکرم )ص( و ما امامان معصوم هستیم. ]

 امام باقر )ع( در ترسیم این واقعیت فرموده است: 

کسی که رهبر الهی نداشته باشد، مانند گوسفندی است که از گله و شبان خود جدا 

ته و تمام روز را به حیرت و سرگردانی از این سو به آن سو رود. چون شب گش

ها ملحق شود و تا صبح در خوابگاه فرا رسد، گله را با شبان مشاهده کند و به آن

ها بیارمد، اما همین که صبح گردید، از آن شبان و گله نیز احساس غربت و آن

، هر شبانی که او را ببیند، او را به ناآشنایی کرده و جدا شود و باز سرگردان بماند

جمع خود خواند، ولی او بیمناک و ترسان از هر شبان بگریزد تا به دام گرگ 

گرفتار شود. به خدا سوگند! کسی که از امت اسالم، بدون رهبری آشکار و عادل 

به سر برد گمگشته و گمراه است و اگر بر این حال بمیرد، بر کفر و نفاق مرده 

 اما مراد است. )و 

از امام، امام عادل الهی است و نه هر پیشوایی( همانا پیشوایان جور و پیروان 

 [ . 2ایشان، از دین خدا بر کنارند، خود گمراهند و مردم را نیز گمراه کنند!... ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ عن ابی عبدهللا )ع( انه قال: ابی هللا ان یجری االشیاء اال باسباب؛ فجعل لکل 1]

ء سببا، و جعل لکل سبب شرحا، جعل لکل شرح علما، و جعل لکل علم بابا شی

نحن. اصول  ناطقا، عرفه من عرفه و جهله من جهله، ذاک رسول هللا )ص( و

 . 2، کتاب الحجة، باب معرفة االمام، حدیث 1کافی، ج 

[ کل من دان هللا عزوجل... و ال امام له من هللا... مثله کمثل شاة ضلت عن 2]

راعیها و قطیعها فهجمت ذاهبة و جائیة یومها؛ فلما جنها اللیل بصرت بقطیع غنم 

د! من اصبح من هذه االمة ال امام مع راعیها فحنت الیها و اغترت بها... وهللا یا محم
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، کتاب الحجة، 1له من هللا عزوجل ظاهر عادل اصبح ضاال تائها... اصول کافی ج 

 . 1باب معرفة االمام، حدیث 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 رابطه علم امام با لزوم اطاعت از او

االمر است. و ی از دالیل قرآنی علم امام، فرمان خداوند به اطاعت از اولییک

تواند بر شاهان و فرمانروایان معمولی منطبق االمر به دالیل عقلی و نقلی، نمیاولی

 هایی فاسد و دنیاخواه و ضدگردد. زیرا به گواهی تاریخ، بیشتر فرمانروایان انسان

ه خداوند، اطاعت آنان را بر مؤمنان واجب ساخته اند و عقال محال است کدین بوده

االمر امامان باشد. روایاتی بسیار در این زمینه وارد شده است که مراد از اولی

هایی وجود دارد باشند. زیرا در اینان مالکمعصومین و اوصیای پیامبر )ص( می

و عمل و ها هم در بعد عبادت باشند، این مالکی اطاعت و پیروی میکه شایسته

اخالق مطرحند و هم در بعد علم و معرفت به خدا و قوانین شریعت و آنچه برای 

 هدایت بشر الزم است. 

امام باقر )ع( در روایتی دقیقا به این استدالل تصریح کرده است که اصوال میان 

ی صاحبان امر مالزمه وجود دارد. زیرا از نظر وجوب اطاعت و علم گسترده

نیست که خداوند بر بندگان خود اطاعت بی چون و چرای فردی عقل قابل پذیرش 

ی بایسته را را واجب کرده باشد که آن فرد خود گرفتار جهل و حیرت باشد و همه

نداند. بیان امام باقر )ع( چنین است: به خدا سوگند! امکان ندارد که عالم )کسی که 

شد، برخی مسایل را خداوند اطاعت از او را واجب ساخته است( گرفتار جهل با

تر از این است که بداند و برخی را نداند، خداوند برتر و توانمندتر و با کرامت

اطاعت از فردی را بر مردم الزم گرداند ولی علوم آسمان و زمین را از او دریغ 

 [ . 1کند و پنهان دارد. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

ء و [ سمعت اباجعفر )ع( یقول: ال وهللا ال یکون عالم جاهال ابدا، عالما بشی1]

ء ثم قال: هللا اجل و اعز و اکرم من ان یفرض طاعة عبد یحجب عنه جاهال بشی

 . 242/  1: ال یحجب ذلک عنه. اصول کافی علم سمائه و ارضه ثم قال
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منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 رابطه انسان با خدا

ای برای حضور های گذشته یادآور شدیم، شناخت و معرفت، زمینهچنانکه در فصل

 در میدان عمل و سازندگی و تکامل است. 

خاصیت و چراغی است که در تنهایی شی که به عمل در نیامیزد، ابزاری بیدان

 سوزد! می

توان به اکنون، سخن در این است که اگر عمل تجلی گاه علم است و از عمل می

 های عمل کدام است؟ درستی دانش پی برد، میدان

 توان سه میدان عمده، برای عمل در نظر گرفت. در یک نگرش، می

 ی انسان با خدا. رابطه -1

 ی خویش. مسؤولیت انسان درباره -2

 روابط انسان با مردم و جامعه.  -2

ای ها و رهنمودهای فراوان دارد که به گوشهامام باقر )ع( در این سه زمینه، درس

 از آن ذخایر ارزشمند، خواهیم پرداخت. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 راه تقرب به پروردگار

 فرماید: امام باقر )ع( می

سمانی برده شد به پروردگار هنگامی که پیامبر اکرم )ص( به معراج و سیر آ

 خویش عرض کرد: 

 پروردگارا! مؤمنان نزد تو چگونه هستند؟ 

خداوند فرمود: ای محمد... انجام واجبات و تکالیف ضروری، محبوبترین چیزی 

کنند و پس از آن نوافل و ی آن خود را به من نزدیک میاست که بندگان به وسیله

ای را شان را دوست بدارم. و هر گاه بندهشود که من ایاعمال مستحبی موجب می
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شوم )یعنی اعضای او الهی دوست بدارم گوش و چشم و زبان و دست او می

روند و آنچه را که دریافت کنند با بینش و بصیرت شوند و جز در راه خدا نمیمی

دهند( این گروه از بندگان اگر دعا الهی خویش، حقیقت و ژرفای آن را تشخیص می

 [ . 1کنم و اگر درخواست کنند به ایشان عطا خواهم کرد. ]اجابت میکنند، 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

علیه و آله قال: یا رب ما حال المؤمن [ الباقر )ع(: لما اسری بالنبی صلی هللا 1]

ء احب الی مما افترضت عندک؟ قال: یا محمد... ما یتقرب الی عبد من عبادی بشی

علیه و انه لیتقرب الی بالنافلة حتی احبه فاذا احببته کنت اذا سمعه الذی یسمع به، و 

عانی بصره الذی یبصر به، و لسانه الذی ینطق به، و یده الذی یبطش بها، ان د

 . 252/  2اجبته، و ان سرلنی اعطیته. اصول کافی 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 راه غلبه بر خشم

امام باقر )ع( برای پیروز شدن انسان بر خشم خویش و فرو نشاندن توفان ویرانگر 

 انی انسان رهنمودهایی داده و فرموده است. های روغضب، با توجه به خصلت

شود و چه بسا آرام نشود تا داخل آتش شود )یعنی غضب انسان گرفتار غضب می

شود( پس هر گاه فردی زند که جهنمی میبر او چیره شده و دست به اعمالی می

نسبت به گروهی خشمگین شد، در صورتی که آن فرد ایستاده است، به سرعت 

را تغییر داده و بر زمین بنشیند، زیرا این کار هجوم شیطان را از  موقعیت خویش

کند( و هر فردی که بر خویشاوندان سازد )و او تسلط بر خویش پیدا میاو دور می

اش خشمگین شد، کسی که مورد خشم قرار گرفته است و یکی از نزدیکان خانواده

زدیکان رحمی با این شیوه به فرد خشمگین نزدیک شده و او را نوازش دهد، زیرا ن

فرماید: خشم و غضب، [ . امام )ع( در روایتی دیگر می1یابند. ]آرامش می

کشد و هنگامی که کسی ای شیطانی است که در قلب فرزند آدم زبانه میشراره

گردد و شیطان در های گردنش متورم میشود، چشمانش سرخ و رگخشمگین می

بیم آن یافتید که خشم بر شما چیره شود بر زمین یابد. پس هر گاه وجودش راه می

 [ . 2شود. ]نشینید، زیرا فشار و هجوم شیطان با این شیوه، کاسته می
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------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 ها:  پی نوشت

جعفر )ع( فقال: ان الرجل لیغضب فما یرضی ابدا حتی [ ذکر الغضب عند ابی1]

یدخل النار، فایما رجل غضب علی قوم و هو قائم فلیجلس من فوره ذلک فانه 

سیذهب عنه رجز الشیطان، و ایما رجل غضب علی ذی رحم فلیدن منه فلیمسه، فان 

 . 242/  2الرحم اذا مست سکنت. اصول کافی 

آدم و ان جعفر )ع(: ان هذا الغضب جمرة من الشیطان توقد فی قلب ابن[ عن أبی2]

احدکم اذا غضب احمرت عیناه و انتفخت اوداجه و دخل الشیطان فیه، فاذا خاف 

احدکم ذلک من نفسه فلیلزم االرض، فان رجز الشیطان لیذهب عنه عند ذلک. 

 . 246/  2اصول کافی 

ت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امام

 .1225چاپ دوم 

 رفق و مدارا با مردم

های مختلف مردم ها و گرایشها و سلیقهانسان در زندگی اجتماعی با روحیه

هایی که با وی هماهنگی ها و گرایشی سلیقهروبرو است و چنانچه بخواهد با همه

ی زندگی بر او تنگ خواهد شد و منزوی ندارند، به مقابله و انکار بپردازد، صحنه

جامعه و حتی اصالح مفاسد مردم،  ی حضور درخواهد گردید. از این رو الزمه

ی آنان است. های جاهالنه و مغرضانهنیازمند رعایت نرمش و تحمل برخی حرکت

فرماید: جبرئیل نزد پیامبر )ص( آمد و گفت: ای محمد! امام باقر )ع( می

[ . یکی 1گوید: با بندگان من مدارا کن. ]فرستد و میپروردگارت تو را درود می

دارا با مردم این است که آنچه از حد درک و استعداد آنان برتر است های ماز زمینه

با ایشان در میان گذاشته نشود، زیرا در میان گذاشتن حقایق واال با کسانی که 

شود. امام ها میجویی آنان با ارزشطاقت و ظرفیت آن را ندارند، موجب ستیزه

 فرماید: باقر )ع( می

چنین آمده است: ای موسی،  -ی خدا با موسی )ع( هادر بخش مناجات -در تورات 

ات پنهان دار و در برخورد با مردم، و در روبرویی با دشمنان من سر مرا در سینه

و دشمنان خودت، مدارا پیشه کن. و رفتاری نداشته باش که بر مال ساختن اسرار 

در زیرا اگر چنین کنی  -من، بدگویی و ناسزاگویی آنان را متوجه من سازی 
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[ . در سخنی دیگر امام 2حقیقت تو نیز در ناسزاگویی همراه آنان خواهی بود. ]

فرماید: خداوند عزوجل رفیق است )رفق و مدارا با خلق دارد( و رفق را می

دهد در برابر جبر و ستیز )هر دوست دارد و پاداشی که در برابر رفق و مدارا می

مثال  -این پیگیری یک هدف ارزشمند [ . بنابر2دهد. ]چند برای خیر باشد( نمی

اگر همراه با رفق و مالیمت و نرمش باشد نزد  -امر به معروف و نهی از منکر 

خداوند محبوبتر از موردی است که همراه با غلظت و خشونت صورت گیرد و چه 

بسا سر آن، ترثیری باشد که رفق و مدارا در کارآیی عمل و برنامه بر جای 

 ه آن حضرت در روایتی دیگر به این نکته اشاره کرده است: گذارد. چنان کمی

رسول خدا فرمود: همانا، رفق، رأفت و نرمش همراه هیچ چیزی نخواهد بود مگر 

افزاید و از هیچ عملی جدا نخواهد بود ی آن میاین که بر وزانت و زیبایی و جاذبه

تی دیگر نیز از [ . در روای6گردد. ]مگر این که موجب عیب و نقص آن عمل می

 رسول خدا )ص( چنین نقل فرموده است: 

شد که هیچ اگر رفق )مالیمت و نرمش با دیگران( مخلوقی مجسم بود، دیده می

 [ . 5های خداوند به زیبایی و نیکویی آن نیست. ]ای از آفریدهآفریده

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ سمعت أباجعفر )ع( یقول: جاء جبرئیل الی النبی )ص( فقال: یا محمد! ربک 1]

 . 114/  2یقرئک السالم و یقول لک: دار خلقی. اصول کافی 

جی هللا عزوجل موسی بن فیما نا -جعفر )ع( قال: فی التوراة مکتوب [ عن أبی2]

یا موسی اکتم مکتوم سری فی سریرتک و أظهر فی عالنیتک  -عمران )ع( 

المداراة عنی لعدوی و عدوک من خلقی و ال تستسب لی عندهم باظهار مکتوم سری 

 . 112/  2فتشرک عدوک و عدوی فی سبی. اصول کافی 

و یعطی علی الرفق جعفر )ع( قال: ان هللا عزوجل رفیق یحب الرفق [ عن أبی2]

 . 111/  2ماال یعطی علی العنف. اصول کافی 

 ء االجعفر )ع( قال: قال رسول هللا )ص(: ان الرفق لم یوضع علی شی[ عن أبی6]

 . 111/  2ء اال شانه. اصول کافی زانه و ال نزع من شی

ما مجعفر )ع( قال: قال رسول هللا )ص( لو کان الرفق خلقا یری ما کان [ عن أبی5]

 . 124/  2ء احسن منه. اصول کافی خلق هللا شی
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منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 های مختلفروش برخورد با طیف

ی اعتنایپرهیز از معاشرت با عناصر ناسالم و ناصالح جامعه، همیشه به معنای بی

مهری نسبت به آنان نیست، چه این که گاهی اتخاذ چنین  و اظهار خصومت و بی

ای در برابر آنان میسر نیست )مثل مواردی که کاری از کارهای اجتماعی به شیوه

ی به ایشان است( و گاهی موجب دست آنان سپرده شده و مؤمن ناگزیر از مراجعه

ت بررسی کرد و ها را نخسشود. بنابراین باید موارد و زمینهپیامدهای ناگوار می

 العملی شایسته از خود نشان داد. سپس در هر مورد عکس

 ای از این مسرله اشاره کرده و فرموده است: امام باقر )ع( به زاویه

گویند سحطی است و در قلب های دو چهره، زبانباز که آنچه میانسان -با منافقان 

الص و سازش کن و محبت خصرفا با زبان و گفتارت، دوستی  -به آن پایبند نیستند 

که ناسازگارترین  -ات را برای مؤمنان قرار ده. و اگر شخصی از یهود و بی شائبه

ی او خوب بجا همنشین تو گردید، آداب همنشینی را درباره -عناصر با مسلمانانند 

 [ . 1آور! ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

[ قال )ع(: صانع المنافق بلسانک. و أخلص مودتک للمؤمن. و ان جالسک 1]

 . 225یهودی فرحسن مجالسته. تحف العقول 

 منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی

 .1225چاپ دوم 

 راستگویی و ادای امانت

علیکم بالورع و االجتهاد و صدق الحدیث و أداء األمانة الی من ائتمنکم علیها برا 

السالم ائتمننی علی أمانة ألدیتها طالب علیهکان أو فاجرا، فلو أن قاتل علی بن أبی

 [ . 1الیه.]

ت به کسی که شما را بر شما باد پارسایی و کوشش و راستگویی و پرداخت امان
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به من  السالمطالب علیهامین بر آن دانسته، نیک باشد یابد. و اگر قاتل علی بن ابی

 امانتی سپرد، هر آینه آن را به او بر خواهم گرداند. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 211[ تحف العقول، ص 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 ریشه گناه، نشناختن خداست

 اش کند. [ . خدا را نشناخته آنکه نافرمانی1ما عرف هللا من عصاه.]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 216[ تحف العقول، ص 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 یدن چشمهروا شدن حاجت پرنده و جوش

السالم فرموده است: قمار ممنوع در اسالم شامل بازی شطرنج و نرد امام باقر علیه

 و سایر اقسام قمار است. 

الم السکند که: وقتی در سفر حج همراه امام محمد باقر علیهجعفی نقل میجابر ابن

و هم کجاوه حضرت بودم، ناگهان یک قمری روی چوب کجاوه نشست و آواز 

دار ن دست دراز کردم که آن را بگیرم حضرت فرمود: ای جابر دست نگهخواند م

و معترض مشو که او به ما پناه آورده است و به ما نیازی دارد. گفتم: یابن رسول 

گوید هر گاه فرزندان من هللا حاجت او چیست؟ فرمود: از ماری شکایت دارد و می

سازد، من برای آن مار دعا د میآید و آنها را طعمه خوخواهند پرواز کنند میمی

کردم و حاجت آن پرنده روا شد و بعد از آن به راه خود ادامه دادیم و شب راه 

رفتیم وقتی نزدیک سحر شد به امر آن حضرت پیاده شدم و افسار آن شتر را می
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گرفتم و حضرت نیز از شتر نزول فرمودند و از راه بیرون رفته و به طرف 

رفتم تا اینکه به زمین ریگزاری پشت سر حضرت میصحرا رفتند من نیز 

گفت: ریخت و میها را به چپ و راست میرسیدیم. حضرت با دست مبارک ریگ

ای سیراب کن، ناگهان دیدم سنگ مربع شکل خدایا ما را با آب زالل و پاکیزه

سفیدی نمایان شد و حضرت آن سنگ را برداشت و آب زالل و خوشگواری ظاهر 

س وضو گرفتیم و آب نوشیدیم و بقدر احتیاج از آن آب برداشتیم و از آنجا گردید سپ

به طرف راه آمدیم وقتی صبح فجر طلوع کرد در اطراف نخلستانی توقف کردیم، 

حضرت به نزدیک درخت خرمایی رسید که خشک شده بود. حضرت فرمود: ای 

. ناگهان دیدم که درخت نخل ما را اطعام کن از آنچه خداوند در تو خلق کرده است

های خود را به طرف ما آویزان آن درخت نخل خشک سبز و بارور گردید و شاخه

کرد و ما آن قدر که میل داشتیم از آنها خوردیم در آنجا یک اعرابی حاضر بود 

السالم دید گفت: در تمام عمر چنین ساحری وقتی این معجزه را از امام باقر علیه

بیت حضرت ی اعرابی ما را تکذیب نکن که ما اهلام. حضرت فرمود: اندیده

د باشرسول اکرم صلی هللا علیه و آله و سلم هستیم و احدی از ما ساحر و کاهن نمی

و امثال آنچه مشاهده کردی اثری اسمای الهی و علوم حضرت پیامبر صلی هللا 

کند و به خواهیم عطا میباشد و ما امنای خدا هستیم آنچه میعلیه و آله و سلم می

 فرماید. کنیم اجابت میآنچه دعا می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 و را برگردانیدروح ا

السالم فرموده است: فروتنی آن است که به هنگام مالقات اشخاص امام باقر علیه

 آغاز به سالم کنی و جدال را ترک کنی، اگر چه حق با تو باشد. 

شیخ ابوعلی حسن بن محمد بن حسن طوسی در کتاب امالی از محمد بن سلیمان از 

السالم رفت خدمت حضرت باقر علیه کند که گفت: مردی از اهل شامپدرش نقل می

کرد؛ تا آن جا که گفت: طولی نکشید که مرد شامی مریض شد و مرض و آمد می

او شدت یافت، چون حالش وخیم شد، ولی خود )متصدی امور خود( را خواند و 

گفت: وقتی که من مردم و جامه روی من کشیدی، برو و از حضرت باقر 

نازه من نماز بخواند و بگو که خودش چنین السالم خواهش کن که بر جعلیه
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ای به وصیتی کرده است. چون نیمه شب شد، گمان کردند که او مرده و پارچه

 رویش کشیدند. 

السالم بعد از نماز به حال هنگام صبح ولی او به مسجد رفت و حضرت باقر علیه

فت تورک )روی یک ران( نشست و به عادت همیشه مشغول تعقیب شد؛ آن مرد ر

و گفت: یا اباجعفر! فالن مرد شامی از دنیا رفته و از شما تقاضا کرده که بر 

اش نماز بخوانید. حضرت فرمود: چنین نیست، سرزمین شام سرد و حجاز جنازه

گرم است و گوشت اهالی اینجا سخت است. برو و در کار او عجله نکن تا من 

شد و او را صدا زد، مرد  بیایم. آن گاه حضرت به منزل مرد شامی رفت و وارد

جواب داد. حضرت او را نشانید؛ مقداری قاووت خواست و به او خورانید. سپس 

اش را خنک کنید و به اطرافیانش فرمود: با غذای سرد دل او را جال دهید و سینه

برگشت. طولی نکشید که مرد شامی سالم شد و خدمت حضرت رسیده و گفت: 

بر مردم هستی و واسطه میان خدا و بندگانی که به  دهم که تو حجت خداگواهی می

رسند؛ و هر که غیر از راه شما برود؛ ناامید و هالک گردد و وسیله تو به خدا می

بسیار از راه به دور افتد. حضرت فرمود: چه چیزی در نظر تو جلوه کرد؟ گفت: 

نیافت دهم که روح خویش را با چشم خود دیدم و چیزی جان مرا باز شهادت می

گفت: روح او را جز این که به گوش خود شنیدم و خواب هم نبودم که کسی می

 برگردانید که محمد بن علی از ما خواسته است. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 ای در اطاقروزنه

السالم فرموده است: طعم زهد در دنیا را با کم کردن آرزوها در کام امام باقر علیه

خود شیرین کن. ابوعلی فضل بن حسن طبرسی در کتاب اعالم الوری از ابوعروة 

 السالم و حضرتوبصیر وارد منزل حضرت باقر علیهکند که گفت: با ابنقل می

ه ای کالسالم شدیم. ابوبصیر که نابینا بود، به من گفت: آن روزنهصادق علیه

بینی؟ گفتم: آری، تو از کجا فهمیدی؟ گفت: حضرت باقر نزدیک اطاق است می

 السالم آن را به من نشان داد و به معجزه آن حضرت آن را دیدم. علیه

------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 ریگ در گوشم فرو رفت

ن خیلی بد است که انسان به چیزی دیگران را السالم فرموده است: ایامام باقر علیه

 تواند آن بدی را ترک کند. نکوهش کند که خودش نمی

السالم از سدیر حسین بن بسطام، و برادرش ابوعتاب در کتاب طب االئمه علیهم

کنند که گفت: ریگی برداشتم و با آن گوش خود را خاراندم، ریگ در گوشم نقل می

دم، بیرون نیامد. اطباء هم نتوانستند آن را از گوشم فرو رفت و هر چه تالش کر

السالم را مالقات کرده و درد خود خارج کنند. پس به حج رفتم و حضرت باقر علیه

السالم فرمود: دست او را بگیر و در را به او گفتم: به حضرت صادق علیه

یزی چروشنایی ببر و در گوش او نگاه کن. آن حضرت گوشم را نگاه کرد و گفت: 

بینم. پدرش فرمود: نزدیک بیا. چون به نزدیک حضرت رفتم، عرض کرد: نمی

خدایا! چنان که ریگ را داخل گوش کردی، بدون رنج و زحمت بیرون آور؛ به من 

فرمود: سه مرتبه این جمله را بگو. چون سه مرتبه گفتم، فرمود: انگشت خود را 

داخل کرده بودم، بیرون آوردم. داخل گوش کن؛ داخل کردم و با همان انگشتی که 

 الحمدهلل رب العالمین. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

  .1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 رسیدگی به محرومان

اند: هرگز شنیده نشد که نیازمندی نیازش را به آن ی امام باقر )ع( گفتهدرباره

حضرت اظهار داشت و با پاسخ منفی، مواجه شده باشد. امام باقر )ع( همواره 

خواهید آنان را آورند و یا شما میکرد که وقتی نیازمندان به شما رو میتوصیه می

[ )و با 1ی آنان به کار گیرید ]ها و عناوین را دربارهرین نامصدا بزنید، بهت

احترامی با ایشان برخورد نکنید(. امام ارزش و با بیعناوین و اوصاف زشت و بی

فرماید: پدرم با این که از نظر امکانات مالی، نسبت به سایر صادق )ع( می

تر از ی، سنگینخویشاوندان، در سطح پایینتری قرار داشت و مخارج زندگی و
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فرمود: انفاق در روز جمعه، کرد و میبقیه بود، هر جمعه به نیازمندان انفاق می

دارای ارجی فزونتر است، چنان که روز جمعه، خود بر سایر روزها برتری دارد 

[ . و نیز این سخن را هم امام صادق )ع( فرموده است: در یکی از روزها به 2]

ه میان نیازمندان مدینه، هشت هزار دینار، تقسیم حضور پدرم رسیدم در حالی ک

 [ . 2کرده و یازده برده را آزاد ساخته بود. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

لسالم ال یسمع من داره یا سائل بورک فیک، و یا سائل خذ هذا، و ا[ کان علیه1]

 . 181/  12السالم یقول: سموهم باحسن اسمائهم. احقاق الحق کان علیه

[ عن ابی عبدهللا )ع(: کان ابی اقل اهل بیته ماال و اعظمهم مؤونة و کان یتصدق 2]

 یوم الجمعة علی کل جمعة بدینار و کان یقول الصدقة یوم الجمعة تضاعف کفضل

 . 452/  1؛ اعیان الشیعة 122؛ االنوار البهیة 215/  64غیره من االیام. بحار 

[ روی عن ابی عبدهللا )ع( قال: دخلت علی ابی یوما و هو یتصدق علی فقراء 2]

اهل المدینة بثمانیة آالف دینار، و اعتق اهل بیت بلغوا احد عشر مملوکا... بحار 

64  /242 . 

ام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: ام

 . 1225چاپ دوم 

 رعایت حقوق و نیازهای روحی همسران

د بیننزاهد نمایان و تنگ نظرانی که عبادت و تقوا را در انزوا و کسالت و جمود می

نوی و با ترک شؤون زندگی و رفتارهای اجتماعی درصدد راهیابی به مقامات مع

هستند! واقعیات حیات را نادیده گرفته و به جای پیروی از تمامیت وحی، 

شمرند، تشکیل زندگی خانوادگی را های نادرستشان را، مالک حق میتشخیص

مانع وصول به حق پنداشته و رعایت حقوق و نیازهای طبیعی و واقعی همسران 

و طبیعت و نظام  دانند! و در جهت ضدیت با فطرترا در خور دنیاگرایان می

خیزند، اما در مکتب اهل بیت )ع( و زندگی امام باقر )ع( اثری از هستی بر می

ها نیست، بلکه هر حقیقتی در جای خود مورد توجه قرار گرفته این گونه حرکت

های است. از آن جمله نیازهای روحی همسران است که معوال در نگاه انسان

گیرد، ولی در زندگی امامان )ع( به یمهری قرار مسطحی مورد غفلت و بی
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 عنوان یک واقعیت مورد توجه بوده است. 

[ 1گروهی از مردم به حضور امام باقر )ع( رسیدند، در حالی که امام خضاب ]

 کرده بود. 

 تازه واردان، از علت خضاب کردن آن حضرت، جویا شدند. 

شوند، من شادمان می السالم فرمود: چون زنان از آراستگی شوهر خویشامام علیه

 [ . 2ام. ]برای همسرانم خضاب کرده و خود را آراسته

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

ی بدن با تغییر دادن رنگ آن به وسیله[ خضاب، نوعی آراستن موها یا پوست 1]

 حنا یا سایر داروهای رنگی است. 

جعفر )ع( فرأوه مختضبا فسرلوه الحسن )ع( قال: دخل قوم علی ابی[ عن ابی2]

 . 218/  64فقال: انی رجل احب النساء فرنا اتصبغ لهن. بحار 

ان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آست

 . 1225چاپ دوم 

 رعایت جمال و زی شرافتمندانه

های اجتماعی خود، زندگی ائمه )ع( به تناسب شرایط زمانی و مسؤولیت

 اند. کردهمی

در حاالت علی )ع( دیده شده است که آن حضرت در دوران حکومت و 

 هاترینترین و کم بزد و از سادههایش را خود وصله میفرمانروایی خویش، کفش

ی زندگی خود را برای همگان کرد، ولی آن حضرت شیوهها استفاده میجامه

ی خاصی دارم و فرمود: من چون حاکم جامعه هستم، وظیفهنمود و میتجویز نمی

ی وضع من، در ترین طبقات جامعه زندگی کنم تا آنان با مشاهدهباید در حد پایین

یر امامان، از آنجا که مسؤولیت خود احساس آرامش و رضایت کنند. اما سا

اند، کردهای زندگی میاند و در شرایط اجتماعی ویژهحکومت را بر عهده نداشته

دار موجب تضعیف موقعیت های کم بها و وصلهکه چه بسا استفاده از لباس

شد، و بازتاب منفی داشته است، بر اساس اجتماعی آنان و توهین به شیعه می

اجتماعی را رعایت کرده، به جمال و زی شرافتمندانه در وظیفه، آداب صحیح 

 اند. ورزیدهجامعه اهتمام می
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امام باقر )ع( حتی در مورد چگونگی اصالح محاسن خویش به مرد پیرایشگر 

[ و در انتخاب لباس برای خویش، عزت و شرافت و زی 1دهد. ]رهنمود می

[ 2پوشید. ]تهیه شده از خز می شایسته را در نظر دارد! چنان که گاه لباس فاخر و

[ . امام باقر )ع( از 2کند. ]های جذاب و پر نشاط انتخاب میو برای لباس رنگ

 این که در اندام او آثار رخوت و کسالت و پژمردگی ظاهر باشد، متنفر بود. 

 ها نهاده است. گوید: امام باقر )ع( را دیدم که حنا بر ناخنحکم بن عتیبه می

ی کار ی این کار چیست؟ عرض کردم: دربارهن فرمود: نظرت دربارهامام به م

د(، دهیتوانم بگویم )شما خود آگاهتر هستید و جز کار بایسته انجام نمیشما چه می

 آرایند! هایشان را با حنا میولی در آداب و رسوم اجتماعی ما، جوانان ناخن

و با دارو، موهای زاید بدن را کند امام فرمود: ای حکم! وقتی که انسان تنظیف می

سازد. ها اثر گذاشته و رنگ آن را شبیه ناخن مردگان میزداید، دارو بر ناخنمی

رساند که [ . این احادیث در مجموع می6توان تغییر داد. ]رنگ آن را با حنا می

امام باقر )ع( به چگونگی وضع لباس و زی خویش در جامعه توجه داشته، 

 پسندیده است. نظری و بی مباالتی را نمیقیدی و بد مبی

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

قال: [ عن محمد بن مسلم، قال: رأیت اباجعفر )ع( والحجام یرخذ من لحیته ف1]

 . 211/  64دورها. بحار 

جعفر محمد بن علی )ع( جبة خز و مطرف خز. طبقات [ قال: رأیت علی ابی2]

 . 642/  6؛ سیر اعالم النبالء 221/  5سعد ابن

جعفر )ع( و علیه ملحفة حمراء شدیدة [ عن مالک بن اعین، قال دخلت علی ابی2]

 . 212/  64الحمرة. بحار 

و قد اخذ الحناء و جعله علی اظافیره فقال: یا حکم! ما تقول  [ رأیت اباجعفر )ع(6]

فی هذا؟ فقلت: ما عسیت ان اقول فیه و انت تفعله، و ان عندنا یفعله الشبان، فقال: یا 

حکم ان األظافیر اذا اصابتها النورة غیرتها حتی تشبه اظافیر الموتی، فغیرها 

 . 211/  64؛ بحار 541/  4بالحناء. کافی 

امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی  منبع:

 . 1225چاپ دوم 
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 رهنمود به حکام در مبارزه با دشمنان

ی قدرت طلبی و پادشاهی بر چنان که تاریخ به خاطر دارد، حکامی که به انگیزه

ادند، دمی« امیرالمؤمنین»جوامع اسالمی مسلط گردیدند، هر چند به خود عنوان 

ولی در پایبندی به احکام دین همت نداشتند و عناصر بی تعهد را بر جان و مال 

 کردند. مردم مسلط می

میان ائمه و این حاکمان، همواره درگیری آشکار یا پنهان وجود داشته است. این 

در متن تفکر شیعه نهفته است که همسازی با جباران و پذیرش والیت ناصالحان، 

های اری سازگار نیست، اما به هر حال حکام از آنجا که جریانبا دین و دیند

ی جامعه را در دست دارند و دست کم برای حفظ موقعیت و فرمانروایی عمده

باشند، گاه در این راستا از خویش، ناگزیر به مبارزه با دشمنان خارجی اسالم می

 ند. اکردهتدبیر فرومانده و به جانب ائمه )ع( دست نیاز دراز می

از  -و نه حمایت از حاکمیت جور  -در چنین شرایطی ائمه برای حفظ عزت اسالم 

 اند. ها دریغ نداشتهنمودن راه و گشودن گره

طالب )ع(، برغم اعتراض به اصل خالفت خلفا، در مسایل چنان که علی بن ابی

ره حساسی که سرنوشت اسالم و مسلمانان در میان بود، دخالت کرده و مورد مشاو

ی ی عمر بن خطاب با آن حضرت دربارهگرفت. از آن جمله مشاورهقرار می

باشد. امام او را تشویق کرد و رهنمود داد که خود جنگ با امپراتوری ایران می

ی مسلمین را وی همراه سپاهیانش به راه نیفتد؛ زیرا به هر حال او عنوان خلیفه

نظامی به  -روا، خطرات سیاسی دارا است، و خالی شدن مرکز حکومت از فرمان

ی همین سیاست علوی، در شرایط [ . امام باقر )ع( نیز در ادامه1دنبال دارد. ]

حساس از ارائه رهنمود به حکام برای رویارویی با دشمنان اسالم دریغ نداشت. 

کمال الدین دمیری در کتاب حیاة الحیوان و مقریزی در کتاب شذرات العقود از 

اند که روزی در مجلس هارون الرشید سخن از اولین نقود اسالمی هکسائی نقل کرد

ها شعارهای هایی که بر آنی نخستین سکهبه میان آمد، در آن مجلس تاریخچه

اسالمی نقش بسته چنین مطرح شد: در آغاز، کاغذ از جانب رومیان به مملکت 

د و همکیش شد، در آن روزگار بیشتر مردم مصر نصرانی بودناسالمی وارد می

ی کاغذهایشان با خط رومی آمدند. از این رو، بر حاشیهپادشاه روم به حساب می

ی این کلمات: )پدر، پسر و روح القدس( نقش بسته بود. این نوع کاغذها در جامعه

اسالمی از آغاز تا عصر عبدالملک مروان رواج داشت تا این که عبدالملک از 

ست تا آن کلمات را برای او ترجمه کند. پس دانست، خواکسی که زبان رومی می
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ی کلمات، عبدالملک بر آشفت و گفت: این شایسته نیست که در سرزمین از ترجمه

ی این اوراق در حد وسیعی منتشر شود. از این اسالم، شعار نصرانیت به وسیله

رو، به عبدالعزیز مروان که برادر او و نماینده و کارگزار وی در مصر بود، 

ها را از بین ببرد و دستور دهد تا سازندگان کاغذ بر ر داد تا این حاشیهدستو

های رومی به ی کاغذها آیاتی از قرآن بنویسند. دستور از میان بردن حاشیهحاشیه

های سایر کارگزاران حکومت در سایر شهرها نیز ابالغ گردید. کاغذها با حاشیه

روم نیز رسید. پادشاه روم از این جدید با گذشت زمان رواج یافت و به سرزمین 

های رومی برنامه ناخشنود شد و به عبدالملک نامه نوشت و از او خواست تا حاشیه

 را دوباره به کار گیرد و رواج دهد. 

نامه را همراه با هدایا به سوی عبدالملک گسیل داشت، اما عبدالملک نامه و هدایا 

ا هدایای بیشتر صورت گرفت. در ی دیگر برا پس فرستاد، این کار دو مرتبه

ها به صورت نخست باز نگردد، ی آخر، پادشاه روم تهدید کرد که اگر حاشیهمرتبه

های ها، دشنام به پیامبر اسالم را نقش خواهد زد. در این عصر، سکهبر روی سکه

های رومی بود. و اگر پادشاه روم تهدید خود را عملی رایج میان مسلمانان، سکه

شد و مقدسات مردم ای سیاسی بر حکومت اسالمی وارد میت، ضربهساخمی

گرفت. عبدالملک خود را مواجه با مشکلی بزرگ یافت، مورد اهانت قرار می

برای مشورت و یافتن راه حل به شخصی به نام روح بن زنباع روی آورد. ولی او 

حل مشکل دانی که چه کسی راه در پاسخ گفت: ای عبدالملک! تو خودت خوب می

کنی. عبدالملک: او چه کسی است؟! روح داند، اما بعمد آن را مطرح نمیتو را می

فرد دیگری  -از خدان پیامبر اکرم )ص(  -بن زنباع: او جز باقرالعلوم )ع( 

 تواند باشد و تو ناگزیر هستی که از او کمک بگیری. نمی

 گویی. ولی.... عبدالملک: آری تو درست می

والی خود در مدینه دستور داد تا نزد امام باقر رفته و امکانات سفر عبدالملک به 

را در اختیار وی قرار دهد و آن حضرت را برای سفر به سوی شام تجهیز کند. 

والی مدینه، چنین کرد و امام رهسپار شام گردید. عبدالملک به استقبال آن حضرت 

کمک طلبید. امام  رفت. خیر مقدم گفت و مشکل سیاسی خود را مطرح ساخت و

باقر )ع( فرمود: کار را دشوار نگیر. نظر من این است که هم اکنون از اهل فن 

بخواهی تا برایت درهم و دینارهای فراوانی را بسازند که بر یک طرف آن شعار 

توحید و بر طرف دیگر محمد رسول هللا نقش زنند و در مدار آن نام شهری که 

ی برخی اخت آن نوشته شود. سپس در زمینهسکه در آن زده شده و تاریخ س

ها به ها، رهنمودهایی داد تا تقلب و دخل و تصرف در آنخصوصیات دیگر سکه
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آسانی میسر نباشد. و به عبدالملک فرمود: از مردم بخواه تا از این پس با این 

های رومی ها معامالت خود را انجام دهند و مبادالت اقتصادی را با سکهسکه

و دارای مجازات اعالم کن. در ظرف چند ماه، رهنمودهای امام باقر )ع( ممنوع 

های اسالم در روابط اقتصادی به کار گرفته شد. آن گاه بخوبی عملی گردید و سکه

خواهی تهدیدهایت را عملی کن! پادشاه عبدالملک به پادشاه روم نوشت، اگر می

لی ساختن تهدیدهای خود را های اسالمی مطلع شده بود، عمروم که از رواج سکه

 [ . 2ثمر یافت و از آن صرف نظر کرد. ]بی

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 164ی البالغه، خطبه[ نهج1]

 . 284/  1؛ ائمتنا 222-221/  2رة االئمة االثنی عشر [ رک: سی2]

های اسالمی آرای دیگری نیز موجود است، برخی نخستین در مورد نخستین سکه

دانند که در عصر حکومت... عمر بن می« بغلی»های معروف به ها را سکهسکه

 ای رأس البغل ساخته شده است، ولی صحت این نظریه منافاتی بخطاب به وسیله

های رومی های بغلی، سکهروایت فوق ندارد؛ چه این که ممکن است با وجود سکه

های رومی از دور هم تا عصر عبدالملک رواج داشته و از این عصر به بعد سکه

معامالت در بالد اسالمی کنار رفته است. و نیز در مورد همزمانی امام باقر )ع( با 

هایی مطرح است؛ ان رسیده پرسشه به پای 84حکومت عبدالملک که در سال 

ه بوده است، ولی این ابهام هم قابل رفع  15زیرا امامت باقرالعلوم )ع( در سال 

ی یاد شده در زمان امامت باقرالعلوم )ع( و در است، چون الزم نیست مشاوره

های ائمه قبل از امامت و در طول سنین باال صورت گرفته باشد. علم و شایستگی

 ان ثابت بوده است. عمر برای آن

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 راه نیافتن تغییر در ذات خداوند

« و من یحلل علیه غضبی فقد هوی»ی: از امام باقر )ع( در تفسیر و معنای آیه

 [ سؤال شد، که غضب خدا به چه گونه است؟ 1]

اقر )ع( فرمود: غضب خداوند همان کیفری است که به خطا کاران و امام ب
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دارد. و کسی که گمان کند )غضب خداوند همانند غضب آدمیان منحرفان روا می

ی تحت ترثیر قرار گرفتن و تغییر روحیه و تحریک قوای درونی است و( نتیجه

 . [ 2آورد، به کفر گراییده است. ]غضب تغییری در خدا به وجود می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 81[ طه / 1]

 . 216؛ الفصول المهمة 142؛ ارشاد مفید 148[ توحید صدوق 2]

فق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در ا

 . 1225چاپ دوم 

 رفتار خداوند با کودکانی که می میرند

السالم پرسیدم: آیا از حضرت رسول اکرم صلی هللا گوید: از امام باقر علیهزراره 

میرند، سؤال شده )که خداوند با علیه و آله و سلم در مورد وضعیت کودکانی که می

 فرماید(؟ آنها چگونه رفتار می

حضرت فرمود: آری، سوال شد، و فرمود: خداوند به آنچه کودکان )اگر زنده 

 دادند، داناتر است. ام میماندند( انجمی

دانی منظور رسول خدا صلی هللا علیه و آله و سلم سپس فرمود: ای زراره! آیا می

دادند ماندند( انجام میخداوند به آنچه کودکان )اگر زنده می»از این فرمایش که: 

 ؛ چیست؟ «داناتر است

شود، ند آن میعرض کردم: نه. فرمود: در مورد آنها مشیت خداوند هر چه اقتضا ک

شوند و پیری که عمر زیادی در دنیا چون روز قیامت فرا رسد کودکان آورده می

نموده و از زیادی سن، عقلش را از دست داده و خردی ندارد، و کسی را که زمان 

ی ی خرد و عقل ندارد، همهفترت دو پیامبر از دنیا رفته، و دیوانه، و ابلهی که قوه

آورد، خداوند متعال هر کدام بر خدای متعال دلیلی می آورند، واینها را می

افروزد و به آنها فرستد و او آتشی میای از فرشتگان را به سوی آنها میفرشته

گوید: پروردگار شما دستور داده که شما خودتان را در آن بیاندازید، هر کدام به می

ان و نافرمانی کند شود، و هر کس که عصیآتش برود آتش بر او سرد و سالمت می

 شود. به دوزخ برده می

أبی، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبیه، عن حماد، عن حریز، عن زرارة، 
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السالم: هل سئل رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم عن قال: سرلت أباجعفر علیه

 األطفال؟ 

 فقال: قد سئل، فقال: هللا أعلم بما کانوا عاملین. 

 ؟ «هللا أعلم بما کانوا عاملین»ارة! هل تدری ما قوله: ثم قال: یا زر

قلت: ال. قال: هلل عزوجل فیهم المشیة؛ انه اذا کان یوم القیامة اتی باألطفال، و الشیخ 

الکبیر الذی قد أدرک السن و لم یعقل من الکبر و الخرف، و الذی مات فی الفترة 

فکل واحد یحتج علی هللا عزوجل، بین النبیین، و المجنون، و األبله الذی ال یعقل 

فیبعث هللا تعالی الیهم ملکا من المالئکة و یؤجج نارا فیقول: ان ربکم یرمرکم أن 

 تثبوا فیها، فمن وثب فیها کانت علیه بردا و سالما، و من عصاه سیق الی النار. 

 [ . 1عن علی،عن أبیه، عن حماد )مثله( ]« الکافی»و رواه فی 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 ، عن معانی األخبار. 2ح  214ص  5[ بحاراألنوار، ج 1]

 های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دومهای مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 روز هالک شدن یک چهارم مردم

السالم در حرم نشسته بودند و دور ایشان گروهی از ابوبصیر گوید: امام باقر علیه

دوستانش حلقه زده بودند، در این هنگام طاووس یمانی با گروهی وارد مسجد شد و 

 گفت: صاحب این حلقه کیست؟ 

 م است. السالطالب علیهمبن ابیگفته شد: محمد )الباقر( بن علی بن الحسین بن علی 

خواهم، آمد در مقابل حضرت ایستاد و سالم کرد و نشست و گفت: من هم او را می

 فرمایید؟ گفت: آیا اجازه پرسش می

 السالم: فرمود: اجازه دادیم، بپرس. امام باقر علیه

 گفت: به من خبر بده کدام روز بود که یک سوم مردم هالک شد؟ 

خواستی بگویی: یک چهارم مردم؟! و شتباه پنداشتی ای شیخ! میحضرت فرمود: ا

در آن زمان( چهار نفر بودند: قابیل، 4آن روزی بود که هابیل کشته شد، مردم 

 السالم، پس یک چهارم آنها هالک شد. هابیل، آدم و حوا علیهم

 اگفت: شما راست گفتی و من اشتباه کردم، پس کدام یک پدر مردم بودند، قاتل ی
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 مقتول؟ 

 السالم بود. حضرت فرمود: هیچ کدام از آنها، پدر مردم شیث بن آدم علیه

فرماید: شاید مراد از مردم، مردمی که در آن زمان عالمه مجلسی رحمه هللا می

 موجود بودند، باشد. 

باالسناد عن الصدوق، عن ابن المتوکل، عن األسدی، عن النخعی، عن النوفلی، عن 

 علیه الصالة و -بصیر قال: کان أبوجعفر الباقر عن أبیه، عن أبیعلی بن سالم، 

جالسا فی الحرم و حوله عصابة من أولیائه، اذ أقبل طاووس الیمانی فی  -السالم 

 جماعة، فقال: من صاحب الحلقة؟ 

. -علیهم الصالة و السالم  -طالب قیل: محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی

قف بحیاله و سلم و جلس ثم قال: أترذن لی فی السؤال؟ فقال الباقر قال: ایاه أردت، فو

 السالم: قد أذناک، فسل. علیه

 قال: أخبرنی بیوم هلک ثلث الناس. 

فقال: وهمت یا شیخ! أردت أن تقول ربع الناس و ذلک یوم قتل هابیل، کانوا أربعة: 

 قابیل و هابیل و آدم و حواء علیهماالسالم فهلک ربعهم. 

 ل: أصبتا و وهمت أنا، فریهما کان األب للناس، القاتل أو المقتول؟ فقا

 السالم. قال: ال واحد منهما، بل أبوهم شیث بن آدم علیه

 [ . 1بیان: لعل المراد من الناس الموجودون فی ذلک الزمان. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 ، عن قصص األنبیاء. 22ح  261ص  11[ بحاراألنوار، ج 1]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 ز

 زائیدن گرگ باوفا

که یکی از اصحاب امام  -از محمد بن مسلم  مرحوم شیخ مفید رحمة هللا علیه به نقل

 حکایت کند:  -باقر و امام صادق علیهماالسالم و از راویان حدیث است 

روزی به همراه حضرت ابوجعفر، امام محمد باقر علیه السالم از شهر مدینه طیبه 
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به سوی مکه معظمه حرکت کردیم؛ من سوار االغ بودم و حضرت بر قاطری 

 سوار بود. 

ین راه، ناگهان گرگی از باالی کوهی نمایان شد و کم کم جلو آمد تا نزدیک ما در ب

 رسید و حضرت متوقف شد. 

گرگ نزدیک تر آمد و سپس دست های خود را بلند کرده و بر زین قاطر نهاد و 

سر خود را تا نزدیک گوش امام باقر علیه السالم بلند کرد و حضرت نیز سر خود 

 لحظاتی در گوش حضرت سخنانی را مطرح و نجوا کرد. را فرود آورد؛ و گرگ 

آن گاه امام علیه السالم گرگ را مخاطب قرار داد و فرمود: برو، مشکل تو را حل 

 کردم. 

 پس از آن، گرگ با سرعت برگشت و از آنجا دور شد. 

من از مشاهده چنین صحنه ای در حیرت و تعجب قرار گرفته و به امام محمد باقر 

م عرضه داشتم: یا بن رسول هللا! چیز بسیار عجیبی را دیدم، جریان چه علیه السال

 بود؟! 

من در این  -همسر  -حضرت فرمود: گرگ به من گفت: ای پسر رسول خدا! جفت 

 کوه می باشد؛ و باردار است و هم اکنون درد زائیدن بر او بسیار سخت شده است. 

 سان و ساده گرداند. از خداوند متعال بخواه تا زائیدن را بر آن آ

و همچنین از خدا درخواست نما، تا نسل مرا بر هیچ یک از دوستان و شیعیان تو 

 مسلط نگرداند. 

و در نهایت، من به آن گرگ گفتم: خواسته ات را انجام دادم، و حاجتش برآورده 

 [ . 1شد.]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 244[ اختصاص شیخ مفید: ص 1]

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 زندگی پس از مرگ

د. ارناین مطلب آشکار است و اکثریت جامعه بشری به زندگی پس از مرگ باور د

دانند. انبیاء الهی بدون استثنا بر این باور زندگی انسان را منحصر در این دنیا نمی

ای پافشاری نموده و تالش نمودند خصوصیات عالم پس از مرگ و نیز پایه
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های قیامت و پس از قیامت را بر جامعه انسانی شفاف سازند. البته تعدادی صحنه

جامعه باشند که به طور کلی خدا و معاد و ملحد نیز هماره ممکن است در میان 

سایر باورهای اعتقادی را منکر باشند؛ که اینان قابل توجه نیستند. اینان همانند 

کنند. اصل باور مانند که در فضای نورانی آفتاب، آن را انکار میپره هایی میشب

پای های آسمانی به آن معاد و زندگی آخرت باور اکثریت جامعه است که کتاب

های مرگ و پس از آن را توضیح و تفسیر فشارند. و خصوصیات لحظهمی

 نمایند. می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 .1285احمدی؛ فاطیما چاپ دوم منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا 

 زنگ بیداری

دهد. هر رفتاری مشتمل بر اسکلت و نیت و تصمیم جوهر رفتار انسان را شکل می

باشد. اسکلت رفتار انسان همان نمایی است که در بیرون وجود انسان روح می

شود. لیکن جوهر و حقیقت رفتار بازگشت به نیت دورنی وی دارد. در مشاهده می

ینی ارزش و اعتبار رفتار به نیت و تصمیم که حقیقت رفتار است، بازگشت آثار د

اعمال و رفتار انسان را نیت ساماندهی [ . »1دارد؛ انما االعمال بالنیات. ]

نیت و تصمیم انسان مؤمن بهتر از [ »2نیة المؤمن خیر من عمله. ]« کند.می

که حقیقت و جوهر رفتار  تواند باشدپیام این روایات این می« باشد.رفتارش می

دهد. با توجه به این نکته تصمیم بر هر کار نقش انسان را نیت وی شکل می

سازد. نیت ترثیرگذار در تمام وجود انسان محوری در وجود شخص پدیدار می

سازد. انجام گردد. شادابی و نشاط و پژمردگی و افسردگی را نیت پدیدار میمی

ا نیت کارساز است. خواب و بیداری انسان را نیز نیت کار و باز ایستادن از کار ر

السالم نقش محوری نیت و عزم انسان را این نماید. باقر العلوم علیهنقش آفرینی می

خواهد بخوابد برای بیدار شدن، هر کند: بنده خدا هنگامی که میگونه بیان می

را مرمور ای که اراده کند، همان هنگام خدای سبحان فرشتگان خویش لحظه

السالم ما نوی عبد أن یقوم أیة ساعة جعفر علیهسازد تا بیدارش کنند، عن ابیمی

ای هیچ بنده[ »2نوی فعلم هللا ذلک منه اال و کل به ملکین یحرکانه تلک الساعة. ]

کند که در وقت معین از خواب بیدار شود مگر این که خدای سبحان دو نیت نمی

ای که نیت کرده وی را حرکت دهند و ا در همان لحظهسازد تفرشته را مرمور می
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های دیگر عترت این نکته اضافه شده که در رهنمون«. از خواب بیدارش کنند

انسانی که تصمیم دارد در فالن لحظه بیدار شود آخرین آیه سوره کهف را در 

ه کالسالم این گونه رسیده است هنگام خواب قرائت کند. از زبان امام صادق علیه

ای نیست که آخرین آیه سوره کهف را هنگام خوابیدن قرائت کند، مگر این هیچ بنده

که درهمان هنگام که نیت نموده است بیدار خواهد شد، ما من عبد یقرء آخر الکهف 

السالم این نکته [ اما در رهنمود باقر العلوم علیه6اال تیقظ فی الساعة التی یرید. ]

خن نیت انسان است، که انسان نیت کند که در فالن وجود ندارد، بلکه محور س

 لحظه بیدار شود، بیدار خواهد شد. 

البته این نکته نیز نباید پنهان باشد که این ویژگی برای نیت هر انسان نیست. بلکه 

های خویش کامال اشراف های پاک و مصمم که بر اندیشهاین ویژگی نیت انسان

باشد. نه هر انسان پریشان و سست و د، میها بدور هستندارند و از آشفتگی

در روایت هم به همین نکته اشاره باشد که فردی « عبد»اراده. و شاید تعبیر به بی

تواند باشد. که نیت عبد و بنده شایسته خداست که نیت وی این گونه کارساز می

 کهباشد، که هر لحظه انسان شایسته و بنده خاص خدا همانند زنگ بیداری وی می

 نیت نموده باشد، همان لحظه بیدار خواهد شد.

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 25، ص 1[ وسائل، ج 1]

 [ همان. 2]

 . 221، ص 5[ وسائل، ج 2]

 . 214، ص 2[ نور الثقلین، ج 6]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 زندگی در حد کفاف

 امام باقر )ع( از رسول خدا )ص( نقل کرده است: 

خداوند فرموده است: از جمله اولیا و بندگان محبوب من که مورد غبطه و حسرت 

ست که از نظر امکانات و دارایی و مظاهر زندگی گیرند، کسی ادیگران قرار می

ای ژرف از نماز دارد و عبادت پروردگارش را در نهان به سبکبار است. بهره

ی کند و روزیش به اندازهدهد، در میان مردم ناشناخته زندگی میخوبی انجام می
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 وکند و در میدان تمنیات ی اقتصادی صبر میکفاف او است و بر این حد میانه

کند. میراثش اندک و گریه کنندگان بر او نیز آرزوهای دنیوی زاهدانه حرکت می

[ . )یعنی؛ مال و فرزندان زیادی از خود بر جای نگذاشته است تا 1کمند! ]

 کنندگان زیادی داشته باشد(. گریه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ سمعت أباجعفر )ع( یقول: قال رسول هللا )ص(: قال هللا عزوجل: ان من اغبط 1]

اولیائی عندی رجال خفیف الحال، ذا حظ من صالة، احسن عبادة ربه بالغیب، و کان 

یه، عجلت منیته فقل تراثه و قلت غامضا فی الناس، جعل رزقه کفافا، فصبر عل

 . 164/  2بواکیه. اصول کافی 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 زیبایی حلم با علم

 [ . 1ء أحسن من حلم بعلم. ]ء بشیما شیب شی

 شد. هیچ چیزی با چیزی نیامیزد که بهتر از حلم با علم با

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 212[ تحف العقول، ص 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286.  

 زنده شدن مرده

قطب راوندی از ابوغیینه روایت کرده، که گفت: من در خدمت امام محمد باقر 

من اهل شام هستم و دوست »السالم( بودم. مردی به نزد ایشان آمد و گفت: )علیه

داشت دار شما و با دشمنان شما دشمن هستم. پدری داشتم که بنی امیه را دوست می

بود، به جز من فرزند دیگری نداشت و در شهر رمله  و مردی ثروتمند و توانمند
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کرد. وقتی که از دنیا ای داشت که در آن بوستانی بود، و در آن جا خلوت میخانه

رفت؛ هر چه به دنبال مال و ثروت، گشتم، پیدا نکردم و هیچ شکی ندارم که به 

 « . خاطر دوستی من با شما، آن مال را از من مخفی کرده است

دوست داری پدرت را دوباره ببینی و از او »السالم( فرمودند: مد باقر )علیهامام مح

بله؛ سوگند به خدا که به »گفت: « . سوال کنی که آن مال را در کجا گذاشته است

 « . این مال، محتاج هستم

ای نوشت و با نام شریف خاتم مزین کرد و به آن مرد فرمود: این نامه حضرت نامه

« یا درجان»و در وسط قبرستان بایست و با صدای بلند بگو:  را به بقیع ببر

شود که عمامه بر سر دارد، این نامه را به او بده و بگو: شخصی نزد تو حاضر می

خواهی السالم( هستم و از او هر چه میی علی بن الحسین )علیهمن فرستاده

نزد امام محمد  مرد شامی آن نامه را گرفت و رفت. من فردای آن روز به« . بپرس

ه آید. مرد شامی بالسالم( رفتم تا آن مرد را ببینم که به منزل ایشان میباقر )علیه

داند که علم خویش را کجا قرار دهد، شب گذشته به آن حضرت گفت: خدا بهتر می

قبرستان رفتم و آنچه فرمان دادید، انجام دادم. و آن مرد را با همان نشانه که بیان 

به من گفت: جایی نرو، تا پدرت را حاضر کنم. رفت و با مردی سیاه  کردید دیدم،

چهره آمد و گفت: این پدر توست. گفتم: این پدر من نیست؛ گفت: همان است ولی 

های آتش و دخان جحیم و عذاب الیم، به این شکل درآمده است. به دلیل شراره

ای؟ گفت: ای شدهپرسیدم، تو پدر من هستی؟ گفت: بله، پرسیدم چرا این طور 

بیت بعد از پیامبر )صلی هللا ها را بر اهلامیه ایمان داشتم و آنفرزندم! من به بنی

دادم، به این دلیل خداوند تعالی، مرا به این عذاب و عاقبت علیه و اله(، ترجیح می

 کردم و به اینبیت بودی، من با تو دشمنی میبد مبتال کرد؛ چون تو دوست دار اهل

تو را از ارث محروم کردم و حاال به خاطر این طرز فکر، خیلی ناراحت  خاطر،

و پشیمان هستم، ای فرزندم! به بوستانم برو و زیر فالن درخت زیتون را گود کن 

هزار درهم را به  54و آن مال را که صد هزار درهم است بردار و از آن پول، 

ر درهم دیگر را برای هزا 54السالم( تقدیم کن و حضرت محمد بن علی )علیه

السالم( گفت: اگر اجازه بدهید برای آوردن آن خود بردار. مرد شامی به امام )علیه

یک سال بعد »گوید: ابوغیینه می« . مال بروم و اموالی را که حق شماست، بیاورم

او »از این ماجرا از حضرت سوال کردم، آن مرد شامی چه کرد؟ حضرت فرمود: 

ی خیبر خریدم و مال هزار درهم خود را زمین در ناحیه 54اموال مرا آورد و 

 [ .1« . ]بیت خود کردمخریدم و مقداری از آن را صرف حاجت مندان اهل

------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 112، ص 2[ منتهی اآلمال، ج 1]

محمدرضا راشدی؛ -منبع: سیره و زندگانی حضرت امام محمد باقر؛ لطیف راشدی

 . 1282الهوتیان چاپ اول 

 زنده کردن درازگوش مرده

السالم گوید: میان مکه و مدینه در خدمت امام محمد باقر علیهمفضل بن عمر می

م، در میان آن قافله مردی بود که درازگوشش مرده بود و ای رسیدیبودم. به قافله

السالم افتاد به گریست. چون نظر او بر امام باقر علیهمتاعش بر زمین مانده و می

ای رسول خدا! نه بار برداری دارم و نه قوت رفتاری و »جزع درآمد و گفت: 

 « ترسم که رفیقان بروند و من در میان این صحرا تنها بمانم.می

السالم دست به دعا برداشت، پس در همین موقع درازگوش آن مرد امام باقر علیه

 [ . 1زنده شد و او بسیار خوشحال شده و از آن سرگردانی خالص شد. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 [ حدیقة الشیعه. 1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 ای که محب امام باقر بودزنده کردن مرده

آمد و در السالم میگویند: جوانی از اهل شام هر روز به خدمت امام باقر علیهمی

مرا محبت و دوستی شما به اینجا »گفت: نشست و میمحضر آن حضرت بسیار می

 « آورد.می

بعد از آن چند روزی نیامد، پس روزی کسی خبر آورد که آن جوان شامی بیمار 

شده بود و وی امروز وفات کرد و وصیت نموده که شما بروید و نماز به جای 

 بیاورید. 

چون او را شستند و بر سریر قرارش دادند به من »فرمود:  السالمامام باقر علیه
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 « خبر بدهید.

پس چون خبر آوردند، آن حضرت برخواست و وضو گرفت و دو رکعت نماز به 

جای آورد. سپس ردای رسول خدا صلی هللا علیه و آله و سلم را به دوش افکند و 

دند رسید. امام باقر روانه شد تا به مکانی که آن جوان را بر سریر خوابانده بو

لبیک ای »آن جوان زنده شده و گفت: « ای فالن بن فالن!»السالم فرمود: علیه

م السالو نشست و شربت سویق درخواست کرد. امام باقر علیه« فرزند رسول خدا!

 « احوال خود را بگو.»ای از آنچه خواسته بود را به او داد و فرمود: جرعه

مرا قبض کرده بودند و من مرده بودم، الحال آوازی  شک ندارم که روح»او گفت: 

تر هرگز به گوش من نرسیده بود. هاتفی گفت: روح این شنیدم که از آن خوش

جوان را به تن وی بازگردانید که محمد بن علی او را از ما درخواست کرده 

 « است.

 [ . 1و او بعد از آن، مدتها در دنیا زندگی کرد. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 [ حدیقة الشیعه. 1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 ه شدن جوان شامیزند

السالم از رسول اکرم صلی هللا علیه و آله و سلم حدیث کرده که امام باقر علیه

فرموده است: اسالم دین محکم و قوی خداوند است، راه مستقیم آن را با مدارا 

 بپیمائید و تند روی ننمائید. 

ه در کسپس در ذیل حدیث، رفتار تند مردم افراط کار را به مسافری تشبیه کرده 

پیمودن راه، زیاد روی نموده و به مرکب سواری خود بیش از حد فشار آورده است 

و در نتیجه مرکبش از کار افتاده و خودش از پیمودن راه باز مانده و سرانجام به 

 منزل مقصود نرسیده است. 

نشست رسید و خیلی میالسالم میجوانی شامی هر روز خدمت امام محمد باقر علیه

کشاند و بعد از آن چند روز نیامد. شخصی فت: محبت شما مرا به آنجا میگو می

خبر آورد که آن جوان شامی بیمار بود و امروز فوت نمود و وصیت کرد که شما 
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بر او نماز بخوانید. حضرت فرمود: وقتی او را غسل دادید و در تابوت گذاشتید 

رت برخاست و وضو مرا خبر کنید، بعد از ساعتی حضرت را خبر کردند، حض

گرفت و دو رکعت نماز به جای آورد و سپس ردای حضرت رسول صلی هللا علیه 

و آله و سلم را به دوش افکند و حرکت کرد و ما در خدمتش بودیم تا به آنجایی 

السالم به آن رسیدیم که جوان را بر تابوت خوابانیده بودند. امام محمد باقر علیه

الن، جوان گفت: لبیک یابن رسول هللا و برخاست و جوان فرمود: ای فالن بن ف

ای از آنچه تقاضا کرده بود به او داد نشست و شربت سویق طلبید. حضرت جرعه

و به جوان فرمود: احوال خودت را بگو. جوان گفت: شکی ندارم که روح مرا 

تر هرگز قبض کردند و جزو مردگان شدم هم اکنون صدایی شنیدم که از آن خوش

گفت: روح این جوان را به تن وی برگردانید وش من نرسیده بود که هاتفی میبه گ

اسالم از ما درخواست کرده است و بعد از آن مدتها در دنیا که محمد بن علی علیه

 زندگی کرد. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 زنده شدن حیوان

ای را نزد من بیاورند که تفقه در السالم فرموده است: اگر جوان شیعهامام باقر علیه

 کند، او را به مجازات دردناکی کیفر خواهم کرد. دین نمی

السالم بودم که در بین کند که در خدمت امام محمد باقر علیهمفضل ابن عمر نقل می

ای رسیدیم و در آن میان مردی بود که االغش مرده و متاع و مکه و مدینه به قافه

کرد و وقتی نگاهش به حضرت افتاد اموال او بر زمین مانده بود و داشت گریه می

سم تره بار برداری کردم و نه قوت حرکت، میجزع کرد و گفت: یابن رسول هللا ن

دوستان من بروند و تنها در این صحرا بمانم. حضرت دست به دعا برداشت هنوز 

دعایش تمام نشده بود که االغ آن مرد زنده شد و باعث خوشحالی فراوان آن مرد 

 گردید. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 
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 زرارة بن امین

 بود. اهل کوفه بود. « شیبان»ی از قبیله

ابوعبدهللا  محضر امام باقر و امام صادق و امام کاظم را ادراک کرده بود. امام

جعفر بن محمد علیهماالسالم این زراره و ابوبصیر و محمد بن مسلم و یزید ابن 

 نامد. می« حفاظ الدین»معاویه را 

داشتند و بر اسرار ما امانت فرماید که این جمع احادیث پدرم را زنده میمی

لدنیا و ورزیدند. ابناء ابی علی حالل هللا و حرامه و هم السابقون البنا فی امی

السابقون البنا فی االخره. آن چنان که در دنیا به سوی ما سبقت جستند در آخرت 

 نیز به سوی ما سبقت خواهند جست. 

« اعالم اربعه»ترند. و زراره از و فرمود که این قوم از همه مردم برای ما محبوب

شمرده شده است. زراره مردی سفید چهره و خوش هیکل و خوش مشرب بود. 

ی دانشمند بود. در صنعت جدل و قوانین استدالل استاد بود. در عصر کسی مرد

ی امامیه عموما از معلومات توانست با وی احتجاج کند. علمای کالم از طایفهنمی

داد در کالمی وی استفاضه کردند. گر چه کثرت عبادت و اذکار به وی مجال نمی

ر بود. نظیمعهذا در این رشته بیبه مطالعات بیشتری بپردازد ولی « تکلم»ی رشته

و در سال صد و پنجاهم هجری بدرود زندگی گفت. وی به هنگام مرگ هفتاد سال 

 داشت. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

م هفتم محمد بن علی الباقر؛ جواد فاضل؛ شرکت سهامی چاپ و منبع: معصو

 انتشارات کتب ایران . 

 زرارة بن اعین شیبانی

 نگارد: ابن ابوداود در کتاب رجال خود راجع به زراره می

وی از حضرت امام محمد باقر و حضرت صادق و حضرت موسی ابن جعفر 

ن اهل تریستگوترین و با فضیلتکرد. زراره )بضم زاء( راالسالم روایت میعلیهم

 رفت. زمان خود به شمار می

فرماید: اگر زراره نبود من گمان ی زراره میالسالم دربارهحضرت صادق علیه

 رفت. کردم که اخبار و احادیث پدرم از بین میمی
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نیز از صادق آل محمد صلی هللا علیه وآله روایت شده که فرمود: هیچ کسی مثل 

ی عجلی یر که لیث مرادی باشد محمد بن مسلم و برید بن معاویهزراره، ابوبص

السالم( را احیاء نکرد. اگر این اخبار و احادیث پدرم )حضرت امام محمد باقر علیه

کرد. این گروه بودند هیچ کسی از مردم احکام خدا را استنباط نمیگروه نمی

ایشان همان افرادی هستند های پدرم هستند برحالل و حرم خدا. حافظین دین و امین

 که در دنیا و آخرت به سوی ما خانواده سبقت خواهند گرفت. 

فرماید: محبوبترین افراد زنده و ی آنان میالسالم دربارهنیز حضرت صادق علیه

 -2ی عجلی برید )بضم باء و فتح راء( ابن معاویه -1مرده نزد من چهارنفرند: 

احول )که نام او محمد بن علی بن نعمان  -6محمد بن مسلم  -2زرارة بن اعین 

 کوفی است(. 

کند که گفت: از حضرت صادق آل در کتاب رجال از جمیل بن دراج روایت می

ی مذهبی فرمود: اوتاد زمین و مردان برجستهمحمد صلی هللا علیه وآله شنیدم می

ه نام او ابوبصیر ک -2ی عجلی برید بن معاویه -2محمد بن مسلم  -1چهار نفرند: 

زرارة بن اعین. محدث قمی در کتاب فوائد رضویه  -6لیث بختری مرادی است 

نویسد: وی مردی وسیم و جسیم و سفیدرنگ و در جدال و راجع به زراره می

ی علم کالم ممتاز بود، هیچ کس این قدرت را نداشت ی با دشمنان بوسیلهمخاصمه

بادت او را از علم کالم بازداشته که وی را در مناظره مغلوب نماید ولی کثرت ع

رفتند. زراره مدت هفتاد سال عمر بود. متکلمین شیعه از شاگردان وی به شمار می

 ( هجری از دنیا رفت. 154ی )کرد و در سنه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

( )سرگذشت حضرت امام محمد باقر(؛ محمد جواد 2منبع: ستارگان درخشان )جلد 

 . 1224نجفی؛ کتابفروشی اسالمیه چاپ پنجم 

 زندگی سیاسی امام باقر

اند و ی معصومین )ع( در متن زندگی اجتماعی حضور داشتهاز آنجا که ائمه

ی اسالمی را پس از رسول خدا )ص( متعهد مسؤولیت هدایت و انذار جامعه

ی خویش روبرو بوده، ضرورة اند، ناگزیر با مسایل مختلف جامعهبوده

ا باشند؛ زیرموضع های سیاسی بی تفاوت و بیاند در برابر جریانتوانستهنمی

مسایل سیاسی یک جامعه، پیوند تنگاتنگ با سایر شؤون آن دارد. اصالح اخالق، 
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اندیشه، عقاید، روابط خانوادگی و اجتماعی، مناسبات اقتصادی و... در یک محیط 

ناسالم سیاسی، که استبداد و جهل بر آن سایه افکنده باشد، به جایی نخواهد رسید، و 

 نبال نخواهد داشت. ی بایسته را به دنتیجه

اگر خداوند، موسی و برادرش هارون را در نخستین مرموریت و رسالتشان به 

فرستد، یکی از سوی فرعون )فرد شاخص نظام سیاسی مصر در آن روزگار( می

اهداف مهم این مرموریت، اصالح مجموعه و نظام اجتماعی از طریق اصالح 

 حاکمان و نظام سیاسی است. 

د، انالهی در محیطهای بزرگ که از سیستم حکومتی برخوردار بودهاگر پیامبران 

های تبلیغی با ممانعت و ضدیت رهبران سیاسی جامعه مواجه در نخستین گام

اند، دلیلش پیوستگی میان شؤون مختلف مادی، معنوی، اعتقادی و سیاسی شدهمی

 جوامع بشری است. 

صالح معنویات و تکامل بخشیدن از این رو، امامان شیعه )ع( هر چند در صدد ا

اند ولی بر اساس تفکیک ناپذیری شؤون مختلف به بینش توحیدی و دینی مردم بوده

اند نسبت به امور سیاسی بی نظر، و از آن چه توانستهجامعه از یکدیگر، نمی

های ها، استبدادها و انحرافگذرد اطالع نداشته باشند و در قبال کجرویمی

و دینی حاکمان موضع نگیرند! زندگی امام باقر )ع( نیز از این سیاسی، اخالقی 

ی کلی مستثنی نبوده است و شواهد گوناگون تاریخی و روایی بر این مطلب قاعده

 دهد. گواهی می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 زمان هالک شدن یک سوم مردم

السالم پرسید: در چه زمانی یک سوم مردم هالک طاووس یمانی از امام باقر علیه

 شدند؟ 

ز یک سوم مردم هالک نشد، ای شیخ! حضرت فرمود: ای ابو عبدالرحمان! هرگ

خواهی بگویی: کی یک چهارم مردم هالک شد؟ و آن روزی بود که قابیل هابیل می

را کشت، )مردم در آن زمان( چهار نفر بودند: آدم، حواء، هابیل و قابیل، که یک 

 چهارم آن کشته شود. 
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  عرض کردم: کدامیک از آنها پدر مردم بودند؟ آیا قاتل یا مقتول؟

 حضرت فرمود: هیچ کدام، پدر مردم شیث بود. 

 پرسید: آن کدام چیز است در قرآن که کم آن حالل و زیاد آن حرام است؟ 

ی کفی از آن که اگر کسی به اندازه»ی طالوت است حضرت فرمود: نهر و چشمه

پرسید: آن کدام نماز است که بدون وضوء است؟ و کدام «. خورد حالل بودمی

ه مانعی از خوردن و آشامیدن نیست؟ فرمود: صلوات بر پیغمبر صلی روزه است ک

حضرت مریم گفت:( »)فرماید: ی صمت که قرآن میهللا علیه و آله و سلم، و روزه

پرسید: آن «. ام )که حرف نزنم(من برای خدای رحمان روزه )سکوت( نذر کرده

 شود؟ کدام چیز است که زیاد و کم می

 فرمود: ماه است. 

 شود؟ شود ولی کم نمیسید: آن کدام چیز است که زیاد میپر

 فرمود: دریا است. 

 شود؟ شود ولی زیاد نمیپرسید: آن کدام است که کم می

 فرمود: عمر است. 

پرسید: آن کدام پرنده است که فقط یک مرتبه پریده نه قبل از آن و نه بعد از آن 

و )نیز به »فرماید: داوند میهرگز نپریده است؟ فرمود: طور سیناء است که خ

سید: پر«. خاطر بیاور( هنگامی که کوه را همچون سایبانی بر فراز آنها بلند کردیم

گفتند؟ فرمود: آن کدام گروه است که گواهی بر حق دادند در حالی که دروغ می

دهیم که تو رسول خدا شهادت و گواهی می»منافقان بودند هنگامی که گفتند: 

 «. هستی

م: یا السالالسالم: متی هلک ثلث الناس؟ فقال علیهطاووس الیمانی الباقر علیهسرل 

أبا عبدالرحمان! لم یمت ثلث الناس قط، یا شیخ أردت أن تقول: متی هلک ربع 

الناس؟ و ذلک یوم قتل قابیل هابیل، کانوا أربعة: آدم، و حواء، و هابیل، و قابیل، 

 فهلک ربعهم. 

 لناس؟ القاتل أو المقتول؟ قال: فریهما کان أبا ا

 قال: ال واحد منهما، أبوهم شیث. 

 ء قلیله حالل و کثیره حرام فی القرآن؟ و سرله عن شی

 قال: نهر طالوت )اال من اغترف غرفة بیده(. 

 و عن صالة مفروضة بغیر وضوء، و صوم ال یحجز عن أکل و شرب؟ 

و آله و سلم، و الصوم قوله  السالم: الصالة علی النبی صلی هللا علیهفقال علیه

 [ . 1تعالی: )انی نذرت للرحمان صوما(. ]
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 ء یزید و ینقص؟ و عن شی

 السالم: القمر. فقال علیه

 ء یزید و ال ینقص؟ و عن شی

 السالم: البحر. فقال علیه

 ء ینقص و ال یزید؟ و عن شی

 فقال: العمر. 

 و عن طائر طار مرة و لم یطر قبلها و ال بعدها؟ 

[ 2[ فوقهم کرنه ظلة( ]2السالم: طور سیناء، قوله تعالی: )و اذ نتقنا الجبل ]قال علیه

 . 

 و عن قوم شهدوا بالحق و هم کاذبون؟ 

 [ . 5[ ]6السالم: المنافقون حین قالوا: )نشهد انک لرسول هللا( ]قال علیه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 24[ مریم: 1]

 [ أی قلعناه و رفعناه فوق رؤوسهم، النتق: النفض الشدید. 2]

 . 121[ األعراف: 2]

 . 1[ المنافقون: 6]

 . 288ص  2، عن مناقب ابن شهر آشوب: ج 154ص  14[ بحاراألنوار: ج 5]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 ژ

 ژرفای دانش

اگر ارزش و قیمت انسان به مقدار اندیشه و دانش وی باشد، پس آن کسی که از 

مند خواهد بود. دانشی که عترت از ور است، از ارزش واالتر بهرهدانش برتر بهره

ویژگی مهم دارد. یکی گستردگی و ژرفای آن است. دانش عترت ورند دو آن بهره

مند است. دیگری زاللیت پایان بهرهاز ژرفا و عمق وصف ناشدنی و از گستره بی

و شفافیت آن است. در آگاهی و دانش عترت هیچ گونه غبار و ابهام راه ندارد. 
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و مستقیم از ای و متداول نیست. دانش آنان لدنی زیرا دانش آنان دانش مدرسه

 غبار است.پیشگاه خدای عالم و آگاه است. به همین خاطر زالل و بی

السالم در ژرفای دانش آن مقدار گسترده و عمیق است که لقب باقر العلوم علیه

اقر العلوم گیرد. بزیبای باقر العلوم یعنی شکوفا کننده دانش زیبنده حضرت قرار می

دارد. نحن خزان علم هللا و ورثة وحی هللا از دانش خویش این گونه پرده بر می

های دانش خدا، و وارثان وحی خدا و حامالن ما خزینه»[ ، 1حملة کتاب هللا ]

ما معدن نبوت »[ ، 2نحن معدن النبوة و نحن موضع الرسالة، ]« کتاب خدا هستیم.

 فرماید: لکن هللا جل ثناؤه اختصنا منمی« باشیم.و پیامبری و محل رسالت می

ترین دانش خویش و خدای بلند مرتبه از زالل[ »2مکنون سره و خالص علمه ]

ژرفای دانش « مند ساخته است.اسرار پنهانی خویش ما را )فقط ما را( بهره

السالم تا آن حد است که فرمود من کسی را نمی یابم که کران باقر العلوم علیهبی

را در اختیار وی گذارم. فرمود  ظرفیت تحمل دانش مرا داشته باشد؛ تا دانش خود

یافتم، تمام معارف و احکام و شرایع دین را از صفت مندی میاگر فرد توان

کردم، لو وجدت لعلمی حملة لنشرت التوحید و خدای سبحان بازگو می« صمد»

االسالم و الدین و الشرایع من الصمد و کیف لی و لم یجد جدی امیرالمؤمنین حملة 

یافتم تمام توحید و اسالم و دین و فروعات مندی میفرد تواناگر [ »6لعلمه ]

نمودم، لیکن افسوس امیرالمؤمنین جد من نیز کسی تفسیر می« صمد»شرایع را از 

همان دانش که هنگامی که اندکی «. را نیافت تا دانش خویش را در اختیار وی نهد

تابید و به حضرت میاز آن را در اختیار جابر جعفی قرار داد، جابر آن را بر ن

زند، چگونه و به چه کسی بازگو کنم! ام موج میعرض کرد، علم و دانش در سینه

[5 . ] 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 222، ص 6قب، ج [ منا1]

 . 522، حدیث 252[ فرائد السمطین ، ص 2]

 . 242، ص 64[ بحار، ج 2]

 . 114، ص 1، القطرة، ج 225، ص 2، بحار، ج 12[ التوحید، ص 6]

 . 116[ رجال کشی، ص 5]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 
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 س

 سه محور بالندگی

فرماید: بالندگی و کمال در سه السالم میبار، باقر العلوم علیهدر سخنی گوهر

محور است. نخست فهم دین؛ دیگر صبر و پایداری؛ سوم مدیریت، الکمال کل 

 [ . 1الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی النائبة و تقدیر المعیشة. ]

که دو ای همان محور نخست باشد رسد از این سه مورد محور پایهبه نظر می

نمایند؛ یعنی فهم صحیح دین محور اصلی بالندگی محور دیگر بازگشت به آن می

نماید. در هر صورت، سه اندیشه و رفتار است که دو مورد دیگر را نیز ترمین می

 توان تحلیل نمود. محور را به صورت فشرده می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 6[ اصول کافی، باب صفة العلم و فضله، حدیث 1]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 سه خصلت نیکو

ظلمک، و تصل من قطعک، و تحلم  ثالثة من مکارم الدنیا و اآلخرة: أن تعفو عمن

 [ . 1اذا جهل علیک.]

 سه چیز از مکارم دنیا و آخرت است: 

 گذشت کنی از کسی که به تو ستم کرده است،  -1

 بپیوندی به کسی که از تو بریده است،  -2

 و بردباری ورزی در وقتی که با تو به نادانی برخورد شود.  -2

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 212[ تحف العقول، ص 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 
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 سه پاداش

حسنت نیته زید فی رزقه، و من حسن بره برهله من صدق لسانه زکا عمله، و من 

[ . هر که زبانش راست است کردارش پاک است، و هر که نیتش 1زید فی عمره. ]

تر است، و هر که با خانواده خود خوش رفتار است اش فزونخیر است روزی

 عمرش بسیار است. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 215[ تحف العقول، ص 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 سرنگونان جهنمی

 هم قوم وصفوا عدال برلسنتهمقال: « فکبکبوا فیها هم و الغاون»فی قول هللا عزوجل 

 [ . 1ثم خالفوه الی غیره. ]

اینها و گمراهان در »[ ؛ یعنی: 2« ]فکبکبوا فیها هم و الغاون»درباره آیه شریفه 

، فرمود: ایشان گروهی باشند که عدالت را به زبان «دوزخ سرنگون گردند.

 بستایند، اما در عمل با آن مخالفت ورزند! 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 44ص  1[ اصول کافی ، ج 1]

 . 16[ سوره شعراء، آیه 2]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 سالم خدا
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های سالم؛ یعنی سالمتی و درود خدا. سالم؛ یعنی رحمت و برکت. سالم از واژه

بخشد. سالم اسم زیبایی است که هم ساختار و هم معنای آن دل و جان را صفا می

 [ . 1ذات پاک خداست که خود را به این نام ستایش نمود، السالم المؤمن المهیمن. ]

ت که منشر همه اینها خداست. خدا منشر عافیت و سالمتی و سالم؛ یعنی پاکی و برک

برکت است. اللهم انت السالم و منک السالم و لک السالم و الیک یرجع السالم، 

خدایا تو سالم هستی و سالم از توست و برای توست، و بازگشت سالم نیز [ »2]

وش آمد سالم آغازین سخن هر مسلمان در این سرا و نیز تحیت و خ« بر توست.

 [ . 2باشد، تحیتهم فیها سالم. ]مؤمن به مؤمن دیگر، در آن سرا می

ترین کالم سالم است، نشینهنگام رحلت در آغازین مالقات مؤمن با خدا، دل

[ سالم همان پیام سبز خدا به همه 6تحیتهم یوم یلقونه سالم و اعدلهم اجرا کریما ]

[ ، و سالم همان درود سبز خدا بر 5مؤمنان ثابت قدم، سالم علیکم بما صبرتم ]

پایان [ و سالم همان درود بی4پویندگان راه حق، و السالم علی من اتبع الهدی. ]

ی پیامبران در ستایش از انجام رسالت بزرگ، سالم علی المرسلین خدا بر همه

های برگزیده خویش. امامان [ . و خالصه سالم همان پیام و درود خدا بر انسان2]

، همان هایی که آنان را از میان همگان گلچین نموده و برگزیده است. سالم معصوم

[ و سالم بر محمد بن علی باقر علم النبیین که مصداق 8علی عباده الذین اصطفی. ]

دای السالم را خی خداست. و پیشوا و پیشرو همگان. باقر العلوم علیهبارز برگزیده

رساند. به لحاظ اهمیت سالم به چند نکته سبحان این گونه هماره سالم و درود می

 [ . 1شود. ]دیگر در پاورقی اشاره می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 22[ حشر، 1]

 . 252ص ، 5[ وسائل، ج 2]

 . 14[ یونس، 2]

 . 66[ احزاب، 6]

 . 26[ رعد، 5]

 . 62[ طه، 4]

 . 181[ صافات، 2]

 . 51[ نمل، 8]
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 [ چند نکته: 1]

 اهمیت سالم 

های انسان مؤمن است. مؤمن در برخورد سالم نشان فروتنی و تواضع و از نشانه

ن در باشد. بر سالم کردبا دیگری پیش از هر کالم آغازین سخنش سالم می

برخوردهای اجتماعی ترکید فراوان شده است؛ یعنی افراد پیش از آغاز سخن 

نخست سالم کنند. رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم آنگونه به آن پافشاری 

گرفت. داشت که حتی در برخورد با کودکان از همگان در اظهار سالم پیشی می

، ص 8ن سنة من بعدی. )وسائل، ج خمس ال أدعهن... و التسلیم علی الصبیان لتکو

( در مورد ثواب سالم این گونه رهنمون رسیده است، که برای سالم هفتاد 661

حسنه آن از سالم کننده و یک حسنه، از آن کسی  41حسنه منظور شده است. که 

دهد: السالم سبعون حسنة تسعة و تسعون للمبتدی و است که جواب سالم را می

 (. 11ص  22ج  واحدة للراد. )بحار،

 آداب سالم 

در آداب سالم ترکید شده تالش شود انسان بر دیگران سبقت بگیرد. پیش از این که 

طرف مقابل به وی سالم کند وی مبادرت به سالم کند، تا به سنت نیک رسول هللا 

تر به صلی هللا علیه و آله و سلم رفتار نموده باشد. و نیز مناسب است افراد کوچک

 کنند، گروه کم به گروهسالم کنند. دو گروه که با یکدیگر برخورد می بزرگترها

( 661، ص 8زیاد سالم کند، و نیز فرد عابر بر فرد نشسته سالم کند. )وسائل، ج 

( کسی که 12، ص 22سواره بر پیاده سالم کند. الراکب احق بالسالم، )بحار، ج 

، 8شده سالم کند. )وسائل، ج شود بر کسانی که بر آنها وارد بر دیگران وارد می

(. ایستاده بر نشسته سالم کند، و القائم علی القاعد. )اصول کافی، باب من 661ص 

( آنان که مرکب برتر دارند بر آنان که مرکب 6یجب ان یبدأ بالسالم، حدیث 

تر دارند سالم کنند، که سالم نشان تواضع است و مرکب برتر زمینه تبختر ضعیف

سازد. برای این که از این خطر در امان باشد صاحب مرکب هم میو تکبر را فرا

تر سالم کند. این حقیقت در روایت این گونه تبیین برتر بر راکب مرکب ضعیف

شده، سواره بر پیاده سالم کند. اسب سوار بر قاطر سوار سالم کند و قاطر سوار 

وسائل،  2الم، حدیث بر االغ سوار سالم کند. )اصول کافی، باب من یجب یبدأ بالس

 (. 654و  661، ص 8ج 

 در این موارد نباید سالم کرد: 

در رعایت آداب سالم با همه فضیلتی که دارد در مواردی از سالم نمودن پرهیز 
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السالم این گونه روایت است، که بر افرادی که داده شده است. از باقر العلوم علیه

پرستان، ن، مسیحیان، مجوسیان ، بتشوند نباید سالم کرد: یهودیانام برده می

، 22کنند، مجسمه سازان )بحار، ج میگساران، افرادی که شطرنج و نردبازی می

( افرادی که 1، ص 22کند، )بحار، ج ( کسی که به مادرش بدزبانی می8ص 

( سالم 656، ص 8دهند، )وسائل، ج موسیقی و غنا حرام و ساز حرام گوش می

( مردان زن نما، شاعرانی که 652، ص 8)وسائل، ج کردن مرد بر زن جوان، 

سرایند، رباخواران، کسی که در حال دستشویی )توالت( است. کسی شعر باطل می

کند. کسی که در حال نماز است و نیز که در حمام است. و کسی که آشکارا گناه می

کسی که در حال رفتن به نماز جمعه است و کسی که در دنبال جنازه حرکت 

، 11، اصول کافی، باب التسلیم، حدیث 658کند. )روضة الواعظین، ص می

 (. 221، ص 1، خصال، ج 1، ص 22، بحار، ج 664، ص 8وسائل، ج 

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 سالم رسول اهلل

شود که مشمول سالم ویژه و برکات السالم این افتخار نصیبش میباقر العلوم علیه

گیرد. که سالم که نام خداست، خاصه رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم قرار می

سالم که برکت و پیام سبز خداست، از زبان رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم 

شود. رسول هللا صلی هللا علیه السالم روانه میعلیهبر روح و جان پاک باقر العلوم 

دارد: جابر تو آن مقدار عمر و آله و سلم به جابر بن عبدهللا این گونه بشارت می

خواهی نمود که فرزندی از تبار مرا که همنام من است و شکل و شمایلش همانند 

مرا به وی من است مالقات خواهی نمود. هنگامی که وی را زیارت نمودی سالم 

 [ . 1ابالغ نما. فاذا لقیته فرقرئه منی السالم ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

، ص 2، ارشاد، ج 2یث السالم، حدجعفر علیه[ فروع کافی، باب مولد ابی1]

، تاریخ 144، ص 2، مطالب السؤول، ج  882، ص 2، فصول المهمه، ج 151

 . 28، ص 22، مختصر تاریخ دمشق، ج 224، ص 56ابن عساکر، ج 

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 
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 سیب بهشتی

السالم( از شهر محمدباقر )علیه جابر بن یزید روایت کرد؛ گفت: در خدمت امام

خارج شدیم، وقتی به کربال مشرف شدیم، به من فرمودند:ای جابر! این زمین برای 

ای های بهشت و برای دشمنان ما، حفرهما و شیعیان ما بوستانی است از بوستان

ای جابر! آیا »های جهنم، بعد از مدتی به من رو کرد و فرمود: است از حفره

ها داخل ری؟ گفتم: بله، آقای من، دست مبارکشان را در میان سنگخوچیزی می

کردند و سیبی برایم بیرون آوردند. هرگز سیبی به آن خوشبویی ندیده بودم و اصال 

های بهشت است؛ از آن های دنیایی شباهت نداشت، متوجه شدم، از میوهبا میوه

« . غذا، گرسنه نشدم خوردم و به برکت و فضیلت آن، تا چهار روز برای خوردن

[1 . ] 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 244، ص 2[ منتهی اآلمال، ج 1]

محمدرضا راشدی؛ -راشدیمنبع: سیره و زندگانی حضرت امام محمد باقر؛ لطیف 

 .1282الهوتیان چاپ اول 

 بیتسختی درک کار اهل

السالم نشسته بودم که آن حضرت گوید: نزد امام باقر علیهابو ربیع شامی می

ای ابو ربیع! شیعیان حدیثی را با »برخاست و سرش را بلند کرد و فرمود: 

« آن حدیث چیست؟»پرسیدم: « کنند.جوند ولی کنه آن را درک نمیزبانشان می

به »السالم است که فرمود: طالب علیهفرمایش علی بن ابی»حضرت فرمود: 

ای راستی که کار ما سخت و مشکل است و جز فرشته مقرب و پیامبر مرسل و بنده

 «تواند آن را تحمل کند.که خدا قلبش را با ایمان امتحان کرده باشد کسی دیگر نمی

ای که هی فرشته است ولی مقرب نیست، پس فقط فرشتهدانی که گاای ابو ربیع! می

کند و شاید مؤمنی باشد که امتحان نشده باشد، فقط تواند تحمل میمقرب باشد می

 [ . 1تواند آن را تحمل کند. ]مؤمنی که خدا قلبش را با ایمان امتحان کرده باشد می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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 پی نوشت ها: 

 . 2[ بحاراالنوار ج 1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 سبز شدن و میوه دادن درخت خشک

السالم فرموده است: اسالم آئین محکم و استوار الهی است، با مدارا علیه امام باقر

 در آن وارد شوید و بندگان خدا را در عبادت خداوند مجبور ننمائید. 

السالم بودیم کند در راهی در خدمت امام محمد باقر علیهکثر نقل میعبدالرحمن ابن

کاری را بر لبهای در مسیر پای درختی خشک شده توقف کردیم، حضرت اذ

مبارکشان جاری کردند بالفاصله درخت خشک شده پر از خرماهای سرخ و زرد 

 خوردیم تا اینکه همگی سیر شدیم. ریخت و ما میشد و از آن درخت خرما می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 سؤال شیعیان در مورد حق امام بر مردم

گیر آدمی السالم فرموده است: هیچ نکبت و حادثه نامطلوبی دامنامام باقر علیه

 شود مگر به سبب گناه. نمی

الم فرمودند: روزی گروهی از مردم خدمت پدر بزرگوارم امام السامام صادق علیه

السالم آمدند و از ایشان سؤال کردند: یابن رسول هللا حق امام و راه محمد باقر علیه

خدمتگزاری به او چیست؟ فرمود: حق امام آن است که وقتی به مجلسی بیایند 

 آورند و هر چه بگوید ازتعظیم، تکریم، توقیر و نهایت ادب را نسبت به او به جای 

او اطاعت کنند و آنچه بر امام واجب است آن است که شما را هدایت کند و از 

گمراهی و اضالل به قوام و شریعت مستقیم فرا خواند و از خصوصیات امام آن 

است که هیچ یک از شما را قدرت آن نباشد که به خاطر هیبت و اجاللی که دارد 

مید، به سبب اینکه پیامبر صلی هللا علیه و آله این چنین اش را بفهاختصاصات بشره

بوده و امام نیز همین گونه است. سپس آن جماعت عرض کردند. یابن رسول هللا، 

شناسد؟ حضرت فرمود: بلی شما از شیعیان من امام شیعیان و دوستان خود را می
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ای شانههستید: عرض کردند: یابن رسول هللا بر صدق این مسئله عالمتی و ن

های شما و نام پدران و خواهید خبر بدهم از نامخواهیم. حضرت فرمود: میمی

مادران و قبیله شما؟ گفتند: بلی یابن رسول هللا، حضرت نام یکک آنها و پدران و 

اشان را ذکر فرمودند. گفتند: یابن رسول هللا درست فرمودید. مادران و قبیله

اید؟ گفتند: به شما که برای چه نزد من آمدهخواهید خبر دهم حضرت فرمود: می

اید سؤال کنید که منظور از این آیه چیست که بلی یابن رسول هللا. فرمود: آمده

شجره اصلها ثابت و فرعها فی السماء؟ گفتند: درست است یابن رسول هللا. 

بیت رسالت هستیم و ما به هر کدام از شیعیان حضرت فرمود: آن شجره ما اهل

کنیم. بعد از آن حضرت فرمود: ای که صالح باشد علم و حکمت عطا میخود 

های ها قانع هستید یا اینکه برای شما عالمتها و عالمتجماعت به این نشانه

دیگری بیان کنم؟ گفتند: یابن رسول هللا قانع شدیم و خداوند متعال را به خاطر این 

 دیدار سپاسگزاریم. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 سرانجام خروج بر هشام

ند پذیری ندارد، السالم فرموده است: کسی که از درون خود پامام باقر علیه

 نصیحت دیگران برایش سودمند نخواهد بود. 

در صحیفه سجادیه که سندش مشهورتر از آن است که ذکر شود؛ از یحیی بن زید 

 کند که گفت: عمویم، حضرت باقرالسالم در حدیثی نقل میبن علی بن الحسین علیه

سرانجام کارش را السالم به پدرم اشاره کرد و دستور داد که خروج نکند، و علیه

 شود. به او گوشزد نمود که اگر خروج کند و از مدینه بیرون رود چه می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282 اکبرپور؛ الف چاپ اول منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا

 سیب بهشتی
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السالم فرموده است: در میان تمام آن چه خدای عزو جل خلق امام باقر علیه

 تر نیست. ای گرامیفرموده، از بنده با ایمان و مؤمنش هیچ آفریده

و به سند خود از جابر بن یزید روایت کرده در حدیثی که گفت: در خدمت حضرت 

سالم بودم، پس چون حضرت به کربال مشرف شد، فرمود: ای جابر! الباقر علیه

های بهشت است و سیب این زمین برای ما و شیعیانمان بوستانی از بوستان

خوشبویی برای من بیرون آورد که هرگز بوی خوشی مانند آن استشمام نکرده 

ا چهل های بهشت است. پس از آن خوردم و تبودم. پس دانستم که آن سیب از میوه

 روز از غذا خوردن و دفع مدفوع مرا حفظ کرد و محتاج نشدم. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282اول  منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ

 سخاوت و مروت نسبت به دوستان

گویند: ما هرگز به مالقات امام باقر )ع( عمرو بن دینار و عبدهللا بن عبید می

ی هدایا و پوشاک و امکانات مالی، از ما استقبال و نرفتیم، مگر این که به وسیله

 [ . 1. ]ها را از قبل برای شما تدارک دیده بودمفرمود: اینپذیرایی کرده، می

ی اخیر این بوده است که دوستان و میهمانانشان ظاهرا منظور امام از بیان جمله

احساس شرم و نگرانی نکنند و گمان نبرند که با دریافت آن هدایا و امکانات، بر 

اند. سلمی یکی از زندگی شخصی امام باقر )ع( کم و کاستی را تحمیل کرده

 گوید: ست. او میی امام باقر )ع( اخدمتکاران خانه

آمدند و از نزد برخی از دوستان و آشنایان امام باقر )ع( به میهمانی آن حضرت می

شدند، مگر این که بهترین غذاها را تناول کرده و چه بسا گاهی وی بیرون نمی

گوید: گاهی من با امام در کردند. سلمی میلباس و پول از آن گرامی دریافت می

ی شما، خود سنگین است و از نظر درآمد م که خرج خانوادهگفتاین باره سخن می

وضع متوسطی دارید )بهتر این است که در پذیرایی از دوستان و مهمانان با 

فرمود: ای سلمی! نیکی دنیا، رسیدگی به احتیاط بیشتری رفتار کنید!( اما امام می

رهم هدیه برادران و دوستان و آشنایان است، و گاهی حضرت پانصد تا هزار د

 [ . 2داد. ]می

گوید: تهیدست شدم و دوستانم به من رسیدگی نکردند. نزد امام اسود بن کثیر می

باقر )ع( رفتم و از نیازمندی خود و جفای برادران شکوه کردم؛ آن حضرت 
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 فرمود: 

بد برادری است آن برادری که به هنگام ثروت و توانمندی، حالت را بپرسد و تو 

ته باشد، ولی زمانی که تهیدست و نیازمند شد، از تو ببرد و به را در نظر داش

سراغت نیاید! سپس امام به خدمتکارش دستور داد تا هفتصد درهم نزد من گذارد، 

و فرمود: این مقدار را خرج کن و هر گاه تمام شد و نیاز داشتی باز مرا از حال 

 [ . 2خود با خبر ساز. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ قال عمرو بن دینار و عبدهللا بن عبید بن عمیر، ما لقینا اباجعفر محمد بن علی 1]

ه معدة لکم قبل ان تلقونی. )ع( اال و حمل الینا النفقة و الصلة و الکسوة، و یقول: هذ

 . 226/  2؛ کشف الغمة 282/  64بحار 

کان یدخل علیه اصحابه، فال یخرجون من  -جعفر )ع( موالة ابی -[ قالت سلمی 2]

عنده حتی یطعمهم الطعام الطیب، و یکسوهم الثیاب الحسنة، و یهب لهم الدنانیر، 

الدنیا اال صلة االخوان و فاقول له فی ذلک لیقل منه فیقول: یا سلمی ما حسنة 

 . 112المعارف و کان یصل بالخمسمرة... الفصول المهمة 

جعفر )ع( الحاجة و جفاء االخوان فقال: [ و قال االسود بن کثیر: سکوت الی ابی2]

بئس األخ أخ یرعاک غنیا و یقطعک فقیرا ثم امر غالمه فاخرج کیسا فیه سبعمرة 

 1؛ روضة الواعظین 146/  2فرعلمنی. ارشاد درهم فقال: استنفق هذا فاذا فرغت 

؛ االنوار 54؛ نور االبصار 215؛ الفصول المهمة 221/  2؛ کشف الغمة 246/ 

 . 122البهیة 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 سعادت جامعه با حکومت رهبران الهی

ها ها در سعادت و شقاوت ملتها و حاکمیت( در بیان ترثیر حکومتامام باقر )ع

 فرماید: می

خداوند فرموده است: هر ملتی که در قلمرو اسالم، به والیت و رهبری و حاکمیت 

پیشوای ستمگر و غیرالهی، گردن نهند، بی شک مورد عذاب و مجازات قرار 
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نیک و پرهیزکار باشند. هر خواهند گرفت؛ هر چند آن ملت در رفتار فردی خویش 

ملتی که در قلمرو اسالم به حاکمیت امام عادل و پیشوای الهی تن دهند، قطعا مورد 

عفو و رحمت قرار خواهند گرفت؛ هرچند در رفتار خویش خطاها و گناهانی 

[ . پیام واقعی این حدیث، تشویق مردم به انتخاب رهبری الهی 1داشته باشند ]

باز نمودن راه توجیه برای گناهکاران! آنچه امام در این برای جامعه است، نه 

هایی دارد که با اندکی ترمل در تاریخ حدیث بیان داشته است، نظر به واقعیت

ها ای در صالح و فساد ملتها نقش عمدهها قابل درک است؛ زیرا حکومتملت

و  ی فاسد را در نهایت به سوی صالحدارند. رهبری و حکومت صحیح، جامعه

ی سالم و ایمانی را در دهد، و رهبری فاسد و غیر الهی، جامعهایمان سوق می

نهد. امام باقر کشاند و در معرض عذاب الهی مینهایت، به سوی گناه و انحطاط می

)ع( در همین زمینه فرموده است: صالح و عزت و سالمت دین و مؤمنان به این 

المال و منابع اقتصادی مسلمانان، بیت ی اسالمی و امانتداراست که )حاکم جامعه

مؤمن و متعهد باشد و( اموال جامعه به کسی سپرده شود که حقوق را رعایت کرده 

و در مصارف بایسته آن را به مصرف رساند، و فساد دین و اهل دیانت از آنجا 

آید که منابع مالی و اقتصادی جامعه در اختیار کسی قرار گیرد که به عدل پدید می

[ . در این روایت سه 2حق رفتار نکرده آن را در مصارف الزم به کار نگیرد ] و

 موضوع در ارتباط با هم مورد توجه قرار گرفته است: 

 دین و فرهنگ.  -2اقتصاد  -2حاکمیت )به عنوان اختیاردار منابع اقتصادی(  -1

ی، ع مالامام )ع( در، بیان از سویی، به نقش اساسی اقتصاد و چگونگی صرف مناب

در عزت و ذلت جامعه و اعتال و افول فرهنگ دینی مردم اشاره کرده است، و از 

ی به سوی دیگر، نقش متولیان جامعه و حاکمان و فرمانروایان را در نحوه

کارگیری و مصرف اموال ملی یادآور شده، موضوع اخیر را محور اصلی صالح 

 و فساد دین و اهل دیانت دانسته است. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ قال هللا عزوجل: ال عذبن کل رعیة فی االسالم دانت بوالیة کل امام جائر لیس 1]

برة تقیة، و ال عفون عن کل رعیة فی االسالم من هللا، و ان کانت الرعیة فی أعمالها 

ها ظالمة مسیئة. دانت بوالیة کل امام عادل من هللا، و ان کانت الرعیة فی أعمال

 . 112/  22بحار 
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[ ان من صالح الدین و صالح أهل الدین... ان تصر االموال الی من یؤدی فیها 2]

فساد اهل الدین ان تصر  الحقوق و یصطنع فیها المعروف، و ان من فساد الدین و

االموال الی من ال یؤدی فیها الحق و ال یصطنع فیها المعروف. مشکاة االنوار 

644 . 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 سفارش به عمر بن عبدالعزیز درباره عدل

برای اصالح فرمانروایان و رفتار آنان با امت  امام باقر )ع( از هر فرصت مناسب

ی آنان در جهت منافع گرفت و از ارشاد و موعظهی الزم را میاسالمی بهره

اسالم و مردم رویگردان نبود. البته معموال شرارت و هواپرستی حکام مانع از 

هایی بود. در میان خلفای معاصر آن حضرت، عمر بن پیدایش چنین فرصت

نمود. هر چند او در رعایت برخی اصول انسانی و پندشنوی، بهتر می عبدالعزیز

نیز در نهایت، حق والیت معصومین )ع( را غصب کرده بود، ولی کینه و عداوتی 

که پیشینیان و پسینیانش نسبت به علویان داشتند، نداشت. این روحیه، زمینه را 

امر به معروف و نهی  کرد تا آن حضرت به منظوربرای امام باقر )ع( مساعد می

از منکر، به او هشدار دهد و تذکرهای الزم را ارائه کند. در سفری که عمر بن 

عبدالعزیز به مدینه داشت، به او خبر دادند که محمد بن علی؛ یعنی امام باقر )ع( 

 آمده است تا او را مالقات کند. 

 عمر بن عبدالعزیز برای مالقات آن حضرت اظهار آمادگی کرد. 

مام باقر )ع( به مجلس وی وارد شد. پس از گفتگوهایی، چون شرایط موعظه مهیا ا

گشت رو به عمر بن عبدالعزیز کرد و فرمود: ای عمر! دنیا بازاری از بازارها 

شوند و گروهی دیگر با زیان و است که گروهی با سود و منفعت از آن خارج می

م که اکنون سرای دنیا را ترک [ . گروهی از مرد1گویند. ]خسارت آن را ترک می

اند، روزگاری چون ما و در شرایط ما بودند، ولی مغرور دنیا شدند، تا این که گفته

یرا شدند؛ زمرگ بر سر آنان سایه افکند، در حالی دنیا را ترک گفتند که مالمت می

داشتند، برای آخرت خویش ذخیره نساختند و از آنچه نگران و از آن چه دوست می

جر بودند خود را مصونیت نبخشیدند. دستاوردها، ثروت و ذخایر آنان را منز

ی آن بکنند و وی را دیگران میان خود تقسیم کردند، بی آن که یادی از گردآورنده

بستایند! )آری این گروه( به سوی خداوندی رهسپار شدند که عذر و بهانه 
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سزاوار است که ما در  - به خدا سوگند -پذیرد. اکنون های ایشان را نمیتراشی

هایی را که انجام داده و ما به حال آنان غبطه رفتار پیشینیان بیندیشیم، ارزش

ی زندگی ها بودیم، در برنامهکنیم ای کاش ما هم مانند آنخوریم و آرزو میمی

ها را ها عمل کنیم. و کارهایی را که آنان انجام داده و ما آنخود جای داده و بدان

ی زندگی خود حذف شناسیم، از برنامهی گرفتاری ایشان میش و مایهضد ارز

ها، امام باقر )ع( [ . در بخش دیگری از سفارش2کرده و از آن اجتناب ورزیم. ]

فرماید: پس تو )ای عمر بن عبدالعزیز که اکنون حاکم بر مردمی( خدا را در می

ان! ببین، هنگام مالقات نظر بگیر و تقوا داشته باش! دو چیز را در قلبت بگنج

پروردگار، دوست داری چه چیزی همراه تو باشد، همان را برای آخرتت، پیش 

فرست. و ببین، از همراه داشتن چه چیزی در پیشگاه خداوند، ناخشنود خواهی 

بود، سعی کن آن چیزها را پیش نفرستی و به جای آن ذخایری ارزشمند تدارک 

ای بل از تو دیگران آن را به دست آوردند، اما بهرهببینی. در پی کاالیی نباش که ق

آورد، از آن نبردند و سودی از آن ندیدند! گمان نکن آنچه برای دیگران کسادی می

برای تو رواج پدید آرد! ای عمر بن عبدالعزیز! تقوای الهی داشته باش )از 

دم باز مخالفت با دستورهای خداوند، خویش را دور بدار(. درها را بر روی مر

ها و موانع را از پیش پای مردم بردار تا به راحتی با تو تماس نگه دار و حجاب

بگیرند. ستمدیدگان را یاری ده و حقوق ضایع شده را به صاحبانش بازگردان. 

سپس امام باقر )ع( چنین ادامه داد: هر کس از سه ویژگی برخوردار باشد، ایمانش 

عبدالعزیز تا این عبارت را شنید دو زانو  به خداوند کامل خواهد بود. عمر بن

ها ها کدامند؟ امام فرمود: آری ای عمر! آن ویژگینشست و گفت آن ویژگی

ها او عبارتند از این که: هرگاه انسان از زندگی راضی و سرخوش بود، شادمانی

را به مسیر باطل نکشاند. و هنگامی که خشمگین گردید، خشم او را از مسیر حق 

نسازد. و هنگامی که قدرتی در اختیار گرفت، به حقوق دیگران دست بیرون 

درازی نکند. این سخنان، آن چنان عمر بن عبدالعزیز را تحت ترثیر قرار داد که 

ی اهل بیت؛ یعنی فدک را دوباره به ایشان تصمیم گرفت حق غصب شده

اهل بیت،  بازگرداند، همان جا دوات و کاغذ طلبید و فرمان استرداد فدک را به

[ . در روایت دیگری چنین آمده است: عمر بن عبدالعزیز از امام 2صادر کرد. ]

ها توصیه و سفارش کند. امام فرمود: سفارش باقر )ع( خواست تا او را به ارزش

ی اسالمی را فرزندان خودت من به تو این است که فرزندان و کودکان جامعه

به حساب آوری و پیران و کهنساالنشان را  بدانی، میانساالنشان را برادران خویش

ی مودت را پدر خویش بشماری. پس با فرزندت مهربان باش و با برادرت رابطه
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ای اقدام پاس بدار و با پدرت به نیکی و شایستگی رفتار کن. چون به کار شایسته

 [ . 6کردی بر آن پایدار بمان و آن را ادامه ده. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ یا عمر! انما الدنیا سوق من االسواق، منها خرج قوم بما ینفعهم و منها خرجوا 1]

 . 224/  64بما یضرهم. بحار 

م بمثل الذی اصبحنا فیه، حتی اتاهم الموت فاستوعبوا، [ ... و کم من قوم قد غرته2]

فخرجوا من الدنیا ملومین لمالم یرخذوا لما احبوا من اآلخرة عدة، و ال مما کرهوا 

جنة، قسم ما جمعوا من ال یحمدهم، و صاروا الی من ال یعذرهم، فنحن وهللا 

ر قهم فیها، و ننظمحقوقون، أن ننظر الی تلک االعمال التی کنا نغبطهم بها، فنواف

 . 224/  64الی تلک االعمال التی کنا نتخوف علیهم منها، فنکف عنها. بحار 

[ فاتق هللا و اجعل فی قلبک اثنتین، تنظر الذی تحب ان یکون معک اذا قدمت 2]

علی ربک فقدمه بین یدیک، و تنظر الذی تکرهه ان یکون معک اذا قدمت علی 

الی سلعة قد بارت علی من کان قبلک، ترجو ان  ربک فابتغ به البدل، و ال تذهبن

تجوز عنک، و اتق هللا یا عمر و افتح األبواب، و سهل الحجاب، و انصر المظلوم و 

رد المظالم، ثم قال: ثالث من کن فیه استکمل االیمان باهلل، فجثا عمر علی رکبیته و 

یدخله رضاه فی قال: ایه یا اهل بیت النبوة فقال: نعم یا عمر، من اذا رضی لم 

الباطل، و اذا غضب لم یخرجه غضبه من الحق، و من اذا قدر لم یتناول ما لیس له 

فدعا عمر بدواة و قرطاس و کتب: بسم هللا الرحمن الرحیم هذا ما رد عمر بن 

 . 118عبدالعزیز ظالمة محمد بن علی )ع(، فدک. خصال، باب الثالثة 

، و اوسطهم اخا، و کبیرهم ابا، فارحم [ اوصیک ان تتخذ صغیر المسلمین ولدا6]

/  1ولدک، وصل اخاک، و بر اباک، و اذا صنعت معروفا فربه )ادمه( ائمتنا 

 . 242؛ المدخل الی موسوعة العتبات المقدسة 244

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 سلیمان بن عبدالملک
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ه؛ برادرش سلیمان بن  14پس از مرگ خلیفه ولید بن عبدالملک در سال 

 عبدالملک بر جای او نشست. 

سلیمان نیز مانند پیشینیانش، در اولین سخنرانی خود برای مردم، سخن از حاکمیت 

ی [ ولی در عمل، همان شیوه1خدا و رضایت به حکم الهی به میان آورد، ]

ای اموی را پی گرفت، و کارگزاران دوران ولید را تجملی، اسراف و استبداد خلف

 [ . 2های خود باقی گذاشت ]بر پست

تر به دربار راه یافت، و هر ای گستردهدر روزگار حکومت او، تجمل به گونه

رسیدند. سلیمان، در ی مخصوص به حضور او میای با جامهطیف و طبقه

مانست که پس از روزگاری [ گرگی را می2پرخوری و شکمبارگی کم نظیر بود ]

ی ای که در سر او نبود، اندیشهای دست یافته باشد. تنها اندیشهگرسنگی به طعمه

کرد: غذای خوب خوردیم و لباس نرم مردم و اسالم و قرآن بود و خود اقرار می

پوشیدیم و مرکب رهوار سوار شدیم، لذتی برای من نمانده، مگر دوستی که میان 

 [ . 6باشد. ]من و او تکلف ن

سلیمان، هر چند در مقایسه با ولید و یزید، فرصت نیافت تا جباریت خود را آن 

گونه که آنان به کار گرفتند، به کار گیرد، اما جوانی و قدرت، جز عجب و غفلت 

زاید؛ چنان که خود روزی در آینه نگریست و از شکوه شاهی خود به شگفت نمی

د... و عبدالملک سیاستمدار و ولید جبار و من آمد و گفت: محمد )ص( پیامبر بو

[ . در این جا سلیمان به جباریت برادرش ولید اعتراف 5پادشاهی جوانم! ]

 کند.! می

 شیعه در عصر سلیمان بن عبدالملک 

 -داد که شیعه، با امام خود در عصر وی امر امامت پنهان بود و شرایط اجازه نمی

داشته باشد و صریحا اعتقاد خود را به امامت آن ارتباط علنی  -باقرالعلوم )ع( 

حضرت اظهار نماید؛ بلکه پیروان خاندان نبوت و معتقدان به والیت و وصایت 

 [ . 4طالب، در این دوران به شدت تحت فشار بودند ]علی بن ابی

 سلیمان بن عبدالملک در نگاه امام باقر 

ن آن را دو سال و اندی با توجه به کوتاهی دوران خالفت سلیمان که مورخا

های تاریخی ثبت نشده است. اما ی او در کتاب[ مطلب زیادی درباره2اند، ]دانسته

ی عمر بن عبدالعزیز با امام باقر )ع( وجود دارد که ی مکاتبهنقلی تاریخی درباره

ی در آن یادی از سلیمان بن عبدالملک شده و امام باقر )ع( نظر خود را درباره

 ه صراحت بیان داشته است. سلیمان ب
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ت ای نوشنویسد: عمر بن عبدالعزیز به امام باقر )ع( نامهیعقوبی در تاریخ خود می

تا او را بیازماید )از میزان علم و مقام معنوی او باخبر شود(. امام باقر )ع( در 

پاسخ او، نکات هشدار دهنده و پندآموزی را یادآور شد و وی را از فرجام 

 پیامدهای قدرت و شاهی بیم داد.  بدرفتاری و

)با توجه به این که عمر بن عبدالعزیز قبال در دستگاه سلیمان نقش مشاورت را 

دارا بود و بر روابط و مکاتبات دربار اشراف داشت، به یاد آورد که میان سلیمان 

آورد، پاسخ ای صورت گرفته و چنان که به خاطر میو امام باقر )ع( نیز مکاتبه

ی وی داده، متفاوت است، از این رو( به سلیمان با پاسخی که امام به نامه امام

دستور داد تا پاسخ امام باقر )ع( به سلیمان بن عبدالملک را از البالی اسناد بیرون 

کشیده، نزد او آوردند. نامه را آوردند و او دید که امام باقر در پاسخ سلیمان سخنی 

بلکه سلیمان را مورد مدح قرار داده است! عمر بن از هشدارها به میان نیاورده، 

عبدالعزیز به کارگزار خود در مدینه نوشت: محمد بن علی را احضار کن و از 

ایشان بپرس که چرا در پاسخ سلیمان او را مدح و ستایش کرده، ولی در پاسخ به 

نامه من )عمر بن عبدالعزیز( سخن از عدل و احسان به میان آورده است! 

زار، به دستور وی امام باقر )ع( را احضار کرد و مطلب را با امام در میان کارگ

گذاشت. امام باقر )ع( فرمود: سلیمان فردی جبار و زورگو بود و من ناگزیر بودم 

ی خود با او، همان گونه سخن بگویم که مردم ناچارند با جباران سخن در نامه

خواهد به )عمر بن عبدالعزیز( میبگویند، ولی آن گونه که پیدا است، سرور تو 

هایی در جهت کاستن ظلم و ی جباران رفتار کند و اقدامای غیر از شیوهشیوه

ای سخن گفتم که مناسب وضع جباریت برداشته است، بدین جهت با او به گونه

 [ . 8اوست. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 126/  2[ مروج الذهب 1]

 [ همان. 2]

 . 211/  2؛ تاریخ یعقوبی 125/  2[ مروج الذهب 2]

 . 124/  2[ مروج الذهب 6]

 . 224[ تاریخ الخلفاء 5]

 . 152[ اثبات الوصیة 4]
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 . 12-144/  1[ حیاة الحیوان 2]

 . 245/  2[ تاریخ یعقوبی 8]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 سوالی درباره توحید

السالم سؤالی در مورد توحید پرسیدم؟ جابر بن یزید گوید: از امام باقر علیه

ی ه از نقائص است که به وسیلهکه با اسامی مبارکش منز -حضرت فرمود: خداوند 

همتایی بی -شود، و در کنه واالی خود متعال و بلند مرتبه است آنها خوانده می

است که یگانگی با توحید کرده در مقام واالی یگانگی، پس از آن بر مخلوقش اجرا 

نیاز، پاک و مبارک است، همه چیز او [ ، پس او یگانه، بی2و معرفی کرده است ]

نیاز است، و بر هر چیزی دانش او احاطه کند، و او از هر چیزی بیدت میرا عبا

 دارد. 

ء من التوحید. فقال: ان السالم عن شیعن جابر بن یزید، قال: سرلت أباجعفر علیه

هللا تبارکت أسماؤه التی یدعا بها، و تعالی فی علو کنهه، واحد توحد بالتوحید فی 

علی خلقه، فهو واحد صمد قدوس، یعبده کل شی، و علو توحیده )توحده(، ثم أجراه 

 [ . 1ء علما. ]ء، و وسع کل شییصمد الیه کل شی

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 ، عن التوحید. 14ح  224ص  2: ج [ بحاراألنوار1]

ی بزرگوار مجلسی رحمة هللا در بیان این بخش از حدیث شریف گوید: [ عالمه2]

 شود: این سخن دو جور معنا می

نخست این که: یعنی در ازل کسی نبود که او را به یگانگی وصف کند، باری تعالی 

و متوحد در یگانگی خودش را به یگانگی توصیف فرمود، چرا که متفرد در وجود 

خویش بود، آنگاه مخلوقات را آفرید و خویشتن را به آنان معرفی فرمود، و دستور 

 داد که او را به یگانگی شناخته و عبادت کنند. 

دوم این که، توحد و یگانه توصیف کردن او با غیر او شبیه نیست، او )باری 

 تعالی( متفرد در توحید و یگانگی است. 
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های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم ی مردم و پاسخهامنبع: پرسش

1284. 

 سوال از روح آدم و عیسی علیهماالسالم

السالم در مورد روحی که در آدم و عیسی ابوجعفر اصم گوید: از امام باقر علیه

 علیهماالسالم بود پرسیدم که چگونه بود؟ 

ند آن دو را برگزید و اختیار حضرت فرمود: دو روح آفریده شده بودند که خداو

 فرمود؛ روح آدم و روح عیسی علیهماالسالم. 

عمیر، عن ابن اذینة، عن أبی جعفر ابن المتوکل، عن علی، عن أبیه، عن ابن أبی

السالم عن الروح التی فی آدم و التی فی عیسی ما األصم قال: سرلت أباجعفر علیه

 هما؟ 

فاهما روح آدم و روح عیسی صلوات هللا قال: روحان مخلوقان اختارهما و اصط

 [ . 1علیهما. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 ، عن التوحید. 1ح  12ص  6[ بحاراألنوار، ج 1]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 سوال از دمیدن روح خدا در انسان

 و در»ی شریفه که: السالم در مورد آیهباز محمد بن مسلم گوید: از امام باقر علیه

 پرسیدم. « او از روح خود دمیدم، همگی برای او سجده کنید

حضرت فرمود: روحی است که خداوند متعال آن را آفرید، پس جزئی از آن را در 

 السالم پدید آورد. آدم علیه

السالم أیضا قال: سرلته عن قول هللا: )و جعفر علیهعن محمد بن مسلم، عن أبی

 [ . 1نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین(. ]

  [ .2قال: روح خلقها هللا فنفخ فی آدم منها. ]

------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 21[ الحجر: 1]

 ، عن تفسیر العیاشیی. 12ح  12ص  6[ بحاراألنوار: ج 2]

باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم  های امامهای مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 سوال از بوجود آوردنده آسمان و زمین

بوجود »ی السالم در مورد معنی آیه شریفهسدیر گوید: حمران از امام باقر علیه

 پرسید. « آورنده و هستی بخش آسمانها و زمین است

بوجود آورد، و حضرت فرمود: خداوند اشیاء را بدون این که مثالی داشته باشند 

زمین و آسمانها را آفرید در حالی که پیش از آن، زمینها و آسمانهایی نبود، آیا 

« عرش با عظمت او بر آب قرار داشت»فرماید: فرمایش خداوند را که می

 ای؟ نشنیده

السالم عن قول هللا تبارک و تعالی: )بدیع عن سدیر قال: سرل حمران أباجعفر علیه

 [ . 1ض(. ]السماوات و األر

السالم: ان هللا ابتدع األشیاء کلها علی غیر مثال کان، و ابتدع السماوات و قال علیه

األرض و لم یکن قبلهن سماوات و ال أرضون، أما تسمع لقوله تعالی: )کان عرشه 

 [ . 2علی الماء( ]

 [ . 2العیاشی: عن حمران )مثله( ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 141، األنعام، 112[ البقرة: 1]

 . 2[ هود: 2]

 ، عن البصائر. 48ح  85ص  52[ بحاراألنوار: ج 2]

ی؛ حاذق چاپ دوم های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدهای مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 
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 سوال از آفرینش مجدد انسان و مخلوقات

السالم در مورد فرمایش خداوند متعال که جابر بن یزید گوید: از امام باقر علیه

آیا در اول بار که آفرینش را از نیستی صرف به هستی در آوردیم »فرماید: می

 دم. پرسی« شک و ریبند هیچ درماندیم؟ بلکه این منکران هستند که از خلقت نو در

ی شریفه چنین است: خداوند متعال چون حضرت فرمود: ای جابر! ترویل این آیه

نماید، و اهل بهشت را در این آفریدگان و این عالم را )در روز قیامت( فانی می

کند، جهانی غیر از این جهان را از نو بهشت و اهل دوزخ را در دوزخ ساکن می

ا کند که او رجهانی بدون این که نیازی به نر و ماده باشد بنا میآفریند، و از نو می

وی آفریند تا رکنند، برای آنها زمینی غیر از این زمین میبه یگانگی پرستش می

 آن زندگی کنند، و آسمانی غیر از این آسمان تا بر آنها سایه افکند. 

آفریده است! یا فکر رسد که خدای متعال فقط این یک جهان را شاید به نظر تو می

 کنی که خدای جز شما بشری نیافریده است. می

آری، به خدا سوگند؛ تحقیقا خداوند تبارک و تعالی هزاران هزار جهان و هزاران 

 ای. هزار آدم آفریده، و تو در آخر این عوالم و جهانها و آن آدمیان واقع شده

قول هللا عزوجل: )أفعیینا  السالم عنعن جابر بن یزید قال: سرلت أباجعفر علیه

 [ . 1بالخلق األول بل هم فی لبس من خلق جدید( ]

فقال: یا جابر! ترویل ذلک؛ ان هللا عزوجل اذا أفنی هذا الخلق و هذا العالم و سکن 

)و أسکن( أهل الجنة الجنة، و أهل النار النار، جدد هللا عزوجل عالما غیر هذا العالم 

و ال اناث یعبدونه و یوحدونه و یخلق لهم أرضا غیر و جدد عالما من غیر فحولة 

 هذا األرض تحملهم، و سماء غیر هذه السماء تظلهم. 

لعلک تری أن هللا عزوجل انما خلق هذا العالم الواحد! أو تری أن هللا عزوجل لم 

 یخلق بشرا غیرکم؟ 

 و أنت فی بلی و هللا، لقد خلق هللا تبارک و تعالی ألف ألف عالم، و ألف ألف آدم،

 [ . 2آخر تلک العوالم و اولئک اآلدمیین. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 15[ ق: 1]

 . 184، الخصال: ص 244، التوحید: ص 221ص  52[ بحاراألنوار: ج 2]
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های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 ش

 شهامت و خطاب به کودکی معصوم

 طبق آنچه که تاریخ نویسان و راویان حدیث نقل کرده اند: 

امام محمد باقر علیه السالم، در صحنه کربال حضور داشت و برخی سن آن 

[ گفته اند و 2[ و عده ای هم دو سال ]1ر آن هنگام چهار ساله ]حضرت را د

هنگامی که حضرت به همراه دیگر اسیران کربالء وارد مجلس یزید ملعون شد؛ و 

پرخاشگری هایی را از یزید در مقابل پدرش امام سجاد علیه السالم مشاهده کرد. و 

ان زشت و ناپسند یزید چون امام سجاد، زین العابدین علیه السالم در مقابل سخن

ساکت نبود و جواب می داد، یزید با اطرافیان خود مشورت کرد و آنها پیشنهاد قتل 

حضرت را دادند. به همین جهت حضرت باقرالعلوم علیه السالم در همان سنین 

کودکی، پس از مشاهده چنین صحنه ای لب به سخن گشود و خطاب به یزید کرد و 

و نظریه اطرافیان تو بر خالف نظریه ی اطرافیان  فرمود: ای یزید! پیشنهاد

فرعون می باشد، چون که آن ها در مقابل حرکت و سخن حضرت موسی و هارون 

علیهماالسالم، گفتند: ای فرعون! دانشمندان و جادوگران را جمع کن تا موسی و 

 د. نهارون را محکوم نمایند. ولیکن اطرافیان تو پیشنهاد قتل و کشتار ما را می ده

یزید ضمن تعجب از سخنوری و استدالل این کودک خردسال، سؤ ال کرد: علت و 

سبب این دو نظریه مخالف در چیست؟! حضرت باقرالعلوم علیه السالم با کمال 

شهامت فرمود: آن ها رشید و هوشیار بودند؛ ولی این ها بی فکر و عقب افتاده اند. 

کسی نمی کشد، مگر آن که زنازاده باشد. و سپس افزود: پیامبران و فرزندانشان را 

پس از آن یزید سرافکنده شد و ساکت ماند؛ و دیگر هیچ عکس العملی از خود نشان 

 [ . 2نداد.]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 22، ص 2[ معالی السبطین، ج 1]

 . 141، ص 2[ حدیقة الشیعة، ج 2]
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 . 141، ص 2[ حدیقة الشیعة: ج 2]

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 شرمساری دشمن در کنار کعبه

لسالم جهت زیارت ابوحمزه ثمالی حکایت کند: در سالی که امام محمد باقر علیه ا

خانه خدا وارد مکه معظمه شده بود، پس از طواف کعبه الهی، در گوشه ای از 

حرم الهی نشست و مردم بسیاری جهت پرسش مسائل خود اطراف حضرت 

 اجتماع کرده بودند. 

در همان سال هشام بن عبدالملک نیز به همراه برخی از اطرافیان خود، که از آن 

بود، وارد مسجدالحرام شدند. نافع با دیدن امام  -بن خطاب  غالم عمر -جمله نافع 

علیه السالم، از هشام بن عبدالملک پرسید: این شخص کیست که مردم این چنین 

اطراف او گرد آمده اند؟ هشام گفت: او ابو جعفر، محمد بن علی است. نافع گفت: 

پیامبر و یا وصی او نزد او می روم و سؤ الی از او می نمایم، که جواب آن را فقط 

 می داند؛ و هشام موافقت کرد. 

پس نافع نزدیک آمد و در جمع افراد نشست و سپس گفت: من تورات و انجیل و 

 زبور و فرقان را خوانده ام؛ و تمام معارف و احکام حالل و حرام را می شناسم. 

ا وصی او، ی اکنون آمده ام تا مسائلی را سؤال کنم که جواب آن تنها نزد پیامبر، یا

پسر پیامبر خواهد بود. امام محمد باقر علیه السالم فرمود: آنچه می خواهی سؤال 

 کن. 

نافع گفت: بین حضرت عیسی علیه السالم و حضرت محمد صلی هللا علیه و آله چه 

مقدار زمان فاصله بوده است؟ حضرت فرمود: جواب آن را طبق عقیده شما پاسخ 

ان کنم؟ نافع گفت: هر دو جواب را بفرما. امام علیه گویم، یا طبق نظر خودم بی

السالم فرمود: بنابر نظریه ما اهل بیت رسالت، فاصله آن به مقدار پانصد سال؛ 

 ولی بنابر نظریه شما ششصد سال فاصله بود. 

نافع گفت: یاابن رسول هللا! سؤالی دیگر مطرح نمایم؟ حضرت فرمود: آنچه می 

 وند متعال از چه وقت بوده است؟خواهی مطرح کن. گفت: خدا

امام محمد باقر علیه السالم فرمود: بگو چه وقت نبوده است، تا پاسخ تو را بیان 

کنم؛ و سپس افزود: منزه است خداوندی، که قبل از هر چیزی بوده و بعد از هر 

 چیزی خواهد بود، نه شریکی دارد و نه فرزندی، او تنها و بی مانند است. 

هشام آمد و گفت: به راستی او عالم ترین مردم و همانا او فرزند  سپس نافع نزد
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 [ . 1رسول خدا است.]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 245، ش 128ص ، 2[ احتجاج طبرسی: ج 1]

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 شرایط و حدود سفره

 ابولبید بحرانی گوید: 

روزی در مکه معظمه حضور امام محمد باقر علیه السالم نشسته بودم، که شخصی 

وارد شد و عرض کرد: ای محمد بن علی! تو آن کسی هستی که برای هر چیزی 

 و شرایطی می دانی، و نیز برای هر کاری مقرراتی را وضع فرموده ای؟ حد 

حضرت فرمود: بلی، من می گویم، برای هر چیزی خواه کوچک و حقیر باشد یا 

 بزرگ و عظیم، خداوند حکیم برای آن شرایط و حدودی را تعیین کرده است. 

و کفران  و هر کسی از آن تجاوز کند، از حد و مرز خدای بزرگ بیرون رفته

 کرده است. 

آن شخص سؤال کرد: سفره غذا که کنار آن می نشنیم، دارای چه حدود و شرایطی 

 است؟ 

امام علیه السالم فرمود: حد و مرز سفره غذا آن است که چون خواستی شروع 

نمائی، به نام خدا شروع کنی، و چون سفره را جمع کنند، شکرش را به جا آوری، 

 ف آن ریخته باشد، جمع کنی و تناول نمائی. و آنچه از غذاها اطرا

 آن شخص عرض کرد: حدود ظرف آب چیست؟ 

فرمود: این که اگر لبه ظرف آب شکسته باشد، از آن آب نیاشامی؛ چون که آن 

 قسمت، محل تجمع میکروب ها است. 

و چون خواستی ظرف آب را بر دهان بگذاری و بیاشامی، اول نام خدای مهربان 

جاری نما، و پس از آن که آب را آشامیدی، شکر و سپاس خدا را انجام را بر زبان 

 ده. 

و همچنین سعی نمائی آب را یک نفس و یک دفعه نیاشامی، بلکه سه دفعه؛ و با سه 

 [ . 1نفس آب را بیاشام، که این گونه گواراتر و سودمندتر خواهد بود.]

------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 141، 144، ص 5[ ناسخ التواریخ: ج 1]

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 شفاف کردن رفتار

لباس و یا مرکب و مسکنی استفاده گیرد؛ از گاهی انسان در موقعیتی قرار می

کند که برای دیگران قابل تحمل نیست. چه بسا آن رفتار کاری غیر مشروع می

کند. چون علت رفتار برای وی مبهم نباشد، لیکن کسی که این رفتار را مشاهده می

 شود. کند و چه بسا نسبت به آن فرد بدبین میاست. پندار غلط در ذهن وی نفوذ می

نموده است. در عین نه موارد برای رهبران دینی و امامان نیز پیش آمد میاین گو

افتاده آالیش داشتند، گاهی اتفاق میحال که آنان اندیشه زالل و رفتاری شفاف و بی

که برخی رفتار آنان را، بینندگان بر نتابند؛ و نوعی دو گانگی برداشت کنند. آیا به 

دادند؟ برای فراهم آوردن د چه اقدامی انجام مینظر شما امامان در این گونه موار

م. حسن افکنیالسالم نگر میپاسخ این سؤال به یک نمونه از رفتار باقر العلوم علیه

زیات به همراه رفیقش به خدمت حضرت رسیدند. در حالی که حضرت در اتاقی 

. بود ها و سر و روی حضرت نیز کامال آراسته و مرتبآراسته و مزین بود و لباس

آنان سؤاالتی داشتند مطرح نموده و پاسخ گرفتند. لیکن مثل این که حال و اوضاع 

امام برای آنان سؤالی پنهانی فراهم ساخت که فرصت طرح آن نبود. و نیز فرصت 

زدایی هم مناسب نبود. به همین خاطر هنگام خداحافظی حضرت به برای شبهه

ا به منزل من بیایید. وی نیز پذیرفت. حسن زیات فرمودند به همراه رفیق خود فرد

آالیش با یک فرش فردا که به حضور امام شرفیاب شدند وی را در اتاقی بی

حصیری دیدند. و نیز مشاهده کردند که حضرت لباس خشن پوشیده است. آنگاه 

امام با آنان سخن گفتند و فرمود دیروز که مرا با آن وضع مشاهده کردید، آن اتاق 

باشد. و جدید من بود و تمام آنچه در آنجا بود هم از آن همسرم می از آن همسر

چون همسرم خویش را برای من آراسته بود، من نیز خود را برای وی آراسته 

کنید. در ذهن شما چیزی خطور بودم. زندگی معمولی من این است که مشاهده می

 دیگری خطور نکند. آنگاه رفیق حسن زیات گفت به خدا سوگند به قلب من چیز

کرد. لیکن اکنون که این وضع را مشاهده کردم و این توضیحات را شنیدم به طور 

[ 1گویی، علمت ان الحق فیما قلت. ]کلی ذهن من پاک شد و فهمیدم که شما حق می
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. نکته آموزنده این رفتار این است، که امام گرچه رفتارش پاک و منزه از گناه 

وری حالل نموده است؛ لیکن چون رفتارش برای های خدا بهرهاست و از نعمت

زدایی فراهم نبوده است، امام انگیز بوده و در آن هنگام فرصت شبههطرف سؤال

آنان را در فرصت مناسب فراخوانده و رفتار خویش را توضیح داده و شبهه را از 

جتماعی زداید. این رفتار امام یعنی انسان باید در رفتارهای فردی و اذهن آنان می

د در زند بایانگیزی از وی سر میای شفاف باشد. و اگر احیانا رفتار شبههبه گونه

زدایی نماید. رفتار و روش فرصت مناسب رفتار خویش را شفاف سازد و شبهه

مبهم در پیش نگیرد که باعث ایجاد پندار و سؤال برای مخاطبان و دیگران شود. 

لیت آفرین است؛ که فرد باید رفتار دو گانه این رفتار از یک جهت دیگر نیز مسؤو

خویش را شفاف سازد، نه این که بر این پندار باشد که من به وظیفه خود عمل 

ه فرد آموزد کخواهند بدبین بشوند یا بدبین نشوند! این رفتار میام، دیگران میکرده

 زمینه بدبینی دیگران را نباید فراهم آورد. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 668، ص 4[ فروع کافی، ج 1]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 شناخت، مالک ارزش عمل

 ع( به عنوان مفسر قرآن و بیانگر حقایق وحی، اعالم داشته است: امام باقر )

پذیرفته نیست، مگر عملی که بر اساس شناخت و  -در پیشگاه خداوند  -هیچ عملی 

 [ . 1یابد. ]معرفت صورت گرفته باشد و حقیقت شناخت در میدان عمل تجلی می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 215[ ال یقبل عمل اال بمعرفة. تحف العقول 1]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 شناخت، معیار منزلت انسان
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 امام صادق )ع( از پدر گرامی خویش چنین نقل کرده است: 

ای فرزندم! منزلت و جایگاه ارزشی شیعیان را بر اساس میزان روایت و معرفت 

آنان بشناس، زیرا معرفت عبارت است از فهم و درک روایات )و آن چه به عنوان 

مؤمن تا ها است که شود(. و در پرتو درک عمیق روایترهنمودهای دین تلقی می

رود. من در کتاب ویژه علی )ع( گیرد و باال میعالیترین درجات ایمان، اوج می

ی معرفت و شناخت نگریستم و در آن چنین یافتم: همانا ارزش هر انسانی به اندازه

او است، خداوند مردمان را بر اساس عقلی که در دنیا به ایشان عطا کرده است، 

 [ . 1کند. ]محاسبه می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

اعرف منازل الشیعة علی قدر [ االمام الصادق )ع( عن الباقر )ع(: یا بنی1]

ة للروایة، و بالدرایات للروایات یعلو روایتهم و معرفتهم، فان المعرفة هی الدرای

المؤمن الی اقصی درجات االیمان، انی نظرت الی کتاب لعلی )ع( فوجدت فی 

اس یحاسب الن -تبارک و تعالی  -ء و قدره معرفته. ان هللا الکتاب: ان قیمة کل امری

 . 2/  1علی قدر ما اتاهم من العقول فی دار الدنیا. معانی االخبار 

م باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: اما

 .1225چاپ دوم 

 شناخت عمیق دین، اوج کمال و تعالی

شک هر دانشی که در خدمت بهزیستی مادی و معنوی انسان قرار گیرد، بی

آید، ولی در این میان، شناخت عمیق دین و ارزشمند است و کمال به حساب می

تری برخوردار است؛ زیرا این تر و ارزش اصیلی عالیز مرتبهحقایق وحی ا

بخشد. امام باقر های او جهت صحیح میشناخت است که به زندگی انسان و تالش

 )ع( فرموده است: 

صبر  -2درک و شناخت عمیق دین  -1ی کمال در سه چیز است: عالیترین مرتبه

 [ . 1ی امور زندگی. ]ارهحرکت سنجیده و حساب شده در اد -2ها بر دشواری

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 
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[ الکمال کل الکمال: التفقه فی الدین و الصبر علی النائبة و تقدیر المعیشة. 1]

 . 6، کتاب فضل العلم، حدیث 1کافی ج  اصول

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 شناخت خداوند و صفات او

ی شناخت خداوند و های امام باقر )ع( در زمینهبخش مهمی از معارف و درس

تبیین معارف »تحت عنوان ها را در گذشته صفات او است، که بخشی از آن

 یادآور شدیم. « اصولی دین

کنیم که امام باقر )ع( شرط بندگی در این جا نیز به عنوان نمونه از روایتی یاد می

و عبادت انسان به درگاه خداوند را، معرفت و شناخت وی دانسته است. امام باقر 

به جا آورد که به  تواند به حق، عبادت خداوند را)ع( به ابوحمزه فرمود: کسی می

او معرفت داشته باشد و خدا را به درستی و شایستگی بشناسد، و اما کسی که 

ی ذات مقدس او نداشته باشد، خدا را همانند این مردم عوام شناخت درستی درباره

 [ . 1محتوا و سطحی( عبادت خواهد کرد! ]و گمراه )بی

د، ضروری است به طوری از آن حضرت سؤال شد که چه مقدار از شناخت خداون

ی توان اکتفا کرد؟ فرمود: کمترین و ضروریترین مرحلهکه به کمتر از آن نمی

شناخت خداوند این است که بدانی: هیچ چیز همانند او نیست و هیچ موجودی به او 

[ . امام باقر )ع( با 2شباهت ندارد، و دارای علم، شنوایی و بینایی ازلی است. ]

های او، سخنان استداللی و پروردگار و بیان صفات و ویژگیاین که در توصیف 

های فراوان دارد، اما اهل ایمان را از تفکر و مناظره در دو میدان نهی کرده درس

 است: 

 نهی از تفکر در ذات خداوند  -1

ی آن فرمود: از تفکر در ذات خدا بپرهیزید و دربارهامام )ع( در این باره می

های عظیم او را ه خواستید که به عظمت او پی ببرید، آفریدهنیندیشید ولی هرگا

 [ . 2مورد مطالعه قرار دهید. ]

فرمود: از زا. امام )ع( در این زمینه میهای بیحاصل و دشمنینهی از مباحثه -2

ها )در مباحث اعتقادی و دینی( بپرهیز؛ زیرا این گونه جوییها و ستیزهخصومت

ی نابودی عمل و خرد شدن شخصیت فرد است. چه مایهها، شک آفرین و مناظره

هایی، فرد سخنی بر زبان آورد که هرگز مورد آمرزش قرار بسا در چنین مناظره
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های بایسته و مورد نیاز خود را نگیرد. در گذشته، مردمانی وجود داشتند که دانش

به  پرداختنرها کرده و به جستجوی مطالبی پرداختند که نیازی بدان نداشتند و از 

ها به ذات خدا رسید و سرگردان ی تحقیق آنها نهی شده بودند، تا آنجا که رشتهآن

زد، و متحیر شدند، آن چنان که هر گاه کسی یکی از آنان را از پیش رو صدا می

گردانید و هر گاه از پشت سر او را صدا برای پاسخ دادن، به پشت سرش رو می

[ . منظور امام )ع( از بیان اخیر این 6نمود! ]می زد، به پیش روی خود توجهمی

های است که وقتی اساس تحقیق و موضوع آن نادرست باشد و از شیوه

گویی جویانه و غلط استفاده شود، کار مناظره و تحقیق، جز حیرت و تناقضستیزه

 ترین امور را نادیده گرفته، یا از درک آنحاصلی ندارد، تا آن جا که فرد، بدیهی

 شود. عاجز می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ انما یعبد هللا من یعرف هللا، فاما من ال یعرف هللا فانما یعبده هکذا ضالال... 1]

 . 1الحجة، باب معرفة االمام، حدیث  همان، کتاب

[ سئل ابوجعفر )ع( عن الذی ال یجتزء بدون ذلک من معرفة الخالق؟ فقال: لیس 2]

، کتاب التوحید، باب 1ء لم یزل عالما سمیعا بصیرا. اصول کافی، ج کمثله شی

 . 2ادنی المعرفة، حدیث 

 ی عظمته فانظروا الی عظیم[ ایاکم و التفکر فی هللا و لکن اذا اردتم ان تنظرا ال2]

، کتاب التوحید، باب النهی عن الکالم فی الکیفیة، حدیث 1خلقه. اصول کافی، ج 

2 . 

[ ایاک و الخصومات فانها تورث الشک و تحبط العمل و تردی صاحبها و عسی 6]

ء فال یغفر له، انه کان فیما مضی قوم ترکوا علم ما وکلوا به و طلبوا ان یتکلم بالشی

ما کفوه حتی انتهی کالمهم الی هللا فتحیروا حتی ان کان الرجل لیدعی من بین علم 

، کتاب 1یدیه فیجیب من خلفه و یدعی من خلفه فیجیب من بین یدیه. اصول کافی ج 

 . 6التوحید، باب النهی عن الکیفیة، حدیث 

 یمنبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضو

 .1225چاپ دوم 

 شناخت رهبران الهی
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ای که طرح در روایات معصومین )ع( پس از معرفت خداوند، مهمترین مسرله

ی شناخت رهبر و امام است؛ زیرا اصوال آشنایی دقیق خلق با پیام گردیده، مسرله

وحی و حتی معرفت صحیح آنان نسبت به خداوند، از طریق رهبران الهی صورت 

بردند و نبیا و رهبران الهی نبودند، آدمیان به سوی خدا ره نمیگیرد. اگر امی

ها قرار داده شدند. خداوند، انبیا و امامان را رهبر، معلم و مربی انسانهدایت نمی

است، تا مردمان را به سوی معارف الهی و شریعت آسمانی دعوت کرده و حجت 

 ن به ترتیب یاد شده است: خدا بر خلق باشند. از این رو است که در قرآن سه فرما

 لزوم اطاعت از خدا.  -1

 وجوب اطاعت از پیامبر )ص(.  -2

ی معصومین [ )یعنی رهبران الهی و ائمه1ضرورت اطاعت از اولی االمر ] -2

 السالم(. علیهم

ی ما، خداوند مورد پرستش قرار فرماید: به وسیلهامام باقر )ع( در حدیثی می

شود و از طریق ما، توحید و معرفت خداوند حاصل میگیرد و به توسط ما، می

ی یگانگی خدا تبیین شده است و محمد )ص( واسطه میان خلق و خدا است. اندیشه

ی نقش پیامبر )ص( و ائمه )ع( [ . آن چه امام باقر )ع( در این حدیث، درباره2]

تو بیان داشته، چیزی جز نقش معلمی و هدایتگری نیست؛ زیرا دانشجو در پر

ی یابد، و طفل در نتیجههای معلم است که به معرفت و کمال دست میدرس

رسد. بنابراین، اگر ها و هشدارهای مربی است که به رشد و تعالی میمراقبت

شناخت خداوند و عبادت او، مهمترین موضوع معرفتی است، پس راه تحصیل این 

شناخت، غلط باشد، سالک  شناخت نیز به همان اندازه اهمیت دارد؛ زیرا اگر راه

هرگز به مقصد نخواهد رسید و انسان آن گونه که باید خدا را نخواهد شناخت. 

خطر و مصون از کجی و انحراف نباشد، انسان زمانی که راه شناخت، راهی بی

بر افتد. یا قایل به جشود و یا در دام تشبیه میدر معرفت خدا یا گرفتار تجسیم می

پذیرد و...! چنان که دور افتادگان از مسیر والیت ر مطلق را میشود و یا اختیامی

ها و معارف آنان، گرفتار چنین مشکالتی اهل بیت، به دلیل سود نبردن از درس

ها و باشند، و به این دلیل، شناخت آنشدند. پیامبر )ص( و امام راه معرفت خدا می

و سرنوشت سازترین پیروی از ایشان پس از معرفت و عبادت خدا، مهمترین 

فرماید: همانا رسول اکرم )ص( موضوع علمی و عملی است. امام باقر )ع( می

توان به خدا رسید، مگر از طریق آن. رسول اکرم )ص( راه خدا دری است که نمی

رسد، و همچنین پس از رسول است؛ راهی که هر کس آن را بپیماید به خداوند می
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 [ . 2ائمه )ع( همین نقش را دارایند. ]اکرم )ص(، امیرمؤمنان و یکایک 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 51[ اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم. نساء / 1]

نا عبدهللا و بنا عرف هللا و بنا وحد هللا تبارک و تعالی و محمد حجاب هللا [ ب2]

 . 14، کتاب التوحید، باب النوادر، حدیث 1تبارک و تعالی. اصول کافی، ج 

[ ... فان رسول هللا )ص( باب هللا الذی ال یؤتی اال منه و سبیله الذی من سلکه 2]

نین من بعده و جری لالئمة واحدا بعد وصل الی هللا عزوجل و کذلک کان امیرالمؤم

 . 2، کتاب الحجة، باب ان االئمة ارکان االرض، حدیث 1واحد... اصول کافی، ج 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 شناخت و عقیده، مستلزم عمل

های ضروری و عقاید بایسته که امام باقر )ع( تا این مرحله به بخشی از شناخت

شود که عبارت ها تصریح فرموده، اشاره شد. اکنون فصل دیگری گشوده میبدان

است از ارتباط علم با عمل یا تالزم میان عقیده و عمل. بسیارند کسانی که از دانش 

شناسند و به بسیاری از عقاید را خوب میفراوان برخوردارند و بایدها و نبایدها 

ی تفاخر بر دیگران یا ابزار سرگرمی ضروری، آگاهند. اما دانش آنان فقط وسیله

 ایشان است و در زندگی عملی و اجتماعی آنان، ظهور و بروزی ندارد. 

ها که از علم و چنین دانشی، از دیدگاه امام باقر )ع( ارجمند نیست و آن همه ستایش

های مفصل خویش به شود. از این رو در سفارشت شده است، شامل آن نمیمعرف

 فرماید: جابر می

ی دانشی که در اختیار دهد به وسیلهخطرات و شروری را که برایت رخ می

ی عمل خالص و پاکیزه، به کار داری، از خود دور ساز و علم خویش را به وسیله

 [ . 1گیر. ]

ود پردازند ولی ختوصیف و تشریح و ستایش عدالت میفرماید: کسانی که به و می

ی مردم در حسرت و کنند. در روز قیامت، بیشتر از همهخالف عدالت عمل می

ان تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی »ندامتند و این سخن خداوند است که 

د ای ی[ یعنی: آنگاه هر نفسی به خود آید و فریاد واحسرتا بر آرد و گو2« ]جنب هللا
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 وای بر من که جانب امر خدا را فرو گذاشتم و حق بندگی بجا نیاوردم. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

نفسک حاضر الشر بحاضر العلم، و استعمل جعفر )ع(:... و ادفع عن [ عن ابی1]

 . 224حاضر العلم بخالص العمل. تحف العقول 

[ عن الباقر )ع(: اشد الناس حسرة یوم القیامة الذین وصفوا العدل ثم خالفوه و هو 2]

 . 24/  2بحار « ان تقول...»قول هللا عزوجل 

آستان قدس رضوی  منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛

 .1225چاپ دوم 

 شیوه دوستیابی

ی دوستیابی و برقرار ساختن روابط یکی از مسایل مهم اجتماعی، شناخت شیوه

ی فرماید: هیچ چیز به اندازهصحیح اجتماعی با مردم است. امام باقر )ع( می

 احسان و خدمت و نیکی به برادران )ایمانی و اجتماعی( در ایجاد الفت و جاذبه

ها در خدمت نیکی کردن، نهفته ها و جاذبه[ . یعنی باالترین کشش1مؤثر نیست. ]

ی انس با دیگران و جلب محبت و اطمینان ایشانند باید از است و کسانی که شیفته

راه احسان به آنان وارد شوند. در روایتی دیگر چنین آمده است: در دنیا هیچ چیز 

برادران )برادران دینی و اجتماعی(، به مدد و ی احسان و نیکوکاری به به اندازه

[ . یعنی این نیکی به مردم است که در حساسترین لحظات، 2آید. ]یاری انسان نمی

آید، همان شود و آنگاه که نیاز و گرفتاری پدید میبازتاب آن شامل خود انسان می

 آیند. احسان دیدگان به یاری وی می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

/  1ء ممیل االخوان الیک مثل االحسان الیهم. ائمتنا [ االمام الباقر )ع(: لیس شی1]

 . 22به نقل از: المشرع الروی  244

ء اعون من االحسان الی االخوان. اسعاف (: لیس فی الدنیا شی[ االمام الباقر )ع2]

 . 184/  12؛ ملحقات االحقاق 252ی نور االبصار( الراغبین )در حاشیه
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منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 شوخی بدون فحش

 [ . 1اعة بال رفث. ]ان هللا عزوجل یحب المالعب فی الجم

همانا خداوند عزوجل آن کسی را که در میان جماعت به شوخی بدون فحش 

 دارد. بپردازد، دوست می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 : پی نوشت ها

 . 684ص  6[ اصول کافی ، ج 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 شب قدر کدام شب است

در فضیلت لیلة القدر سخن بسیار است و در این نکته که لیلة القدر کدامین شب از 

زیرا بر عموم های ماه رمضان است، سؤالی است که جواب آن آسان نیست. شب

مردم شب قدر نامشخص است. تنها همین مقدار معلوم است که شب قدر در میان 

شب های ماه رمضان است. گرچه ممکن است پیروان راستین عترت به آن 

ای از منزلت بار یابند که بتوانند شب قدر را تشخیص دهند. لیکن در این درجه

شب قدر بر عترت آل رسول صلی  راستا نکته دیگری نیز معلوم است و آن این که

 هللا علیه و آله و سلم پوشیده نیست. 

داند شب قدر کدام شب است. زیرا آن شب باشد و میعترت آگاه به این حقیقت می

کن تواند باشد. چگونه ممکه شب فرود فرشتگان بر عترت است بر آنان پوشیده نمی

فرشتگان است، بر وی است شب قدر که در آن شب امام همام محل آمد و رفت 

ه ترین فرشته کپوشیده باشد؟! شب قدر شب فرود آمدن فرشتگان و بلند مرتبه

[ این نزول فرشتگان به 1باشد، تنزل المالئکه و الروح فیها ]فرشته دانش باشد، می

باشد. فرشتگان که معارف و دانش و مقدرات یک امام معصوم در هر زمان می

شوند و آنان را از بر امام معصوم در هر زمان نازل میسال را در اختیار دارند، 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

السالم از این حقیقت این سازند. اینک باقر العلوم علیهمند میهای غیبی بهرهدانش

فرماید: شب سازد، میدارد و این موضوع را این گونه شفاف میگونه پرده بر می

شوند و به گرد ما قدر بر ما پوشیده نیست. در آن شب فرشتگان بر ما نازل می

دهند. یا ابا الهذیل انه ال یخفی علینا لیلة القدر ان المالئکة یطیفون بنا فیها طواف می

[ چه فضیلتی برتر از این که فرد جایگاه رفت و آمد فرشتگان است. چه فضیلتی 2]

زعیم و برترین فرشته ی دانش بر وی نازل شود. آن هم « روح»برتر از این که 

شتگان در برابر آنان متواضع باشند، بلکه به دور آنان طواف دهند! این نه تنها فر

چه مقام و منزلتی است که عترت بدان بار یافته است، که قبله گاه فرشتگان قرار 

 [ . 2شود؟! ]گیرند. و این چه فضیلت برتر است که نصیب عترت میمی

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 6[ قدر، 1]

 . 268، ص 6، المحجة البیضاء، ج 252، ص 2[ کشف الغمه، ج 2]

[ برای مؤلف کشف الغمه، جناب محقق ابوالفتح اربلی، همین فضیلت بس که 2]

یلت اهل بیت نگاشته. اگر کشف الغمه نداشت جز همین چنین روایتی را در فض

یک روایت را در فضیلت، اهل بیت )علیهم السالم( برای بالندگی و سعادت وی 

 نمود. کفایت می

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 شناخت شیعیان و بخشش از علم الهی به آنان

السالم فرمود: گروهی از مردم بر پدرم وارد شدند و گویند امام صادق علیهمی

حقش بزرگ است! وقتی که بر او »پدرم فرمود: « حق امام چیست؟»پرسیدند: 

آورد، ایمان وارد شدید، باید او را بزرگ بدارید و احترام کنید، و به آنچه می

 بیاورید. 

او خصلتی است که هر وقت به خدمتش  و بر اوست که شما را هدایت کند و در

تواند با چشم پر به او نگاه کند، رسیدید از جالل و شکوهی که دارد، هیچ کس نمی

چون رسول خدا صلی هللا علیه و آله و سلم این گونه بود و باید امام هم این گونه 

 آری، همان»فرمود: « شناسد؟!آیا امام، شیعیانش را می»آنان پرسیدند: « باشد.

 « بیند.وقت که می
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ی شما شیعه ی ما آری! همه»فرمود: « ی شما هستیم؟آیا ما شیعه»پرسیدند: 

 « هستید.

توانم نامهای اش این است که مینشانه»فرمود: « دلیل شما چیست؟»گفتند: 

مام باقر ا« پس ما را مطلع ساز.»گفتند: « هایتان را بگویم.خودتان، پدرانتان و قبیله

هایشان را گفت و همه تصدیق م نیز نامهای خودشان، پدرانشان و قبیلهالسالعلیه

 کردند. 

دهم و آن فرمایش از آنچه قصد دارید سؤال کنید! من پاسخ می»سپس فرمود: 

 «کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء»فرماید: خداوند متعال است که می

[1 . ] 

هایش در آسمان است. و استوار و شاخه اشای هستیم که اصل و ریشهما آن شجره

آیا این مقدار »بخشیم. سپس فرمود: از علم خود هر چه بخواهیم به شیعیانمان می

 [ . 2« ]کرد و کافی بود.کمتر از این هم ما را قانع می»گفتند: « شما را قانع نمود؟

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

ای ی طیبه را به درخت پاکیزهیعنی: خداوند کلمه» 26ی ی ابراهیم آیه[ سوره1]

 «. ی آن در آسمان است.ی آن ثابت، و شاخهتشبیه کرده که ریشه

 . 64[ بحاراالنوار ج 2]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ معجزات شگفت منبع: عجایب و

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 شکایت کبوتر از مار و جوشیدن آب از زمین

السالم به حج رفتیم و من همراه او در محمل گوید: با امام باقر علیهجابر جعفی می

و شروع به بودم. یک کبوتر صحرایی آمد و اطراف محمل آن حضرت نشست 

 سروصدا کرد. 

ای جابر! این کار را انجام »من رفتم تا آن را بگیرم که ناگهان حضرت صدا زد: 

 « بیت پناه آورده است.نده، او به ما اهل

 « کند؟از چه چیزی به شما شکایت می»پرسیدم: 

گذارد ولی ماری گوید سه سال است در این کوه تخم میمی»حضرت فرمود: 

خورد. از من خواست که دعا کنم تا خدا آن مار را بکشد، هایش را میآید و تخممی
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بعد رفتیم تا اینکه وقت سحر شد. امام باقر « من هم دعا کردم و خدا آن را کشت.

 « پیاده شو ای جابر!»السالم به من فرمود: علیه

پس من پیاده شدم و افسار شتر را گرفتم. آن حضرت نیز پیاده شد و از راهی که 

 ی شنی رفت. رفت، متمایل گردید و به سوی یک تپهیم

 « خدایا! ما را سیراب و پاک گردان.»گفت: شنها را کنار زد در حالی که می

ی در این حال، سنگی بلند و سفید پدید آمد، حضرت آن را برداشت، ناگهان چشمه

 دصافی جوشید. پس وضو گرفتیم و از آن چشمه نیز آشامیدیم. سپس به راه خو

ادامه دادیم. وقتی که صبح شد، نه آبادی بود و نه درختی. حضرت به طرف درخت 

ای نخل! ما را از آنچه خدا در تو قرار داده »خشکی رفت و نزدیک شد و فرمود: 

 « است سیر گردان.

 اش چیدیم و خوردیم. به خدا قسم! دیدم که درخت، خم شد تا اینکه ما از میوه

و ساحری مانند ت»ا بود، وقتی که این صحنه را دید گفت: نشینی در آنجعرب بادیه

 « ام.ندیده

بیت پیامبر را تکذیب نکن؛ چون نه ای عرب! ما اهل»السالم فرمود: امام باقر علیه

اند که اگر با آنها خدا را ساحر هستیم و نه کاهن، بلکه نامهایی را به ما آموخته

 [ . 1« ]گردد.ود و اگر دعا کنیم اجابت میشبخوانیم، هر چه بخواهیم به ما داده می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 64[ بحاراالنوار ج 1]

باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ انگیزی از امام منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 شناخت بالد و شهرها و معرفی برهوت

السالم در مسجد پیغمبر اکرم صلی هللا علیه و گوید: با امام محمد باقر علیهعطیه می

آله و سلم نشسته بودم که عربی شترسوار از دور پیدا شد. مرکب خود را عقال کرد 

کرد، مثل شخصی که د شد و به طرف چپ و راست نگاه میو وارد مسج

 زده باشد یا عقل از سر او پریده باشد. حیرت

حضرت او را صدا زد. عرب متوجه شد و خدمت حضرت آمد، حضرت پرسید: 

 « آئی؟از کجا می»
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 « از آخر زمین.»عرض کرد: 

  «آئی؟یزمین وسعتش بیشتر است از این، بگو از کدام مکان م»حضرت فرمود: 

 « آیم.از آخر دنیا و پشت سر ما چیزی نیست، من از احقاف می»باز گفت: 

 « از کدام احقاف.»حضرت فرمود: 

 « از احقاف عاد.»عرض کرد: 

 « در راه از کدام مکان عبور کردی؟»حضرت فرمود: 

 « از چین عبور کردم.»عرض کرد: 

 « عبور کردی از چین؟»حضرت پرسید: 

  «آری.»عرض کرد: 

گفت آری. تا فرمود عبور کردی از چین و عرب در جواب میحضرت همی می

چون حضرت این گفته را فرمود، « عبور کردی به درخت دقان.»اینکه فرمود: 

به خدا قسم ندیدم کسی مثل »عرب خود را به پاهای ایشان انداخت و عرض کرد: 

حضرت فرمودند: « ید؟!اشما بالد و شهرها را بشناسد، مگر شما آنجا تشریف برده

نه و لیکن نزد ما کتابی است معلوم. ای عرب! در پشت سر شما یک وادی است »

باشد که مسکن بوم و هام است و در آنجا ارواح شود برهوت میکه گفته می

 [ . 1« ]شوند.مشرکین تا روز قیامت، عذاب می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 [ مدینة المعاجز. 1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 شوخی با نامحرم در خلوت

الم فرموده است: بشاشت و گشاده رویی در برخوردهای السامام باقر علیه

کند که: اجتماعی، مایه جلب محبت مردم و قرب به خداوند است. ابوبصیر نقل می

آموختم و در خلوت با او مزاحی کردم. وقتی به خدمت در کوفه به زنی قرآن می

سی که در السالم رسیدم خشمناک به من نگاه کرد و فرمود: کامام محمد باقر علیه

خلوت گناه کند و از خداوند متعال باکی نداشته باشد خداوند نیز باکی ندارد که او را 

چگونه و به چه نوعی هالک کند. ای ابوبصیر به آن زن چه گفتی؟ من از شرم 
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 روی خود را پوشاندم و گفتم توبه کردم. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 شفا یافتن مردی که به برص مبتال بود

السالم فرموده است: بد آدمی است آن کسی است که در خویشتن میلی امام باقر علیه

 ا بپرورد که در راه رسیدن به آن دچار ذلت و خواری شود. ر

نقل شده است که روزی آن مرد که االغش را حضرت زنده کرده بود خدمت امام 

آمد، حضرت فرمود: چه چیزی باعث شد که در این چند روز نزد ما نیامدی؟ 

گفت: در فرق سرم بیماری برص ظاهر شده و تمام موهایم سفید شده به همین 

هت توفیق مالقات شما را پیدا نکردم. حضرت فرمود: هم اکنون برای چه کاری ج

ام و از این بیماری خیلی هراسناک هستم. ای؟ گفت: به امید شفا نزد شما آمدهآمده

ای به او بدهید. آئینه به او حضرت دست مبارکش را بر سر او کشید و فرمود: آئینه

که سفید شده بود سیاه شده و به رنگ اصلی دادند نگاه کرد دید تمام موهای سرش 

 خودش در آمده، لذا بسیار خوشحال شد و تشکر کرد و رفت. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282قر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول منبع: معجزات امام محمد با

 شهادت سنگ و درخت به امامت امام باقر

کند دین حنیف چیست؟ حضرت فرمود: السالم سؤال میزراره از امام باقر علیه

فطرت است، فطرتی که خداوند در نهاد تمام افراد بشر آفریده است. خداوند انسان 

السالم . ابوبصیر از امام صادق علیهرا با فطرت معرفت خویش خلق کرده است

السالم با زید بن الحسن کند که فرمود: پدر بزرگوارم امام محمد باقر علیهنقل می

گفت: من به میراث رسالت و امامت حسن میدر حال صحبت بودند. زید ابن

 الحسین، نسب منسزاوارترم زیرا من پسر حسن بن علی هستم و تو پسر علی ابن

تر از شماست لذا درع و دراعه و دا صلی هللا علیه و آله و سلم نزدیکبه رسول خ

شمشیر حضرت رسالت را به من تسلیم کن در غیر این صورت تشخیص این 
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موضوع در حضور قاضی انجام خواهد شد و عمویم زید بن علی بن الحسین وقتی 

محمد بن این سخنان را شنید بسیار خشمناک و ناراحت شد و گفت: جواب برادرم 

کنی. سپس زید بن الحسن عمویم را نزد قاضی علی با من است به آنچه ادعا می

برد. قاضی به عمویم گفت: یابن الجثیه، وقتی عمویم از او این سخن را شنید گفت: 

گذرد )نام مادران بد خصومتی و مجادله ناخوشی است که در آن ذکر امهات می

و که بعد از این تا زنده هستم به هیچ وجه با شود( سوگند به خدا و رسول ابرده می

تو صحبت نخواهم کرد و به عنوان اعتراض از آن مجلس برخاست و چون نگاهش 

به پدرم افتاد گفت: ای برادر قسم یاد کردم که بعد از این با زید بن الحسن سخن 

نگویم و با او ترک مخاصمه نمایم. گفت:ای برادر، من از جواب او عاجز نیستم 

ای آزرده خاطر نیستم. وقتی عمویم این اگر تو قسم یاد نمودی من از آنچه کرده

سخن را شنید غنیمت دانست و زید بن الحسن گفت: اختالف من با محمد بن علی 

است و با برادرش هیچ اختالفی ندارم بعد از آن شخصی را نزد پدرم فرستاد و 

 ایی. سپس زید بن الحسن به ناچارگفت: شما به ناچار باید با من نزد قاضی وقت بی

در خانه پدرم آمد و برای آمدن پدرم نزد قاضی اصرار زیادی کرد. وقتی پدرم 

نگاهش به زید افتاد فرمود: ای زید تو دختری داری که شش ماهه است والدت او 

ای اگر او به سخن در آید و شهادت دهد که من بر حق و را پنهان نگه داشته

کنم که داری؟ گفت: بلی، قسم یاد میم از ادعای خود دست برمیسزاوار به امامت

اگر دخترم به سخن درآید و بر حقانیت شما شهادت دهد من از ادعای خود دست 

دارم سپس کودک را آوردند حضرت به کودک فرمود: ای سکینه به فرمان برمی

و رو به دانی حق است شهادت بده، سکینه برخاست الهی سخن بگو و به آنچه می

السالم یزید بن حسن نمود و گفت: ای زید تو ظالم هستی و محمد بن علی علیه

مظلوم و اولی و أحق است اگر شر خود را از او کم نکنی و ترک ادعای بیهوده 

خود ننمایی به زودی اجل رشته حیات تو را قطع خواهد کرد. زید از اثر سخن 

ای خود را ترک نمودم و پدر بزرگوارم سکینه بسیار مترثر و منفعل شد و گفت: ادع

ای به سخن دست زید را گرفت و فرمود: ای زید اگر این سنگ که روی آن نشسته

کنی؟ گفت: بلی پدرم درآید و بر حقیقت من و بطالن ادعای تو شهادت دهد قبول می

به آن سنگ اشاره نمود و فرمود به فرمان الهی سخن بگو، سنگ به حرکت در آمد 

ی که زید نتوانست روی سنگ آرام بنشیند و بعد به سخن آمد و گفت: ای به طور

زید تو در این ادعا ظالم هستی و حق با محمد بن علی است و اگر تو از این ادعا 

هوش شد و دست برنداری به زودی کشته خواهی شد. زید از شنیدن سخن سنگ بی

نچه گفته بودم پشیمان شدم. بعد از ساعتی به هوش آمد و گفت: ادعایی ندارم و از آ
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پدرم باز دست زید را گرفت و اشاره به درختی نمود و فرمود: ای زید اگر آن 

درخت حرکت کند و نزد تو بیاید و بر حقانیت من شهادت دهد از ادعای خود دست 

 داری؟ زید گفت: بلی. برمی

زید سایه پدرم به آن درخت اشاره فرمود: درخت به اذن الهی جلو آمد و روی سر 

کنی و اگر ادعای السالم ظلم میافکند و گفت: ای زید تو بر محمد بن علی علیه

شوی زید پس از شنیدن سخن درخت بیهوده خود را ترک نکنی به زودی کشته می

های زیاد و شدیدی یاد کرد و گفت: رعب و وحشت زیادی بر او غلبه کرد و قسم

السالم نشود و همان روز زید عازم علیه دیگر به هیچ وجه معترض امام محمد باقر

دمشق شد و در آن زمان عبدالملک بن مروان والی شام بود و زید به مجلس 

آیی؟ و چه خبر داری؟ عبدالملک بن مروان رفت. او از زید پرسید که از کجا می

دهم به ساحر و کذابی که دفع آن به آیم و تو را خبر میگفت: ای ملک از مدینه می

اجب است و سخن گفتن سکینه و سنگ و درخت را برای ملک نقل کرد و تو و

گفت: در این زمان مانند این ساحر را هیچ کس ندیده و نشنیده است. عبدالملک بن 

مروان به والی مدینه نوشت که به محض اینکه نامه من به دست تو رسید محمد بن 

عبدالملک به زید بن  علی را باز داشت و نزد من بفرست و بعد از ارسال نامه

الحسن گفت: اگر من تو را به قتل محمد بن علی رخصت بدهم او را به قتل 

رسانم. اما وقتی نامه عبدالملک به رسانی گفت: بلی، بالفاصله او را به قتل میمی

والی مدینه رسید در جواب نوشت که مرا قدرت مخالفت با امام محمد باقر 

بینم و از روی اخالص حت دولت شما را در آن میالسالم نیست و لیکن مصلعلیه

اید رسانم آن کسی را که شما دستور باز داشت و فرستادن او را دادهبه عرض می

تر نیست و همیشه در یقین بدانید که امروز در روی زمین از او عابدتر و متقی

کالم  وتمحراب عبادت نشسته و او را با اهل دنیا الفتی نیست و وقتی شروع به تال

نماید و حوش و طیور بر صدای خوش او که صدای داود است انس هللا می

شوند به او روی ای که دچار مشکل میگیرند و علمای زمان در هر مسئلهمی

آورند او در همه حال دل به درگاه الهی بسته و در جمیع احوال در مکان صدق می

از نهایت حلم با کسی خشم نشسته و از کمال حیا چشم بر روی کسی نگشاید و 

خواهی من با امیرالمؤمنین است آزار این چنین گیرد از آنجا که کمال دولتنمی

بینم و وقتی جواب نامه والی مدینه به عبدالملک شخصی را صالح دولت شما نمی

بن مروان در شام رسید آن را خواند و خیلی خوشحال شد و فهمید که آنچه والی 

ی خیرخواهی و به مصلحت اوست بعد از آن زید بن الحسن نیز مدینه نوشته از رو

نامه والی مدینه را خواند گفت: محمد بن علی او را از مال دنیا از خود راضی 
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گویی بر من معلوم نیست اگر چیزی کرده است. عبدالملک مروان گفت: آنچه می

ه و خاتم و دانم سالح و شمشیر و زردانی بگو. گفت: بلی میها میغیر از این

عصا و سایر وسایل... پیامبر صلی هللا علیه و آله و سلم نزد محمد بن علی است از 

 کنی. پسای بهتر از این برای قتلش پیدا نمیاو طلب کن اگر ارسال نکرد بهانه

عبدالملک نامه دیگری به والی مدینه نوشت که هزار درهم خدمت محمد بن علی 

و آنچه از حضرت پیامبر صلی هللا علیه و آله و ببر و از طرف من سالم برسان 

سلم نزد اوست طلب کن و برای من بفرست وقتی نامه عبدالملک به والی مدینه 

السالم آمد و آنچه عبدالملک نوشته بود عمل رسید به خدمت امام محمد باقر علیه

کرد و هزار درهم نزد پدرم آورد و حضرت سه روز مهلت درخواست کرد و بعد 

آن شمشیر و درعی و خاتمی با چند چیز دیگر برای والی مدینه فرستاد و والی  از

مدینه برای عبدالملک ارسال کرد و عبدالملک از ارسال آنها خیلی خوشحال شد و 

زید بن الحسن را احضار کرده و آن وسائل را به او نشان داد او گفت: وهللا که از 

است وقتی عبدالملک این سخن را شنید  اسباب رسول هللا چیزی برای تو نفرستاده

ای به پدرم نوشت که مال مرا گرفتی و آنچه خواسته بودم خیلی خشمناک شد و نامه

خواهی قبول نفرستادی؟ در جواب مرقوم فرمود: آنچه نزد من بود ارسال کردم می

خواهی قبول نکن. سپس عبدالملک پدرم را تصدیق کرد و اهل شام را کن می

کرد و وقتی از آن مجلس و با نشان دادن آن وسائل به آنها تفاخر میدعوت کرد 

خواهم خون یکی برخاست دستور داد زید بن الحسن را زنجیر کردند و گفت: نمی

از اوالد ابوطالب به دست من ریخته شود و اال تو را به بدترین صورت به قتل 

ای به پدرم نوشت با این رسانیدم و زید را دست بسته به مدینه فرستاد و نامهمی

مضمون که پسر عمویتان را خدمت شما فرستادم تا او را خوب ادب نمایید شاید که 

آور دست بردارد و هنگامی که زید را به نزد پدر از کارهای قبیح و حرفهای شرم

بزرگوارم آوردند. پدرم فرمود: ای وای بر تو ای زید بسیار اعمال ناپسندیده از تو 

ابواب ناخشنودی به روی خود گشودی و هم اکنون آنچه از سکینه و  ظاهر شده و

سنگ و درخت شنیدی. به زودی تحقق میابد و قابض ارواح به سوی تو خواهد 

شتافت و سپس دستور داد غل و زنجیر از دست و پای زید بن الحسن باز کردند و 

لحسن به حال خودش گذاشتند و چند روزی گذشت مرضی دردناک بر زید بن ا

گفت و در همین بیماری بود که شربت وفات و عارض شد به طوری که هذیان می

 جرعه ممات را چشید. 

------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------ 

 . 1282اقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول منبع: معجزات امام محمد ب

 شک به گرفتار امام

السالم فرموده است: از گنجهای گرانبهاست این چهار چیز: پوشیدن امام باقر علیه

نیاز از دیگران و صدقه را پنهان دادن و درد را از غیر اهلش پنهان نمودن و 

 گرفتاری را پنهان داشتن. 

السالم صحیفه کند که حضرت امام باقر علیهمیاز زراره در حدیثی روایت 

فرائض )که در آن احکام ارث بود( را برای من خواند و فرمود:ای زرارة به خدا! 

ط السالم به خآن چه گفتم حق است، و گفتار پیامبر است که او فرموده و علی علیه

ا خود نوشته است. زرارة گفت: شیطان در سینه من وسوسه کرد که: او از کج

؟ پس السالم استداند که گفتار پیامبر صلی هللا علیه و آله و سلم و خط علی علیهمی

قبل از این که حرفی بزنم، فرمود: ای زرارة شک به خود راه نده و شیطان را از 

دانم که این امالی پیامبر خود دور کن؛ به خدا! تو شک کردی؛ من چگونه نمی

السالم است در صورتی که آن را پدرم لی علیهصلی هللا علیه و آله و سلم و خط ع

السالم نقل کرده است. گفتم: آری فدایت شوم، جای تعجب و سؤال از جدم علی علیه

 نیست. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 شفای بیماری

کند که بدون ذکر ناقل گفت: حبابه والبیه به حضور و از علی بن معبد نقل می

السالم وارد شد، حضرت به او فرمود: ای حبابه! چرا دیر به حضرت باقر علیه

 م پیسی پیدا شده و من خیلی نگران هستم. اینجا آمدی؟ گفت: چون در فرق سر

حضرت فرمود: آن را به من نشان بده؛ حبابه گفت: پس نزدیک حضرت رفتم، 

ای بیاورید، وقتی در آئینه نگاه ایشان دست بر فرق سرم گذاشت و فرمود: آئینه

کردم، پیسی من برطرف شده و موی سرم سیاه شده بود. خیلی خوشحال شدم آن 

 شنودی من شاد شد. حضرت هم از خ
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------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 شاخه درخت و اخبار شهرها

السالم فرموده است: دو رکعت نمازی که شخص ازدواج کرده ر علیهامام باق

 خواند برتر از هفتاد رکعت که آدم تنها و مجرد بخواند. می

 السالم رامحرز روایت کرده که گفت: حضرت باقر علیهو به سند خود از اعال ابن

که مشاهده کردم که به دست او عرجونه یعنی شاخه درخت )یا عصای( نازکی بود 

داد کرد و آن شاخه جواب داده و خبر میحضرت اخبار شهرها را از او سؤال می

که: در فالن شهر آب زیاد؛ و در ارمینیه )قسمتی از ناحیه شمال( زلزله واقع شده 

است. پس از آن دیدم که حضرت چوب را شکسته و دور انداخت و چون دوباره 

 جمع شده و به حالت اول خود برگشت. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 شاخه ای از عصای موسی

ی کند مانند کسالسالم فرموده است: ثواب کسی که زبانش را حفظ میامام باقر علیه

است که به جهت سالمتی خود صدقه داده است. و به سند خود از حکیم بن اسد 

السالم را مالقات نموده، در دست حضرت روایت کرده که گفت: حضرت باقر علیه

جوشید. عرض کردم: یابن میزد و از آن سنگ آب عصایی دیدم که به سنگ می

السالم است که از ای از عصای موسی علیهرسول هللا! این چیست؟ فرمود: شاخه

 کردند. آن تعجب می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282بع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول من

 شکیبایی و بردباری در روابط اجتماعی
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 شکیبایی و بردباری در روابط اجتماعی 

شرط اصلی حضور سازنده و مفید در جامعه، برخورداری فرد از صبر و 

د قر )ع( مشهوشکیبایی است. این ویژگی به عالیترین شکل آن در زندگی امام با

 است. 

برای نمایاندن این ویژگی ارزشمند در زندگی آن حضرت نقل این حدیث کافی 

 است که: 

مردی غیر مسلمان )نصرانی( در یکی از روزها با امام باقر )ع( روبرو شد. آن 

مرد به دلیلی نامشخص نسبت به آن حضرت، کینه داشت، از این رو دهان به 

ندکی در اسم امام باقر )ع( گفت: تو بقر )گاو( هستی! بدگویی گشود و با تغییر ا

العمل شدیدی نشان دهد، با آرامش خاصی امام بدون این که خشمناک شود و عکس

فرمود: من باقرم. مرد نصرانی که از سخن قبل به مقصود نرسیده بود و احساس 

 کرد نتوانسته است امام را به خشم وا دارد، گفت: می

ی او بوده است )و ننگ و عاری ز هستی! امام فرمود: این حرفهتو فرزند زنی آشپ

برای او نخواهد بود( مرد نصرانی، پا فراتر نهاد و با گستاخی هر چه تمامتر گفت: 

تو فرزند زنی سیاه چرده و زنگی و... هستی! امام )ع( فرمود: اگر تو راست 

س از خداوند کنی بوده است، پگویی و مادرم آن گونه که تو توصیف میمی

اساس است، از خداوند خواهم او را بیامرزد، و اگر ادعاهای تو دروغ و بیمی

 خواهم که تو را بیامرزد! می

انگیز امام باقر )ع( در این لحظه، مرد نصرانی که شاهد حلم و بردباری اعجاب

بود و مشاهده کرد که این شخصیت اصیل و پرنفوذ، علیرغم پایگاه عظیم اجتماعی 

گیرند و در میان قریش و علمی خود که صدها شاگرد از درس او بهره می و

هاشم از ارج و منزلت و حمایت برخوردار است، به جای عکس العمل منفی و بنی

های او، چون کوه صبر و شکیبایی، آرام و ی به مثل در برابر بد زبانیمقابله

اه وجدان خویش، خود را گوید، ناگهان در دادگمطمئن ایستاده و با او سخن می

های خود معذرت خواهی کرد و محکوم و شکست خورده یافت، و بی ترمل از گفته

[ . ارزش و اهمیت این گونه شکیبایی و بردباری، چه بسا برای 1اسالم آورد. ]

ها،نامفهوم باشد، ولی کسانی چون خواجه نصیرالدین طوسی که بسیاری از انسان

ر خویش در علوم عقلی و نقلی شناخته شده، و از از یک سو افضل عالمان عص

اند، در اوج سوی دیگر منصب وزارت را در دستگاه حکومت به وی واگذار کرده

موقعیت علمی و اجتماعی، به امام خویش اقتدا کرده و در مقابل بدگویان به صبری 

 کند: ای سگ، و ای سگ زاده! شود. شخصی به او خطاب میشگفت نایل می
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گوید: این سخن تو درست نیست؛ زیرا سگ بر چهار دست و و در پاسخ میاما ا

اندیشد، ولی رود و من چنین نیستم، سگ چنگال دارد، شعور ندارد، نمیپار راه می

 [ . 2من چنین نیستم و... ]

ن پیدا توابه راستی چنین شکیبایی و تحملی را جز در پیروان مکتب اهل بیت نمی

 کرد. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

الطباخة؟ قال: ذاک [ قال له نصرانی: انت بقر؟ قال: انا باقر، قال: انت ابن1]

قال: ان کنت صدقت غفر هللا لها، و ان السود الزنجیة البذیة، حرفتها، قال: انت ابن

؛ 242/  6شهر آشوب کنت کذبت غفر هللا لک، قال: فاسلم النصرانی. مناقب ابن

 . 452/  1؛ اعیان الشیعة 51؛ نوراالبصار، مازندرانی 281/  64بحار 

 . 122[ رک: االنوار البهیة 2]

؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم

 . 1225چاپ دوم 

 شرایط سیاسی، در عصر امام باقر

های اجتماعی امام باقر )ع( و تبیین شیوه -برای شناخت صحیح شخصیت سیاسی 

اجتماعی عصر آن امام را  -عملی آن حضرت، قبل از هر چیز باید شرایط سیاسی 

زمانی و مورد بررسی قرار داد؛ زیرا هر موضعگیری و هر سخن، با ظرف 

ی آن به درستی شرایط خاص آن باید مورد توجه قرار گیرد، تا داوری درباره

ری گیها در آغاز شکلصورت پذیرد. برای این منظور، به ترسیم جو کلی حاکمیت

 پردازیم. های مورد نیاز میخالفت، سپس به تشریح و تفصیل برخی از زمینه

 امیه از سقیفه تا حکومت بنی

کی از امیه به حکومت، یندان ابوسفیان به جایگاه خالفت و رسیدن بنیدستیابی فرز

 [ است. 1ساعده ]ی بنیتلخترین پیامدهای ماجرای سقیفه

دانند حمل بر شاید این سخن در نظر کسانی که معاویه را خال المؤمنین! می

تعصب و شیعیگیری شود، ولی خوشبختانه گذشت زمان و رشد آگاهی و اصالح 

ر جهان اسالم، برخی از دانشمندان و روشنفکران اهل سنت را بر آن طلبی د

بختی جهان اسالم از زمانی آغاز شد که داشته، تا به صراحت اعالم کنند تیره
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ی معاویه، به سلطنت موروثی تغییر یافت و معاویه برای خالفت انتخابی، به وسیله

 [ . 2فرزندش یزید، از مردم بیعت گرفت ]

ی حقیقت نیست؛ زیرا فقط این است، اما تمام سخن و گویای همه این سخن، حق

لیاقت های مستبد و خودکامه و بیعمل معاویه، جهان اسالم را به دست حکومت

طالب )ع( که حکومت مرکزی را در نسپرد، بلکه طغیان او علیه علی بن ابی

جوامع  ی سیاسیهای پیاپی و مکرر در صحنهاختیار داشت خود سرآغاز طغیان

هایی که نه برای امر به معروف و نهی از منکر، بلکه صرفا اسالمی شد، طغیان

 برای تسخیر پایگاه قدرت و خوشگذرانی و زورگویی بود. 

هایی که بر نیزه کرد، تزویرهایی که معاویه در طریق سیاست به کار بست، قرآن

یده گرفت و هایی که با حسن بن علی )ع( منعقد ساخت و همه را نادپیمان

هایی که در خریدن نیروهای سرشناس به کار برد، همه و همه الگویی شد روش

های پس از او، تا عالمان را یا با پول و پست و مقام بخرند و یا برای حکومت

ها در استثمار آنان بهره جویند ارج سازند و از جهل و حماقت تودهتحقیر کنند و بی

ی سیاست ای موفق در صحنهکار گرفت، از او چهره هایی که معاویه بهو... شیوه

طالب )ع( که هرگز حاضر نشد برای تحقق ساخت و در مقابل او علی بن ابی

ی کسب عدل، جور را به استخدام در آورد، و حیله و تزویر با مسلمانان را وسیله

 قدرت قرار دهد، فاقد زیرکی و سیاست معرفی شد. تا آن جا که گفتند: 

از علی )ع( هوشمندتر و سیاستمدارتر است! و امیرالمؤمنین )ع( در پاسخ  معاویه

ای گران فرمود: به خدا سوگند، معاویه از من زیرکتر نیست، ولی او آنان با سینه

گیرد. اگر من از کند، و از این طریق اهدافش را پی میپیمان شکنی و خیانت می

ید که زیرکترین مردمم، ولی چه باید دیدبی وفایی و پیمان شکنی بیزار نبودم، می

[ . زندگی 2کرد که در بینش من حیله و فریب مردم، گناه و نافرمانی خدا است... ]

ها بعد به ای است که ماکیاول قرنسیاسی معاویه، در حقیقت پیش نویس برنامه

ی خط حاکمان دیکته کرد و به آنان گفت: معاویه، فرزند ابوسفیان، نخستین حلقه

ای که ی عثمان است، خلیفهراف در امر حکومت و خالفت نیست، او برگزیدهانح

المال پرداخت و بستگانش را در رأس امور قرار داد و آن قدر به حیف و میل بیت

بر مردم مسلط ساخت که بر او شوریدند. عثمان نه تنها زندگیش، منشر خیر برای 

ویز مکر سیاستبازان قرار گرفت ی خونینش نیز دستاامت اسالمی نبود، بلکه جامه

 و آغاز جنگی دیگر شد! 

ی این اگر این خط را با انصاف و تحقیق دنبال کنیم خواهیم دید که رشته

گردد. آن روز که ماجرای عظیم غدیرخم به فراموشی ها به سقیفه باز مینابسامانی
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 و حدیث میان مردم و عترت جدایی افکند« حسبنا کتاب هللا»سپرده شد و فریاد 

ثقلین در غبار فراموشی نهفته گشت! آن روز بنای حکومت اسالمی آفت خیز شد و 

 رو به انحطاط گذاشت! 

ی حامیان خالفت ابوبکر، مورد هجوم قرار گرفت، ی علی )ع( به وسیلهاگر خانه

[ این سرآغاز بیعتی است اجباری، که معاویه از مردم برای فرزندش یزید 6]

های بعد، که به صرف دست یافتن شود برای حکومتلگویی می[ و ا5گیرد، ]می

به حکومت، آن را به هیچ قیمتی رها نکنند و فرزندانشان را به ولیتعهدی خود 

در مسیر  -ی زهرا )س( فاطمه -ی پیامبر ترین عضو خانوادهبگمارند! اگر گرامی

گیرد، این یاحترامی شدید قرار مدستیابی حاکمان به حکومت، مورد خشم و بی

مان ی عثسرآغازی است برای تبعید رفتن ابوذر، صحابی پیامبر )ص( به وسیله

[ و شهادت حسین بن علی )ع( 2ی معاویه ][ و شهادت حجر بن عدی به وسیله4]

های نمایاند که حاضران در آن جمع، به مالکی ماجرای سقیفه میو... مطالعه

اندیشیدند، بلکه سخن این ی خود نمییندههای عملی رهبر آاصیل علمی و شایستگی

[ . 8بود که امر خالفت و رهبری عرب در دست انصار باشد یا مهاجران! ]

های جاهلی، همچنان به شکل دیگری مطرح است. هرچند عمر در برابر مالک

گوید که: هیچ کس در میان شما چون ابوبکر نیست که مردم خود را مردم چنین می

. یعنی ابوبکر از آن جهت انتخاب شد که محور وحدت مردم  [1وقف او کنند ]

عباس به بود، ولی این موضوع در یک گفتگوی خصوصی میان عمر و ابن

 شود: ای دیگر مطرح میگونه

پرسد: چرا قریش از خاندان شما )خالفت علی )ع( پس از عباس میعمر از ابن

دانم. عمر گوید: نمیعباس میرحلت پیامبر )ص(( جانبداری نکردند؟! ابن

دانم؛ قریش مایل نیستند که اجازه بدهند نبوت و خالفت در گوید: ولی من میمی

کردید! خاندان شما جمع شود، زیرا شما بدین وسیله احساس غرور و شادمانی می

های سیاسی، تصفیه شود که در اعماق این جریان[ . از این بیان روشن می14]

 روهی، جای داشته است. ای و گهای قبیلهحساب

ها استوار باشد، منتهی شدن کار خالفت به زمانی که بنیاد حکومت بر این انگیزه

حاکمیت کسانی که مدینه را مورد تجاوز قرار داده و جان و مال و ناموس و اهل 

[ امری دور از انتظار نیست! در این 11آن را بر سربازان خود مباح شمردند، ]

های مختلف به والیت و امارت توانستند در شهرها و استانمی روند سیاسی، کسانی

برسند که کمترین مایه از تعهد و انسان دوستی و شرافت در جانشان نباشد، و این 
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چنین است که مردانی چون اشعث بن قیس کندی که یک روز رهبری مرتدان را 

شود. می میهای اسالبر عهده داشت، فرمانروای تام االختیار یکی از سرزمین

[12 . ] 

توان سقیفه را پیش درآمد حاکمیت بنابراین، در یک نگرش دقیق تاریخی می

امیه دانست، خطی که از اسالم ناب فاصله گرفت و هر چه استمرار یافت، بنی

انحراف آن بزرگتر و بزرگتر شد. تا به عصری مقارن امامت باقرالعلوم )ع( 

ی فساد و ی اسالمی در نتیجهجامعهرسید. بدیهی است که در این فاصله، 

ی فرهنگی و ها، راه انحطاط را پیموده بود، چه در زمینهناشایستگی اکثر حکومت

دینی، چه در بعد مسایل سیاسی. با این بیان، اگر تنگناهای سیاسی در آغاز امر 

توان دارد، میطالب )ع( را به سکوت و انزوای سیاسی وا میخالفت، علی بن ابی

ای به شرایط و تنگناهای سیاسی جامعه، در این تنگناهای رو به ازدیاد، تا اندازهاز 

 عصری که مقارن زندگی امام باقر )ع( بود، پی برد. 

 امیه، بر مسند جباریت بنی

اعتنایی به مردم و مکتب عامترین ویژگی حکومت امویان، استبداد، جباریت و بی

 است. 

ی اموی قرار گرفت و به او گفت: با تو خلیفه شخصی در برابر عبدالملک مروان

 دهی که با گفتن آن مرا مجازات نکنی؟ سخنی دارم آیا امان می

 عبدالملک گفت: هر چه در دل داری بگو، در امان هستی. 

مرد گفت: این تاج و تخت و حکومت که در دست تو است آیا به فرمان خدا و 

 عبدالملک گفت: خیر.  رسول او در اختیار تو قرار گرفته است؟!

 اند؟! اند و به حکومت تو تن دادهآیا مردم تو را انتخاب کرده

 پاسخ داد: خیر. 

 ای و آنان ناگزیرند که به آن بیعت وفادار باشند؟! آیا تو بر گردن مردم بیعتی داشته

 پاسخ داد: نه. 

 اند! آیا اهل شورا و نمایندگان مردم تو را برگزیده

 هم گفت: نه. عبدالملک باز 

مرد گفت: مگر نه این است که تو اکنون سرنوشت مردم را در دست داری و 

 ای؟ ذخایر اقتصادی آنان را در اختیار گرفته

 عبدالملک گفت: آری، همین گونه است. 

مرد گفت: اگر هیچ دلیل شرعی و قانونی و عرفی برای حاکمیت تو نیست، پس 

 ای؟! امیرالمؤمنین( نهادهچرا نام خود را فرمانروای مؤمنان )
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عبدالملک از این سخن بر آشفت و به او گفت: از سرزمین من بیرون شو و گرنه 

 مستحق مرگ هستی! 

 مرد در حالی که عزم بیرون رفتن داشت گفت: 

 [ . 12این جواب، جواب اهل عدل و انصاف نیست. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

آن  ای زیرساعده سایبانی بود که پس از رحلت رسول خدا )ص( عده[ سقیفه بنی1]

گرد آمدند تا برای امت اسالم تعیین تکلیف کنند و در آن جا با ابوبکر به عنوان 

 . 228/  2بیعت کردند. معجم البلدان نخستین خلیفه 

ی حمید نوحی، های سیاسی، علی السمان، ترجمهها و جنبش[ رویارویی مسلک2]

 . 144ص 

[ وهللا ما معاویة بردهی منی، و لکنه یغدر و یفجر، و لوال کراهیة الغدر لکنت 2]

ی بهالبالغه، خطمن أدهی الناس، و لکن کل غدرة فجرة و کل فجرة کفرة... نهج

111 . 

/  2؛ تاریخ یعقوبی 585/  1؛ انساب االشراف 12/  1[ االمامة و السیاسة 6]

؛ المختصر فی اخبار البشر 12/  5؛ العقد الفرید 1818/  1؛ تاریخ طبری 124

1  /154 . 

 به بعد.  22/  2[ رک: مروج الذهب 5]

 . 68/  5؛ انساب االشراف 264/  2سعد [ طبقات ابن4]

 . 12/  12؛ اغانی 164/  2؛ تاریخ طبری 226الف،  6االشراف [ انساب 2]

 . 244/  6هشام ی ابن[ سیره8]

 . 44به بعد؛ رک: تشیع در مسیر تاریخ  582[ انساب االشراف از 1]

 - 56/  12و  1الحدید البالغه ابن ابی؛ شرح نهج2241/  1[ تاریخ طبری 14]

52 . 

 . 111/  6اثیر ؛ کامل ابن224/  6[ تاریخ طبری 11]

 . 2618/  1[ تاریخ طبری 12]

 . 225/  64[ بحار 12]
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منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 شرایط سیاسی، از بیان امام باقر

گوید: در مجلس امام باقر )ع( حضور داشتم که مردی وارد شد و سالم منهال می

 د. کر

 امام باقر )ع( سالمش را پاسخ گفت. 

 مرد تازه وارد، با امام احوالپرسی کرد و گفت: حالتان چطور است؟ 

 اش از مشکالت زمان سنگین شده بود به او فرمود: امام باقر )ع( که گویی سینه

گذرد! مثل ما در میان امت، مثل اید که بر ما چه میآیا براستی تاکنون در نیافته

کشت و زنانشان را زنده رائیل است، که طاغی زمان، پسرانشان را میاسبنی

 گذاشت. می

کشند و زنانمان را باقی فرزندان ما را می -والیان و حاکمان  -هان! اینان 

 گذارند! می

پندارند که بر غیر عرب شرافت و برتری دارد. و وقتی غیر عرب از عرب می

از ماست  -رسول خدا )ص(  -ویند: چون محمد گها میپرسد اینعلت این پندار می

 و او از نژاد عرب است، پس عرب بر دیگران شرافت دارد. 

  -کنند! مردم هم قبول می -

پندارد که بر سایر طوایف و قبایل عرب برتری دارد! و در این میان قریش می

و  -گویند: چون محمد )ص( از قریش بوده است. پرسی، میوقتی از علتش می

اگر براستی این منطق درست باشد و فضیلت عرب و  -کنند دیگران هم تصدیق می

قریش بر دیگران به خاطر این باشد که پیامبر اسالم از میان ایشان برخاسته است، 

ی مردم شرافت و برتری پس ما خاندان نبوت و ما اهل بیت رسالت، باید بر همه

 ی ما نرسد. داشته باشیم و هیچ کس به پایه

 چون سخن امام بدین جا رسید، آن مرد گفت: 

 به خدا سوگند، من شما خاندان را دوست دارم. 

ها بپوشان. به خدا سوگند، امام فرمود: پس بر تن خویش لباسی از بال و ناگواری

د! تازها، به سوی ما و شیعیان ما پیش میها شتابانتر از سیل درهها و ناگواریرنج

رسد و سپس به شما، چنان که اگر آسایشی در پیش باشد ینخست مشکالت به ما م

[ . این بیان، شدت اندوه و 1نخست در مورد ما خواهد بود و سپس برای شما ]
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 رساند. نگرانی امام و وجود تنگناهای سخت سیاسی و اجتماعی آن عصر را می

بر  شمرد، وامام با این که خود فضیلت عرب بر غیر عرب را یک پندار واهی می

داند، ولی از آن جا که اساس منطق قرآن، تقوا را مالک کرامت هر انسان می

مخالفان اهل بیت، با تکیه بر ظهور پیامبر )ص( از میان عرب، در صدد 

ها بودند، امام از همین باورشان سود جسته و علیه ایشان جویی بر سایر ملتبرتری

مه کشانده است که چگونه با ی خرد به محاکاحتجاج کرده، آنان را در محکمه

فروشند، در حالی که تمسک به همنژادی با پیامبر )ص( بر جهان فخر می

 دهند. نزدیکترین اعضای خاندان پیامبر )ص( را مورد سختترین آزارها قرار می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ کنت جالسا مع محمد بن علی الباقر )ع( اذ جاءه رجل فسلم علیه فرد 1]

السالم، قال الرجل: کیف انتم؟ فقال له محمد: أو ما آن لکم أن تعلموا کیف نحن، علیه

اؤهم و تستحیا نساؤهم، أال و اسرائیل، کان یذبح ابنانما مثلنا فی هذه االمة مثل بنی

ان هوالء یذبحون ابناءنا و یستحیون نساءنا، زعمت العرب ان لهم فضال علی 

العجم، فقالت العجم: و بما ذلک؟ قالوا کان محمد منا عربیا، قالوا لهم: صدقتم، و 

زعمت قریش ان لها فضال علی غیرها من العرب، فقالت لهم العرب من غیرهم: و 

وا: کان محمد قرشیا. قالوا لهم: صدقتم، فان کان القوم صدقوا فلنا فضل بما ذاک؟ قال

علی الناس النا ذریة محمد، و اهل بیته خاصة و عترته، ال یشرکنا فی ذلک غیرنا، 

فقال له الرجل: وهللا انی الحبکم اهل البیت. قال: فاتخذ للبالء جلبابا، فوهللا انه 

فی الوادی و بنایبد و البالء ثم بکم، بنایبد و ألسرع الینا و الی شیعتنا من السیل 

 . 244/  64؛ بحار 15الرخاء ثم بکم، امالی شیخ طوسی 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 شناخت پروردگار

فرماید: متعال که می السالم در مورد فرمایش خداوندزراره گوید: از امام باقر علیه

و )ای رسول ما! بیاد آر هنگامی را که پروردگار تو از پشت و صلب فرزندان »

ی آنها را برگرفت، و آنها را بر خود گواه ساخت؛ )و فرمود:( آیا من آدم، ذریه

پرسیدم؟ حضرت فرمود: بر « دهیمپروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا، گواهی می

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

ندند و رفت )و قیامت( را فراموش نمودند، و به زودی شناخت معرفت استوار ما

دانست که آفریدگار و روزی روزی بیاد خواهند آورد، و اگر جز این بود کسی نمی

 ی او کیست.دهنده

أبی، عن سعد، عن محمد بن عیسی، عن الحسن بن فضال، عن ابن بکیر، عن 

ل: )و اذ أخذ ربک من السالم عن قول هللا عزوجزرارة، قال: سرلت أباجعفر علیه

بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و أشهدهم علی أنفسهم ألست بربکم قالوا بلی ]شهدنا[ 

[1 . ] 

[ و سیذکرونه یوما، و لوال ذلک لم یدر أحد من 2قال: ثبتت المعرفة و نسوا الوقت ]

 [ . 2خالقه و ال من رازقه. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 122[ األعراف: 1]

 [ فی نسخة: الموقف. 2]

 ، عن علل الشرائع. 22ح  262ص  5[ بحاراألنوار: ج 2]

چاپ دوم های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 ص

 صبر و پایداری

ها و زندگی انسان چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی توأم با رنج

کند، لقد خلقنا هاست. خدای سبحان از زندگی انسان این گونه تعبیر میناهمواری

رنج و ناگواری همراه « ایم.انسان را در سختی و رنج آفریده[ »1االنسان فی کبد. ]

 این سویی است. زندگی مادی 

توان برخورد نمود. اگر در برابر ناهمواری فرد یا جامعه ها چگونه میبا ناگواری

خود را ببازد، در واقع میدان را برای رقیب خویش خالی نموده است. آنچه باعث 

باشد. ظفرمندی و سربلندی در زندگی است، پایداری در برابر ناگواری می

های ساالنه که هر سال یک نوبت یا دو نوبت نهای روزمره و نیز آزموآزمون
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[ 2گیرد، أ و ال یرون انهم یفتنون فی کل عام مرة او مرتین. ]گریبان انسان را می

 «شوند.آیا آنان متوجه نیتسند، که در هر سال یک مرتبه یا دو مرتبه آزمون می»

 های مهم ساالنه است. آیه نگرش به آزمون

که در برابر نامالیمات سر بلند بیرون آید. پایداری پایه  باید پایداری و تحمل باشد

بالندگی و پویایی در زندگی فردی و اجتماعی است. صبر و پایداری را دین به فرد 

کند: الصابرین فی البرسا و الضراء آموزد. دین این گونه پیام رسانی میو جامعه می

و « رنج و سختی و جنگ.ها و کمبودها و در بهبوهه قدمان از سختیثابت[ »2]

ای کسانی که [ »6فرماید: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا ]نیز می

اید ثابت قدم باشید و با هم پایداری کنید و با یکدیگر رابطه و مراوده ایمان آورده

 هاست. ها پایداری در برابر سختیپیام این آموزه« داشته باشید.

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 6[ بلد، 1]

 . 124[ توبه، 2]

 . 122[ بقره، 2]

 . 244[ آل عمران، 6]

 .1285وم منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ د

 صداقت و ادای امانت

تا  -گوید: نخستین بار که به حضور امام باقر )ع( رسیدم المقدام میعمرو بن ابی

امام به من فرمود: راستی و راستگویی را فرا گیرید،  -از خدمتش کسب دانش کنم 

[ . امام باقر )ع(: امانت را به صاحب آن باز 1قبل از اینکه حدیث بیاموزید. ]

[ . امام )ع( در این عبارت، 2ی فرزند انبیاء باشد. ]ید هر چند او کشندهگردان

اهمیت و ضرورت امانتداری را در این قالب بیان کرده است که حتی اگر کسانی 

امیه که قاتل فرزندان رسول خدایند چیزی را به امانت نزد شما نهادند، در چون بنی

 ؤمن و صالح. های مآن خیانت نکنید، تا چه رسد به انسان

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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 پی نوشت ها: 

المقدام قال: قال لی أبوجعفر )ع( فی اول دخلة دخلت علیه: [ عن عمرو بن أبی1]

 . 146/  2الحدیث. اصول کافی تعلموا الصدق قبل 

/  12[ الباقر )ع(: ادوا االمانة ولوا الی قتلة اوالد األنبیاء. ملحقات االحقاق 2]

241 . 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 صمیمیت و محبت با دوستان

 گوید: عبیده میام ابییکی از دوستان امام باقر )ع( به ن

در سفر، رفیق و همراه امام باقر )ع( بودم. در طول سفر همیشه نخست من سوار 

شد. )و این نهایت شدم و سپس آن حضرت بر مرکب خویش سوار میبر مرکب می

نشستیم و در کنار یکدیگر احترام و رعایت حرمت بود(. زمانی که بر مرکب می

شد که گویی گرفت و از حالم جویا میا من گرم میگرفتیم، آن چنان بقرار می

ایم و دوستی را پس از روزگار دوری جسته است. به لحظاتی قبل در کنار هم نبوده

آن حضرت عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! شما در معاشرت و لطف و محبت 

به کنید که از دیگران سراغ ندارم، و ای رفتار میبه همراهان و رفیقان به گونه

راستی اگر دیگران دست کم در اولین برخورد و مواجهه، چنین برخورد خوشی با 

دوستانشان داشته باشند؛ ارزنده و قابل تقدیر خواهد بود. امام باقر )ع( فرمود: آیا 

دانی که مصافحه )نهادن دست محبت در دست دوستان و مؤمنان( چه ارزشی نمی

کنند و دست دوستی بفشارند، گناهانشان دارد؟ مؤمنان هرگاه با یکدیگر مصافحه 

ریزد و در منظر لطف خدایند تا از یکدیگر جدا های درخت فرو میهمانند برگ

 [ . 1شوند. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

جعفر )ع( و کنت ابدا بالرکوب ثم یرکب هو، عبیدة قال: کنت زمیل ابی[ عن ابی1]

فاذا استوینا سلم و ساءل مساءلة رجل ال عهد له بصاحبه و صافح، قال: و کان اذا 

نزل نزل قبلی فاذا استویت انا و هو علی األرض سلم و ساءل مساءلة من ال عهد له 

رسول هللا انک لتفعل شیئا ما یفعله من قبلنا، و ان فعل مرة ابن بصاحبه، فقلت: یا
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لکثیر، فقال: اما علمت ما فی المصافحة، ان المؤمنین یلتقیان فیصافح احدهما 

صاحبه فما تزال الذنوب تتحات عنهما کما یتحات الورق عن الشجر وهللا ینظر 

 الیهما حتی یفترقان. 

فق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در ا

 . 1225چاپ دوم 

 ض

 ضرورت تداوم مبارزه با شرک و ستم

لزوم مبارزه علیه کفر، شرک و ستم، از جمله محورهای مهم بینش سیاسی قرآن 

ها و مواضع عملی در میدان مسایل سیاسی جامعه، است که بر اساس آن، خط مشی

)ع( بر این محورها تکیه داشت. مردی از شیعیان، در  شود، و امام باقراتخاذ می

هایی مطرح کرد )و چنان طالب )ع( از امام باقر سؤالهای علی بن ابیمورد جنگ

ها و دلیل ی آن جنگآید، آن مرد در صدد شناخت فلسفهکه از پاسخ بر می

ضرورت و مشروعیت آن بود(. امام باقر )ع( در پاسخ وی فرمود: خداوند، 

امبرش محمد )ص( را همراه با پنج شمشیر مبعوث کرد. )به تعبیر دیگر خداوند پی

زمانی که پیام رسالت را به پیامبر اکرم )ص( داد و وی را مسؤول رساندن 

های الهی به خلق فرمود، برای هموار ساختن راه و از میان برداشتن موانع ارزش

مشیر از آن پنج شمشیر، هماره ها، پنج فرمان مبارزه به او داد(. سه شاین ارزش

کشیده و در اهتزاز است و هرگز نباید در نیام رود، مگر آن که دشمن دست از 

های این نبرد فروکش کند و های اسالمی بردارد و شعلهستیز با اسالم و ارزش

ها )جنگ میان ها و ضد ارزشجنگ، بار بر زمین نهد. التبه جنگ میان ارزش

فر و شرک و ستم( فروکش نخواهد کرد، مگر آن روز که ی کخط انبیا و جبهه

خورشید از نهانگاه مغرب طلوع کند )و قائم آل محمد )ص( ظاهر گردد( تنها در 

آن روز، بشریت روی صالح و امنیت را خواهد دید. و تنها کسانی سود خواهند 

 اند. شمشیر چهارم، همارههای عملیی ایمانی و ارزشبرد که دارای پیشینه

مترصد فرصت است تا به گام لزوم به اهتزاز در آید. شمشیر پنجم در نیام است. 

 کشیدنش با دیگران و فرمانش با ما است. اما آن سه شمشیر آخته، عبارتند از: 

ها را علیه دین و ترین روششمشیر علیه مشرکان عرب )آنان که ظالمانه -1

توطئه برنداشتند و جایی برای مؤمنان به کار گرفتند، و هرگز دست از ستیز و 
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ی آنان فرمود: اند، تا آن جا که( خداوند دربارهصلح و مسالمت باقی نگذاشته

فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوالهم کل »

[ . دومین شمشیر آخته بر کافرانی است که به یکی از کتب آسمانی 1«... ]مرصد

گروند. نهند و به دین حق نمیهای الهی را حرمت نمیایمان دارند، ولی ارزش

قاتلوا الذین ال یؤمنون باهلل و ال بالیوم اآلخر و »ی آنان فرموده است: خداوند درباره

[ اینان اگر در سرزمین مسلمانان ساکن 2«... ]ال یحرمون ما حرم هللا و رسوله

حکوم به مرگند... )این حکم به باشند، یا باید ایمان بیاورند، یا جزیه بدهند وگرنه م

معنای واداشتن کافران به ایمان جبری نیست، بلکه راه دوم؛ یعنی دریافت جزیه و 

کند و اصل این حکم، حکمی است رایج و مالیات از ایشان ایمان جبری را نفی می

دارند و در قابل ی شهروندان خود معمول میها دربارهمعقول که تمامی حکومت

کنند. و چون کافران این گونه رفاهی اجتماعی را به ایشان عرضه میآن، خدمات 

پردازند، تحت عنوان جزیه این مهم را ها را از طریق زکات یا خمس نمیمالیات

نمایند. و تن ندادن به این حکم در حقیقت اعالم ناهمسازی و جنگ با ایفا می

ست... شمشیر باشند.( سومین شمشیر متوجه مشرکان غیر عرب احکومت می

چهارم که باید هماره آماده و مترصد نگه داشته شود، شمشیر علیه ستمکاران، 

متجاوزان، فسادانگیزان و نیز اهل ترویل است. )اهل ترویل آنانند که با توجیه آیات 

کنند.( اما شمشیر در نیام، شمشیر قصاص و احکام الهی، حقایق دین را تحریف می

 تقاضای قصاص با« النفس بالنفس والعین بالعین: »فرمایداست که خداوند می

 [ . 2بازماندگان مقتول و حکمش با ما است. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 5[ توبه / 1]

 . 21[ توبه / 2]

[ تحف العقول، من کالم الباقر )ع( فی احکام السیوف. فروع کافی، کتاب الجهاد 2]

5  /14 . 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 ط
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 طعام از سنگ

 ت: قیس بن ربیعروایت شده از ابومحمد سفیان از پدرش که از عمش شنیده که گف

السالم( بودم و به عنوان میهمان روایت کرده، در خدمت امام محمد باقر )علیه

دعوت شدم، در منزل ایشان، چیزی به جز خشت ندیدم. وقت نماز عشاء رسید، آن 

حضرت به نماز ایستاد و من به او اقتدا کردم. بعد از نماز، دست مبارکشان را به 

ای پهن شد که هر نگین از آن بیرون آوردند و مائدهطرف خشت بردند و مندیلی س

 طعام سرد و گرمی در آن بود. 

این غذایی است که حق تعالی، »السالم( فرمودند: حضرت امام محمد باقر )علیه

من و ایشان از آن مائده خوردیم و بعد مائده در « . برای اولیاء خود مهیا کرده است

بر من غلبه کرد. وقتی حضرت برای  آن خشت برگشت، شک کردم و کنجکاوی

حاجتی بیرون رفتند؛ من آن خشت را زیر و رو کردم و آن را چیزی جز یک 

 خشت کوچک ندیدم. 

ها ها، کوزهحضرت آمدند و منظور و فکر مرا دانستند. دو مرتبه از آن خشت، قدح

ها را به ها نوشیدیم و بعد، آنو سبدهایی که پر از آب بود، بیرون آوردند. از آن

مثل تو با من، مثل یهود است که »جای خود برگرداند. حضرت به من فرمودند: 

داد تا آوردند، آنگاه به خشت فرمان میالسالم( ایمان نمیگاهی به مسیح )علیه

 « . کردصحبت کند و خشت تکلم می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

محمدرضا راشدی؛ -منبع: سیره و زندگانی حضرت امام محمد باقر؛ لطیف راشدی

 . 1282الهوتیان چاپ اول 

 ظ

 هاظرفیت

شود دارای مراتب و مراحل است. عترت نیز به معارفی که ارزانی عترت می

تناسب درک و ظرفیت مخاطب خویش معارف و باورها در اختیار دیگران 

گذارند. این گونه نیست که با هر کس هر گونه سخن و معرفتی را در میان می

خاطبان خویش گذارند. همان گونه که در مورد پیامبران آمده که به مقدار درک م
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[ 1گویند، انا معاشر االنبیاء امرنا ان نتکلم الناس علی قدر عقولهم. ]سخن می

د، گیرنعترت نیز در سخن گفتن با مخاطبان خویش ظرفیت افراد را در نظر می

ها با یکدیگر متفاوتند. مردم در درک و گویند. به طور قطع ظرفیتآنگاه سخن می

باشند و ها میها، ظرفیتفرماید: قلبالسالم مینین علیهفهم یکسان نیستند. امیرالمؤم

[ . باقر 2ترین آنهاست، ان هذه القلوب اوعیة فخیرها اوعاها. ]برترین آنها وسیع

فرماید: سخن ما مراتب دارد. هر کس ظرفیت السالم در این راستا میالعلوم علیه

ه مقدار ظرفیت پیامبر و تحمل هر سخن از سخنان ما را ندارد. برخی باید ظرفیت ب

فرشتگان داشته باشند، تا معارف ما را بر تابند، یا جابر ان حدیثنا صعب مستعصب 

امرد ذکوان وعر اجرد الیحتمله و هللا اال نبی مرسل او ملک مقرب او مؤمن 

پرده و شفاف است. تر از سخت است. در عین حال بیسخن ما سخت»ممتحن، 

تابند: پیامبران مرسل، فرشتگان مقرب درگاه خدا و یسخنان ما را سه گروه بر م

 «. مؤمنان آزمون یافته

آنگاه فرمود اگر سخنی از ما شنیدید و ظرفیت درک آن را داشتید، خدا را به این 

نعمت سپاس گزار باشید. و اگر ظرفیت آن را نداشتید مراقب باشید انکار نکنید، 

فرماید: [ . همچنین می2لینا اهل البیت. ]علم آن را به ما واگذار نمایید، فردوه ا

[ آنگاه در ادامه 6های مؤمنان با هم متفاوتند، ان المؤمنین علی منازل. ]ظرفیت

توان انتظار کشش مرحله دوم را فرماید کسی که توان مرحله اول را دارد، نمیمی

له توان انتظار کشش مرحاز وی داشت و کسی که توان مرحله دوم را دارد، نمی

ها متفاوت هستند و هنگامی آموزد که وقتی ظرفیتسوم را داشت.... این روش می

باشند، صاحب سخن و نیز صاحب قلم که معارف مشتمل بر مراحل و مراتب می

همواره درک و فهم و سطح مخاطب خویش را باید در نظر بگیرد. و در سطح آن 

ا نموده و نه ارزش سخن گوید. در غیر این صورت نه رعایت ارزش مخاطب ر

السالم فرمود حکمت و معرفت را معارف را پاس داشته است؛ که امام صادق علیه

ای و اگر از اهلش دریغ کنی به آنان اگر به غیر اهلش بسپاری به حکمت ستم نموده

 [ . 5ای، فال تمنعوها اهلها فتظلموهم. ]ستم روا داشته

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 15[ اصول کافی، کتاب العقل و الجهل، حدیث 1]

 . 282، ص 162البالغه، حکمت [ نهج2]
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 . 116[ رجال کشی، ص 2]

 . 2خر منه، حدیث [ اصول کافی، کتاب االیمان و الکفر، باب آ6]

 . 6[ اصول کافی، باب بذل العلم، حدیث 5]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 ع

 علم، سالحی کارآمد

ی خویش به پیروان خود، برای تشویق های ارزندهی سفارشامام باقر )ع( در ادامه

نش در میدان مقابله با دشمنان اشاره آنان به تحصیل علم، به توان و کارآیی دا

 فرموده و تصریح کرده است: 

ی همین سخنان، امام )ع( یادآور [ . و در ادامه1علم سالحی است علیه دشمنان ]

شده است که امامان )ع( و رهبران الهی بر اساس همین معیار ارزنده، بر دیگران 

 [ . 2اند. ]رفعت یافته و پیشوای مردم قرار گرفته

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 242/  1[ ... و سالح عند االعداء. ائمتنا 1]

 [ یرفع هللا به قوما فیجعلهم فی الخیر سادة. همان. 2]

م باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: اما

 .1225چاپ دوم 

 عمل، راه تقرب به خداوند

 امام باقر )ع( به فردی از شیعیان فرمود: 

این پیام مرا به شیعیان ما برسان که: به آنچه نزد خداوند است نایل نخواهند شد و 

و نیز این پیام را به آنان برسان که  ی عمل.دست نخواهند یافت، مگر به وسیله

بیشترین حسرت را در قیامت، کسی دارد که عدالت را بستاید ولی خود بر خالف 

 [ . 1آن عمل نماید. ]

------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

جعفر )ع( انه قال لخیثمة: ابلغ شیعتنا انه ال ینال ما عندهللا اال بالعمل و [ عن ابی1]

ابلغ شیعتنا ان اعظم الناس حسرة یوم القیامة من وصف عدال ثم خالفه الی غیره. 

 . 21/  2بحار 

ان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آست

 .1225چاپ دوم 

 عمل، راهگشای دانش فزونتر

ها و نقش آن در تکامل علمی انسان امام باقر )ع( در بیان اهمیت عمل به دانسته

 فرماید: می

هایش را بکار بندد، خداوند به او حقایق و کسی که به دانش خود عمل کند و دانسته

 [ . 1ی جدیدی را خواهد آموخت. ]اسرار نهفته

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 181/  28[ قال الباقر )ع(: من عمل بما یعلم علمه هللا مالم یعلم. بحار 1]

فق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در ا

 .1225چاپ دوم 

 عمل، نیازمند استمرار و مداومت

 فرماید: امام باقر )ع( می

محبوبترین عمل نزد خداوند، عمل نیکی است که انسان بر آن مداومت داشته باشد 

[ . در بیانی دیگر فرموده است: باقی 1هر چند خود عمل اندک و کوچک باشد. ]

 [ . 2اندن بر عمل و پایدار ماندن بر آن، مهمتر و دشوارتر از خود عمل است. ]م

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

الی هللا عزوجل ما داوم العبد علیه، و ان قل. و [ عن الباقر )ع(: احب االعمال 1]
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 . 24/  1سائل 

 . 214/  2جعفر )ع(: االبقاء علی العمل، اشد من العمل. کافی [ عن ابی2]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 عمل، شرط ایمان و نشانه آن

ی تالزم عمل با ایمان که خود متکی به معرفت دینی است درباره امام باقر )ع(

 فرماید: می

عمل بر طبق  -2اقرار و اعتراف به مبانی دین.  -1ایمان متکی بر دو اصل است 

ی خویش. ولی اسالم )به معنای صرف تسلیم( به این است که معارف دینی و عقیده

[ . 1عمل بدان پایبند نباشد. ] فرد، به حقایق دینی در لفظ اقرار کند ولی در

های دینی نباشد، اهل ایمان نیست. هر چند بنابراین، کسی که اهل عمل به ارزش

 در معارف دینی، دانشمند و صاحب نظر باشد. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

/  28[ قال الباقر )ع(: االیمان اقرار و عمل و االسالم اقرار بال عمل. بحار 1]

122 . 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 عالمان درباری، دور از رحمت الهی

های مشکالت جوامع بشری، پیوستن دانشمندان به دربار قدرتیکی از بزرگترین 

جبار، برای کسب دنیا، بوده است. اگر دانشمندان جامعه به کمک و تریید حاکمان 

 ی جور نخواهند بود. ناالیق و ستمگر نروند، آنان قادر به ادامه

 ای بوده است کهجهان اسالم نیز از نخستین اعصار، گرفتار حاکمان خودکامه

عالمان دنیا طلب، با گرد آمدن اطراف ایشان، اعمال ناشایست آنان را توجیه و 

 اند. کردهتریید می

قاری قرآن، عنوانی است برای کسانی که با قرآن آشنایی داشته و در میان مردم به 
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اند. و برخی از آنان برای رسیدن به شدهعنوان عناصری دانا و موجه شناخته می

اند. امام شدهد، به دربار سالطین و حاکمان ناصالح نزدیک میآرزوهای مادی خو

ی این گروه نقل فرموده است: درباره -امام باقر )ع(  -صادق )ع( از پدر خویش 

کسی که به حضور پیشوای ستمگری راه یابد و برای کسب منافع ناپایدار دنیا، 

ده مرتبه مورد لعن و  برای او به قرائت قرآن بپردازد، با هر حرفی که قرائت کند،

نفرین قرار گیرد و با هر حرف، شنونده نیز مورد نفرین خواهد بود و از رحمت 

[ . بدیهی است که منظور از قرائت قرآن، در این حدیث، 1حق دور خواهد شد. ]

ی ی تریید و توجیه حکومت ستمگر را داشته باشد و نه جنبهآن قرائتی است که جنبه

 ر به معروف و نهی از منکر! تهدید و توبیخ و ام

 فرماید: در روایتی دیگر، امام باقر )ع( می

ی کسب و کسانی که قرآن را دستمایه -1اند: قاریان قرآن )عالم دین( بر سه دسته

فروشند. دوشند و بر مردم فخر میاند و با آن فرمانروایان را میدرآمد قرار داده

ولی مفاهیم عالی آن را ضایع ساخته و آن کسانی که الفاظ قرآن را حفظ کرده  -2

خداوند نسل این دو گروه  -اند ای زشت و ناروا در چشم مردم جلوه دادهرا به گونه

کسانی که قرآن را قرائت کنند و دردهای روح و قلبشان را با آن  -2را براندازد. 

نگی و هایشان را به عبادت بیدار مانند و روزهایشان را به تشدرمان کنند، شب

روزه سر کنند، و نمازشان را با قرآن به پا دارند و با قرآن از بستر جدا شوند، 

اینانند که خداوند بالها را از ایشان دور و دشمنانشان را نابود گرداند و باران 

 [ . 2رحمت را بر ایشان فرو فرستد. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ الصادق )ع( عن ابیه )ع(: من دخل علی امام جائر فقرأ علیه القرآن یرید 1]

بذلک عرضا من عرض الدنیا لعن القاری بکل حرف عشر لعنات و لعن المستمع 

 . 256بکل حرف لعنة. مشکاة االنوار 

[ الباقر )ع(: قراء القرآن ثالثة: رجل قرأ القرآن، فاتخذه بضاعة، و استدر به 2]

الملوک، و استطال به علی الناس، و رجل قرأ القرآن، فحفظ حروفه وضیع حدوده و 

و رجل قرأ القرآن، فوضع  -فال کثر هللا هوالء من حملة القرآن  -اقامه مقام القدح 

فسهر لیله و... اولئک ینزل هللا عزوجل الغیث علیهم من دواء القرآن علی داء قلبه، 

 . 141سمائه. اعالم الدین 
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منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 عفو و گذشت، رمز زندگی با مردم

های دینی و ی امر به معروف و نهی از منکر آمد، مربوط به ارزشآنچه در زمینه

ها، به اصول اخالقی است است که باید بر جامعه حاکم باشد و چشم پوشی از آن

 های انسانی است. ی چشم پوشی از دین و اخالق و فضیلتمنزله

ای است مهم برای و اما در مسایل شخصی و مناسبات فردی، عفو و گذشت وسیله

رماید: اصالح وضع زندگی و فآمیز با مردم. امام باقر )ع( میهمزیستی مسالمت

روابط اجتماعی مردم بر دو اصل عمده متکی است، اصل فطانت و اصل گذشت. 

ی صالح و سالمت روابط اجتماعی است به این گونه که اگر این عوامل را که مایه

باشد می سنجی(ای محاسبه کنیم، دو سوم این پیمانه، فطانت )زیرکی و نکتهبا پیمانه

ی خویش( های مردم دربارهذشت )نادیده گرفتن برخی از لغزشو یک سوم آن گ

 [ . 1است. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

التعایش و التعاشر مأل مکیال ثلثاه فطنة، و [ االمام الباقر )ع(:اصالح شرن جمیع 1]

؛ 112/  12؛ ملحقات االحقاق 142/  26؛ بحار 246ثلثه تغافل. تحف العقول 

 . 122؛ انوار البهیة 142/  1به نقل از البیان و التبیان 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 ترین نمود مودت اجتماعیعالی

های روابط اجتماعی خواسته شده ی معصومین )ع( نه تنها تحکیم پایهدر تعالیم ائمه

ها تا اعماق جان و دل ها و محبتاست بلکه آنان در صدد ژرفا بخشیدن به این الفت

 باشند. مؤمنان می

او را ناسزا دهند که: مؤمن برادر مؤمن است، نه نه تنها به مؤمنان تعلیم می

[ و نه تنها آنان را 1شود، ]کند و نه به وی بدگمان میگوید و نه محرومش میمی
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کنند که: ثروتمندانشان به تهیدستانشان رسیدگی کرده و قدرتمندانشان از تشویق می

 ی رفتگانشان شرکت جویند و بهضعیفانشان دستگیری کنند و در تشییع جنازه

 [ . 2]مالقات یکدیگر بروند و... 

اند که در اعماق قلب خویش و حتی در روابط خود با بلکه به ایشان رهنمود داده

خدا، از دعا برای مؤمنان و خیر اندیشی و خیرخواهی برای آنان غافل نباشند. امام 

فرماید: هیچ باقر )ع( در ترغیب مؤمنان به تعهد و دلسوزی در قبال یکدیگر می

برای کسی که غایب است )نزد انسان حضور  ی دعای انساندعایی به اندازه

[ . در روایت دیگر امام چنین فرموده است: 2رسد ]ندارد( زود به اجابت نمی

ترین دعاها در بر آورده شدن، دعای برادر مؤمنی برای برادر خویش و در سریع

ای مرمور خواهد کند، فرشتهغیاب وی است، نخستین دعاها را برای برادر خود می

 [ . 6که بگوید: آمین و برای خود تو دو چندان آن باد! ]بود 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

ء به  یحرمه و ال یسیی[ قال الباقر )ع(: ان المؤمن اخ المؤمن ال یشتمه و ال1]

 . 264الظن. تحف العقول 

[ قال الباقر )ع(.. ابلغ من تری من موالینا السالم و اوصهم بتقوی هللا العظیم و 2]

ان یعود غنیهم علی فقیرهم و قویهم علی ضعیفهم و ان یشهد حیهم جنازة میتهم و ان 

 . 125/  2یتالقوا فی بیوتهم.. اصول کافی 

/  12ء اسرع اجابة من دعوة غائب لغائب. بحار قر )ع(: لیس شی[ االمام البا2]

214 . 

[ االمام الباقر )ع(: اسرع الدعاء نجحا لالجابة دعاء األخ ألخیه بظهر الغیب یبدء 6]

؛ بحار 542/  2بالدعاء ألخیه فیقول له ملک موکل به: آمین و لک مثاله. کافی 

24  /44 . 

افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در 

 .1225چاپ دوم 

 عقل، بهترین مخلوق الهی
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لما خلق هللا العقل استنطقه ثم قال له: أقبل فرقبل. ثم قال له أدبر فردبر ثم قال: و 

عزتی و جاللی ما خلقت خلقا هو أحب الی منک و ال أکملتک اال فیمن أحب، أما 

[ . چون خداوند، عقل 1و ایاک أعاقب و ایاک أثیب. ] انی ایاک آمر و ایاک أنهی

را آفرید از او بازپرسی کرد، به او گفت: پیش آی! پیش آمد. گفت: بازگرد. 

تر بازگشت. فرمود: به عزت و جاللم سوگند، مخلوقی را که از تو به پیشم محبوب

ا دادم. همانباشد نیافریدم. و تو را تنها به کسانی که دوستشان دارم به طور کامل 

 امر و نهی و کیفر و پاداشم متوجه توست.

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 14، ص 1[ اصول کافی، جلد 1]

محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان  منبع: سیره و سخن پیشوایان؛

1286 . 

 عالمان دوزخی

من طلب العلم لیباهی به العلماء أو یماری به السفهاء أو یصرف به وجوه الناس الیه 

 [ . 1فلیتبوأ مقعده من النار ان الرئاسة ال تصلح اال ألهلها. ]

ا سفها بستیزد یا مردم را هر که علم و دانش را جوید برای آنکه بر علما ببالد یا ب

متوجه خود کند، باید آتش دوزخ را جای نشستن خود گیرد؛ همانا ریاست جز برای 

 اهلش شایسته نیست. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 ی نوشت ها: پ

 . 51ص  1[ اصول کافی ، ج 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 عذاب زودرس سه خصلت
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ثالث خصال ال یموت صاحبهن أبدا حتی یری و بالهن: ألبغی، و قطیعة الرحم و 

 [ . 1الیمین الکاذبة یبارز هللا بها. ]

 سه خصلت است که صاحبشان نمیرد تا نتیجه بدشان را ببیند: 

 و سوگند دروغ که نبرد با خداست.  -2از خویشان بریدن،  -2ستمکاری،  -1

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 216[ تحف العقول، ص 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 عبادت

چگونگی عبادت هر شخص وابسته به شناخت وی از معبود دارد. هر مقدار 

 ترتر و شفافتر باشد، عبادت نیز با عظمتتر و زاللشناخت از معبود عمیق

خواهد بود. و هر مقدار شناخت برتر باشد عبادت و پرستش نیز از کیفیت برتر 

مند خواهد شد. شناخت امامان از خدا، شناخت برتر است. به همین خاطر بهره

عبادت آنان تجارت نیست. همان گونه که از ترس عقوبت هم نیست. بلکه چون از 

کنند، که دانند عبادت میعظمت خدا شناخت دارند و خدا را شایسته عبادت می

 [ . 1السالم فرمود، وجدتک اهال للعبادة ]امیرالمؤمنین علیه

السالم چون شناخت صحیح دارد و چون به اوصاف جمالیه و باقر العلوم علیه

جاللیه خدا به خوبی آگاه است؛ خدای خالق، رازق، رؤوف و مهربان را شایسته 

پرستد. خدا را همه چیز ناظر را میداند. خدای همه جا حاضر، به عبادت می

کند، ایاک نعبد، خدایی که با کند. خدای غایب را خطاب نمیبیند و عبادت میمی

کند: ایاک نعبد، که باقر العلوم کند، به وی خطاب میقلب و روحش احساس می

السالم خود به این حقیقت اعتراف نمود که من خدایی را که نبینم عبادت علیه

[ . هنگامی که شناخت از خدا این گونه باشد، 2ما کنت العبد شیئا لم أره ] کنم،نمی

عبادت نیز به شکل دیگر خواهد بود. زیرا که عبادت برخاسته از شناخت است. 

ستد. پرالسالم است که خدای حاضر و ناظر را میاین شناخت برتر باقر العلوم علیه

د داشت؟ به گوشه هایی از عبادت این گونه شناخت چه نوع عبادت را در پی خواه

 شود. حضرت اشاره می
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------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 16، ص 61[ بحار، ج 1]

، ص 22، مختصر تاریخ دمشق، ج 282، ص 56[ تاریخ ابن عساکر، ج 2]

84 . 

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 بیتامیه و دشمنی با اهلعاقبت دوستی بنی

السالم فرموده است: پیروان اسالم در پرتو معرفت واقعی و درک امام باقر علیه

 مدارج ایمان نائل شوند. ترین توانند به عالیحقایق علمی روایات، می

السالم بودم که مردی کند که روزی در محضر امام محمد باقر علیهابوعینیه نقل می

شامی خدمت حضرت آمد و گفت: یابن رسول هللا پدر و مادرم فدای تو باد خداوند 

متعال با محبت به خاندان شما بر من منت نهاده و از تمامی مخالفان و دشمنان شما 

ام و آن اینکه پدری داشتم ام و هم اکنون به آستان مقدس شما پناه آوردههتبری جست

امیه محبت داشت و من تنها فرزند او هستم، او که ثروتمند و توانگر بود و به بنی

های گوناگون داشت و پول و در رمله ساکن بود و باغی با انواع درخت و میوه

دانست به بیت را میالقه من به اهلکرد و چون محبت و عاموال خود را پنهان می

خاطر عداوتی که با من داشت برای من هیچگونه وصیتی نکرد و اموال خود را 

السالم فرمود: دوست داری پدرت را به نیز از من مخفی نمود. امام محمد باقر علیه

ها و اموال را سؤال کنی؟ جوان شامی گفت: یابن تو نشان دهم تا از او محل پول

هللا بسیار فقیر و محتاجم آرزو دارم که حاجتم را بر آورده سازی، حضرت رسول 

ای نوشت و مهر زد و به جوان شامی داد و فرمود: این نامه را به قبرستان نامه

بقیع ببر و در بین قبرها بایست و با صدای بلند بگو یا ذرجان! شخصی حاضر 

محمد بن علی بن الحسینم و آنچه خواهد شد نامه را به او بده و بگو که من فرستاده 

که به دنبال آن هستی از او سؤال کن. سپس مرد شامی نامه را از حضرت گرفت و 

نم کند صبح روز بعد خدمت امام رفتم تا ببیبه قبرستان بقیع رفت. ابوعینیه نقل می

وضعیت آن جوان شامی چه شده است؟ دیدم آن جوان قبل از من به محضر امام 

ای بعد خادم حضرت بیرون آمد و اجازه ر اجازه ورود است و لحظهآمده و منتظ

ورود داد سپس من با آن جوان شامی خدمت حضرت رسیدیم. جوان شامی گفت: 
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یابن رسول هللا من به بقیع رفتم و آن چه امر فرمودید عمل کردم. شخصی حاضر 

تاده محبت شد و گفت: چه حاجتی داری؟ نامه را به او دادم گفت: مرحبا به فرس

خدا، وقتی نامه را خواند گفت: ساعتی در همین جا باش تا برگردم، او رفت و بعد 

از ساعتی با مرد سیاهی که بسیار کریه المنظر و ریسمانی بر گردن و زبانش از 

دهان بیرون آمده و پیراهن سیاهی بر تن داشت، برگشت و گفت: این پدر تو است 

رنگ او را تغییر داده است. سؤال کردم، ای پدر  های آتش جهنم و دود آنکه شعله

 البیت پیامبرامیه و دشمنی اهلاین چه حالی است که تو داری؟ گفت: دوستی بنی

مرا به این روزگار در آورده است، ای فرزند خوشا به حال تو که بینا بودی و به 

خت بیت رستگار شدی. ای فرزندم به باغ برو، من زیر آن درخاطر محبت اهل

ام، پنجاه هزار دینار آن را خدمت امام زیتون صد و پنجاه هزار دینار دفن کرده

السالم ببر که نذر آن حضرت است و بقیه مال توست. یابن رسول محمد باقر علیه

خواهم که بروم و آن دینارها را پیدا کنم. حضرت هللا هم اکنون از شما اجازه می

ند از این ماجرا مدتی گذشت. روزی خدمت امام کاجازه فرمودند. ابوعینیه نقل می

السالم رسیدم و عرض کردم یابن رسول هللا کار آن جوان شامی به کجا باقر علیه

 رسید؟ حضرت فرمود: سه روز قبل آن جوان آمد و پنجاه هزار دینار را آورد. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 عاقبت اوالد بنی عباس

آید که مردم از یکدیگر سؤال کنند السالم فرموده است: خدا بدش میامام باقر علیه

کنند. ولی هر چه بیشتر از خدا سؤال کنند، خشنودتر  و دست نزد این و آن دراز

 است. 

 کند که حضرتمحمد بن مسعود عیاسی در تفسیر خود از ابولبید مخزومی نقل می

کنند؛ و چهار نفر السالم فرمود: دوازده نفر از اوالد عباس سلطنت میباقر علیه

شود، و ردد و خفه میگشوند؛ یکی از آنها به درد گلو مبتال میآخر آنها کشته می

اینها گروهی هستند که عمرشان کوتاه، و مدتشان کم و باطنشان پست و پلید است. 

 یکی از آنها بسیار فاسق است که هادی و ناطق و غاوی لقب دارد. 

------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 عبداهلل بن شریک

اش ابوالمحجل است. السالم بود و کنیهاز شاگردان پرهیزگار و عارف امام علیه

 گفت: ی وی میالسالم دربارهامام باقر علیه

اش را از های عمامهی سیاه بر سر دارد و گوشهنم که عمامهبیگویا عبدهللا را می

اش آویخته و در کنار قائم آل محمد صلی هللا علیه و آله و سلم دو سو بر سینه

گوید و این ذکر مقدس را تکرار ایستاده است و به صدای وی تکبیر و تهلیل می

 کند. می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

منبع: تاریخ چهارده معصوم؛ محمد جواد مولوی نیا؛ مؤسسه انتشاراتی امام عصر 

 . 1285)عج( چاپ دوم 

 یعفورعبداهلل بن ابی

ر بسیار خرسند بود و یعفوالسالم از اطاعت و ایمان ابن ابیامام صادق علیه

 فرمود: می

 عفور. ینیافتم فردی را که سفارش مرا بپذیرد و امرم را اطاعت کند غیر از ابن ابی

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

ریخ چهارده معصوم؛ محمد جواد مولوی نیا؛ مؤسسه انتشاراتی امام عصر منبع: تا

 . 1285)عج( چاپ دوم 

 عبداهلل بن شریک

ی ابن عبدهللا: ابوالمحجل بود. در کتاب منهج المقال از باقر آل محمد صلی هللا کنیه

نم بیکند که فرمود: گویا: من عبدهللا بن شریک عامری را میعلیه وآله روایت می

ی سیاه بسر نهاده و دو طرف آن در میان دو کتف او آویزان است و در که عمامه

السالم( از شکاف کوه حضرت مهدی منتظر علیه جلو روی قائم ما اهل بیت )یعنی
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رود. نگارنده گوید: این حدیث شریف به موضوع رجعت حضرت محمد و باال می

ی آنان را در زمان ظهور کند که همهآل محمد صلی هللا علیهم اجمعین اشاره می

حضرت بقیةهللا مهدی موعود عجل هللا تعالی فرجه الشریف به این جهان مراجعت 

نمایند و ما با خواست خدای توانا به طور اختصار قسمتی از جریان رجعت می

پیامبر اکرم و آل اطهر آن حضرت و شیعیان آنان را در خاتمه این کتاب از نظر 

 گذرانیم. خوانندگان محترم می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

( )سرگذشت حضرت امام محمد باقر(؛ محمد جواد 2منبع: ستارگان درخشان )جلد 

 . 1224نجفی؛ کتابفروشی اسالمیه چاپ پنجم 

 عبداهلل بن ابی یعفور

کند که فرمود: من در کتاب رجال از صادق آل محمد صلی هللا علیه وآله روایت می

ی را نیافتم که وصیت مرا قبول و امر مرا اطاعت کند مگر عبدهللا بن ابی کس

 یعفور. 

کند که گفت: من برای نیز در کتاب سابق الذکر از زید بن ابی اسامه روایت می

السالم رفتم، آن بزرگوار به من فرمود: ای زید! شما وداع نزد حضرت صادق علیه

؟ دهید!السالم( نسبت می)حضرت باقر علیه را با مردم چکار که ایشان را به پدرم

به خدا قسم من احدی را نیافتم که امر مرا اطاعت نماید و به قول من عمل کند مگر 

یک مرد که خدا او را رحمت کند و او عبدهللا ابن ابی یعفور است، زیرا من به وی 

کند. محدث نمایم و او امر مرا متابعت و قول مرا عمل میکنم و سفارش میامر می

نگارد: روایت شده: در زمان قمی در کتاب کناو القاب راجع به ابن ابی یعفور می

 ی آن شهادت دهد،عبدهللا بن ابی یعفور )اختالفی پیش آمد( که الزم شد وی درباره

لذا نزد ابویوسف )که قاضی آن زمان بود( رفت و شهادت داد. ابویوسف گفت: یابن 

و  ی من هستیای که آن را به رخ تو بکشم، تو همسایهدهابی یعفور! تو خطائی نکر

اللیل )یعنی نماز شب خوان( دانم که تو قائمام، من میمن تو را راستگو شناخته

کنم. عبدهللا بن هستی فقط برای یک خصلت است که من شهادت تو را قبول نمی

رفض ذهب تابی یعفور گفت: چه خصلتی؟! ابویوسف گفت: آن این است که تو به م

)یعنی شیعه( مایل هستی. ابن ابی یعفور پس از شنیدن این سخن به قدری گریه کرد 

که اشک چشمش بریش مبارکش جاری شد و گفت: ای ابویوسف! تو مرا به 
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ترسم من از ایشان نباشم. وفات ابن ابی یعفور در زمان گروهی نسبت دادی که می

 آله واقع شد. امامت حضرت صادق آل محمد صلی هللا علیه و

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

( )سرگذشت حضرت امام محمد باقر(؛ محمد جواد 2منبع: ستارگان درخشان )جلد 

 . 1224نجفی؛ کتابفروشی اسالمیه چاپ پنجم 

 های خویش بر همسرانعدم تحمیل ایده

 اند: های انسان بر دو گونهایده

های اصولی و غیرقابل چشمپوشی؛ مانند پایبندی به اصول دین و واجبات و ایده -1

محرمات شرعی و نیز رعایت اصول اخالق انسانی و... که انسان نسبت به چنین 

 مورد همسر و چه دیگران.  تفاوت باشد، چه درتواند بیهایی نمیایده

ی مردم در هایی است و همهامر به معروف و نهی از منکر شامل چنین زمینه

ی خویش را به ی نخست، اعضای خانوادهقلمرو مکتب وظیفه دارند که در مرحله

ی ی بعد همهها باز دارند و در مرحلهها دعوت کرده و از ضد ارزشاین ارزش

 معروف و نهی از منکر نمایند. افراد جامعه را امر به 

های فردی در مورد مسایل مختلفی که فراتر از حد وظایف ضروری است؛ ایده -2

مانند رعایت مستحبات و ترک مکروهات، و یا چشمپوشی از مباحات به منظور 

هدف و آرمانی خاص و ارزشمند. اهل تقوا و زهد، عالوه بر انجام وظایف واجب 

های کنند و حتی از تجملهای دنیوی را ترک میذتو ضروری، بسیاری از ل

 ورزند. مجاز و مباح نیز اجتناب می

گاه موقعیت اجتماعی و سنی یک فرد، مستلزم رعایت مسایلی است که رعایت 

ها بر دیگران و حتی همسران وی الزم نیست. در چنین مواردی، معمول آن

زندگی خویش را بر دیگران و  یهای خود و شیوهکنند تا ایدهها سعی میانسان

همسر و فرزندشان تحمیل کنند و شرایط و روحیات ایشان را در نظر نگیرند. در 

شود، بلکه خالف آن هایی دیده نمیزندگی امام باقر )ع( نه تنها چنین نقطه ضعف

گوید: من به همراه یکی از دوستانم به قابل مشاهده است. حسن زیات بصری می

)ع( رفته، بر او وارد شدیم. بر خالف تصور خویش، آن حضرت  منزل امام باقر

ای به رنگ را در اتاقی مفروش، آراسته و زینت شده یافتم و بر دوش وی پارچه

های سرخ مشاهده کردیم. محاسن را قدری کوتاه کرده و بر چشمان سرمه گل
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رایج کشیده بود. )باید توجه داشت که در آن عصر و محیط سرمه کشیدن مردان 

 بوده است(. 

ما مسایل خود را با آن حضرت در میان گذاشتیم و سؤالهمایمان را پرسیدیم و از 

جا برخاستیم. هنگام خارج شدن از منزل، امام به من فرمود: همراه با دوستت، 

 فردا هم نزد من بیاید. 

م، تیی امام رفگفتم بسیار خوب، خواهیم آمد. چون فردا شد، با همان دوستم به خانه

ولی این بار به اتاقی وارد شدیم که در آن، جز یک حصیر، هیچ امکاناتی نبود و 

امام پیراهنی خشن بر تن داشت. در این هنگام امام به رفیق من رو کرد و فرمود: 

ای برادر بصری! اتاقی که دیشب مشاهده کردی و در آنجا نزد من آمدی از 

و در واقع آن اتاق، اتاق او بود و لوازم آن  امهمسرم بود که تازه با او ازدواج کرده

نیز، لوازم و امکاناتی است که او آورده است. او خودش را برای من آراسته بود و 

العمل مناسبی داشته باشم و خودم را برای او بیارایم و بی بایست عکسمن نیز می

راه نداده تفاوت نباشم. امیدوارم از آنچه دیشب مشاهده کردی، به قلب گمان بد 

 باشی. 

رفیق من در پاسخ امام گفت: به خدا قسم، بدگمان شده بودم، ولی اکنون خداوند آن 

[ . آنچه از این حدیث استفاده 1بد گمانی را از قلبم زدود و حقیقت را دریافتم. ]

شود، این است که امام از همسرش انتظار ندارد که چون او بر حصیر بنشیند و می

کند. امام با این که در قلمرو اعمال فردی خود، از تحمل پرهیز لباس خشن بر تن 

دارد، ولی در زندگی خانوادگی و حتی اجتماعی، عواطف و نیازهای روحی همسر 

و نیز شرایط و مقتضیات زمان را در نظر دارد و تجمل حالل را ممنوع 

 داند. شمارد و در مواردی الزم هم مینمی

امام باقر )ع( وارد شدم در حالی که اتاقش آراسته و گوید: بر حکم بن عتیبه می

لباسش رنگین بود، من همچنان به اتاق و لباس آن حضرت خیره شده بودم و نگاه 

کردم. امام که آثار شگفتی را در من مشاهده کرده بود، فرمود: ای حکم نظرت می

 بینی چیست؟ ی آنچه میدرباره

توانم داوری کنم )شما امام هستید و یی عمل شما چگونه معرض کردم: درباره

دهید(، ولی در محیط ما، جوانان کم سن و سال چنین جز کار بایسته انجام نمی

 پوشند، نه بزرگساالن! می

های الهی و خدادادی را ممنوع ساخته است! امام فرمود: ای حکم، چه کسی زینت

است بدانی که  )پوشیدن این لباس زیبا و شیک، حرمت شرعی ندارد( ولی خوب

دانی که اتاق ام و تو میاین اتاق، از آن همسر من است و تازه با او ازدواج کرده
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 [ . 2ی خود من چگونه اتاقی است. ]ویژه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

جعفر )ع( انا و صاحب لی فاذا هو فی بیت منجد، و علیه ملحفة [ دخلت علی ابی1]

وردیة، و قد حف لحیته و اکتحل، فسرلنا عن مسائل، فلما قمنا، قال لی: یا حسن! 

قلت: لبیک قال: اذا کان غدا فرتنی أنت و صاحبک، فقلت: نعم جعلت فداک، فلما 

دخلت علیه و اذا هو فی بیت لیس فیه اال حصیر و اذا علیه قمیص کان من الغد 

غلیظ، ثم اقبل علی صاحبی، فقال: یا اخا البصرة! انک دخلت علی امس و انا فی 

بیت المرأة و کان امس یومها، و البیت بیتها، و المتاع متاعها، فتزینت لی، علی ان 

ل له صاحبی: جعلت فداک قد ء، فقااتزین لها کما تزینت لی، فال یدخل قلبک شی

کان و هللا دخل فی قلبی، فرما اآلن فقد وهللا اذهب هللا ما کان، و علمت ان الحق فیما 

 . 212/  64قلت. بحار 

جعفر )ع( و هو فی بیت منجد و علیه قمیص رطب و ملحفة [ دخلت علی ابی2]

ه فقال هیئت مصبوغة قد أثر الصبغ علی عاتقه، فجعلت انظر الی البیت و انظر فی

لی: یا حکم و ما تقول فی هذا؟ فقلت: ما عسیت ان اقول و أنا أراه علیک، فرما عندنا 

فانما یفعله الشاب المرهق، فقال: یا حکم من حرم زینة هللا التی اخرج لعباده؟ فرما 

هذا البیت الذی تری فهو بیت المرأة، و انا قریب العهد بالعرس، و بیتی البیت الذی 

 . 212/  64؛ بحار 664/  4کافی تعرف. ال

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 عمر بن عبدالعزیز

فرمانروایی خلیفه سلیمان بن عبدالملک دیری نپایید و پس از دو تا سه سال 

ه به  11یز در سال حکومت، بیمار شد و جان سپرد. پس از او، عمر بن عبدالعز

 [ . 1خالفت رسید. ]

ای بود که در دستگاه خالفت مروانیان، از دوران عمر بن عبدالعزیز امیرزاده

ای از بار ایشان را بر جوانی برخی از کارهای آنان را بر عهده داشت و گوشه

کشید. از آن جمله اینکه در عصر خالفت ولید والی مدینه بود و این پست دوش می

[ در حالی که سن وی در آغاز 2ه در اختیار داشت، ] 18ه تا  84ز سال را ا
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 [ . 2گذشت. ]سال نمی 25تصدی این پست از 

ای داشت که او را از های ویژهها و سیاستوی در میان خلفای اموی، خط مشی

ساخت. آن گونه که دیگران، خودسر، مستبد، ستم پیشه و دشمن دیگران ممتاز می

های مثبتی در کاستن )ع( بودند او نبود، بلکه در دوران خالفتش، گامخاندان علی 

اجتماعی نسبت به شیعه و آل علی )ع( برداشت. مورخان در  -از فشارها سیاسی 

اند که وی حتی قبل از رسیدن به خالفت، فردی متین و دور از شرح حال او نوشته

 [ . 6کرد. ]می رویفساد بود، هر چند در تجمل و آسایش و رفاه زیاده

 عمر بن عبدالعزیز و خاندان علی: 

های ناروای اقتصادی و سیاسی که از سوی خلفای قبل و بعد از عمر بن تبعیض

هاشم و خاندان علی )ع( روا گردید، در روزگار خالفت او عبدالعزیز نسبت به بنی

عمومی  یتا حدی وجود نداشت؛ زیرا او بر خالف دیگران، از بیت المال و بودجه

همان گونه که به سایر طوایف و قبایل و طبقات، در خور نیاز و سهمشان 

ی اقتصادی خلفا بودند، ها در محاصرهپرداخت، به خاندان علی )ع( نیز که سالمی

 سهمی اختصاص داد. 

 گوید: طالب میعبدهللا، فرزند محمد، فرزند عقیل بن ابی

مردم تقسیم کرد، همان مالی بود که به نخستین مالی که عمر بن عبدالعزیز میان 

ی سوی ما اهل بیت فرستاد، زنان را به مقدار سهم مردان و کودکان را به اندازه

سهم معمولی زنان عطا کرد. در جریان این تقسیم سه هزار دینار به خاندان ما 

ای به ما نوید داد که اگر بر رسید. عالوه بر این، عمر بن عبدالعزیز طی نامه

ی اهل بیت را به ایشان باز گردانم. ی حقوق پایمال شدهومت باقی بمانم، همهحک

[5 . ] 

ی مالی یا ی تقسیم مال میان اهل بیت نباید صرفا به عنوان یک مساعدهمسرله

ی اقتصادی تلقی شود؛ زیرا اصوال از زمان معاویه به بعد، و حتی از زمان مسرله

های دستگاه خالفت علیه اهل سی سیاستخالفت ابوبکر، یکی از محورهای اسا

بیت که مدعیان خالفت حقه بودند، اعمال فشارهای اقتصادی و ضعیف نگاه داشتن 

ی ضعف اقتصادی، امکان تجهیز و تدارک ی مالی آنان بود؛ چه در نتیجهبنیه

 یافت! های ضد استبداد و مدافع والیت به شدت کاهش میجریان

 طمه :بازگشت فدک به فرزندان فا

های ها و ستمعمر بن عبدالعزیز در راستای خدمات خود به اهل بیت و رفع تبعیض

اقتصادی از ایشان، اقدام قاطعانه و مهم دیگری نیز دارد که عبارت است از 

ی زهرا علیهاالسالم. مطالعه در منابع تاریخی بازگرداندن فدک به فرزندان فاطمه
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عبدالعزیز به واگذاری فدک و قرار دادن آن رساند که گرایش عمر بن و روایی می

فاطمه به سرعت و ناگهانی صورت نگرفته، بلکه او در این گرایش، در اختیار بنی

 حرکتی تدریجی داشته که ضمن سه مرحله صورت پذیرفته است: 

ی نخست عمر بن عبدالعزیز به این فکر افتاد که فدک مال شخصی در مرحله -1

تواند آن را در مالکیت بر منصب خالفت تکیه زده، نمیخلیفه نیست و کسی که 

نویسد: شخصی خود یا افراد خاصی در آورد. سیوطی در کتاب تاریخ خود می

زمانی که عمر بن عبدالعزیز به خالفت رسید، مروانیان را فرا خواند و به ایشان 

ه گفت: رسول خدا )ص( فدک را در اختیار داشت و از در آمد آن در مواردی ک

هاشم را با آن ی بنیفرمود و فرزندان کوچک و بی پشتوانهدید انفاق میالزم می

داد. فاطمه )س( از پیامبر خواست که فدک گانشان را همسر میکرد و بیوهاداره می

[ در زمان ابوبکر و 4را به او واگذار کند، ولی پیامبر درخواست او را نپذیرفت. ]

نبود )و از منابع در آمد عمومی به شمار  عمر نیز فدک در ملک شخص خاصی

وری عام خارج ساخت و به خویش یا آمد(، ولی مروان آن را از بهرهمی

ی من این است که اگر پیامبر )ص(، دخترش خویشاوندانش اختصاص داد! اندیشه

فاطمه را از فدک محروم ساخته است، پس من که فرزند پیامبر نیستم، البته سهم و 

گیرم که فدک را نداشته و نخواهم داشت! اکنون من شما را گواه می حقی در فدک

گردانم که در عصر رسول از تملک شخصی در آورده، به همان صورتی باز می

 [ . 2خدا )ص( بوده است. ]

م هاشی دوم، عمر بن عبدالعزیز سعی کرده است تا هر چه بیشتر بنیدر مرحله -2

مند سازد، گرچه آن را به کلی به ایشان دک بهرهو خاندان علی )ع( را از درآمد ف

 واگذار نکرده است. 

در نقل این موضوع چنین آمده است: در ذهن عمر بن عبدالعزیز نسبت به فدک و 

مالک واقعی آن تردید حاصل شد. از این رو به کارگزار خویش در مدینه نوشت: 

ینار بر آن بیفزای. شش هزار دینار کنار بگذارد و از محصول فدک چهار هزار د

! باشند تقسیم کنهاشم میسپس آن را در میان فرزندان فاطمه علیهاسالم که از بنی

زیرا فدک از امالکی است که صرفا در اختیار رسول خدا )ص( بوده، و سرزمینی 

است که با جنگ و لشکرکشی به چنگ نیامده تا در آمد آن صرف عموم جامه 

 [ . 8بشود. ]

م، جایی است که عمر بن عبدالعزیز از شام به مدینه سفر کرده و ی سومرحله -2

 ی مردم دعوت نموده است که برای هرگونه دادخواهی نزد او آیند. جا از همهدر آن
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ی وی در پی این دعوت عام، امام باقر )ع( نزد او رفته، به نصیحت و موعظه

رفتار کن و ظالمان را بر فرماید: با مظلومان به انصاف پردازد تا آنجا که میمی

جای خود بنشان. سه چیز در هر فرد باشد ایمانش به خدا کامل است: کسی که به 

هنگام سرخوشی و شادمانی به راه باطل کشیده نشود، کسی که خشم و غضب، او 

 را از حق باز ندارد و کسی که هنگام قدرت، به آنچه از او نیست دست دراز نکند! 

های امام باقر )ع( ن عبدالعزیز تحت ترثیر هشدارها و موعظهاینجا بود که عمر ب

قرار گرفت و دستور داد: کاغذ و دوات آوردند و نوشت: بسم هللا الرحمن الرحیم، 

ی فدک را به این سندی است که بر اساس آن عمر بن عبدالعزیز، حق ضایع شده

[ . این مقاطع 1]طالب بازگردانده است. محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی

سه گانه بیانگر این است که یا واقعا عمر بن عبدالعزیز نخست درصدد وانهادن 

فدک به اهل بیت نبوده، تدریجا به این سو متمایل گشته است. یا این که او برای 

آماده ساختن امویان و هموار ساختن راه واگذاری فدک، نخست آن را از مالکیت 

سپس سهم بیشتری از آن به خاندان علی )ع( اشراف اموی بیرون کشیده، 

 ی نهایی مقصود خود را عملی ساخته است. اختصاص داده، و در مرحله

 امیه از روش عمر بن عبدالعزیز :ناخشنودی بنی

امیه در پرتو خالفت، بیشترین بهره را از امکانات عمومی با توجه به این که بنی

لط شده و به دلخواه، مردم را استثمار بردند و هر یک بر سرزمینی مسجامعه می

کردند، بدیهی است که عملکرد عمر بن کرده و ثروت عمومی را غارت می

عبدالعزیز در همان حد، باز هم بر ایشان سخت و ناگوار بود. امام باقر )ع( در این 

باره فرموده است: زمانی که عمر بن عبدالعزیز به حکومت دست یافت، 

دایای گرانی به خاندان علی )ع( روا داشت. روزی برادرش های بسیار و هبخشش

امیه به شدت از روش تو ناخشنودند؛ زیرا فرزندان فاطمه نزد او آمد و گفت: بنی

اطمه فای! عمر بن عبدالعزیز در پاسخ وی گفت: اگر من بنیرا بر آنان مقدم داشته

مسیر از طعن و نقد  و در این -بخشم دارم و برتری میامیه مقدم میرا بر بنی

فرمود: به خاطر این است که رسول خدا )ص( هماره می -دیگران باکی ندارم 

همانا فاطمه بخشی از وجود من است، آنچه او را شادمان کند، مرا مسرور خواهد 

ساخت و آنچه او را ناراحت کند، مرا غمگین خواهد کرد. بنابراین، من با برتری 

یشان درصدد مسرور ساختن رسول خدایم و از ناخشنود فاطمه و اکرام ادادن بنی

 [ . 14ساختن او گریزانم ]

 برانداختن رسم دشنام به علی: 

های مهم و مثبت عمر بن عبدالعزیز برانداختن رسم دشنام به علی از جمله حرکت
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باشد؛ زیرا از زمان معاویه، و به ویژه پس از تالش او برای طالب )ع( میبن ابی

های تبلیغی ی سیاسی، یکی از روشختن حسن بن علی )ع( از صحنهمنزوی سا

معاویه علیه آل علی و پیروان و شیعیان خط امامت، ترویج سب علی و لعن او، 

های وابسته به دربار، در میان مردم بود. تا آنجا که سخنگویان دولتی و خطیب

)ع( آغاز  طالبمراسم عمومی، کالم خود را با ناسزاگویی به علی بن ابی

ی معاویه را متروک ساخت. کردند، ولی عمر بن عبدالعزیز این رسم خائنانهمی

[11 . ] 

 نویسد: مسعودی در کتاب تاریخ خود می

های خود، لعن علی )ع( را ترک کرد و به جای آن عمر بن عبدالعزیز در سخنرانی

سبقونا باالیمان و ال  ربنا اغفرلنا و الخواننا الذین»خواند: این آیه از قرآن را می

[ پروردگارا، ما و 12« ]تجعل فی قلوبنا غال للذین امنوا، ربنا انک غفور رحیم

اند، مورد بخشایش و غفران قرار برادران ما را که در راه ایمان بر ما پیشی گرفته

های ما کمترین کینه و دشمنی نسبت به اهل ایمان باقی نگذار، ده! و در قلب

 [ . 12راستی که بسیار بخشایشگر و مهربانی ]پروردگارا، به 

 عمر بن عبدالعزیز در نظر ائمه :

ی شخصیت سیاسی و رفتاری عمر بن عبدالعزیز آوردیم، با آنچه تاکنون درباره

باید دید که موضع امام باقر )ع( و اصوال ائمه در قبال حکومت وی و روش او چه 

 بوده است. 

توان به نظر امام تیار داریم که بر اساس آن، میروایتی از امام سجاد )ع( در اخ

 ی عمر بن عبدالعزیز پی برد. سجاد )ع( درباره

عبدهللا بن عطای تمیمی گوید: همراه با علی بن الحسین )ع( در مسجد بودم که عمر 

ها و بندهای کفشش از نقره بود. بن عبدالعزیز از آنجا عبور کرد، در حالی که گیره

جوانی بسیار خوش منظر بود. نگاه امام سجاد به وی افتاد و به من  او در آن دوره،

بینی! همو فرمود: ای عبدهللا بن عطا، آیا این فرد شیک پوش خوشگذران را می

سرانجام به خالفت خواهد رسید و بر مردم حکم خواهد راند. عبدهللا بن عطا 

رسد؟ امام فرمود: آری؛ گوید از امام پرسیدم: آیا این جوان فاسق به خالفت میمی

رسد. و هنگامی که پاید و مرگ او زود فرا میولی او در مسند حکومت دیری نمی

نمایند. کنند و زمینیان برایش غمگینند و طلب غفران میبمیرد آسمانیان نفرینش می

[ . روایت دیگری در این زمینه از امام باقر )ع( نقل شده است. ابوبصیر 16]

یی هاد با امام باقر )ع( بودم. عمر بن عبدالعزیز در حالی که لباسگوید: در مسجمی

تیره رنگ بر تن داشت و بر خدمتکارش تکیه داده بود وارد شد. امام باقر )ع( 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

فرمود: این جوان روزی به فرمانروایی خواهد رسید و روشی عادالنه از خود 

رسد، ش فرا می[ و سپس مرگ15کند ]آشکار خواهد ساخت، چهار سال زندگی می

 کنند. گریند و آسمانیان نفرینش میزمینیان بر او می

ابوبصیر گوید: من و دیگرانی که این سخن را شنیدند به شگفت آمده و گفتیم: مگر 

شما هم اکنون نگفتید که عدل و انصاف پیشه خواهد ساخت! امام باقر )ع( فرمود: 

ی ماست تکیه آن ما و شایستهچرا گفتم، ولی او به هر حال بر جایگاهی که از 

کند به زند، در حالی که هرگز حقی ندارد. بلی، او در جایگاهی که غصب میمی

 [ . 14پردازد! ]اظهار عدل می

در بیانی دیگر چنین آمده است: امام باقر )ع( در مدینه بود )و بی آن که خبر مرگ 

ی چشم از جهان فرو عمر بن عبدالعزیز به مدینه رسیده باشد( فرمود: امشب مرد

[ . از مجموع 12گریند. ]کنند و زمینیان بر او میبست که فرشتگان نفرینش می

ی حکومت شود که هر چند عمر بن عبدالعزیز در شیوهاین احادیث استفاده می

ه های پیشینیانش را نداشتکرده و نسبت به اهل بیت، ستمبرای احیای عدل تالش می

السالم( دریغ ن حق خالفت را از اهلش )یعنی ائمه علیهماست، اما به هر حال، چو

داشته، جرمی بزرگ مرتکب شده است. همین جرم باعث شد که خط خالفت پس 

ی زورگویان اموی و عباسی از اندکی، دوباره به نفع ستمگران مورد سوء استفاده

مقطعی فرد  ها و رفتارها و آرمانشود که تنها ایدهقرار گیرد. از این جا روشن می

های ها و آرماننباید مالک داوری مطلق نسبت به او قرار گیرد، بلکه باید ایده

ارزشی بر اساس و اصلی صحیح استوار باشد. به تعبیر دیگر، در پیش گرفتن 

سیاست نیکی و بخشش و انصاف در صورتی ارزش حتمی و مطلق بشمار خواهد 

ار باشد؛ زیرا سیاست عدل اگر بر آمد که بر اساسی مشروع و بنیانی صحیح استو

بنیاد نامشروع و غیر الهی متکی باشد، دیر یا زود مغلوب خواهد شد و پایان 

ای بر جای نخواهد نهاد. از این مطالب نیز استفاده خواهد پذیرفت و آثار بایسته

شود که ائمه )ع( و از جمله امام باقر )ع( هرچند در تنگنای زمان و می

ی حاکمان، ناگزیر به ظاهر دست از سیاست و نبرد علنی با انههای جبارسیاست

اند، اما در حاکمان غاصب برداشته، به تصحیح اندیشه و فرهنگ جامعه پرداخته

نهان و در باورهای خود، حکومت الهی و شایستگی امامان برای حاکمیت بر 

ل اند، و آن را اصیکردهی اسالمی را همچنان تعقیب میسرنوشت جامعه

 اند. شمردهمی

 عمر بن عبدالعزیز در نظر شیعیان عصر وی :

ی دورماندگان از به رغم هرج و مرج فکری و سیاسی که در عصر خلفا بر اندیشه
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خط والیت و امامت حاکم بود، شیعه به برکت رهنمودها و معارف اهل بیت، با 

 نگریست. بینشی عمیق به مسایل سیاسی می

ز هر چند همراه با جور و استبداد پیشینیانش نبود و خالفت عمر بن عبدالعزی

آمد، اما این ی حکومت او برای آل علی و شیعه، فرصت مغتنمی به شمار میدوره

شد که شیعه از اصول خود غافل شود و به آسایش نسبی و مقطعی هرگز سبب نمی

؛ بنددهایی از عدل و انصاف، چشم از مبانی زیر بنایی فرو ی گوشهصرف مشاهده

داند که هر گاه اساس و بنیان حکومت مشروع نباشد و بر محور حق زیرا او می

پاید و دولت مستعجل است. های مقطعی آزادمنشان، دیری نمیبچرخد، خط مشی

برای نمایاندن این روشن بینی شیعه در عصر حکومت عمر بن عبدالعزیز به 

زار خویش در خراسان نوشت کنیم: عمر بن عبدالعزیز به کارگروایتی اشاره می

ی که گروهی از عالمان آن سرزمین را به سوی او رهسپار کند، تا از آنان درباره

 روش کارگزاران حکومتی استفسار نماید و نقدها و نیازهایشان را بداند. 

 حاکم خراسان، عالمان را گرد آورد و پیام را به ایشان ابالغ کرد. 

توان به نمایندگی از طرف مقدور نیست، ولی می عالمان گفتند که حرکت یک گروه

های مختلف را به خلیفه ابالغ ی عالمان، یک نفر را برگزید و آن فرد دیدگاههمه

 کند. 

حاکم خراسان این نظر را پذیرفت و یک نفر را به نمایندگی از جمع عالمان نزد 

س او وارد شد ی عالمان خراسان چون به مجلعمر بن عبدالعزیز فرستاد. نماینده

سالم کرد و نشست، سپس درخواست کرد که مجلس از اغیار خالی شود تا او 

 سخنانش را با خلیفه در میان گذارد. 

خواهی بگویی راست خلیفه گفت: بودن دیگران چه مانعی دارد! یا تو آنچه می

کنند، یا دروغ است و تو را تکذیب خواهند است، بنابراین همه تو را تصدیق می

د! عالم خراسانی گفت: پیشنهاد من نه به خاطر خودم، بلکه برای رعایت حال کر

تو است. بیم آن دارم که میان من و تو سخنانی رد و بدل شود که خوش نداشته 

شود. عمر بن باشی و اگر آن سخنان در برابر جمع باشد برایت بد تمام می

با عالم خراسانی تنها عبدالعزیز پذیرفت، و از حاضران مجلس خواست تا او را 

 گذارند. عالم خراسانی به سوی خلیفه رو کرد و گفت: 

برایم بازگو کن که این پست و مقام و این جایگاه خالفت بر اساس چه مالکی در 

 اختیار تو قرار گرفته است؟ 

 عمر بن عبدالعزیز، مدت زیادی ساکت ماند! 

 عالم گفت: آیا بنا نداری پاسخ بدهی! 
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ر؛ زیرا اگر بگویم از جانب خدا و رسول او نص و مجوزی برایم عمر گفت: خی

صادر شده است سخنی نادرست خواهد بود، و اگر بگویم مردم به خالفت من رأی 

ها اصال از این ها و خراسانیاند، ممکن است بگویی ما شرقیداده و همنظر شده

حکومت را به ارث  ایم، و اگر بگویممطلب خبر نداشته و در این زمینه رأی نداده

ی فرزندان پدرت تو وارث ام این سؤال مطرح خواهد شد که چرا از میان همهبرده

 این مقام باشی؟! 

عالم خراسانی گفت: خدای را سپاس که اعتراف کردی و اذعان داشتی که حق 

 دهی به سرزمینم باز گردم؟ خالفت از آن غیر تو است. اکنون اجازه می

 گند تو باید هنوز مرا موعظه کنی! عمر گفت: به خدا سو

 عالم گفت: بسیار خوب! پاسخ تو در برابر پرسش قبل من چیست؟ 

عمر گفت: من دیدم که پیشینیانم بر مردم ظلم و جور کردند و ذخایر و ثروت 

ی آنان را ها را به خود اختصاص دادند؛ و در خود دیدم که شیوهعمومی مسلمان

دست یابم چون آنان نخواهم بود. از این رو، زمام پسندم و اگر به حکومت نمی

 حکومت را به دست گرفتم. 

ی نشست و شیوهشدی و دیگری بر جای تو میعالم گفت: حال اگر تو خلیفه نمی

 های او بودی؟ داد آیا تو مسؤؤل جرمپیشینیانش را ادامه می

 عمر گفت: خیر. 

 ای. حتی خودت خریدهعالم گفت: پس تو راحت دیگران را با بال و نارا

 عمر گفت: هنوز موعظه کن. 

عالم از جای برخاست تا بیرون رود و در این حال رو به عمر بن عبدالعزیز کرد 

ی پیشینیان شما هالک شدند و های نخست ما به وسیلهو گفت: به خدا سوگند، نسل

های ی خلفای معاصرشان به هالکت رسیدند، و نسلهای میانی ما به وسیلهنسل

 ی آخرینان دودمان شما هالک خواهند شد. بعدی ما نیز به وسیله

 کند کهطلبیم خداوند ما را کفایت میامیه یاری میاز خداوند علیه شما دودمان بنی

 [ . 18نیکو وکیلی است. ]

هرچند در متن این روایت مشخص نشده است که مرام این عالم چیست، ولی از 

شود که هدفش این است که به عمر بن عبدالعزیز میمحتوای گفتگوی او دانسته 

ی طاهرین )ع( است؛ زیرا اگر از این بفهماند حق خالفت از آن مردان الهی و ائمه

نکته چشم بپوشیم، بدیهی است که به هر حال حاکم عادل بهتر از حکومت ظلم 

د از بای است و اگر کسی بتواند باید در راه ایجاد عدل کوتاهی نکند. بلی، عدل را

 طریق عدل به دست آورد نه از طریق جور و غضب! 
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------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 221[ تاریخ الخلفاء 1]

 . 221[ تاریخ الخلفاء 2]

 . 266/  5سعد طبقات ابن[ 2]

 . 221[ تاریخ الخلفاء 6]

 . 281/  5سعد [ طبقات ابن5]

[ با توجه به این که در مراحل بعد، عمر بن عبدالعزیز، فدک را به فرزندان 4]

شود که در این مرحله هنوز به اطالعات کافی دست فاطمه برگردانید معلوم می

مروانیان و برداشتن گام اول با فکر و  نیافته بوده، یا فعال برای متقاعد ساختن

 ی مورد قبول خود آنان با ایشان سخن گفته است. عقیده

 . 222[ تاریخ الخلفاء 2]

 . 225/  64؛ بحار 142[ امالی شیخ طوسی 8]

 . 242-248/  6[ مناقب 1]

[ عن جعفر، عن ابیه )ع(، قال: لما ولی عمر بن عبدالعزیز اعطانا عطایا 14]

امیة ال ترضی منک بان تفضل : فدخل علیه اخوه فقال له: ان بنیعظیمة، قال

فاطمة علیهم، فقال: افضلهم النی سمعت حتی ال ابالی أال أسمع او ال أسمع، ان بنی

رسول هللا )ص( کان یقول: انما فاطمة شجنة منی یسرنی ما اسرها، و یسؤونی ما 

 . 224/  64ته. بحار أساءها فرنا ابتغی سرور رسول هللا )ص( و اتقی مساء

 . 156[ اثبات الوصیة 11]

 . 14[ حشر / 12]

 . 186/  2[ مروج الذهب 12]

[ عن عبدهللا بن عطا التمیمی، قال: کنت مع علی بن الحسین )ع( فی المسجد، 16]

فمر عمر بن عبدالعزیز علیه شراکا فضة و کان من احسن الناس و هو شاب فنظر 

: یا عبدهللا بن عطا أتری هذا المترف؟ انه لن یموت الیه علی بن الحسین )ع( فقال

حتی یلی الناس، قال: قلت: هذا الفاسق؟ قال: نعم فال یلبث فیهم اال یسیرا حتی 

 . 222/  64یموت، فاذا هو مات لعنه اهل السماء، و استغفر له اهل االرض. بحار 

یز را حدود [ الزم به یادآوری است که مورخان مدت خالفت عمر بن عبدالعز15]

اند؛ بنابراین، یا راوی حدیث در نقل زمان گرفتار فراموشی شده سی ماه دانسته
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است، یا منظور از چهار سال، مدت خالفت وی نیست، بلکه منظور امام این بوده 

است که جوان از هم اکنون تا پایان عمرش بیش از چهار سال باقی نمانده است و 

اهد یافت، بنابراین اگر سال درگذشت عمر بن در همین فاصله به حکومت دست خو

ه  18یا  12توان حدس زد که امام باقر )ع( در سال ه باشد می 141عبدالعزیز 

 وی را در مدینه دیده و این بیان را افاده کرده است. 

[ کنت مع الباقر )ع( فی المسجد اذ دخل عمر بن عبدالعزیز متوکیا علی موالی 14]

هذا الغالم فیظهر العدل و یعیش اربع سنین ثم یموت فیبکی علیه  له؛ فقال )ع(: لیلین

اهل االرض، و تلعنه اهل السماء النه جلس مجلسا و ال حق له فیه، ثم ملک و اظهر 

؛ اثبات 11، مشارق انوار الیقین 221/  1العدل و جهره. الخرائج و الجرائح 

 . 212/  5الهداة 

 . 156[ اثبات الوصیة 12]

 ،به نقل از اعالم الدین دیلمی. 224/  64[ بحار 18]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 عدم امکان مشاهده حسی خدا

 پرستی؟ مردی از خوارج به امام باقر )ع( گفت: چه چیز را می

 پرستم؟ امام فرمود: خداوند متعال را می

اند، ی حسی او را ندیدهها با مشاهدهای؟ امام فرمود: چشمد: آیا او را دیدهمرد پرسی

 توانی مقایسه نمیاند. خدا را به وسیلهها به حقیقت ایمان خدا را یافتهولی قلب

توان درک کرد و شباهتی با آدمیان ندارد. خداوند به شناخت و با حواس نمی

شود، در حکم و ها شناسایی میو با آن ها و آیاتش، توصیف شدهی نشانهوسیله

کند، این همان خدایی است که جز او معبودی نیست. مرد داوریش هرگز ستم نمی

از نزد حضرت بیرون آمد در حالی که پاسخی مورد نظرش را دریافت کرده و 

گفت: خداوند بهتر دانسته است که رسالتش را در کدام خاندان قانع شده بود و می

 [ . 1] قرار دهد.

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 221[ االحتجاج 1]
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منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225دوم چاپ 

 علم ازلی خداوند به حقایق و امور

دانید به من تعلیم گوید: اگر صالح مییکی از شاگردان امام باقر )ع( به وی می

دهید که آیا خداوند، قبل از خلق موجودات، به یگانگی خود عالم بوده است یا خیر؟ 

ند علم م خداوگویند که اگر معتقد شویزیرا برخی معتقدند که عالم بوده و بعضی می

ازلی به یگانگی خود داشته، مستلزم این است که غیر از خدا چیز دیگری را هم 

 ازلی بدانیم. 

امام باقر )ع( در پاسخ این سؤال نوشت: خداوند بزرگ همواره عالم بوده و دارای 

شود که مباحث کالمی، در این [ . از سؤال فوق استفاده می1علم ازلی است. ]

ها راه یافته است؛ چه، ردپای این گونه ی مسلمانخزنده در اندیشه ایعصر به گونه

توان یافت. اما پاسخ ها را در میان یونانیان مانند ارسطو و افالطون میریزنگری

امام باقر )ع( در این بیان بسیار کوتاه و قاطع است و این اجمال یا بدان خاطر است 

دار نبوده است و یا امام )ع( با که شخص سؤال کننده از ظرفیت بیشتری برخور

اند که طرح چنین مباحثی، بیش از آن که کوتاه کردن سخن به آن فرد فهمانده

افزاید و اعتقاد به همین نکته کافی مشکلی را بزداید، بر حیرت و سرگردانی می

است که خداوند از ازل عالم بوده است. البته این مباحث با گذشت زمان گسترش 

 هایکرد و شبهات و اختالف آرا تا بدان جا پیش رفت، که مسلک بیشتری پیدا

های ی اسالمی رخ نمودند و سالمتعارض کالمی به صورت جدی در بستر جامعه

متمادی بخش عظیمی از فکر و ذهن محافل علمی در نقد و بررسی چنین 

ر ای امام باقهایی صرف گردید و به هدر رفت. و چه بسا در چنین زمینهکنکاش

ید ها پد)ع( به زیاد فرمود: از خصومت و درگیری بپرهیز! زیرا این گونه درگیری

سازد... در کند و افراد درگیر را منحط میی شک است و عمل را تباه میآورنده

که  هایی بر آمدندگذشته کسانی بودند که علوم بایسته را کنار نهاده و در طلب دانش

به خدا و مباحث الهی انجامید و متحیر و  بایست، تا آن جا که سخنشاننمی

 [ . 2سرگردان ماندند. ]

هایی بود از مباحث اعتقادی که امام باقر )ع( در راستای رسالت علمی ها نمونهاین

و الهی خود ارائه داشته و در پرتو آن شبهات فکری رسوخ یافته در اندیشه را 

 زدوده است. 
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------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 4[ اصول کافی، کتاب التوحید، باب صفات الذات، حدیث 1]

 . 6[ همان، باب النهی عن الکالم فی الکیفیة، حدیث 2]

دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی  منبع: امام باقر جلوه امامت در افق

 . 1225چاپ دوم 

 علت گواهی خداوند بر معبود بودن خودش

دهد خداوند گواهی می»ی ی شریفهالسالم در مورد آیهجابر گوید: از امام باقر علیه

که معبودی جز ذات اقدس او نیست، و فرشتگان و صاحبان دانش نیز )بر این 

، در حالی که )خداوند در تمام عالم( قیام به عدالت دارد؛ دهندمطلب( گواهی می

 پرسیدم. « معبودی جز او نیست که هم توانا و هم حکیم است

دهد که معبودی جز ذات خداوند گواهی می»السالم فرمود: حضرت امام باقر علیه

، زیرا خداوند متعال برای )یکتایی( خودش گواهی و شهادت «اقدس او نیست

، زیرا «و فرشتگان»فرماید: فرماید. و اما این که مینان که خودش میدهد، چمی

ی تسلیم شدن در پیشگاه پروردگارشان، و همانا فرشتگان را گرامی داشت به وسیله

 آنان تصدیق کردند و گواهی دادند، چنان که خودش گواهی داد. 

ب( گواهی و صاحبان علم و دانش نیز )بر این مطل»و اما فرمایش خداوند که: 

، زیرا که «دهند، در حالی که )خداوند در تمام عالم( قیام به عدالت داردمی

صاحبان علم و دانش همان پیغمبران و اوصیاء هستند، و آنها قیام کنندگان به قسط 

هستند، و معنی قسط در ظاهر همان عدل و داد است، و عدل در باطن همان 

 السالم است. امیرمؤمنان علی علیه

السالم عن هذه اآلیة: )شهد هللا أنه ال اله اال هو و جابر قال: سرلت أبا جعفر علیهعن 

 [ . 1المالئکة و أولو العلم قائما بالقسط ال اله اال هو العزیز الحکیم(. ]

السالم: ))شهد هللا أنه ال اله اال هو( فان هللا تبارک و تعای یشهد قال أبوجعفر علیه

ل. فرما قوله: )و المالئکة( فانه أکرم المالئکة بالتسلیم لربهم، بها لنفسه و هو کمال قا

 و صدقوا و شهدوا کما شهد لنفسه. 

و أما قوله: )و أولوا العلم قائما بالقسط( فان اولی العلم األنبیاء و األوصیاء، و هم 

قیام بالقسط، و القسط هو العدل فی الظاهر، و العدل فی الباطن أمیرالمؤمنین 
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 [ . 2الم ]السعلیه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 18[ آل عمران: 1]

 - 145ص  1، عن تفسیر العیاشی: ج 51ح  246ص  22[ بحاراألنوار: ج 2]

 . 18ح  144

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 علت نفرین حضرت نوح

السالم عرض کردم: نظر شما در مورد حضرت نوح سدیر گوید: به امام باقر علیه

پروردگارا! هیچ یک از کافران را »السالم که بر قوم خود نفرین کرد و گفت: علیه

چرا که اگر آنها را باقی بگذاری، بندگانت را گمراه  -بر روی زمین باقی مگذار 

چیست؟ حضرت فرمود: « آورندوجود نمیکنند و فرزندی جز بدکار و کافر به می

ای )که ایمان بیاورد( متولد دانست که از میان آنها فرزندی نجیب و شایستهاو می

 نخواهد شد. عرض کردم: چگونه این مطلب را دانست؟ 

اند دیگر ابدا ای که ایمان آوردهجز همین عده»فرمود: خدای بر او وحی نمود که: 

السالم ، در اینجا بود که حضرت نوح علیه«واهد آوردهیچ کس از قومت ایمان نخ

 بر آنها چنین نفرین نمود. 

ابن الولید، عن الصفار، عن ابن عیسی، عن محمد بن اسماعیل، عن حنان بن سدیر، 

السالم حین دعا علی السالم: أرأیت نوحا علیهعن أبیه قال: قلت ألبی جعفر علیه

انک ان تذرهم یضلوا  -ن الکافرین دیارا قومه فقال: )رب ال تذر علی األرض م

 [ . 1عبادک و ال یلدوا اال فاجرا کفارا( ]

 السالم:: علم أنه ال ینجب من بینهم أحد. قال علیه

 قال: قلت: و کیف علم ذلک؟ 

[ ، فعند هذا دعا 2قال: أوحی هللا الیه: )أنه لن یؤمن من قومک اال من قد آمن( ]

 [ . 2علیهم بهذا الدعاء. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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 پی نوشت ها:

 . 22و  24[ نوح: 1]

 . 24[ هود: 2]

 ، عن العلل. 2ح  282ص  5[ بحاراألنوار: ج 2]

ی امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم هاهای مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 غ

 غیر خدا را تکیه گاه نگیرید

ال تتخذوا من دون هللا ولیجة فال تکونوا مؤمنین فان کل سبب و نسب و قرابة و 

[ . غیر خدا را برای خود تکیه 1ولیجة و بدعة و شبهة منقطع اال ما أثبته القرآن. ]

آن صورت مؤمن نیستید، زیرا هر وسیله و پیوند و  گاه و محرم راز مگیرید که در

اثر است جز خویشی و محرم راز و هرگونه بدعت و شبهتی، نزد خدا، بریده و بی

 آنچه را که قرآن، اثبات کرده است ]و آن هم ایمان و عمل صالح است[. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 ، سوره توبه. 14. مقایسه شود با آیه شریفه 24ص  1[ اصول کافی، ج 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 غضب و خشم خدا چیست

السالم شرفیاب شد و ید: عمرو بن عبید خدمت امام باقر علیهیکی از اصحاب ما گو

و هر کس مستوجب »فرماید: عرض کرد: قربانت گردم؛ خداوند متعال در قرآن می

این غضب و خشم چیست؟ « خشم من گردید، همانا خوار و هالک خواهد شد

حضرت فرمود: ای عمرو! این غضب همان عذاب است، همانا مخلوق به خاطر 

کند، اندازد و او را از حالی که داشته دگرگونش میکه او را به وحشت می چیزی

شود. پس اگر کسی گمان کند که خشم و خشنودی خداوند را دگرگون خشمگین می
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گرداند در واقع او را با صفات مخلوقین کند و او را از این صفت زایل میمی

 توصیف نموده است. 

 السالم فقال له: جعلتید دخل علی الباقر علیهروی بعض أصحابنا: أن عمرو بن عب

 [ ما ذلک الغضب؟ 1فداک: قال هللا عزوجل: )و من یحلل علیه غضبی فقد هوی( ]

 ء فیستفزه و یغیره عنقال: العذاب یا عمرو! انما یغضب المخلوق الذی یرتیه الشی

و یزول عنه الحال التی هو بها الی غیرها، فمن زعم أن هللا یغیره الغضب و الرضا 

 [ . 2من هذا فقد وصفه بصفة المخلوق. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 81[ طه: 1]

 ، عن االحتجاج. 1ح  42ص  6[ بحاراألنوار، ج 2]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 ف

 فقاهت چیست

این نکته نیز نباید از نگرها دور باشد، که منظور از تفقه یعنی فقیه شدن؛ تنها این 

نیست که کسی توان استنباط مسائل دینی را از منابع فراهم نموده باشد. زیرا فقاهت 

ای دیگر آن را باور ژرف ه که تکیه بر دانش دینی دارد، محور پایههمان گون

ی فقاهت است. الیه دیگر دهد. فهم عمیق و صحیح دین یک الیهاعتقادی شکل می

 آن باور و پیوند قلبی است. 

ت که کند. فقیه آن کسی اسالسالم در سخن دیگر فقیه را تفسیر میباقر العلوم علیه

مند و به سنت پیامبر رفتار کند، ان قه و نسبت به آخرت عالقهعالنسبت به دنیا بی

الفقیه حق الفقیه الزاهد فی الدنیا، الراغب فی االخرة المتمسک بسنة النبی صلی هللا 

 [ . 1علیه و آله و سلم. ]

فقاهت پیوند تنگاتنگ با باور و اعتقاد دارد. همان نکته که در روایت رسول هللا 

ه و سلم آمده است، که فقیه آن کسی است که نه فقط دین را صلی هللا علیه و آل

 بشناسد، بلکه دین را باور کند. 
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فردی به محضر رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم رسید از وی خواست قرآن 

آموخت، هنگامی که به این آیه به وی بیاموزد. حضرت سوره زلزال را به وی می

هر کس [ »2یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره، ] رسید، فمن یعمل مثقال ذرة خیرا

به مقدار ذره کار خیری انجام دهد در آخرت خواهد دید، و هر کس به مقدار ذره 

آن شخص گفت برای من همین کافی است، جلسه را « کار بد انجام دهد خواهد دید.

رفت. حضرت فرمودند: این شخص فقیه شد و ترک کرد، هنگامی که داشت می

[ پیوند عمیق قلبی و باور دین است که شخص 2انصرف الرجل و هو فقیه. ] رفت،

 کند. را فقیه می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 8لم، باب االخذ بالسنه و الشواهد، حدیث [ کافی، کتاب فضل الع1]

 . 2[ زلزال، 2]

 . 142، ص 81[ بحار، ج 2]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 فرو خوردن خشم

ام تواند انتقامام باقر )ع(: کسی که خشم و غضب خویش را فرو نشاند با اینکه می

 [ . 1کند. ]ملی سازد، خداوند قلبش را از ایمان پر میاش را عگیرد و کینه

 فرماید: های خود به یکی از یاران خویش میامام باقر )ع( در توصیه

اگر سخن تو را تکذیب کردند، سعی کن به خشم کشیده نشوی، اگر تو را مدح و 

ستایش کردند، خوشحال نشو و اگر تو را مذمت کردند، نگران مباش و بیتابی 

و اند در تو هست، پس بدان که ت، با خودت بیندیش! اگر ایرادی که به تو گرفتهنکن

 ترسیبا خشمگین شدنت نزد خدا سقوط خواهی کرد، بیش از آنچه با این عیب می

از چشم مردم بیفتی و سقوط کنی. و اگر مشاهده کردی که آن عیب در تو نیست 

د که خداوند به تو پاداش دهد شوپس )بدگویی بدگویان و صبر و تحمل تو سبب می

ی مردم دیارت علیه ای. اگر همهو( این ثوابی است که بی زحمت به چنگ آورده

تو یک صدا شدند و گفتند تو آدم بدی هستی، سعی کن سخن آنان تو را غمگین 

ای هستی باز هم از سخن آنان نسازد و اگر یک صدا گفتند تو فرد صالح و شایسته

 [ . 2شادمان مباش... ]
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امام باقر )ع( در بیانی کوتاه اما پر محتوا نیز فرموده است: هیچ قدرت و توانی 

کند )در کارآیی و اصالت و اهمیت( به پای آن نیرویی که جلو غضب را سد می

 [ . 2رسد. ]نمی

شود. نخست این که غضب در درون ی مهم استفاده میاز این عبارت کوتاه دو نکته

آورد که سایر قوا و غرایز انسان العاده به وجود میشی فوقانسان بحران و جوش

ی دیگر این است که برای سد دهد. و نکتهرا در آن لحظه تحت الشعاع قرار می

شود کردن چنین بحران و آشوبی که در درون انسان به هنگام غضب حاصل می

ت و قدرت و کنترلی بس عظیم الزم است. و چه بسا افرادی که در برابر شهو

 تمایالت نفسانی مقاومت کنند اما از فرو نشاندن غضب ناتوان باشند. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

کظم غیظا یقدر علی امضائه حشا هللا  [ قال محمد بن علی بن الحسین )ع(: من1]

 . 222قلبه ایمانا. بهجة المجالس و انس المجالس 

[ االمام الباقر )ع(: فی وصیته ألحد اصحابه:... و ان مدحت فال تفرح، و ان 2]

ذممت فال تجزع، و فکر فیما قیل فیک فان عرفت من نفسک ما قیل فیک فسقوطک 

ق اعظم علیک مصیبة مما خفت من من عین هللا عزوجل عند غضبک من الح

سقوطک من اعین الناس، و ان کنت علی خالف ما قیل فیک فثواب اکتسبته من 

غیر أن تتعب بذلک، و لو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل سوء لم 

یحزنک ذلک و لو قالوا انک رجل صالح لم یسرک ذلک و لکن اعرض نفسک 

 . 222ی عشر علی کتاب هللا. سیرة االئمة االثن

 . 228[ الباقر )ع(:... و ال قوة کرد الغضب. همان 2]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 فضیلت عالم بر عابد

 [ . 1عالم ینتفع بعلمه أفضل من سبعین ألف عابد.]

 هزار عابد بهتر است.  دانشمندی که از علمش استفاده شود، از هفتاد

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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 پی نوشت ها:

 . 216[ تحف العقول، ص 1]

اول زمستان منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ 

1286 . 

 فرشتگان

گوییم: السالم علیکم یا در زیارت جامعه کبیره خطاب به عترت این گونه سخن می

درود خدا [ »1اهل بیت النبوه و موضع الرسالة و مختلف المالئکة و مهبط الوحی ]

رسانی و محل رفت و آمد فرشتگان و بر شما اهل بیت پیامبر، جایگاه رسالت و پیام

 «. زول وحیجایگاه ن

عترت رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم مهبط وحی و جایگاه آمد و رفت 

آیند و آنان را با معارف و باشد. فرشتگان الهی هماره بر آنان فرود میفرشتگان می

. نمایندرسانی میکنند. آنان را از گذشته و آینده اطالعهای وحیانی آشنا میاندیشه

 گاه فرشتگان علم و دانش به ویژههللا علیه و آله و سلم تجلی عترت رسول هللا صلی

 باشند. جبرئیل امین می

گرچه با رحلت رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم وحی رسالی به پایان پذیرفت؛ 

پذیر لیکن وحی معارف و اطالع رسانی از گذشته و آینده هستی هیچ گاه پایان

های ه خدا بر روی زمین هستند که محور دانشهای برگزیدنیست. هماره انسان

« محدثه»باشد، باشند. به همین خاطر فاطمه )س( که از زمره عترت میغیبی می

و هم سخن فرشتگان است. به همین خاطر امامان معصوم کعبه آمال فرشتگان 

شوند و به دور آنان طواف ی الهی بر آنان نازل میهستند. فرشتگان برگزیده

 کنند. توجه کنید: و بر این طواف خویش افتخار میدهند می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 224، ص 2[ الفقیه، ج 1]

 .1285هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم  منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب

 فرود آمدن انگور و لباس از آسمان
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از لیث بن سعد روایت کرده: در کوه ابوقیس « مدینه المعاجز از ثاقب المناقب»در 

گفت: کرد و در دعای خود میمشغول به دعا بودم و مردی را دیدم که دعا می

عد ابری آمد و بر او سایه ب« . خواهم به من روی فرمابار خدایا! انگور می»

انداخت و بر سرش نزدیک شد، آن مرد دست بلند کرد و از ابر، یک سبد انگور 

بیرون آورد و در کنارش گذاشت؛ دوباره دست به دعا برداشت و عرض کرد: 

دو مرتبه آن ابر به او نزدیک شد، از آن چیز « . ام مرا بپوشانبار خدایا! برهنه»

آورد که دو لباس بود. نشست و از انگورها خورد )آن زمان  ای بیروندرهم پیچیده

فصل انگور نبود(. من به او نزدیک شدم و دست به سبد دراز کردم و چند دانه 

گفتم: من در این انگور شریک « کنی؟چه کار می»گاه به من فرمود: برداشتم؛ آن

ا کننده و گفتم: تو دعا کردی و من آمین گفتم، دع« چه طور؟»هستم. فرمود: 

 ی کافیوقتی به اندازه« . بنشین و بخور»گو، هردو شریک هستند. فرمود: آمین

خوردیم؛ سبد به جای خود برگشت. او دو لباس را به من داد، گفتم: من به لباس 

[ ها را ]ازاراحتیاج ندارم. فرمود: رو برگردان تا من لباس بپوشم؛ یکی از آن لباس

اسی را که قبال بر تن داشت به دست گرفت و به راه و دیگری را ]ردا[ کرد. لب

افتادیم بعد از مدتی که به صفا نزدیک شدیم، جماعتی به استقبالش آمدند؛ او آن 

لباس را که در دست داشت، به کسی داد. من از کسی سوال کردم که او کیست؟ 

ین لحسخدا )صلی هللا علیه و اله(، ابوجعفر محمد بن علی بن اگفت: فرزند رسول

 السالم( است. )علیه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

محمدرضا راشدی؛ -منبع: سیره و زندگانی حضرت امام محمد باقر؛ لطیف راشدی

 .1282الهوتیان چاپ اول 

 بیتفضائلی از اهل

 ای عبدهللا!»السالم از من پرسید: گوید: امام باقر علیهعبدهللا بن ولید سّمان می

 « گویی؟السالم چه میدرباره علی و موسی و عیسی علیهم

 « توانم بگویم؟!ی آنان چه میدرباره»گفتم: 

 « السالم از آن دو اعلم بود.به خدا سوگند علی علیه»حضرت فرمود: 

گویید آنچه را که پیامبر اسالم صلی هللا علیه و آله و مگر شما نمی»پس فرمود: س

 « السالم هم دارد؟سلم دارد علی علیه
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 « کنند.آری، ولی مردم انکار می»گفتم: 

السالم با آنان مباحثه کن که با این فرمایش خداوند به موسی علیه»حضرت فرمود: 

[ .در این آیه خداوند به 1« ]ء موعظةح من کل شیو کتبنا له فی االلوا»فرماید: می

السالم ما فهمانده است که همه چیز را برای او ننوشته است. و به عیسی علیه

[ .و اینجا هم به ما فهمانده 2« ]والبین لکم بعض الذی تختلفون فیه»فرموده است: 

 السالم بیان نکرده است. که تمام چیزها را برای عیسی علیه

و جئنا بک شهیدا علی هؤالء »مد صلی هللا علیه و آله و سلم فرموده است: و به مح

 [ . 2« ]ء.و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی

[ 6] «قل کفی باهلل شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب.»ی: ی آیهو درباره

و  فرمود: به خدا سوگند! ما را قصد کرده است و علی نخستین ما و افضل ما

باشد. آن علمی که خداوند بهترین ما بعد از پیامبر صلی هللا علیه و آله و سلم می

برای آدم فرستاده است به همان حال نزد ماست و از میان ما، عالمی از دنیا 

رود مگر اینکه کسی را که علم او را بداند، جانشین خویش بگذارد و علم همین نمی

السالم مرویست که: یند از امام محمد باقر علیهگو[ . می5« ]رسد.طور به ارث می

و »توان نمود و حال آنکه در قرآن فرموده است: خداوند عالمیان را وصف نمی»

 [ )یعنی: آنها خدا را درست نشناختند.( 4« ]ما قدروا هللا حق قدره.

توان نمود و و به درستی که پیغمبر صلی هللا علیه و آله و سلم را هم وصف نمی

آنکه خداوند او را به قاب قوسین برد و طاعت او را در زمین مثل طاعت خود  حال

توان نمود که بیت را وصف نمیگرداند و امور دین را به او واگذار فرمود. ما اهل

« کار ما کار او است و سخن ما سخن او است و علم ما محیط به تمام اشیاء است.

ز این بزرگتر معجزه نیست. که هم دار! اپس ای غافل هوشیار و ای بصیر دین

توان کرد همچنین ایشان را نیز وصف و بیان چنان که خدا را وصف و بیان نمی

توان کرد. پس همه کس عاجز است از وصف و بیان و اوصاف و احوال نمی

ط ی اشیاء محیای نیست که ایشان به همهایشان و نیز بدانکه از این بزرگتر معجزه

باشد و چه زمین و چه عرش باشد و چه کرسی و چه مشرق هستند، چه آسمان 

اند که: باشد و چه مغرب و چه دریا باشد و چه صحرا و از اینجا است که فرموده

 [ . 2« ]ی گردو است.السالم مثل پرهی دنیا در نزد امام علیههمه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 
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یعنی: و در الواح از هر موضوعی برای موعظه » 165ی [ سوره اعراف آیه1]

 «. و تحقیق هر چیزی، برای او نوشتیم.

ام تا برخی از آنچه را که در آن اختالف یعنی: آمده» 42[ سوره زخرف آیه 2]

 «. ارید روشن کنم.د

دهیم و ما این کتاب یعنی: تو را گواه بر آنان قرار می» 81ی ی نحل آیه[ سوره2]

 «. را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز است.

یعنی: بگو کافی است که خداوند و کسی که علم کتاب » 62ی رعد آیه [ سوره6]

 «. نزد اوست میان من و شما گواه باشند.

 . 24راالنوار ج [ بحا5]

 . 42زمر  - 26حج  - 11[ انعام 4]

 خالصة األخبار.  -[ عین الحیاة 2]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 فرزندان حضرت باقرالعلوم

صلی هللا علیه وآله نگارد: حضرت باقر آل محمد شیخ مفید در کتاب ارشاد می

 دارای هفت فرزند بود که پنج نفر آنان پسر و دو نفر از ایشان دختر بودند. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

(؛ محمد جواد نجفی؛ کتابفروشی اسالمیه چاپ 2منبع: ستارگان درخشان )جلد 

 . 1224پنجم 

 فضیل بن یسار

نامید و هر وقت فضیل به حضورش السالم وی را از مخبتین میامام صادق علیه

 فرمود: شد، میشرفیاب می

 ی فضیل بنگرد. یی بهشتی را ببیند، به چهرهخواهد چهرههر کس می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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منبع: تاریخ چهارده معصوم؛ محمد جواد مولوی نیا؛ مؤسسه انتشاراتی امام عصر 

 . 1285)عج( چاپ دوم 

 فضیل بن یسار

السالم به فضیل )بضم فاء و فتح ضاد( ابن یسار نگاه هر وقت حضرت صادق علیه

فرمود: به افراد با خضوع و خشوع کرد که متوجه آن بزرگوار شده بود میمی

فرمود: فضیل از یاران پدر السالم میی بهشت دهید. نیز حضرت صادق علیهمژده

دارم. ابراهیم بدارد دوست می من است و من آن مردی را که یاران پدرم را دوست

ن دید فضیل بالسالم میکند که: هر وقت حضرت صادق علیهبن عبدهللا روایت می

فرمود: به افراد متواضع بشارت بهشت بدهید! کسی که بخواهد یک آید مییسار می

نفر مرد از اهل بهشت را ببیند به فضیل بن یسار نظر کند!! آن کسی که بدن فضیل 

دادم گوید: در آن موقعی که من جسد فضیل را غسل میداد میرا غسل میبن یسار 

پوشاند! وقتی گیرد و عورت خود را میدیدم که دست او بر دست من سبقت میمی

این مطلب را به عرض صادق آل محمد صلی هللا علیه وآله رساندم فرمود: خدا 

 فضیل بن یسار را رحمت کند که از ما خانواده است. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

( )سرگذشت حضرت امام محمد باقر(؛ محمد جواد 2منبع: ستارگان درخشان )جلد 

 . 1224نجفی؛ کتابفروشی اسالمیه چاپ پنجم 

 سان بر آن آفریده شدفطرتی که ان

السالم عرض کردم: خداوند حال شما را بهبود زراره گوید: به امام باقر علیه

فطرتی که خداوند، انسانها »فرماید: گرداند! فرمایش خدای متعال که در قرآن می

 ]یعنی چه؟[ « را بر آن آفریده است

و شناخت خودش که فرمود: )خداوند( آنها را )در عالم ذر و روز( پیمان بر توحید 

 پروردگار آنهاست، آفرید. عرض کردم: آیا خدای را به پروردگاری خطاب کردند؟ 

راوی گوید: حضرت سر مبارکش را تکان داد، سپس فرمود: اگر چنین نبود 

 ی آنها کیست. دانستند پروردگار و روزی دهندهنمی

 بسم هللا الرحمن الرحیم 
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السالم: أصلحک هللا! قول هللا عزوجل فی عن زرارة قال: قلت ألبی جعفر علیه

 [ . 1کتابه: )فطرة هللا التی فطر الناس علیها( ]

 قال: فطرهم علی التوحید عند المیثاق علی معرفته أنه ربهم. 

 قلت: و خاطبوه؟ 

 [ . 2قال: فطرطر رأسه، ثم قال: لوال ذلک لم یعلموا من ربهم و ال من رازقهم. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 24[ الروم: 1]

 ، عن التوحید. 14ج  228ص  2[ بحار األنوار: ج 2]

چاپ دوم های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 فطرت انسانها

فطرتی که خداوند »السالم در مورد کالم خدا که: زراره گوید: از امام باقر علیه

 پرسیدم؟ « انسانها را بر آن آفریده است

حضرت فرمود: آنها را بر شناخت خود آفرید که او پروردگار آنها است، و اگر 

ار و رازق شما کیست، پرسیدند پروردگچنین نبود، هنگامی که از آنها می

 دانستند. نمی

السالم عن قول هللا عزوجل: )فطرة هللا التی عن زرارة، قال: سرلت أباجعفر علیه

 [ . 1فطر الناس علیها( ]

من ربهم و ال  -اذا سئلوا  -قال: فطرهم علی معرفته أنه ربهم، و لوال ذلک لم یعلموا 

 [ . 2من رازقهم. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 24[ الروم: 1]

 ، عن المحاسن. 12ح  221ص  2[ بحاراألنوار، ج 2]
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دوم های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 فاصله بین نبوت عیسی و محمد)ص(

السالم به حج رفتم در همان سالی که هشام ابوالربیع گوید: در محضر امام باقر علیه

غالم عمر بن الخطاب  -بن عبدالملک در آن سال به حج آمده بود، و نافع بن ازرق 

حلقه  نیز به همراه هشام به حج آمده بود، حضرت با جمعی از مردم که دورش -

ی خدا بودند، چون نافع چشمش به امام باقر زده بودند در کنار رکن خانه

السالم افتاد رو به هشام کرد. گفت: ای امیرالمؤمنین!!! این شخص کیست که علیه

آورند؟ هشام گفت: این مردم این گونه دور او ایستاده و در اطراف او فشار می

 -طالب بن الحسین بن علی بن ابیپیامبر اهل کوفه است، این محمد بن علی 

 است.  -صلوات هللا علیهم اجمعین 

پرسم که جز پیامبر یا روم و از مسائلی از او مینافع گفت: هر آینه نزد او می

وصی پیامبر یا فرزند وصی پیامبر نتواند پاسخ دهد. هشام گفت: نزد او برو و 

مد و در کنار مردم ایستاد و اش سازی! نافع آبپرس، شاید که او را خجل و شرمنده

السالم نمود و گفت: ای محمد بن علی! من تورات و انجیل و رو به امام باقر علیه

ام ام، و بر حالل و حرام آنها آشنایی دارم، اینک نزد تو آمدهزبور و قرآن را خوانده

 پرسم که کسی جز پیامبر یا وصی پیامبر یا فرزند وصی پیامبرو از تو مسائلی می

 تواند پاسخگو باشد. نمی

 السالم سر مبارک خود را باال گرفت و فرمود: بپرس. امام باقر علیه

السالم و حضرت محمد نافع گفت: به من خبر بده، میان نبوت حضرت عیسی علیه

 صلی هللا علیه و آله و سلم چند سال فاصله بود؟ 

 ق نظر تو؟ ی خودم بگویم یا برطبحضرت فرمود: آیا طبق نظر و عقیده

 نافع گفت: بنا بر هر دو نظر و عقیده خبر بده. 

ی من پانصد سال بوده، و بنا به قول و حضرت فرمود: اما بنا به نظر و عقیده

رماید: فی تو ششصد سال. نافع گفت: پس معنی فرمایش خداوند متعال که میعقیده

، آیا ما جز خدای ای رسول ما!( از رسوالنی که پیش از تو فرستادیم بپرس، که»)

چیست؟ حضرت « یکتای مهربان، معبودانی هم برای عبادت مردم قرار دادیم؟

محمد صلی هللا علیه و آله و سلم این مطلب را از چه کسی پرسید؛ در صورتی که 

 میان نبوت او و حضرت عیسی پانصد سال فاصله بود؟ 
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منزه است خدایی  پاک و»ی شریفه را تالوت فرمود: راوی گوید: حضرت این آیه

ی خود )حضرت محمد صلی هللا علیه و آله و سلم( را در یک شب از که بنده

 مسجدالحرام به مسجد 

 -ایم که پیرامونش را به )قدوم خاصان خود( مبارک و پر نعمت ساخته -األقصی 

از جمله آیاتی که خداوند به «. برد تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم

صلی هللا علیه و آله و سلم موقع سیر به بیت المقدس نشان داد این  حضرت محمد

بود که اولین و آخرین پیامبران و رسوالن را نزد او محشور کرد، آنگاه به جبرئیل 

امر فرمود تا، دو تا دو تا )جفت جفت( اذان و اقامه بگوید، سپس در اقامه گفت: 

 علیه و آله و سلم جلو آمد و ، آنگاه حضرت محمد صلی هللا«حی علی خیر العمل»

ای رسول ما!( از »)با آنها نماز خواند، پس خداوند متعال این آیه را نازل فرمود: 

رسوالنی که پیش از تو فرستادیم بپرس، که: آیا ما جز خدای یکتای مهربان 

)هنگامی که( رسول خدا صلی هللا « معبودانی هم برای عبادت مردم قرار دادیم؟

دهید؟ و سلم )از نماز فارغ شد( به آنها فرمود: بر چه چیزی شهادت میعلیه و آله 

دهیم که معبودی جز خدای کنید؟ گفتند: ما شهادت میو چه کسی را عبادت می

دهیم که( تو پیامبر خدا هستی، )از یگانه نیست و او شریکی ندارد، و )گواهی می

 ه شده است. طرف خداوند، روی این مطلب( از ما پیمان و عهد گرفت

های نافع گفت: راست گفتی ای فرزند رسول خدا! ای ابوجعفر! به خدا؛ شما وصی

رسول خدا صلی هللا علیه و آله و سلم و جانشینان او در تورات هستید، و اسامی 

شما در انجیل و زبور و قرآن ثبت شده است، و شما از دیگران به امر )والیت و 

 د. حکومت( سزاوارتر و بر حق هستی

م فی السالجعفر علیهعن الثمالی، و أبی منصور، عن أبی الربیع قال: حججنا مع أبی

السنة التی کان حج فیها هشام بن عبدالملک، و کان معه نافع مولی عمر بن الخطاب 

السالم فی رکن البیت و قد اجتمع علیه الناس، فقال جعفر علیهفنظر نافع الی أبی

 من هذا الذی قد تداک علیه الناس؟ نافع: یا أمیرالمؤمنین!! 

 فقال: هذا نبی أهل الکوفة! هذا محمد بن علی. 

 فقال: آلتینه فألسرلنه عن مسائل ال یجیبنی فیها اال نبی أو وصی نبی أو ابن نبی. 

قال: فاذهب الیه و اسرله، لعلک تخجله. فجاء نافع حتی اتکر علی الناس ثم أشرف 

ال: یا محمد بن علی! انی قرأت التوراة و االنجیل و السالم فقجعفر علیهعلی أبی

الزبور و الفرقان، و قد عرفت حاللها و حرامها قد جئت أسرلک عن مسائل ال یجیب 

سل  السالم رأسه فقال:فیها اال نبی، أو وصی نبی، أو ابن نبی. فرفع أبوجعفر علیه

 عما بدا لک. 
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 یه و آله و سلم من سنة؟ فقال: أخبرنی کم بین عیسی و محمد صلی هللا عل

 فقال: اخبرک بقولی أو بقولک؟ 

 قال: أخبرنی بالقولین جمیعا. 

 قال: أما فی قولی فخمسمائة سنة، و أما فی قولک فستمائة سنة. 

قال: فرخبرنی عن قول هللا عزوجل: )و اسرل من أرسلنا من قبلک من رسلنا أجعلنا 

ل محمد صلی هللا علیه و آله و سلم و [ من الذی سر1من دون الرحمن آلهة یعبدون( ]

 کان بینه و بین عیسی خمسمائة سنة؟ 

السالم هذه اآلیة: )سبحان الذی أسری بعبده لیال من المسجد قال: فتال أبوجعفر علیه

[ فکان من اآلیات 2الحرام الی المسجد األقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا( ]

محمدا صلی هللا علیه و آله و سلم حیث أسری به الی التی أراها هللا تبارک و تعالی 

 البیت المقدس أن حشر هللا عز ذکره األولین و اآلخرین من النبیین و المرسلین. 

ر حی علی خی»السالم فرذن شفعا و أقام شفعا، و قال فی أذانه: ثم أمر جبرئیل علیه

 وم، فلما انصرف قال، ثم تقدم محمد صلی هللا علیه و آله و سلم فصلی بالق«العمل

 لهم: علی ما تشهدون؟ و ما کنتم تعبدون؟ 

قالوا: نشهد أن ال اله اال هللا وحده ال شریک له، و انک رسول هللا، اخذت علی ذلک 

 مواثیقنا و عهودنا. 

 فقال نافع: صدقت یا أباجعفر! 

 بیان: قال الجزری: تداککتم علی، أی ازدحمتم، و أصل الدک: الکسر. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 65[ الزخرف: 1]

 . 1[ االسراء: 2]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 ق

 قاطعیت در تصمیم
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آیند تا منافع گروهی و شخصی خویش های اجتماعی میبرخی افراد گرد شخصیت

وری از نام ها برتری دهند. این افراد در صدد بهرهرا به مصالح عمومی و واقعیت

باشند. این روش به صورت یک جریان عمومی است که و عنوان دیگران می

آمد این نوع باشد. پیعی در جریان میهای اجتماهمواره در پیرامون شخصیت

های برجسته های اجتماعی، مخدوش نمودن چهرهها افزون بر ناهنجاریوریبهره

 باشد. اجتماعی می

برند. با وری را از بین میافراد زیرک و فرزانه زمینه این گونه سوء بهره

ار زشت آنان هوشیاری و تصمیم به موقع این گونه افراد را رسوا نموده و از کرد

د. بعد کننجویند و از وابستگی آنان نسبت به خویشتن ابراز انزجار میزاری میبی

از فتح مکه رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم گروه هایی را برای تبلیغ اسالم و 

ها با نمود. یکی از این گروهدعوت به مسلمان شدن مردم، به اطراف اعزام می

به اطراف مکه اعزام « بنی جذمیه»برای تبلیغ قبیله « لیدخالد بن و»مسؤولیت 

شدند. اینها مرموریت داشتند فقط مردم را به اسالم دعوت کنند. دستور جنگ و قتال 

با هیچ کس نداشتند. خالد که کینه این قبیله را از زمان جاهلیت به دل داشت، 

. به آنان ابالغ کرد که هنگامی که به قبیله وارد شد همه را مسلح و آماده دفاع دید

های خویش را زمین گذاشته اند. سالحمکه سقوط کرده و همه مردم مسلمان شده

احساس توطئه نمود. گفت من « جحدم»تسلیم شوید. در این میان شخصی به نام 

ویم! لیکن ششوم، زیرا فرمانده اینان خالد است. اگر تسلیم شویم کشته میتسلیم نمی

ار وی توجه نکردند پیشنهاد خالد را پذیرفتند و تسلیم شدند. خالد سران قبیله به هشد

دستور داد دستان آنان را بستند آنگاه تعدادی از آنان را کشت و تعدادی را آزاد 

ساخت! هنگامی که خبر این جنایت به رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم رسید 

دو اقدام بزرگ نمودند.  حضرت سخت ناراحت شدند و برای جبران جنایات خالد

السالم را اعزام نمود، تا تمام خسارات و خون طالب علیهنخست این که علی بن ابی

های آنان را پرداخت نموده و از آنان دلجویی نماید. دو دیگر این بهای کشته شده

که، خالد این رفتار جنایت بار خویش را به نام اسالم و رسول هللا صلی هللا علیه و 

و سلم تمام کرده بود. رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم در مأل عمومی با آله 

تشریفات خاص رو به قبله ایستاد، سه بار با صدای رسا از رفتار خالد اعالن 

 [ . 1بیزاری نمود، اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد بن الولید ثالث مرات. ]

ا وابسته به اهل بیت )ع( دانسته و خود نمونه همین رفتار از برخی افراد که خود ر

نمودند صورت گرفت. این گروه السالم معرفی میرا شیعه و پیرو باقرالعلوم علیه

نام گرفتند با رفتار نکوهیده خویش خود را وابسته به باقر العلوم « غالت»که 
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 غالت وریالسالم برای این که از سوء بهرهالسالم جلوه دادند. امام باقر علیهعلیه

جلوگیری کند، آنان را رسوا ساخت و از رفتار آنان ابراز بیزاری نمود. امام در 

را لعن و نفرین نمودند و فریاد برآورد که مغیرة « غالت»حضور دیگران سران 

[ بنان التبان ان بنانا لعنة 2بن سعید همانند بلعم باعورا است، قال مثله مثل بلعم. ]

[ 2سالم اشهد ان ابی علی بن الحسین کان عبدا صالحا. ]الهللا یکذب علی ابی علیه

دهم که پدرم بست، من گواهی میبنان که لعنت خدا بر وی باد بر پدرم دروغ می»

 گیری امام و قاطعیتجبهه«. علی بن الحسین )علیهما السالم( بنده شایسته خدا بود

طرح هایی که محضرت در برابر غالت باعث رسوایی آنان شد. و دروغ

شود افراد فرصت طلب نتوانند از ساختند آشکار گشت. این رفتار باعث میمی

وری نمایند و چهره آنان را آسیب برسانند. های اجتماعی دیگران سوء بهرهموقعیت

ی هاآموزد. افراد با موقعیتاین رفتار حضرت قاطعیت در تصمیم را بر همگان می

های دیگران را ر بایستی زمینه ناهنجاریاجتماعی نباید با مالحظه کاری و رو د

 فراهم سازند. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 14، ص 5[ سیره ابن هشام، ج 1]

 . 222[ رجال کشی، ص 2]

 . 212، ص 25[ بحار، ج 2]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 قرائت صحیح در قرآن

 السالم. ان القرآن واحد نزل من عند واحد. باقر العلوم علیه

یکی از موضوعات «. قرآن یک حقیقت است که از نزد یک خدا فرود آمده است»

های متفاوت از قرآن کریم فقهای مسلمان، موضوع قرائتمورد گفتگوی مفسران و 

[ در قرآن جایز است 1های گوناگون، مانند قرائت قراء سبع، ]است. که آیا قرائت

یا خیر؟ این موضوع از صدر اسالم حتی پیش از رحلت رسول هللا صلی هللا علیه 

ی یکی از و آله و سلم در میان مردم مسلمان مطرح بوده است. و در مراکز علم

های فراوان رود. در این موضوع تفاوت دیدگاهانگیز به شمار میموضوعات بحث

میان علمای اهل سنت و نیز علمای شیعه وجود دارد. یکی از محورهای مهم علوم 
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ن باشد. لیکنگاری نمیقرآنی بوده، به همین خاطر وارد شدن به آن، مناسب با سیره

توان به صورت فشرده خدمت خوانندگان مینتیجه یک تحقیق علوم قرآنی را 

 های گوناگون حتیمحترم تقدیم نمود. آن نتیجه این است که قرائت قرآن به قرائت

باشد. روایاتی که داللت دارند قرآن بر هفت گانه صحیح نمیبه قرائت قراء هفت

حرف نازل شده است، نه از جهت سند معتبرند؛ از لحاظ محتوا نیز هیچ گونه 

ها به هیچ وجه در زمان رسول گانه ندارند. این قرائتاطی به قرائت قراء هفتارتب

اند. چون قرآن ملفوظ و مقرو هللا صلی هللا علیه و آله و سلم و ائمه )ع( مطرح نبوده

یک بار بیشتر نازل نشده است. یک بار نزول و تلفظ یک اعراب و یک نوع 

ین خاطر یک قرائت بیشتر از قرآن تواند باشد. به همقرائت بیشتر متحمل نمی

[ تنها مالک یوم الدین قرائت صحیح 2صحیح نیست. در مثل آیه مالک یوم الدین ]

[ تنها یطُهرن 2است؛ ملک یوم الدین صحیح نیست. در مثل آیه حتی یطُهرن ]

های گوناگون نوعی تحریف به صحیح است؛ یّطَهرن صحیح نیست و.... قرائت

ین خاطر احادیث نبوی صلی هللا علیه و آله و سلم و نیز امامان آیند. به همشمار می

اند و مردم را به همان ها قد برافراشتهمعصوم )ع( در برابر این تفاوت قرائت

اند. فرمودند که قرآن را همان گونه که قرائت صحیح و عمومی قرآن رهنمون شده

[ عموم مردم بر یک 6] خوانند قرائت کنید، اقرأ کما یقرأ الناس.عموم مردم می

های گوناگون را عموم مردم آشنایی ندارند. و خوانند. قرائتقرائت قرآن را می

ه سازد کالسالم همین نکته مهم عرشی را این گونه مطرح میاینک باقر العلوم علیه

قرآن یکی است، یک قرائت بیش ندارد که از جانب یک خدا نازل شده است، ان 

قرآن [ »5ء من قبل الرواة. ]عند واحد ولکن االختالف یجی القرآن واحد نزل من

ها از ناحیه یک چیز است و از جانب یک خدا نازل شده است. تفاوت ها و اختالف

این نوع احادیث حراست از همین حقیقت است که « روات پدید آمده است.

رآن ها را خارج از حقیقت قنماید و خاستگاه اختالفها را نکوهش میاختالف

خواند. داند. و مردم را به یک قرائت که همان قرائت صحیح قرآن است فرا میمی

انگیز، باید در جای خودش به صورت گسترده مورد البته این موضوع بحث

های پیرامون آن پاسخ صحیح فراهم شود که پژوهش قرار گیرد و بر انبوه سؤال

[ . این 4قرآن مراجعه نمایند. ] توانند به موضوع پژوهشی در علوممندان میعالقه

السالم بود که های عرشی بسیار باقر العلوم علیهموارد برخی اندک از آموزه

 مندان عترت قرار گرفته باشد. مطرح شدند. امید آن که مورد توجه عالقه

------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

گانه عبارتند از: عبدهللا بن عامر، عبدهللا بن کثیر، عاصم بن [ نام قراء هفت1]

 بهدله، زبان بن العالء، حمزة بن حبیب، نافع بن عبدالرحمن، علی بن حمزه کسائی. 

 . 6[ حمد، 2]

 . 222[ بقره، 2]

 . 22فی، کتاب فضل القرآن، باب النوادر، حدیث [ اصول کا6]

 . 12[ همان، حدیث 5]

 . 148[ پژوهشی در علوم قرآن، بخش قرائت متواتر در قرآن، ص 4]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 قلب و حاالت آن

اط و انقباض خود، خون را قلب در منابع دینی به معنای عضو مادی بدن که با انبس

کند، آورد نیست. بلکه حقیقتی است که ادراک میدر بدن به گردش در می

ناپذیر یابد، حقشود، رقت و نرمش میپذیرد، سنگین و سخت میمسؤولیت می

 باشد و... ی حقیقت میگردد و یا شیفتهمی

بخش مهمی از آن قلب به این معنا، با نوعی وحدت با نفس و جان آدمی دارد و یا 

شد و باهای قلب در حقیقت شناخت نفس میاست، بنابراین شناخت حاالت و ویژگی

دهد. از این رو در پی انسان را در طریق خودشناسی و خودسازی یاری می

ی تحوالت قلب و احادیث خودشناسی به نقل روایتی از امام باقر )ع( در زمینه

به حضور امام باقر )ع( رسید و از آن  پردازیم. حمران بن اعینحاالت آن می

هایی داشت که مطرح کرد و پاسخ گرفت و خواست که از جا حضرت سؤال

برخیزد و محفل را ترک کند، اما دوباره سؤالی به ذهنش آمد و به امام باقر )ع( 

این چه  -مند سازد خداوند پایدارتان بدارد و ما را هماره از وجود شما بهره -گفت: 

ای که نزد شماییم قلبمان رقت آییم، در فاصلهرد که ما وقتی نزد شما میسری دا

های مردم ها و توامندیشود و نسبت به دارایییافته و روحمان از دنیا غافل می

کنیم و با مردم و شویم، ولی پس از اینکه از مجلس شما را ترک میاعتنا میبی

بت دنیا را در خویش احساس گردیم، محشویم و همراه میتاجران روبرو می

شویم! امام باقر )ع( فرمود: بلی این قلب است که گاهی کنیم و دنیا دوست میمی

شود و گاهی نرم. سپس امام باقر )ع( افزود: یاران پیامبر )ص( به آن سخت می
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حضرت عرض کردند: ای رسول خدا! ما بر خویش نگرانیم که مبادا گرفتار نفاق 

د: علت این نگرانی چیست؟ اصحاب گفتند: ما وقتی نزد شما شویم! پیامبر فرمو

سازید در وجود خود بیم دهید و متمایل میها تذکر میهستیم و شما ما را به ارزش

شویم که گویی بریم و چنان زاهد میکنیم و دنیا را از یاد میاز گناه را احساس می

 شویماز نزد شما بیرون می بینیم. اما همین کهآخرت و بهشت و آتش را آشکارا می

 بینیم،بوییم و همسر و خاندانمان را مینهیم و فرزندانمان را میها گام میو به خانه

دهیم تا آنجا که ی عالی را از دست میدر معرض تحول قرار گرفته و آن روحیه

 ایم! آیا شما بر ما بیمناک نیستی که این حالتگویی ما چنان حالت معنوی را نداشته

 ما نفاق باشد؟ 

ها وساوس و خط ها فرمود: هرگز چنین نیست! اینپیامبر )ص( در پاسخ آن

سازد، بخدا سوگند اگر بر های شیطان است که شما را متمایل به دنیا میآفرینی

ی آسمان با شما همان حالت زهد و بیداری که یاد کردید،باقی بمانید، مالئکه

گذارند( و شما قادر خواهید بود که بر آب می کنند )دست در دست شمامصافحه می

گام نهاده و بر سطح آن قدم بردارید... همانا مؤمن در معرض فتنه است و زمانی 

ای سخن خداوند را که کند. آیا نشنیدهشود، استغفار میی شیطان میکه فریفته

بکم ثم استغفروا ر»[ و 1« ]ان هللا یحب التوابین و یحب المتطهرین»فرماید: می

کنندگان و نیز پاکان و جویندگان [ یعنی؛ همانا خداوند بسیار توبه2« ]توبوا الیه

پاکی را دوست دارد، و طلب بخشش کنید از پروردگارتان و به سوی او باز گردید 

 [ . 2و رو آورید. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 222[ بقره / 1]

 . 2[ هود / 2]

 . 626و  622/  2[ اصول کافی 2]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 قلب و انواع آن

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

تی که مرکز معارف و ادراک آدمی است و نه آن عضو به معنای آن حقیق -قلب 

دارد. در مادی بدن که با انبساط و انقباض خود خون را در بدن به گردش وا می

های خودشناسی، شناخت ها دارای تفاوت و گوناگونی است. و یکی از جنبهانسان

 باشد. های قلب میحاالت روحی و خصلت

 اند: بر چهار گونه هافرماید: قلبامام باقر )ع( می

 قلبی که در آن نفاق و ایمان به هم آمیخته است.  -1

 قلب واژگون.  -2

 قلب مهر شده و مسدود.  -2

 قلب نورانی و درخشان.  -6

قلب منافق است. و قلب نورانی،  -یابد که در آن حق راه نمی -اما قلب مهر شده 

دارای ایمان و نفاق،  قلب مؤمن است. و قلب واژگون، قلب مشرک است. و قلب

زیستند اگر بر نفاق مردند هالک شده و اگر بر قلب گروهی بود که در طائف می

 [ . 1اند. ]ایمان جان سپردند نجات یافته

ی قلبی که در آن ایمان و نفاق با هم وجود دارد، اشاره به مصداقی امام )ع( درباره

شود که این ستفاده میدر محیط آن عصر کرده است ولی از توضیح آن حضرت ا

اند و یافتهاند که گاهی در میدان ایمان حضور میگروه دارای این مشخصه بوده

اند و سعادت و شدهزمانی تحت وساوس درونی و بیرونی گرفتار نفاق در دین می

شقاوت آنان بدان بستگی داشته است که در کدام حال از ایمان یا نفاق مرگشان سر 

نچه دقت شود، حال بسیاری از مردم این گونه است یعنی در رسیده باشد. و چنا

 ای آمیخته با یکدیگر وجود دارد. قلبشان ایمان و نفاق به گونه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 وشت ها: پی ن

[ الباقر )ع(: القلوب اربعة: قلب فیه نفاق و ایمان، و قلب منکوس، و قلب 1]

 . 622/  2مطبوع، و قلب ازهر و.. اصول کافی 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 قساوت قلب
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ها و کیفرهایی قرار داده است که عقوبت امام باقر )ع(: خداوند برای گنهکاران،

باشد، از آن جمله: تنگدستی برخی مربوط به قلب و بعضی مربوط به جسم آنان می

های زندگی )مربوط به جسم( و سستی در عبادت )مربوط و مشکالت و ناهنجاری

ز تر و بزرگتر اباشد. و البته در میان این کیفرها، هیچ کیفری سختبه روح( می

 [ . 1ت قلب نیست. ]قساو

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ االمام الباقر )ع(: ان هللا عقوبات فی القلوب و االبدان: ضنک فی المعیشة، و 1]

؛ 146/  28عبادة، و ما ضرب عبد بعقوبة اعظم من قسوة القلب. بحار وهن فی ال

 . 264تحف العقول 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 قناعت و دوری از طمع

 فرماید: امام باقر )ع( در پرهیز دادن مردم از طمع ورزی می

فرماید: از آنچه در [ . و نیز می1انند ذلت طمع )خوارکننده( نیست. ]هیچ ذلتی، هم

رغبت به آن نشان بده( دست مردم است اظهار یرس و ناامیدی کن )و خود را بی

زیرا این روش، همان بی نیازی و غنای واقعی است و بپرهیز از طمع ورزی 

ی قناعت زمینه[ . امام باقر )ع( در 2زیرا طمع فقری است حاضر و آشکار. ]

فرماید: اجتناب کن از این که چشم به باالتر از خود بدوزی )و با حسرت به می

امکانات افراد توانمندتر از خود نگاه کنی(! کافی است که به رهنمودهای خداوند 

. «و ال تعجبک اموالهم و ال اوالدهم»نسبت به پیامبر )ص( توجه کنی که فرمود: 

[2 . ] 

[ . یعنی: 6«. ]الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا و ال تمدن عینیک»

های وریکثرت اموال و فرزندان کافران تو را به تعجب وا ندارد. و به بهره

ها محدود به زندگی دنیا است. سپس امام وریکافران، خیره مشو زیرا این بهره

ی زندگی ه یافت، شیوهباقر )ع( افزود: هرگاه در دلت، حسرت امکانات دیگران را

پیامبر )ص( را بیاد آور، زیرا غذای آن حضرت، نان فراهم آمده از جو و شیرینی 

های نخل بود، آن هم اگر فراهم ها، شاخهی روشنایی او در شبوی خرما و وسیله
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ی سادگی، همیشه در اختیار پیامبر [ )یعنی حتی این امکانات با همه5شد! ]می

 )ص( نبود(. 

فرماید: رسول خدا )ص( فرموده است: کسی که ایتی دیگر امام )ع( میدر رو

خواهد غنیترین و بی نیازترین مردم باشد پس باید اعتماد و اتکایش به الطاف و می

[ . یعنی باید به جای 4ها و امکانات مردم باشد. ]عنایات الهی فزونتر از دارایی

های آنان، چشم به ذخایر دارایی ور شدن ازهای مردم و بهرهچشم داشتن به کمک

 نیازی بجوید. الهی داشته باشد و از درگاه خدا، بی

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

؛ سیرة االئمة االثنی 145/  28ذل کذل الطمع. بحار [ االمام الباقر )ع(: ال1]

 . 228عشر 

[ االمام الباقر )ع(: اظهر الیرس مما فی ایدی الناس فان ذلک هو الغنی، و ایاک 2]

 . 622و الطمع فانه الفقر الحاضر. مشکاة االنوار 

 . 54[ توبه / 2]

 . 121[ طه / 6]

من هو فوقک، فکفی بما قال هللا [ قال ابوجعفر )ع(: ایاک ان تطمح بصرک الی 5]

فان « ال تمدن...»و قال: « و ال تعجبک اموالهم و اوالدهم»عزوجل لنبیه )ص(: 

ء فاذکر عیش رسول هللا )ص( فانما کان قوته الشعیر و حلواه دخلک من ذلک شی

 . 128/  2التمر و وقوده السعف اذا وجده. اصول کافی 

هللا )ص(: من اراد ان یکون اغنی الناس  جعفر )ع( قال: قال رسول[ عن ابی4]

 . 121/  2فلیکن بما فی یدهللا اوثق منه بما فی ید غیره. اصول کافی 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 قلبی، هماره مشغول به یاد خدا

 رمود: جابر جعفی گوید: امام باقر )ع( به من ف

ای جابر! من در غم و اندوهم و قلبم نگران و پریشان است! عرض کردم: اندوه و 

نگرانیتان برای چیست؟ امام فرمود: ای جابر! کسی که دین خالص و ناب الهی در 
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قلبش راه یافته باشد از غیر خدا روی تافته و قلبش تنها متوجه خداوند است. )یعنی 

تواند باشد! آیا دنیا جز همین یا چیست و چه میغم من، غم دنیا نیست(. مگر دن

پوشی و یا همسری شوی، یا لباسی است که میمرکبی است که بر آن سوار می

اند و خود را از ای! ای جابر! مؤمنان دل به بقای دنیا نبستهاست که به او رسیده

دنیا، های ها و نیرنگپندارند. فتنهی آخرت، ایمن نمیقرار گرفتن در آستانه

های زندگی دنیا، چشمشان را از گوششان را از شنیدن ذکر خدا کر نکرده، و جلوه

رو، پاداش نیکان را دریافت کرده و به دیدن نور الهی، کور نساخته است. از این

ی مردم دنیا کم خرجترند و در اند. همانا تقوا پیشگان، از همهرستگاری رسیده

های الهی را از یاد ببری، و کوشاتر. اگر ارزش خدمت به دیگران از همه پیشتازتر

آورند، و اگر به یاد خدا باشی تو را در این راستا، یاری آنان تو را به یاد می

ی دهند، زبانشان هماره گویای حقوق الهی است و تمامی وجودشان، برپا دارندهمی

قلبشان به  اند و باهای خدا است. با محبت حق، از هر محبتی چشم پوشیدهفرمان

اند. در راستای اطاعت فرمانروای هستی، با دنیا خدا و محبت او چشم دوخته

خیزند(. اند. )و برای دنیا به مخالفت با مالک و فرمانروای جهان بر نمیبیگانه

دانند که زندگی دنیا، یکی از مراحل حیات مستمر آنان است، بدین جهت دنیا را می

ینند که لختی بر آن فرود آمده و ناگزیر باید از آن بچونان منزلی در گذرگاه می

دانند که در خواب به چنگ آمده خارج شوند. اهل تقوا، دنیا را همانند ثروتی می

است، و به گاه بیداری، از آن ثروت، هیچ اثری نباشد! پس بکوش! تا قوانین و 

 [ . 1] هایی که خداوند در پرتو دین در اختیارت نهاده، نگهبان باشی!ارزش

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

قال: قال لی محمد بن علی: یا جابر! انی لمحزن و  -یعنی الجعفی  -[ عن جابر 1]

ولم حزنک و شغل قلبک؟ قال: یا جابر! انه من دخل قلبه  انی لمشتغل القلب. قلت:

صافی خالص دین هللا شغله عما سواه. یا جابر! ما الدنیا و ما عسی ان تکون، هل 

هو اال مرکب رکبته او ثوب لبسته او امرئة اصبتها، یا جابر! ان المؤمنین لم 

هم، و لم یصمهم عن ذکر یطمئنوا الی الدنیا لبقاء فیها، و لم یرمنوا قدوم االخرة علی

هللا ما سمعوا بآذانهم من الفتنة، و لم یعمهم عن نور هللا ما رأوا برعینهم من الزینة، 

ففازوا بثوب األبرار. ان أهل التقوی ایسر اهل الدنیا مؤونة و اکثرهم لک معونة. ان 

نسیت ذکروک، و ان ذکرت اعانوک، قوالین بحق هللا، قوامین برمر هللا، قطعوا 

حبتهم بمحبة هللا عزوجل؛ و نظروا الی هللا عزوجل و الی محبته بقلوبهم، و م
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توحشوا من الدنیا لطاعة ملیکهم، و علموا ان ذلک منظور الیهم من شرنهم، فانزل 

الدنیا بمنزل نزلت به و ارتحلت عنه، او کمال اصبته فی منامک، فاستیقظت و لیس 

 2رعاک من دینه و حکمته. حلیة االولیاء ء، و احفظ هللا تعالی ما استمعک منه شی

 . 122/  12؛ احقاق الحق 84؛ مطالب السؤول 182/ 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 ک

 کلید بدبختی و شرارت ها

 مرحوم کلینی و دیگر بزرگان آورده اند: 

روزی حضرت ابو جعفر، امام محمد باقر علیه السالم جهت زیارت خانه خدا وارد 

که  -مسجدالحرام گردید، در هنگام زیارت و طواف حرم الهی، عده ای از قریش 

چون نگاهشان به حضرت افتاد، به یکدیگر گفتند: این  -در گوشه ای نشسته بودند 

 کیست که با این کیفیت عبادت می نماید؟ 

به آن ها گفت: او محمد بن علی علیهماالسالم امام و پیشوای مردم عراق  شخصی

 است. 

 یکی از آنان گفت: یک نفر را به نزد او بفرستیم تا از او مسئله ای پرسش نماید. 

پس جوانی از آن میان داوطلب شد، و همین که نزد حضرت رسید، خطاب به 

یه السالم فرمود: نوشیدن شراب ایشان گفت: بزرگ ترین گناه کدام است؟ امام عل

)خمر(. جوان بازگشت، و جواب حضرت را برای دوستان خود بیان کرد. دوستان 

به او گفتند: نزد او باز گرد، و همین سؤ ال را دو مرتبه مطرح نما. بنابر این، 

جوان به خدمت امام علیه السالم رسید، و همان سؤ ال را تکرار کرد، که بزرگ 

ت؟ حضرت فرمود: مگر نگفتم نوشیدن خمر و شراب بزرگ ترین ترین گناه چیس

گناه است؛ و سپس افزود: شراب عقل اراده انسان را ضعیف و بلکه نابود می کند؛ 

و پس از آن که عقل زایل گشت، شخص مرتکب اعمالی چون زنا، دزدی، آدم 

 کشی، شرک به خدا و... می شود. و خالصله آن که نوشیدن شراب، کلید تمام

بدبختی ها و شرارت ها است؛ و مفاسد آن از هر گناهی باالتر می باشد، همانطور 

 [ . 1که درخت انگور سعی می کند از هر درختی بلندتر باشد و باالتر رود.]

------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

، 12، ح 258، ص 64، بحاراالنوار: ج 2، ح 621، ص 4[ فروع کافی: ج 1]

 . 14، ح 214، ص 25وسائل الشیعة: ج 

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 کشاورزی و کار افتخار است

 فرموده است:  امام جعفر صادق علیه السالم حکایت

[ معتقد بود که پس از حضرت سجاد، امام زین العابدین علیه 1محمد بن منکدر]

 السالم کسی در فضل و علم و عبادت، هم ردیف آن حضرت نخواهد بود. 

تا آن که روزی از روزها، در یکی از باغستان های اطراف شهر مدینه، حضرت 

غول کارگری و کشاورزی است. با باقرالعلوم علیه السالم را مشاهده کرد که مش

خود گفت: باید او را نصیحت کنم تا خود را در این کهولت سن و سنگینی بدن به 

زحمت نیندازد، پس در حالی که امام محمد باقر علیه السالم در اثر خستگی بر دو 

غالم خود تکیه زده بود محمد بن منکدر جلو آمد. و چون نزدیک امام علیه السالم 

الم کرد و حضرت با حالتی گرفته و ناراحتی، جواب سالم او را داد. رسید، س

سپس محمد بن منکدر حضرت را مخاطب قرار داد و اظهار داشت: یا بن رسول 

هللا! خداوند امور تو را اصالح نماید، شما در این کهولت سن؛ و با این که یکی از 

دنیا می باشی؟! بزرگان قریش هستی، در این گرمای سخت، در طلب و تحصیل 

 اگر در چنین حالتی مرگ فرا رسد چه خواهی کرد؟ 

و در پیشگاه خداوند چه جوابی داری؟ امام باقر علیه السالم خود را از آن دو غالم 

کنار گرفت و آزاد روی پای خود ایستاد و سپس فرمود: به خدا سوگند، چنانچه در 

اهم بود؛ چون که مشغول این حالت، مرگ سراغ من آید در بهترین حالت ها خو

طاعت خدا هستم و می خواهم خود را از افرادی همانند تو بی نیاز گردانم و سربار 

جامعه نباشم؛ زیرا هر که سربار جامعه باشد، گناه و معصیت خدای تعالی را کرده 

است. امام جعفر صادق علیه السالم افزود: در این هنگام محمد بن منکدر اظهار 

تو را مورد رحمت خویش قرار دهد، خواستم تو را نصیحتی نمایم؛ داشت: خداوند 

 [ . 2ولیکن تو مرا ارشاد و نصیحت نمودی.]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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 پی نوشت ها: 

مد بن منکدر از سران صوفیه بود که تنها اوقات خود را به عبادت و [ مح1]

بطالت می گذراند و اهل کار و تالش نبود و خود را نیازمند دیگران و سربار 

 جامعه قرار می داد. 

 . 452، ص 1[ أعیان الشیعة: ج 2]

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 کدام برادر؟

اسماعیل کوله بار سفر را بسته بود و برای دیدنش از شهر و دیار خود به راه افتاده 

بود. سختی راه و ترس از راهزنان را به جان خریده بود تا او را ببیند. از زمانی 

گذشت، اما از عشقش به او کاسته که با او خداحافظی کرده بود حدود یک سال می

ما بنا به جهاتی مجبور بود بیشتر بماند و کمتر نشده بود، واقعاً عاشقش بود، ا

 مسافرت کند. 

اش را به یک ساعت به اذان مغرب مانده بود که او به مدینه رسید، پاهای خسته

کشید، کوله بار سنگینی که روی چوپ دستی بسته بود به زور به دنبال خود می

وق دیدار امام قدرتش کشید تاب و توان او را ربوده بود، اما ناگهان شدوش خود می

ای در تن او دمیده بودند. را بیشتر و خستگی را از تنش دور کرد، گویی روح تازه

اش را به زمین انداخت و به محلی که امام باقر حضور داشت رسید. چوپ دستی

ها از مادر دور مانده باشد خود را در آغوش امام رها کرد. سر مثل طفلی که مدت

بوسه کرد. از شدت خوشحالی زبانش بند آمده بود. طولی  و صورت امام را غرق

ها گل کرد و از هر دری برای هم سخن گفتند. اسماعیل از نگذشت که صحبت

اوضاع شهر و دیارش برای امام گفت، از مردم خوب و مهربانی که آنجا زندگی 

ا هم کردند، از آداب و رفتارشان... از کسب و کارشان... و این که برادرانه بمی

زیستند. امام صبر کرد تا خوب حرف هایش را بزند و صحبتش تمام شود، می

« عبا»کردی اگر کسی سپس فرمود: اسماعیل، آیا در میان مردمی که زندگی می

بخشید، آیا کاری ای داشت آن را به برادر نیازمندش که عبا نداشت میی اضافه

 کرد که برادر مؤمنش از فقر بیرون آید. می

 ه. ن -

 کرد؟ اگر فردی پیراهن اضافی داشت آن را به نیازمند هدیه می -

 خیر، چنین نبود.  -
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السالم آه کشید و با ناراحتی دستش را به زانوی خود زد و فرمود: امام باقر علیه

 آنان برادر نیستند. 

 رسد. ولی با هم خیلی خوب و مهربان هستند و هرگز آزارشان به هم نمی -

دانی اسماعیل، مهم ترین اعمال سه چیز است؛ در همه حال به یاد میامام گفت: 

ی مردم، و کمک کردن در مسائل زندگی و خدا بودن،رعایت انصاف درباره

 نیازهای مالی به برادر مؤمن. 

اسماعیل پس از شنیدن این جمالت از امام، گفت: اگر این گونه بود آن جا دست 

ستند تا وضو بگیرند و نمازشان را در اول کمی از بهشت نداشت و هر دو برخا

 [ .1وقت بخوانند. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 142، ص 2[ ارشاد مفید، ج 1]

داستانهایی از زندگی امام محمد باقر(؛ مهدی محدثی؛ بوستان منبع: حیات پاکان)

 .1285کتاب چاپ دوم 

 کنترل زبان و گفتار

هماره این سخن را  -که رحمت خدا بر او باد  -فرماید: ابوذر امام باقر )ع( می

 شد: یادآور می

ی دانش و آگاهی! این زبان کلید خوبی است، بر زبانت مهر بزن چنان ای جوینده

ها را در مکانی محفوظ نگاه زنی )و آنات مهر میها و طال و نقرهه بر داراییک

 [ . 1داری(. ]می

فرماید: خدای رحمت کند و امام )ع( در حدیثی دیگر فرموده است: رسول خدا می

مورد لطف خویش قرار دهد آن مؤمنی را که نگاهدار زبانش از هر شری باشد، 

از سوی انسان برای خویش )یعنی او را از بالها ای است زیرا حفظ زبان صدقه

دارد(. سپس امام باقر فرمود: هیچ کس از گناهان در امان نیست مگر این نگاه می

 [ . 2که زبانش را در دهان حبس کند و مخزون نماید. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:
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یقول: یا مبتغی العلم ان هذا  -رحمه هللا  -[ سمعت أباجعفر )ع( یقول: کان ابوذر 1]

اللسان مفتاح خیر و مفتاح شر، فاختم علی لسانک کما تختم علی ذهبک و ورقک. 

 . 116/  2اصول کافی 

سول هللا )ص( قال: رحم هللا مؤمنا امسک لسانه من کل [ الباقر )ع(... فان ر2]

شرفان ذلک صدقة منه علی نفسه ثم قال )ع(: ال یسلم أحد من الذنوب حتی یخزن 

 . 56، حدیث 262لسانه. تحف العقول 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 یکمال جامع انسان

 [ . 1ألکمال کل الکمال: ألتفقه فی الدین و الصبر علی النائبة و تقدیر المعیشة. ]

صبر بر مصیبت و  -2فهم عمیق در دین،  -1همه کمال در سه چیز است: 

 گیری خرج زندگانی.و اندازه -2ناگواری،

 پی نوشت ها: 

 . 212[ تحف العقول، ص 1]

شا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کو

. ألکمال کل الکمال: ألتفقه فی الدین و الصبر علی النائبة و تقدیر المعیشة. 1286

[1 . ] 

صبر بر مصیبت و  -2فهم عمیق در دین،  -1همه کمال در سه چیز است: 

 گیری خرج زندگانی.و اندازه -2ناگواری،

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 212[ تحف العقول، ص 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 کثیرالذکر
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کند که فرمود: پدرم )امام باقر( کثیرالذکر بود، ابن قداح از امام صادق )ع( نقل می

دیدم که خدا را ذکر رفتم میکرد، من در خدمت او راه میخدا را بسیار یاد می

دیدم که زبانش به ذکر خدا گویاست. با نشستم، میکند. با او به طعام خوردن میمی

مرتب  کرد. منگفت و این کار او را از ذکر خدا مشغول نمیمردم سخن می

او در خانه، « ال اله اال هللا»گوید: دیدم که زبانش به سقف دهانش چسبیده و میمی

فرمود تا طلوع خورشید خدا را ذکر کنیم، هر که قرائت کرد و میما را جمع می

کرد و هر که نمی توانست امر به ذکر خدا توانست امر به قرائت قرآن میقرآن می

 [ . 1فرمود.]می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 ضمن حدیث.  661ص  2[ اصول کافی: ج 1]

منبع: فضائل و سیره فردی امام محمد باقر؛ سید علی قریشی؛ برگرفته از کتاب 

 وحی خاندان 

 کیسه های طال و ایمان آوردن مرد نصرانی

السالم فرموده است: انس مطبوع و لذت بخش مردان با ایمان در سه امام باقر علیه

مندی از زنان و شرکت در بزم دوستان و برادران و خلوت کردن چیز است، بهره

 با خداوند در نماز شب. 

خالد در خدمت امام محمد باقر کند: که من و سلیمان ابنحمزه نقل میعاصم ابن

رفتیم که دچار دو نفر شدیم. حضرت فرمود: این دو نفر السالم به جایی میعلیه

دزد هستند و به غالمان خود دستور داد تا هر دو را نگه داشتند و به سلیمان 

فرمود: از این کوه باال برو در آنجا غاری هست و در آن دو کیسه سربسته و مهر 

ا را بیاور. سلیمان رفت و آن دو کیسه طال را آورد وقتی به مدینه شده است آنه

برگشتیم باخبر شدیم حاکم گروهی را بازداشت و شکنجه نموده است. حضرت به 

های طال آنجا حاکم گفت: از این جماعت دست بردار و صاحب یکی از کیسه

سه روز حاضر بود و حضرت کیسه طال را به او داد و فرمود صاحب کیسه دیگر 

بعد خواهد آمد، سپس دست دزد را قطع کردند. یکی از آنها گفت: خدای را شکر 

که دست من در خدمت پسر رسول خدا بریده شد و مجازات ما به روز قیامت نیفتاد 

و توبه نمود. حضرت فرمود: تو اهل بهشت هستی و دست تو زودتر از تو به 
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ت ایزدی واصل شد( روز سوم بهشت رفت )و آن مرد بعد از بیست سال به رحم

السالم فرستاد و صاحب کیسه دیگر طال آمد و حاکم او را نزد امام محمد باقر علیه

خواهی که بگویم در او کیسه خود را سر بسته و مهر شده دید. حضرت فرمود: می

این کیسه چیست؟ گفت: بفرمایید، فرمود: دو هزار دینار در این کیسه هست هزار 

ت و هزار دینار مال محمد بن عبدالرحمن است و او مرد خیرخواهی دینار از توس

آید، آن دهد و همین االن او هم میخواند و صدقه زیاد میاست و بسیار نماز می

مرد نصرانی بود که وقتی این معجزه را از حضرت دید گفت: ایمان آوردم به آن 

بن عبدهللا رسول  دهم که محمدخدایی که غیر از او خدایی نیست و گواهی می

اوست و شما امام واجب االطاعه و اطاعت شما بر تمامی مردم واجب و الزم است 

 و بعد از آن کیسه طالی خود را برداشت و رفت. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 کسی آن جا نبود

السالم فرموده است: دانشمندی که از معلومات خود بهره بگیرد، از امام باقر علیه

 هفتاد هزار عابد برتر و باالتر است. 

ه: کند کو از ابوبصیر در حدیثی طوالنی که از علی بن دراج نقل کرده؛ روایت می

گفت: علی بن دراج هنگام مرگ این حدیث را برای من گفت؛ من هم ابوبصیر می

آن را مخفی داشتم و برای کسی نقل نکردم تا به مدینه رسیدم؛ و بر حضرت باقر 

 السالم وارد شدم. علیه

السالم مرا دید فرمود: علی مرد؟ گفتم: آری. فرمود: خدا چون حضرت باقر علیه

رحمتش کند، چنین و چنان برای تو حدیث کرد؟ و هر چه که علی بن من گفته بود، 

همه را بیان نمود. گفتم: به خدا! آن وقتی که این حدیث را برای من گفت کسی آن 

جا دانستید؟ حضرت با ام، شما از کجا نبود. و من هم تاکنون برای احدی نقل نکرده

 دست مبارک ران مرا فشرد و فرمود: االن ساکت باش. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 . 1282لف چاپ اول منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ ا
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 کار و تالش در اوج زهد و تقوا

ی زهد و تقوا، این است کنند که الزمهاندیش، گمان میهای کم ظرفیت و کوتهانسان

ی خلوتی را انتخاب کنند و روی از ای پشمینه بر دوش افکنده و زاویهکه خرقه

 خلق بگردانند تا به خدا نزدیک شوند! 

ش برای ترمین معاش و کسب روزی، مخالف زهد و کنند که تالاینان گمان می

اشد و بی انسان فقط ذکر گفتن و پرداختن به نماز و روزه میتوکل است، و وظیفه

ی امامان )ع(، و از جمله امام باقر رسد! ولی برنامهروزی از هر جا که باشد می

ت و بندگی )ع( غیر از این بوده است. آنان، در اوج زهد و تقوا و در نهایت عباد

ها را ترمین کنند و اند، و از این که دیگران روزی آنخدا، اهل کار و تالش بوده

 اند. خرج زندگی ایشان را بپردازند، به شدت بیزار بوده

محمد بن منکدر یکی از زهاد معروف عصر امام باقر )ع( است که همانند 

های صوفیانه بوده ایشای دیگر، دارای گرطاووس یمانی و ابراهیم بن ادهم و عده

 کند: است. او خود نقل می

در یکی از روزهای گرم تابستان، از مدینه به سمت یکی از نواحی آن، خارج 

شدم، ناگاه در آن هوای گرم، محمد بن علی )ع( را مالقات کردم که با بدنی فربه و 

ا ببا کمک دو نفر از خدمتکارانش مشغول کار و رسیدگی به امور زندگی است. 

خود گفتم: بزرگی از بزرگان قریش، در چنین ساعت گرم و طاقت فرسا و با چنین 

وضعیت جسمی، به فکر دنیا است! به خدا سوگند، باید پیش رفته و او را موعظه 

کنم. به آن حضرت نزدیک شدم و سالم کردم. او نفس زنان و عرق ریزان، سالمم 

فتم: خداوند، کارهایت را سامان را پاسخ گفت. فرصت را غنیمت شمرده، به او گ

دهد! چرا بزرگی چون شما در چنین شرایطی به فکر دنیا و طلب مال باشد! به 

راستی اگر مرگ در چنین حالتی به سراغ شما بیاید، چه خواهید کرد! امام باقر 

 )ع(، دست از دست خدمتکاران برگرفت و ایستاد و فرمود: 

رگ به سراغم آید، به حق در حالت اطاعت از به خدا سوگند! اگر در چنین حالتی م

خداوند، به سراغم آمده است. این تالش من خود اطاعت از خدا است؛ زیرا با همین 

سازم )تا دست حاجت و تمنا کارها است که خود را از تو و دیگر مردم بی نیاز می

 به کسی دراز نکنم(. 

 رمانی خدا، مرگم فرا رسد! من زمانی از خدا بیمناک هستم که هنگام معصیت و ناف

گوید: پس از شنیدن این سخنان، به آن حضرت عرض کردم: محمد بن منکدر می

خواستم شما را موعظه کنم، اما شما مرا راهنمایی خدای رحمتت کند، من می
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 [ . 1کردید. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

ء علی غالمین اسودین. فسلمت علیه فرد علی [ رأیت الباقر )ع( و هو متکی1]

علی بهر و قد تصبب عرقا فقلت: اصلحک هللا لوجاءک الموت و انت علی هذه 

و قال: لو جاءنی و انا فی  الحال فی طلب الدنیا، فخلی الغالمین من یده و تساند

طاعة من طاعات هللا اکف بها نفسی عنک و عن الناس، و انما کنت اخاف هللا 

لوجاءنی و انا علی معصیة من معصای هللا، فقلت: رحمک هللا اردت ان اعظک 

؛ 224/  2؛ کشف الغمة 241/  6؛ مناقب 151/  2فوعظتنی. ارشاد مفید 

 . 282/  64؛ بحار 212الفصول المهمة 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 کمترین حد شناخت انسان درباره خدا

ی کمترین حد شناخت خدا، که همگان موظفند بدان حد از از امام باقر )ع( درباره

به خداوند، این شناخت رسیده باشند، سؤال شد. امام فرمود: کمترین حد معرفت 

باشد. همواره عالم، شنوا و بینا بوده و این است که: هیچ چیز مثل و همانند او نمی

 [ . 1صفات برای او ازلی است. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 2[ همان، باب ادنی المعرفة، حدیث 1]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 کسانی که تنها خدا را به زبان میپرستند

ز ا»فرماید: ی شریفه که میالسالم در مورد آیهفضیل و زراره از امام باقر علیه

پرستد نه از باطن و میان مردم کسی است که خدا را تنها با زبان و به ظاهر می
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حقیقت، از این رو، هرگاه )دنیا به او رو کند و نفع و( خیری به او برسد حالت 

ود )و شاطمینان پیدا می کند؛ و اگر مصیبتی برای امتحان به او برسد، دگرگون می

نقل « دنیا و هم در آخرت زیانکار است آورد( چنین کسی هم دربه کفر رو می

 السالم سؤالی شریفه از امام باقر علیهکنند، زراره گوید: در مورد معنی این آیهمی

پرستیدند، و عبادت آنچه کردم. حضرت فرمود: اینها کسانی بودند که خدای را می

شد رها کردند، ولی در مورد حضرت محمد صلی هللا را که جز خدا پرستش می

علیه و آله و سلم و آنچه از طرف خداوند آورده است تردید کردند، پس آنها با تردید 

اسالم را به زبان جاری کرده و گواهی به یگانگی خداوند و پیامبری حضرت 

محمد صلی هللا علیه و آله و سلم دادند، و به قرآن اقرار کردند ولی در عین حال در 

ه و سلم و آنچه آورده است در تردید بودند، مورد حضرت محمد صلی هللا علیه و آل

 گر چه در مورد خداوند تردید نداشتند. 

از میان مردم کسی است که خدا را تنها با زبان »فرماید: خداوند متعال می

یعنی با تردید در حضرت محمد صلی هللا علیه و آله و سلم و آنچه از « پرستدمی

یعنی عافیتی در جان و « ر او برسدپس اگر خیری ب»جانب خداوند آورده است 

اگر  و»گردند، و خشنود می« کندحالت اطمینان پیدا می»مال و فرزندان خود یافتند 

)یعنی( بالیی در جسم و مال آنها پیدا شد فال « مصیبتی برای امتحان به او برسد

بده زده و دوست ندارند تا بر پیامبر اقرار نمایند، و بر توقف و تردید و شک 

شوند و پیامبر صلی هللا گردند، و در پی دشمنی با خداوند و پیامبر او میازمیب

 گردند. علیه و آله و سلم و آنچه آورده است را منکر می

علی، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن ابن أذینة، عن الفضیل و زرارة عن 

ان  علی حرف فالسالم فی قول هللا عزوجل: )و من الناس من یعبد هللاجعفر علیهأبی

[ 1أصابه خیر أطمرن به و ان أصابته فتنة انقلب علی وجهه خسر الدنیا و اآلخرة(. ]

 . 

 السالم. قال زرارة: سرلت عنها أباجعفر علیه

فقال: هؤالء قوم عبدوا هللا و خلعوا عبادة من یعبد من دون هللا و شکوا فی محمد 

موا باالسالم و شهدوا أن ال اله اال هللا، صلی هللا علیه و آله و سلم و ما جاء به، فتکل

و أن محمدا رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم و أقروا بالقرآن، و هم فی ذلک 

 شاکون فی محمد صلی هللا علیه و آله و سلم و ما جاء به و لیسوا شکاکا فی هللا. 

ی محمد و قال هللا عزوجل: )و من الناس من یعبد هللا علی حرف( یعنی علی شک ف

ما جاء به صلی هللا علیه و آله و سلم، )فان أصابه خیر( یعنی عافیة فی نفسه و ماله 

و ولده )اطمرن به( و رضی به )و ان أصابته فتنة( بالء فی جسده أو ماله تطیر و 
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کره المقام علی االقرار بالنبی فرجع الی الوقوف و الشک، فنصب العداوة هلل و 

 [ . 2ی صلی هللا علیه و آله و سلم و ما جاء به. ]لرسوله و الجحود بالنب

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 11[ الحج: 1]

 . 612ص  2الکافی: ج  ، عن اصول112ح  122ص  22[ بحاراألنوار، ج 2]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 کمترین درجات نصب و دشمنی

السالم عرض کردم: کمترین درجات نصب و دشمنی ثمالی گوید: به امام باقر علیه

 کدام است؟ 

رد، و بعد بر اساس ای( نوظهور آوحضرت فرمود: این که شخصی چیزی )عقیده

 آن، دوستی و یا دشمنی کند. 

 السالم: ما أدنی النصب؟ عن الثمالی، قال: قلت ألبی جعفر علیه

 [ . 1فقال: أن یبتدع الرجل شیئا فیحب علیه و یبغض علیه. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 ، عن ثواب األعمال. 66ح  246ص  2[ بحاراألنوار: ج 1]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 کسی که دانش بیاموزد و فراموش کند

م عرض کردم: نظر شما در مورد کسی که السالطریف گوید: به امام باقر علیهابن

 از شما دانش بیاموزد و بعد فراموش کند؛ چیست؟ 

حضرت فرمود: دلیل و برهانی بر علیه او نیست، دلیل و برهان بر کسی است که 

از ما حدیثی را بشنود، بعد انکار نماید، یا حدیثی از ما به او برسد، او ایمان نیاورد 
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 یان و فراموشی از شما برداشته شده است. و به آن کافر شود، ولی نس

سعد، عن ابن عیسی و ابن أبی الخطاب و غیرهما، عن البزنطی، عن هشام بن 

السالم: ما تقول فیمن أخذ عنکم علما سالم، عن ابن طریف قال: قلت ألبی جعفر علیه

 فنسیه؟ 

 فلم یؤمن به وقال: ال حجة علیه، انما الحجة علی من سمع منا حدیثا فرنکره أو بلغه 

 [ . 1کفر، فرما النسیان فهو موضوع عنکم. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 12ت: ص ، عن مختصر بصائر الدرجا254ص  25[ بحاراألنوار، ج 1]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 گ

 گروه ها بعد از مرگ

توان السالم بهره مینکته دیگر که از این روایات و روایات دیگر باقر العلوم علیه

گرفت، این که افراد بعد از مرگ در عالم برزخ به دو گروه و یا بر اساس برخی 

ندی به بشوند. در برخی روایات سخن از تقسیمروایات دیگر به سه گروه تقسیم می

های بهشتی قرار مؤمن در باغی از باغدو گروه است. مانند مؤمن و کافر، 

گیرد، القبر اما روضة من گیرد. و کافر و تبهکار در گودالی از آتش قرار میمی

 [ . 1ریاض الجنة و اما حفرة من حفر النیران. ]

رد؛ گیبندی به سه گروه انجام میتوان گفت تقسیمبندی روایات میلیکن در جمع

شوب به حق و باطل. از دو گروه اول سؤال مؤمن خالص، کافر خالص، افراد م

شود. امام گیرد. امر گروه سوم به قیامت واگذار میجواب در عالم برزخ انجام می

السالم: انما یسال فی قبره من محض االیمان و الکفر محضا و أما سوی باقر علیه

 السالم: ال یسرل فی القبر اال من محض[ امام صادق علیه2ذلک فیلهی عنه. ]

امام باقر [ »2االیمان محضا او محض الکفر محضا و االخرون یلهون عنهم. ]

شود، دیگران رها السالم در قبر از ایمان خالص و کفر خالص سؤال میعلیه

السالم در قبر از ایمان خالص و کفر خالص سؤال امام صادق علیه« »شوند.می
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ؤمنین نیز این گونه روایت [ . از امیرالم6«. ]شوندشود و سایر مردم رها میمی

های جاوید است و برای برخی مژده به است، مرگ برای برخی بشارت به نعمت

دانند به عذاب ابدی است و برای گروه سوم حزن و هول و هراس است، که نمی

کدام گروه ملحق خواهند شد. گروه اول دوستان ما هستند، گروه دوم دشمنان ما، 

به خویشتن ستم کرده است. این نیز ممکن است در  گروه سوم مؤمن تبهکاری که

[ البته گروه 5نهایت با شفاعت ما نجات یابد. لکن یخرجه من النار بشفاعتنا. ]

 [ . 4باشند. ]دیگری مانند مستضعفین در اعتقاد و... از زمره گروه سوم می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 225، ص 4[ بحار، ج 1]

 . 244، ص 4، بحار، ج 225، ص 2[ فروع کافی، ج 2]

 [ همان. 2]

 . 52، ح 225، ص 4[ بحار، ج 6]

 . 2، ح 288[ معانی االخبار، ص 5]

 [ شفاعت در عالم برزخ؟ 4]

باشد. این نکته با روایت سخن از نجات گروه سوم به شفاعت عترت میدر این 

برخی روایاتی که مفهوم آنها این است که در عالم برزخ شفاعت نیست، 

ناسازگاری ندارد. زیرا مفاد این روایت این نیست که در عالم برزخ از شفاعت 

پایان کار به  شود. بلکه ممکن است منظور این باشد که در قیامت درمند میبهره

 برکت شفاعت شافعین مانند عترت، به بهشت برود. 

فرمایند در برزخ شفاعت بنابراین، این نکته ناسازگاری با روایاتی ندارد که می

السالم: من بر شیعیان خود از عالم برزخ بیم دارم. بعد از نیست، امام صادق علیه

علیکم اال البرزخ، فاما اذا  برزخ ممکن است آنان را نجات دهیم، و هللا ما اخاف

 (. 216، ص 4صار االمر الینا فنحن اولی بکم. )بحار، ج 

السالم البرزخ القبر و هو الثواب و العقاب بین الدنیا و االخرة، عن الصادق علیه

 «. برزخ از هنگام مرگ تا قیامت است( »218، ص 4)بحار، ج 

کت شفاعت پیامبر یا جانشینان السالم در قیامت ممکن است به برامام صادق علیه

پیامبر همه شیعیان به بهشت بروند، لیکن بر شما از برزخ هراسناک هستم، ولکنی 

، ص 4، بحار، ج 262، ص 2و هللا اتخوف علیکم فی البرزخ. )فروغ کافی، ج 
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 .( معنای این گروه از روایات این است که در عالم برزخ شفاعت نیست. 242

 .1285ی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم منبع: امام باقر الگو

 گریه و تضرع به درگاه خدا

 از امام باقر )ع( روایت شده است: 

هیچ چشمی از خشیت و ابهت الهی نگرید مگر اینکه خداوند، صورت آن گریه 

هایش جاری شود، های اشک بر گونهکننده را بر آتش حرام سازد! و چنانچه قطره

اندگی و ذلت نفش نخواهد بست. هر چیز نزد خداوند، پاداشی به صورتش، درم

های اشک از بیم خدا )که پاداش آن نامحدود است(. خاص دارد جز گریه و قطره

پوشاند و محو ها، دریاهایی از گناه را میی این قطرههمانا خداوند به وسیله

شده است منافاتی [ . الزم به یادآوری است که آنچه در حدیث فوق یاد 1سازد. ]می

ای که در روایت تا با ارزش عمل و تالش و علم و جهاد و... ندارد. زیرا گریه

ی از خشیت و ابهت خدا است. و کسی که گرفتار بدین پایه مهم معرفی شده، گریه

یابد. چه اینکه تا معرفت به مقام منجالب فساد و تباهی باشد به مقام خشیت راه نمی

ور محبت و شوق بندگی و لذت عبادت در انسان پدید نیاید به پروردگار نباشد و ن

کند و اگر این نور در قلب پیدا شد، چنین کسی رویگردان مقام خشیت راه پیدا نمی

 از علم و عمل و تالش و جهاد در راه خدا نخواهد بود. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ الباقر )ع(: ما اغرو رقت عین بمائها من خشیة هللا تعالی اال حرم هللا وجه 1]

صاحبها علی النار فان سالت علی الخدین دموعه لم یرهق وجهه قترو الذلة، و ما 

ها بحورا من الخطایا. فان هللا تعالی یکفر ب ء اال و له جزاء اال الدمعةمن شی

 . 84؛ مطالب السؤول 116؛ فصول المهمة 182/  12احقاق الحق 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 دانشگناه فتوا دهنده بی
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الرحمة و مالئکة العذاب و لحقه من أفتی الناس بغیر علم و ال هدی لعنته مالئکة 

[ . هر که بدون علم و هدایت به مردم فتوا دهد، فرشتگان 1وزر من عمل بفتیاه. ]

رحمت و فرشتگان عذاب او را لعنت کنند و گناه آنکه به فتوایش عمل کند 

 دامنگیرش شود. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 52ص  1[ اصول کافی، ج 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 گفتگوی الیاس نبی با امام باقر

السالم در مکه : پدرم امام باقر علیهالسالم مرویست کهگویند از امام صادق علیهمی

مشغول طواف کعبه بود، در این هنگام ناگهان مرد نقابداری دیده شد که طواف امام 

السالم را قطع کرد و آن حضرت را بسوی محل صفا آورد. مرا نیز باقر علیه

 دعوت کرد، پس سه تائی به صفا رفتیم. 

 « ر!خوش آمدی ای پسر پیغمب»نقابدار به من گفت: 

خیر و برکت خدا بر تو باد ای امین خدا بعد »سپس دستش را بر سرم نهاد و گفت: 

 « از پدرانش.

خواهی تو به من خبر بدهی یا ای اباجعفر! می»سپس آن مرد نقابدار به پدرم گفت: 

خواهی تو خواهی تو از من بپرسی یا من از تو بپرسم؟ میمن به تو خبر بدهم؟ می

ی همه»السالم فرمود: امام باقر علیه« من تو را تصدیق کنم؟ مرا تصدیق کنی یا

بنابراین مبادا زبانت »او گفت: « خواهم و برای همه نیز آمادگی دارم.اینها را می

امام باقر « باشد به من بگوید.در پاسخ به سؤال من، غیر از آن چه در قلبت می

ر دلش دو علم مختلف و کند که دچنین کاری را کسی می»السالم فرمود: علیه

او « متضاد باشد و خداوند از علمی که در آن دوگانگی وجود دارد امتناع دارد.

گردد که به قسمتی از آن پاسخ دادی، اکنون سؤال من از همین جا آغاز می»گفت: 

 « بفرمایید چه کسی به علمی که در آن اختالف نیست آگاه است؟

م این علم در نزد خداست، ولی آنچه برای بندگان تما»السالم فرمود: امام باقر علیه

 « باشد.است نزد اوصیاء می
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من برای همین منظور »در این هنگام مرد نقابدار، نقاب خود را باز کرد و گفت: 

 « ام و در جستجوی این علم هستم.اینجا آمده

  «آورند؟دانند و بدست میاختالف را چگونه میاوصیاء، آن علم بی»سپس گفت: 

همان گونه که رسول خدا صلی هللا علیه و آله و سلم »السالم فرمود: امام باقر علیه

کرد )از راه وحی(، با این فرق که پیامبر صلی هللا علیه و دانست و تحصیل میمی

 « دیدند، زیرا او پیغمبر بود.دید اوصیا نمیآله و سلم آنچه را می

خواست با چشمت مهدی این دلم می»فرمود: السالم به او تا اینکه امام باقر علیه

ا اند را بدیدی، در حالی که فرشتگان، روحهای کافرانی که از دنیا رفتهامت را می

کنند، و همچنین ارواح السالم، بین زمین و آسمان، عذاب میشمشیر آل داوود علیه

 « نمایند.کافران که در این دنیا هستند را به آنها ملحق می

این شمشیر از همان »گام مرد نقابدار شمشیری بیرون آورد و گفت: در این هن

بلی! سوگند به کسی که محمد صلی »السالم فرمود: امام باقر علیه« شمشیرها است.

 « هللا علیه و آله و سلم را برای هدایت انسانها برگزید، چنین است.

من الیاس هستم، »در این هنگام آن نقابدار، نقاب خود را کامال کنار زد و گفت: 

خواستم این گفتگو موجب اطالعی خودم نبود، بلکه میسؤاالت من به خاطر بی

 [ . 1« ]قوت قلب اصحاب تو بشود.

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 ی نوشت ها:پ

 [ کافی. 1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 گفتن ال اله اال اهلل انسان را بهشتی میکند؟

السالم شرفیاب شد و از حدیثی که از رسول خدا صلی مردی خدمت امام باقر علیه

گوید، وارد بهشت « ال اله اال هللا»کسی که »لم روایت شده که: هللا علیه و آله و س

 پرسید؟ « شودمی

 حضرت فرمود: حدیث راست و درست است. 

آن مرد برگشت و رفت، چون بیرون رفت حضرت امر فرمود که بازگردانند، 

لوازم و شرایطی است، آگاه « ال اله اال هللا»سپس فرمود: ای مرد! همانا برای 
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 استی من از شروط آن هستم. باش! به ر

السالم فسرله عن الحدیث الذی روی عن رسول هللا نروی أن رجال أتی أباجعفر علیه

 دخل الجنة. « ال اله اال هللا»صلی هللا علیه و آله و سلم قال: من قال: 

 السالم: الخبر حق. فقال أبوجعفر علیه

ذا! ان لال اله اال هللا شروطا، اال فولی الرجل مدبرا، فلما خرج أمر برده، ثم قال: یا ه

 [ . 1و انی من شروطها. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 السالم. لیه، عن فقه الرضا ع28ح  12ص  2[ بحاراألنوار: ج 1]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 ل

 لحظه مرگ

برند. و آن هنگامی است که فرد در حال نام می« احتضار»از لحظه مرگ لحظه 

ارتحال از این زندگی و در حال جان دادن است. یک پا در این دنیا و پای دیگر را 

السالم این گونه خبر گر نهاده است. از این لحظه باقر العلوم علیهدر سرای دی

رسد، فرشته مرگ در نزد دهد: هنگام مرگ شما مؤمنان، که جانتان به گلو میمی

گوید: آنچه از دنیا آرزو داشتی از کف نهاده شود و به وی میمحتضر، حاضر می

پیش روی توست. در پیش شده است؛ و آنچه آرزو از جهان دیگر داری، اکنون در 

روی تو پیشینیان راستگو، مانند رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم و علی و 

[ . در حدیث دیگر که از دو امام باقر و 1ابراهیم )علیهما السالم( قرار دارند. ]

شود مگر صادق )علیهما السالم( رسیده است: هیچ روحی از جسد مؤمن جدا نمی

ه محمد صلی هللا علیه و آله و سلم و علی و حسن و حسین )علیهم این که در آن لحظ

گوید: به باقر العلوم [ . همچنین فرد می2شود ]بیند و خوشحال میالسالم( را می

السالم فرموده است، السالم عرض کردم به من حدیث رسیده است که علی علیهعلیه

مرگ مرا خواهد دید. و  هر کس مرا دشمن دارد و به آن دشمنی بمیرد، در لحظه

هر کس مرا دوست بدارد و بر دوستی من بمیرد در هنگام مرگ مرا خواهد دید. 
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السالم فرمودند آری رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم را نیز باقر العلوم علیه

بیند که در سمت راست وی قرار دارد، نعم رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم می

 [ . 2]بالیمین. 

همچنین از حضرت این گونه روایت است، رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم بر 

بالین یکی از انصار هنگام مرگش حاضر شدند و به فرشته مرگ )عزرائیل( 

ه دهم کفرمودند، با این مؤمن و رفیق من مدارا کن. فرشته در پاسخ گفت، مژده می

[ . از زبان 6نی بکل مؤمن رفیق شفیق. ]من بر هر مؤمن، مهربان خواهم بود، فا

ها های مؤمن به چشم روشنیالسالم این گونه روایت است که انسانباقر العلوم علیه

ها شوند افراد تبهکار به خزی و رسواییها در هنگام مرگ مژده داده میو نعمت

 فرماید: هنگامی که مرگ مؤمن[ . در حدیث دیگری می5شوند. ]بشارت داده می

گوید آنچه آرزو داری به تو داده رسد، فرشته مرگ به وی می)شیعه( فرا می

باشی. آنگاه دری بسوی جایگاهش شود و آنچه از آن در هراسی، در امنیت میمی

کند. و نیز همراهان خود را شود و به آن جایگاه نگاه میدر بهشت گشوده می

حسن و حسین )علیهم السالم( در )رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم و علی و 

کند. و این معنای آیه مبارکه است: الذین آمنوا و کانوا اطراف خویش مشاهده می

آنان که ایمان آوردند و هماره [ »4یتقون لهم البشری فی الحیوة الدنیا و االخرة. ]

از باقر العلوم «. اند، برای آنان در دنیا و آخرت مژده استتقوا پیشه ساخته

های مرگ مؤمن این گونه نیز روایت شده های لحظهالسالم در مورد نشانههعلی

های مؤمن هنگام احتضار این است که صورت وی روشن و سفید است. نشانه

[ 2گردد. ]کند و همانند اشک از چشمانش جاری میشود، پیشانی وی عرق میمی

ن در قبر خویش . و نیز از حضرت این گونه حدیث نقل است که هنگامی که مؤم

شود، مژده بهشت است، ان اول قرار می گیرد اولین هدیه، که به وی ارزانی می

 [ . 8حبائک الجنة. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 4، ح 114، ص 4[ بحار، ج 1]

 . 22، ح 111[ همان، ص 2]

 . 122،ص 2[ فروع کافی، ج 2]

 . 124[ همان، ص 6]
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 . 24ح  188، ص، 4[ بحار، ج 5]

 . 122، ص 4، بحار، ج 126، ص 2[ تفسیر عیاشی، ج 4]

 . 126، ص 2[ فروع کافی، ج 2]

 . 824، ص 2[ وسائل، ج 8]

 .1285بیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ ح

 لزوم دقت در گزینش معلم

هرچند تحصیل دانش ارزشمند است، ولی از آن جا که شخصیت اخالقی و معنوی 

گذارد، امام باقر )ع( سفارش فرموده است که در معلم در روح دانشجو ترثیر می

ن غذا ناسالم باشد یا انتخاب معلم باید دقت کرد؛ زیرا علم غذای روح است و اگر ای

کند. در محضر امام باقر )ع( به شکل نادرستی تهیه شده باشد، روح را بیمار می

 این آیه از قرآن مطرح شد: 

[ . یعنی: انسان باید به غذای خویش با دقت و 1« ]فلینظر االنسان الی طعامه»

مام اترمل بنگرد و بیندیشد. شخصی از آن حضرت پرسید: منظور از غذا چیست؟ 

آموزد و باید انسان توجه کند که آن فرمود: منظور از غذا، همان علمی است که می

 [ . 2گیرد! ]را از چه کسی فرا می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 وشت ها: پی ن

 . 26[ عبس. 1]

قال: قلت: « فلینظر االنسان الی طعامه»جعفر )ع(: فی قوله عزوجل [ عن ابی2]

، کتاب فضل 42/  2ما طعامه؟ قال علمه الذی یرخذه، عمن یرخذه؟ اصول کافی 

 . 8العلم، باب النوادر، حدیث 

قدس رضوی  منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان

 .1225چاپ دوم 

 لزوم دقت در انتخاب دانشجو

های اخالقی و ی دانشجو و متعلم نیست که در انتخاب استاد مالکاین تنها وظیفه

معنوی را در نظر بگیرد، بلکه در نگاه امام باقر )ع(، معلم نیز موظف است که 
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د که از ایمان و در انتخاب متعلم دقت کرده و فردی را امانتدار دانش خود قرار ده

گیرد. آن پاکی برخوردار است و علم را در خدمت خیانت و شرارت به کار نمی

فرمود: خداوند رحمت کند کسی را که علم را زنده کند. از حضرت در این باره می

آن حضرت سؤال شد که زنده ساختن علم به چیست؟ فرمود: به این است که، علم 

 [ . 1میان بگذارد و با آنان مذاکره کند. ]را با اهل دین و پرهیزکاری در 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 ما احیاؤه؟ قال:[ سمعت اباجعفر )ع( یقول: رحم هللا عبدا احیا العلم قال: قلت: و 1]

 . 2ان یذاکر به اهل الدین و اهل الورع. باب سؤال العالم و تذاکره، حدیث 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 لزوم شکر به درگاه خداوند

 فرماید: امام باقر )ع( می

شود مگر زمانی که بندگان از ع نمیهای متزاید الهی، قطالطاف و نعمت

 [ . 1های حق روی گردانند و سپاس او بجا نیاورند. ]شکرگزاری در برابر نعمت

 فرماید: امام باقر )ع( می

ها بر نماز و ی عایشه به سر برد )و آن حضرت شبرسول خدا شبی را در خانه

ل خدا! چرا راز و نیاز مداومت داشت( عایشه به آن حضرت عرض کرد: ای رسو

 افکنیخویش را در مسیر عبادت و راز و نیاز با پروردگار تا این حد به زحمت می

با اینکه خداوند در قرآن تضمین کرده است که غفران و بخشایش او شامل شما 

 ای شکور وگردد؟ رسول خدا )ص( فرمود: ای عایشه آیا شایسته نیست که من بنده

شود اگر انسان توفیق عبادت و دیگر استفاده می [ . از روایتی2سپاسگزار باشم! ]

بندگی و اطاعت پروردگار را پیدا کرد، این توفیق، خود نعمتی است بزرگ و 

فرماید: خدای را شایان شکرگزاری به درگاه خدا. امام باقر )ع( در این زمینه می

ی ازهحمد و سپاس که مرا تا به این مرحله رسانده است در حالی که او را به اند

 [ . 2ام. ]یک چشم بر هم زدن معصیت نکرده

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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 پی نوشت ها:

 شکر من العباد. مشکاة[ االمام الباقر )ع(: ال ینقطع المزید من هللا حتی ینقطع ال1]

 . 166/  5؛ میزان الحکمة 84االنوار 

جعفر )ع( قال: کان رسول هللا عند عائشة لیلتها، فقالت یا رسول هللا لم [ عن ابی2]

تتعب نفسک و قد غفر هللا لک ما تقدم من ذنبک و ما ترخر؟ فقال: یا عائشة اال اکون 

 . 15/  2عبدا شکورا... اصول کافی 

)ع(: الحمد هلل رب العالمین الذی بلغنی هذا المبلغ و لم اعص هللا طرفة  [ الباقر2]

 . 8/  12عین. بحار 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 لیث بن بختری

 السالموی همان ابوبصیر معروف است که از سرشناسان اصحاب امام صادق علیه

 اشاند و کنیهآید. از آنجایی که وی نابینا بود، ابوبصیرش گفتهبه حساب می

السالم دو مرد یکی ابوبصیر و باشد. در میان اصحاب امام صادق علیهابومحمد می

 اند. ابوبصیر، لیث بن بختریدیگری عبدهللا بن محمد اسدی از دو چشم نابینا بوده

 شود. السالم شمرده میلیهی نامی امام باقر عمرادی از صحابه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

منبع: تاریخ چهارده معصوم؛ محمد جواد مولوی نیا؛ مؤسسه انتشاراتی امام عصر 

 . 1285)عج( چاپ دوم 

 م

 محمد بن مسلم بن رباح ثقفی

 محمد بن مسلم مردی ثروتمند و عالیقدر بود. 

کند که گفت من به حضرت صادق آل شیخ کشی از عبدهللا بن ابی یعفور روایت می

توانم به حضور شما مشرف شوم، محمد صلی هللا علیه وآله گفتم: من همه وقت نمی

شوم د و من از جواب آن عاجز میکننای از من پرسش میشود که مسئلهگاهی می
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 ی من چیست؟( )وظیفه

السالم فرمود: چرا مسائل دینی را از محمد بن مسلم که نزد حضرت صادق علیه

 کنی! پدرم وجیه و صاحب مقام بود پرسش نمی

کند که گروه قاضی نورهللا در کتاب مجالس المؤمنین از شیخ کشی روایت می

 اند و راجع به دانشمندی او متفقند. را تصدیق نمودهامامیه اجماعا محمد بن مسلم 

یک  یکند که محمد بن مسلم و ابوکریبه نزد شریک رفتند تا دربارهزراره نقل می

 موضوعی شهادت دهند. 

شریک به ایشان گفت: شما فاطمیان و جعفریان هستید )یعنی شما از دوستان 

 ستید(. ی زهراء و امام جعفر صادق علیهماالسالم هفاطمه

 وقتی محمد بن مسلم و ابوکریبه این مقاله را شنیدند گریان شدند. 

 کنید؟! شریک گفت: چرا گریه می

گفتند: تو ما را به گروهی نسبت دادی که معلوم نیست ایشان بعلت نقصانی که در 

وجود ما هست راضی باشند ما از شیعیان آنان باشیم و چنان چه تفضل کنند و بر 

د و اند. شریک لبخندی زه ما را به بندگی بپذیرند منتی بر سر ما گذاشتهما منت نهاد

 گواهی ایشان را نپذیرفت.

نگارد: این شریک همان کسی نگارنده گوید: محدث قمی در کتاب تحفة االحباب می

 است که مهدی عباسی او را به انجام دادن یکی از سه موضوع مجبور نمود: 

 کند. یا قضاوت کوفه را قبول  -1

 یا مربی و مؤدب فرزندان وی شود.  -2

 یا این که یک مرتبه از غذای مهدی عباسی بخورد.  -2

شریک خوردن طعام وی را انتخاب کرد و یک مرتبه از غذای هادی عباسی 

 خورد. 

ی حرام به قدری در وجود شریک مؤثر واقع شد که مقام قضاوت کوفه و آن لقمه

عباسی را نیز پذیرفت. شریک همچنان مشغول  پرورش و تردیب فرزندان مهدی

 شغل خود بود تا آن موقعی که هادی او را از کار بر کنار کرد. 

( حدیث از 24444از محمد بن مسلم روایت شده که گفت: من تعداد سی هزار )

( هزار حدیث از حضرت صادق 14444حضرت باقر آل محمد و تعداد شانزده )

( 154هللا در سال )اخذ نمودم. محمد بن مسلم رحمه آل محمد صلی هللا علیه وآله

 هجری از دنیا رفت. 

------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------ 

د باقر(؛ محمد جواد ( )سرگذشت حضرت امام محم2منبع: ستارگان درخشان )جلد 

 . 1224نجفی؛ کتابفروشی اسالمیه چاپ پنجم 

 های مردممرجعیت و پاسخگویی به پرسش

گوید: امام باقر )ع( در مسجدالحرام نشسته بود و گروه زیادی از ابوبصیر می

دوستدارانش بر گرد او حلقه زده بودند. در این هنگام طاووس یمانی به همراه 

 اند؟ گروهی به من نزدیک شد و پرسید: آن مردم در اطراف چه کسی حلقه زده

 السالم( است که نشسته و مردم دورگفتم: محمد بن علی بن الحسین )باقرالعلوم علیه

اند. طاووس یمانی گفت: من نیز به او کار داشتم. آنگاه پیش رفت، سالم او گرد آمده

دهید مطالبی را از شما بپرسم؟ امام باقر )ع( کرد و نشست و گفت: آیا اجازه می

هایش را مطرح کرد و امام )ع( به [ . طاووس یمانی سؤال1فرمود: آری بپرس! ]

گوید: در مسجد رسول خدا ی ثمالی نیز میو پاسخ بایسته را ارائه داد. ابوحمزها

نشسته بودم که مردی پیش آمد، سالم کرد و گفت: تو کیستی؟ به او گفتم: مردی از 

 خواهی و در جستجوی چه هستی؟ ام. چه میاهل کوفه

ی به آن گرام شناسی؟ گفتم: بلی،مرد گفت: آیا ابوجعفر، محمد بن علی )ع( را می

ام تا از وی سؤال کنم و آن چه کار و حاجتی داری؟ گفت: چهل مسرله آماده کرده

 چه حق بود بپذیرم. 

 دانی؟ گوید: از آن مرد پرسیدم: آیا تو فرق بین حق و باطل را میابوحمزه می

مرد گفت: آری... در این هنگام امام باقر )ع( وارد شد در حالی که گروهی از اهل 

سان و مردم دیگر در اطراف وی بودند و مسایل حج را از آن حضرت خرا

 پرسیدند. می

آن مرد نیز نزدیک امام نشست و مطالب خود را با آن حضرت در میان گذاشت و 

ها و موارد دیگر، به روشنی [ . این نمونه2جواب الزم را دریافت داشت. ]

م بوده و به نیازهای مختلف نمایاند که امام باقر )ع( چگونه مورد رجوع مردمی

 کرده است. آنان رسیدگی می

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

ة من اولیائه، اذ اقبل [ کان ابوجعفر الباقر )ع( جالسا فی الحرم و حوله عصاب1]
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طاووس الیمانی فی جماعة، فقال: من صاحب الحلقة؟ قیل: محمد بن علی... قال: 

ایاه اردت، فوقف علیه و سلم و جلس ثم قال: اترذن لی فی السؤال؟ فقال الباقر )ع( 

 . 255/  64قد اذناک فسل قال... بحار 

ل هللا )ص( اذ اقبل رجل حمزة الثمالی قال: کنت جالسا فی مسجد رسو[ عن ابی2]

 . 252/  64فسلم فقال من انت یا عبدهللا... بحار 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 محبت و عاطفه نسبت به خانواده

های محبت و عاطفه نسبت به فرزندان و اعضای خانواده در اوج رعایت ارزش

ینی و الهی، چیزی است که تنها در مکتب اهل بیت به صحیحترین شکل آن دیده د

اند، چه آنان که اصوال پایبند شود. کسانی که از مکتب اهل بیت )ع( دور ماندهمی

اند، در به دین نیستند و چه آنان که دین را از طریق غیر اهل بیت دریافت کرده

 اند. ار افراط و تفریط شدهها گرفتایجاد تعادل میان عواطف و ارزش

نی های دیی قوانین و ارزشگروهی آنچنان دلبسته به فرزند و زندگی هستند که همه

ه اند کای آنچنان گرفتار جمود و جهالت شدهکنند، و دستهو اجتماعی را فدای آن می

ر مهری نسبت به غیعاطفگی و بیاند، توحید و محبت به خدا مستلزم بیگمان کرده

دانند و در مرگ ا است. این گروه دوستی و محبت زن و فرزند را عار میخد

ای اشک دریغ دارند، ولی در کتب امام باقر )ع( خبری عزیزانشان، حتی از قطره

از این افراط و تفریطها نیست. گروهی نزد امام باقر )ع( شرفیاب شدند و به 

خردسال امام باقر )ع( ی آن حضرت وارد گشتند. اتفاقا یکی از فرزندان خانه

مریض بود و آنان آثار غم و اندوه فراوانی را در آن حضرت مشاهده کردند. امام 

ای نگران و ناراحت بود که آرامش نداشت. آن باقر از مریضی فرزند به گونه

ی این وضع با خود گفتند که اگر این کودک طوری بشود )بمیرد( گروه با مشاهده

هایی العمل( چنان ناراحت و غمگین شود و از خود عکسممکن است امام باقر )ع

نشان دهد که ما از ایشان انتظار نداشته باشیم. در همین اندیشه بودند که ناگهان 

ریند، گصدای شیون شنیده شد و دانستند که کودک جان سپرده و اطرافیان بر او می

صورتی گشاده بر آنان اما همچنان از وضع امام باقر )ع( بیخبر بودند که ایشان با 

 وارد شد، بر خالف آنچه قبال از آن حضرت مشاهده کرده بودند. 

میهمانان گفتند: وقتی که ما وارد شدیم و حال مضطرب شما را دیدیم، ما نیز نگران 
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وضع و حال شما شدیم! امام )ع( فرمود: ما دوست داریم که عزیزانمان سالم و 

امر الهی سر رسید و تقدیر خداوندی محقق  رنج و درد باشند، ولی زمانی کهبی

[ 1پذیریم و در برابر مشیت او تسلیم و راضی هستیم. ]شد، خواست خداوند را می

 . 

ی رضا و تسلیم به معنای کنار نهادن نمایاند که برخورداری از روحیهاین بیان، می

ود و های طبیعی نیست، بلکه عواطف در جای خود باید ابراز شعواطف و احساس

ی رضا و تسلیم در برابر حکم الهی را نیز در اوج ابراز عواطف انسانی، روحیه

 باید حفظ کرد. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

توا اباجعفر )ع( فوافقوا صبیا له مریضا، فرأوا منه اهتماما و غما و [ کان قوم ا1]

ء انا لنتخوف ان نری منه ما نکره، قال: جعل ال یقر، قال فقالوا: وهللا لئن اصابه شی

فما لبثوا ان سمعوا الصیاح علیه فاذا هو قد خرج علیهم منبسط الوجه فی غیر الحال 

 فداک لقد کنا نخاف مما نری منک ان لو وقع ان التی کان علیها فقالوا له: جعلنا هللا

نری منک ما یغمنا فقال لهم: انا لنحب ان نعافی فیمن نحب فاذا جاء امر هللا سلمنا 

 . 84/  11؛ بحار 44/  2قتیبة فیما یحب عیون األخبار، ابن

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225پ دوم چا

 موضعگیری علیه حاکمان ستمگر

گیری علیه حاکمان از جمله رهنمودهای سیاسی امام باقر )ع( به شیعیان خود، جبهه

ها و تجاوزهای آنان است. امام باقر )ع( ستمگر و ساکت نبودن در برابر ظلم

فرماید: کسی که به جانب سلطان ستمگری حرکت کند تا او را به تقوای الهی می

فرمان داده، وی را از عواقب شوم ظلم بترساند و موعظه نماید، از پاداشی همانند 

[ 1پاداش تمامی جن و انس، و از عملی همانند عمل ایشان برخوردار خواهد بود. ]

د: فرمای. امام باقر )ع( در نکوهش پیشوایان ستم پیشه و پیروان و حامیان آنان می

[ . 2ان، از دین الهی عزل شده و بر کنارند. ]همانا پیشوایان ظلم و پیروان ایش

تواند با اتکا بر مسند تواند مدعی دینداری باشد و نمییعنی هیچ حاکم جائری نمی

خالفت دینی، بندگان خدا را مورد ستم قرار دهد. و مردم باید فریب ادعاها و 
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یان علیه اظهار دین و دینداری او را نخورند و گمان نکنند که طغیان علیه او، طغ

دین خواهد بود. خداوند در قرآن فرموده است: هنگامی )فرا رسد( که پیشوایان از 

پیروان خود بیزاری جویند و عذاب را در برابر خود مجسم یابند و دستشان از هر 

[ . امام باقر )ع( در تفسیر این آیه و 2ای برای نجات و رهایی کوتاه باشد. ]وسیله

فرماید: به خدا سوگند! این پیشوایان همان ن و پیروان میبیان مصداق این پیشوایا

ی عذاب الهی، از پیروان و ی مشاهدهرهبران ستمگرند که در روز قیامت و لحظه

[ . امام باقر )ع( به این گونه رهنمودها 6جویند. ]حامیان خود دوری و بیزاری می

به قرآن و پیام وحی و هشدارها، در حقیقت به امت اسالمی نمایانده است که اگر 

ایمان دارند، باید بدانند که پیروی از ظالمان و حمایت از ایشان، هم کیفر اخروی 

مهری و خیانت قرار خواهند دارد و هم از سوی همین پیشوایان ستمگر مورد بی

 گرفت. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ من مشی الی سلطان جائر فامره بتقوی هللا و خوفه و وعظه، کان له مثل اجر 1]

/  11؛ وسائل الشیعة 225/  25الثقلین من الجن و االنس و مثل اعمالهم. بحار 

644 . 

 . 186/  1ون عن دین هللا. اصول کافی [ ... ان ائمة الجور و اتباعهم لمعزول2]

[ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب و تقطعت بهم االسباب. بقره / 2]

142 . 

 . 226/  1[ هم وهللا ائمة الظلمة و اشیاعهم. بحار 6]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 منع استفاده از ظلم، برای اقامه حق

ی با ظلم، به معنای استفاده از های قهرآمیز برای مبارزهتجویز استفاده از روش

هر وسیله در طریق هدف نیست! بلکه امام باقر )ع( در کنار پیشنهاد جهاد و 

های قهرآمیز برای نبرد با ستمگران و فاسدان، به این نکته تصریح کرده حرکت

است که باید در این راستا، هم هدف را متعالی و الهی قرار داد، و هم از وسیله و 
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روش عادالنه استفاده کرد. به تعبیر دیگر، در بینش سیاسی امام باقر )ع( هدف 

 کند. وسیله را توجیه نمی

 فرماید: آن حضرت می

صدد علیه ظالمان و مفسدان، با دل و جان بستیزید، ولی با این وسیله در 

جویی بر دیگران، یا دستیابی به مال و مکنت نباشید! و برای رسیدن به سلطه

 [ . 1های ظالمانه را به کار نگیرید ]پیروزی، روش

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ ... فجاهدوهم بابدانکم و ابغضوهم بقلوبکم غیر طالبین سلطانا و ال باغین ماال 1]

 و ال مریدین بظلم ظفرا. )مدرک سابق(. 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 منع شیعیان، از تقرب به سلطان

ی امامان شوند که به اشارههایی چون علی بن یقطین دیده میخ شیعه چهرهدر تاری

 د. انی ایشان در دستگاه حکام ناصالح وارد شده و مقرب آنان واقع گردیدهو با اجازه

ی محدود و استثنایی نفوذ دادن عناصر مؤمن در نظام فاسد اما هدف از این برنامه

به مؤمنان واقعی بوده است، ولی افراد ها نسبت برای پیشگیری از برخی ستم

 د. انشدهمعمولی حتی از برقرار کردن روابط اقتصادی با سالطین و حکام منع می

 گوید: به امام باقر )ع( گفتم: یکی از شیعیان به نام عبدالغفار بن قاسم می

ای آقای من! نظرتان در نزدیک شدن من به سلطان و رفت و آمد به دربار چیست؟ 

بینم و برای تو جایز نیست. گفتم: من م فرمود: من این کار را به صالح تو نمیاما

شوم! امام فرمود: ای عبدالغفار! رود و بر ابراهیم بن ولید وارد میگاهی به شام می

یابد، رفت و آمد تو نزد سلطان، سه پیامد منفی دارد: محبت دنیا در دلت راه می

آن چه خدا تو را قسمت کرده ناراضی کنی، نسبت به مرگ را فراموش می

شوی! عرض کردم: ای فرزند رسول خدا )ص(! من عیالوارم، و هدفم از رفتن می

 به آنجا انجام تجارت و کسب منفعت است. آیا این هم روا نیست؟ 

ی خدا! من در صدد آن نیستم که تو را به ترک دنیا دعوت کنم، امام فرمود: ای بنده

واهم که گناهان را ترک کنی. ترک دنیا فضیلت است، اما خبلکه همین قدر می

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

ترک گناه فریضه و واجب است، و تو در شرایطی هستی که به انجام واجبات 

 نیازمندتری تا کسب فضایل. 

 سخن که بدینجا انجامید، آن مرد اظهار را ارادت کرد و سپاس گزارد و گفت: 

توان ش صحیح را، جز از شما نمیای فرزند رسول خدا! پدر و مادر به فدایت، دان

 [ . 1دریافت. ]

ی اشتغال به کار در امور حکومتی و گوید از امام باقر )ع( دربارهابوبصیر می

استخدام در کارهای ایشان سؤال کردم. امام باقر )ع( فرمود: هرگز به خدمت آنان 

ه چ کس بی یک مرتبه فرو بردن قلم در مرکب! زیر هیدر نیایید، حتی به اندازه

گیرد، مگر این که به ای نمیآید و از مزایای مادی آنان بهرهخدمت ایشان در نمی

رساند که تا چه حد [ . این گونه روایات می2زنند. ]همان اندازه به دین او لطمه می

آن حضرت نسبت به حاکمان ناشایست عصر خود خصومت و ناهمسازی داشته، 

انسته است. محمد بن مسلم گوید: نزد امام باقر دوجود آنان را برای دین مضر می

نشسته بودم. نگاه امام متوجه  -در مدینه  -ی آن حضرت ی در خانه)ع( بر آستانه

مردم شد که گروه گروه در حرکت بودند. امام از بعضی حاضران پرسید: آیا در 

 ای رخ داده است؟ مدینه اتفاق تازه

ی مدینه انتخاب شده است و مردم نزد به آن حضرت عرض شد: والی جدیدی برا

روند تا تبریک بگویند. امام )ع( فرمود: آری مردم برای تبریک به فرمانروا او می

[ )یا اقدام به این 2ی والی، دری از درهای آتش است ]اند، ولی خانهبه حرکت آمده

هی باشد(. امام باقر )ع( در نها خود دری از درهای دوزخ میگونه تبریک گفتن

ی صالح را یک نفر پی کرد و فرمود: ناقهپیروان خویش از همکاری با جباران می

ی مردم بدان عمل راضی بودند، عذاب نسبت به همگان نازل کشت، ولی چون توده

شد. پس هر گاه امام عادل ظاهر گشت و به حکومت رسید، کسانی که راضی به 

مایند، دوست و یاور او بشمار حکم او باشند و حکومت را در راستای عدل کمک ن

می آیند و زمانی که پیشوا و حاکم جائز به قدرت رسید، کسانی که راضی به حکم 

او باشند و او را در مسیر جور و ستمش یاری دهند، ولی، دوست و یاور او به 

 [ . 6شمار خواهند آمد. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ عن عبدالغفار بن القاسم، عن الباقر )ع( قال: قلت له: یا سیدی ما تقول فی 1]
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الدخول علی السلطان؟ قال: ال أری لک ذلک. قلت: انی ربما سافرت الی الشام 

ولید. قال: یا عبدالغفار ان دخولک علی السلطان یدعو الی فردخل علی ابراهیم بن ال

ثالثة اشیاء: محبة الدنیا، و نسیان الموت، و قلة الرضا بما قسم هللا. قلت: یا 

رسول هللا فانی ذو عیلة و اتجر الی ذلک المکان لجر المنفعة، فما تری فی ذلک؟ ابن

بترک الذنوب، فترک الدنیا قال: یا عبدهللا انی لست آمرک بترک الدنیا بل آمرک 

فضیلة، و ترک الذنوب فریضة، و انت الی اقامة الفریضة احوج منک الی اکتساب 

د رسول هللا ما نجالفضیلة. قال: فقبلت یده و رجله، و قلت: بربی انت و امی یا ابن

 . 222/  25العلم الصحیح اال عندکم. بحار 

ا أبامحمد! ال و ال مدة قلم، ان احدهم [ سرلت اباجعفر )ع( عن اعمالهم فقال لی: ی2]

 . 144/  5ال یصیب من دنیاهم شیئا اال اصابوا من دینه مثله. فروع کافی 

جعفر )ع( علی باب داره بالمدینة، [ عن محمد بن مسلم قال: کنت قاعدا عند ابی2]

فنظر الی الناس یمرون افواجا. فقال لبعض من عنده: حدث بالمدینة امر؟ فقال: 

فداک ولی المدینة وال فغدا الناس یهنئونه، فقال: ان الرجل لیغدی علیه باالمر  جعلت

 . 142/  5تهنربه و انه لباب من ابواب النار. فروع کافی 

[ ...و انما عقر الناقة رجل واحد، فلما رضوا اصابهم العذاب. فاذا ظهر امام 6]

هر امام جور فمن عادل فمن رضی بحکمه و اعانه علی عدله فهو ولیه، و اذا ظ

 . 222/  25رضی بحکمه و أعانه علی جوره فهو ولیه. بحار 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 مبارزه با انحراف های فکری

بحران فکری و فرهنگی، یکی از مهمترین مشکالتی است که پس از رحلت رسول 

ها و مالحظات سیاسی، ی آن عصر، رخ نمود. جریان)ص( برای جامعه اسالم

دست جامعه را از دامان عترت کوتاه ساخت و از میان دو یادگار پیامبر )ص( تنها 

قرآن، منبع و مرجع شناخت احکام و عقاید بشمار آمد. قرآن از نظر ماهیت و 

 محتوای خود، کمبودی نداشت؛ زیرا به تصریح وحی: 

[ . ای پیامبر! قرآن را بر تو فرو 1«. ]ءنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیو نزل»

ای که بیانگر حکم و قانون هر چیز باشد. امام علی )ع( فرموده فرستادیم، به گونه

و اعلموا انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقة و ال الحد قبل القرآن من »است: 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

قرآن )فهم و تدبر در حقایق آن( هیچ کس [ . هان! بدانید که با داشتن 2« ]غنی...

نیازی نخواهد را نیازی باقی نخواهد ماند و بدون قرآن، هیچ کس به غنا و بی

ها ها، نشانگر کمال قرآن و کفایت آن برای هدایت و راهیابی انسانرسید. این بیان

به معارف الهی و وظایف شرعی است، اما پذیرش و فهم این حقیقت بدان معنا 

نگر الزم نداشته باشد. شواهد تاریخی ت که قرآن، معلم و مفسری ویژه و ژرفنیس

های جامعه پس از رحلت رسول خدا )ص( خود دلیلی روشن بر نیاز امت و عینیت

 اسالمی به معلم و مربی الهی است. 

های فکری و عقیدتی ی خوارج، بحرانهایی چون اندیشهپیدایش ارتدادها و اندیشه

های متباین و چه بسا متضاد کالمی، همه و ها و نحلهو تفسیر به رأیها و بدعت

ها برای فهم معارف قرآن و استنباط احکام و عقیده از همه گواه نارسانی دانش توده

 آن است. 

ی غنا و کمال قرآن آوردیم، در بیانی علی )ع( که هم اکنون سخنش را در زمینه

 ای دیگر از حقیقت را تبیین کرده است. هدیگر پرده از این راز برداشته و گوش

آن حضرت پس از فراخواندن مردم به پیروی از نگاهبانان راستین، نسبت به 

 ی میان مردم، هشدار داده است. های راهیافتهها و بدعتکجروی

قد خاضوا بحار الفتن، و اخذوا بالبدع دون السنن، و ارز المؤمنون، و نطق »

الشعار و االصحاب، و الخزنة واالبواب و ال تؤتی البیوت  الضالون المکذبون، نحن

ها، فمن اتاها من غیر ابوابها سمی سارقا، فیهم کرائم القرآن، و هم االمن ابواب

[ . ... مردمان به 2« ]کنوز الرحمن، ان نطقوا صدقوا، و ان صمتوا لم یسبقوا...

های راستین پیامبر ه و سنتها را گرفتاند، بدعتها فرو شدهها و آشوبدریای فتنه

اند، مؤمنان منزوی گشته و گمراهان دروغپرداز به سخن )ص( را رها کرده

ای آراسته و برای پیامبر، اند. ما )اهل بیت( هستیم که بر قامت دین، جامهآمده

داران )اسرار و معارف الهی( و درهای علم و عملیم ایم. ما خزانهاصحابی شایسته

ای باید از درهای آن وارد شد، و آنان که از راهی دیگر به خانه [ به هر خانه6]

های یاد شده در قرآن بر اهل بیت ها و کرامتشوند، ارزشدر آیند، دزد خوانده می

های خدایند، اگر لب به منطبق است و در سیمای آنان متجلی است. آنان گنجینه

ند، کسی به حق بر آنان ای سکوت کنسخن گشایند، راست گویند و اگر در زمینه

 پیشی نگیرد. 

ها را، پیروی از اهل بیت علی )ع( در این بیان تنها راه حل زدایش انحراف

 السالم در فهم معارف قرآن و دین دانسته است. علیهم

های ها و مالکی متکی به ظواهر قرآن، چون از شیوهبر این اساس، جامعه
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آن برخوردار نبود، در حقیقت از محتوا صحیحی برای استنباط احکام و معارف قر

 و پیام اهداف قرآن نیز دور گشت. 

اکنون امام باقر )ع( در زمانی که افزون بر نیم قرن از رحلت رسول اکرم )ص( 

تا با  یابدهای فکری و عقیدتی، شدت بیشتری یافته است، مجال میگذشته و تنش

 دازد. ها بپری عظیم درسی به تصحیح اندیشهتشکیل حوزه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 81[ النحل / 1]

 . 125ی البالغه، خطبه[ نهج2]

 . 152ی البالغه، خطبه[ نهج2]

أنا مدینة »ای دارد به بیان پیامبر )ص( که فرمود: شاره[ این سخن علی )ع( ا6]

 «.العلم و علی بابها، فمن اراد المدینة فلیرتها من بابها

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 مبارزه با اندیشه خوارج

ضعیف شدند، ولی با گذشت زمان به خوارج گرچه پس از جنگ نهروان به شدت ت

های اجتماعی ها و حرکتتجدید قوا پرداخته و هوادارانی یافته و بعدها به شورش

 دامن زدند. 

ها های منحرف، موضعگیریهای رویارویی امام باقر )ع( با اندیشهیکی از میدان

 های آن حضرت در رویارویی با عقاید و مشی خوارج بود. و روشنگری

[ باید گفت: 1فرمود: به این گروه مارقه ]باقر )ع( در برخی از تعالیم خود میامام 

ها سر در فرمان او داشتید و در چرا از علی )ع( جدا شدید، با این که شما مدت

ی تقرب شما را به خداوند، فراهم رکابش جنگیدید و نصرت و یاری وی زمینه

 آورد. می

ع( در دین خدا حکم کرده است )یعنی در جنگ ها خواهند گفت: امیرالمؤمنین )آن

بایست شرعا حکمیت را با معاویه حکمیت را پذیرفته است در حالی که نمی

بپذیرد(. به آنان باید گفت: خداوند در شریعت پیامبر حکمیت را پذیرفته و آن را به 

کما فابعثوا حکما من اهله و ح»دو مرد از بندگانش وانهاده است. آنجا که فرموده: 
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[ . هرگاه میان زن و شوهر 2«. ]من اهلها ان یریدا اصالحا یوفق هللا بینهما

ی ایجاد سازش و اختالفی رخ نمود که احتمال دارد به جدایی منتهی شود، به انگیزه

ها، یک مرد از جانب شوهر و یک مرد از جانب زن به عنوان همدلی میان آن

د، خدا آنان را توفیق عطا کند. از سوی حکم فرستاده شوند تا اگر بنای اصالح باش

قریظه برای حکمیت، سعد بن معاذ را دیگر، رسول خدا )ص( در جریان بنی

برگزید و او به آن چه مورد امضا و پذیرش خداوند بود، حکم کرد. به خوارج باید 

دانید که وقتی امیرالمؤمنین )ع( حکمیت را پذیرفت به افرادی که گفت: آیا شما نمی

ی آنان نهاده شده بود فرمان داد تا بر اساس قرآن حکم کنند و از یت بر عهدهحکم

حکم خداوند فراتر نروند و شرط کرد که اگر حکم آنان خالف قرآن باشد، آن را 

نخواهد پذیرفت؟ زمانی که کار حکمیت علیه علی )ع( تمام شد، برخی به آن 

حکم کرد! امیرالمؤمنین حضرت گفتند: کسی را برخود حکم ساختی که علیه تو 

)ع( در پاسخ گفت: من به حکمیت کتاب خدا تن دادم، نه به حکمیت یک فرد تا 

نظر شخصی خودش را اعمال کند. اکنون باید به خوارج گفت که در کجای این 

شود! با این که آن حضرت بصراحت حکمیت، انحراف از حکم قرآن دیده می

 [ . 2کند. ]د میاعالم کرد که: حکم مخالفت قرآن را ر

در روایتی دیگر آمده است: فردی از خوارج مدعی بود که علی )ع( در جنگ 

گفت اگر بدانم که نهروان به خاطر کشتن خوارج، گرفتار ظلم شده است. وی می

ی زمین کسی هست که برای من ظالم نبودن علی )ع( را ثابت کند به در پهنه

میان فرزندان علی )ع( شخصی چون  سویش خواهم شتافت. به او گفتند که از

 تواند تو را پاسخ دهد. ابوجعفر، محمد بن علی می

وی که از سردمداران خوارج بود، گروهی از بزرگان یارانش را گرد آورد و به 

 اند.حضور امام باقر )ع( رسید. به امام باقر )ع( گفته شد اینان برای مناظره آمده

ردا بیایند. فردای آن روز، امام باقر )ع( حضرت فرمود اکنون باز گردند و ف

فرزندان مهاجر و انصار را گرد آورد و گروه خوارج نیز حضور یافتند. امام باقر 

)ع( با حمد و ستایش خداوند، سخن آغاز کرد و پس از شهادت به وحدانیت خداوند 

 و رسالت پیامبر اکرم )ص( فرمود: سپاس خدای را که با اعطای نبوت به پیامبر

اکرم، ما خاندان را کرامت بخشید و والیت خویش را به ما اختصاص داد. ای 

فرزندان مهاجر و انصار! در میان شما هر کس فضیلتی از امیرالمؤمنین علی )ع( 

 داند، بر جای ایستد و آن را باز گوید. می

 ها ایراد کردند. حاضران هر یک ایستادند و در فضیلت علی )ع( سخن

و فضایی که امام باقر )ع( پدید آورد آن مرد که بزرگ خوارج آن  با این زمینه
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های علی )ع( آمد، از جای برخاست و گفت: من فضایل و ارزشمحفل بشمار می

ها مربوط به دانم، ولی اینهای فزونتری را میرا بیش از این جمع آگاهم و روایت

ش حکمیت کافر نشده زمانی است که علی )ع( هنوز حکمیت را نپذیرفته، با پذیر

بود. سخن در فضایل علی )ع( به حدیث خیبر رسید، آنجا که پیامبر )ص( فرمود: 

ال عطین الرایة غدا رجال یحب هللا و رسوله و یحبه هللا و رسوله، کرارا غیر »

 «. فرار، ال یرجع حتی یفتح هللا علی یدیه

دارد و خدا و  فردا، پرچم را به فردی خواهم سپرد که خدا و رسول را دوست

تازد و هرگز از میدان نبرد رسول هم او را دوست دارند. بر دشمن هماره می

گردد مگر با پیروزی و فتح خیبر. در این هنگام گریزد، او از رزم باز نمینمی

 امام باقر )ع( رو به جانب آن مرد کرد و فرمود: 

ست و شکی هم در گویی؟ خارجی گفت: این حدیث حق ای این حدیث چه میدرباره

آن نیست، ولی کفر پس از این مرحله پدید آمد. امام باقر )ع( فرمود: آیا آن روز که 

دانست که او در آینده اهل نهروان را خواهد داشت، میخداوند علی را دوست می

 دانست؟ کشت یا نمی

ه کام، پس ناگزیر باید اقرار کنم دانست، کافر شدهمرد گفت: اگر بگویم خدا نمی

دانسته است. امام باقر )ع( فرمود: آیا محبت خدا به علی )ع( از آن خداوند می

کرده یا به خاطر عصیان و جهت بوده که وی در خط اطاعت خدا حرکت می

نافرمانی بوده است! مرد گفت: بدیهی است که دوستی خداوند نسبت به 

ه عصیان و امیرالمؤمنین علی )ع( از جهت اطاعت و بندگی وی بوده است ن

نافرمانی. )در نتیجه محبت خداوندبه علی )ع( بیانگر این است که علی )ع( تا پایان 

عمر در راه اطاعت خدا گام نهاده و هرگز از مسیر رضای او بیرون نرفته است و 

ی الهی او بوده است(. سخن که به اینجا رسید، امام باقر )ع( رو آنچه کرده وظیفه

د: اکنون تو در میدان مناظره مغلوب شدی، از جای برخیز به آن مرد کرده و فرمو

ای از قرآن را که بیانگر آشکار و مجلس را ترک کن. مرد از جای برخاست و آیه

هللا اعلم حیث یجعل »کرد و اظهار داشت: گشتن حق برای او بود زمزمه می

 [ . 6« ]رسالته

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

به گروه خوارج اطالق شده است؛ زیرا آنان از زیر بار بیعت خود با « مارقه[ »1]

ی ایشان ی شقشقیه به این جهت دربارهعلی )ع( خارج شدند، و علی )ع( در خطبه
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 . 2ی البالغه، خطبهنهج«. رقت اخریو م»گفت: 

 . 25[ نساء / 2]

 . 226/  2[ احتجاج طبرسی 2]

 . 24/  21؛ بحار 261/  8[ الکافی 6]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 مبارزه با توهمات قدریه و جبریه

وران و معارف اسالمی که از دیر زمان، ذهن اندیشه انگیزاز جمله مسایل بحث

 انگیخته، مسرله جبر و اختیار است. های مختلف بر میحتی عامیان را به پرسش

در قرآن که محور تعالیم اسالمی است از یک سو حاکمیت مطلق الهی بر تمامی 

 ابعاد و زوایای هستی به انسان یادآوری شده است، و از سوی دیگر اعمال و

ی زندگی و در میدان کفر و ایمان، عمل خود آنان موضعگیری آدمیان در صحنه

 بشمار آمده است. 

[ . خواست، خواست 1«. ]ما شاء هللا ال قوة اال باهلل»خوانیم: در برخی آیات می

و ما تشاؤون اال ان یشاء »خدا است و نیرویی جز به اتکای خدا وجود ندارد. 

تضل بها من »خواهید مگر این که خداوند بخواهد. را نمی[ . شما چیزی 2« ]هللا...

ی آیات [ . خداوند آن کس را که بخواهد به وسیله2«. ]تشاء و تهدی بها من تشاء

کند. و از سوی دیگر سازد و هر آن کس را که بخواهد هدایت میقرآن گمراه می

 خوانیم: در بعضی از آیات می

[ . هر ناگواری که به شما 6« ]ایدیکم... و ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت»

و لتجزی کل نفس بما کسبت و هم ال »ی دستاوردهای خود شما است. برسد، نتیجه

ی آن چه خود کسب کرده و انجام داده است [ . هر فردی به وسیله5«. ]یظلمون

و ال تزر وازرة وزر »شود و آدمیان مورد ستم واقع نخواهند شد. مجازات می

[ . در نظام داوری حق، هیچ کس سنگینی بار دیگری را بر دوش 4]«. اخری

کشد. هر یک از این دو دسته آیات، بیانگر بعدی از معرفت جامع دینی است، و نمی

نظر به تبین حقیقتی خاص دارد و در صورتی که جایگاه هر یک از این آیات 

ه گر نادیده انگاشتی دیشناخته نشود، مثال یک دسته مورد توجه قرار گیرد و دسته

گراید، چنان که در صدر شده، یا توجیه و ترویل شود، معرفت دینی به انحراف می
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اسالم، دورماندگان از مکتب اهل بیت )ع( به دلیل عدم آشنایی کامل با منطق وحی 

های آن، ی جمع میان پیامی آیات قرآن و ناآگاهی از شیوهو عدم تسلط بر مجموعه

کامل!  ای به تفویضفریط شدند، گروهی به جبر گراییدند و دستهگرفتار افراط و ت

های فکری هر چند در عصر امام صادق )ع( اوج بیشتری یافت، ولی این جریان

ی های آن در عصر امام باقر )ع( نمایان شد. امام باقر )ع( در رد نظریهخیزش

یش از آن فرمود: لطف و رحمت الهی به خلق، بجبر مطلق و اختیار مطلق می

است که آنان را به انجام گناهان مجبور سازد، و سپس ایشان را به خاطر کارهایی 

اند عذاب کند! از سوی دیگر خداوند قاهرتر و نیرومندتر از که به اجبار انجام داده

آن است که چیزی را اراده کند و تحقق نیابد. از آن حضرت سؤال شد که مگر 

ومی وجود دارد؟ امام باقر )ع( فرمود: آری میان میان جبر و اختیار، جایگاه س

[ . راوی 2ها و زمین هست. ]تر از فضای آسمانجبر و اختیار مجالسی گسترده

 حدیث همانند این بیان را به امام صادق )ع( نیز نسبت داده است. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 21[ کهف / 1]

 . 81؛ تکویر / 24[ انسان / 2]

 . 155[ اعراف / 2]

 . 24[ شوری / 6]

 . 22[ جاثیه / 5]

 . 18؛ فاطر / 21؛ زمر / 15؛ اسراء / 146[ انعام / 4]

ان هللا ارحم بخلقه من ان یجبر خلقه علی  جعفر و ابی عبدهللا )ع( قاال:[ عن ابی2]

الذنوب ثم یعذبهم علیها و هللا اعز من ان یرید امرا فال یکون، قال: فسئال )ع( هل 

بین الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قاال: نعم اوسع مما بین السماء و االرض. اصول کافی 

 . 1/ باب الجبر و القدر، حدیث  1

در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت 

 . 1225چاپ دوم 

 موضع گیری علیه دروغپردازان
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ی تلخ را به همراه دارد: افراط یا تفریط! ضعف فرهنگ جامعه، همواره دو نتیجه

 داد. این دو آفت در حکومت امویان و مروانیان، جامعه را بشدت رنج می

شگردهای تبلیغی دستگاه حکومتی، از خاندان  برخی از مردم تحت ترثیر محیط و

ر گفتند. و درسالت تا آنجا فاصله گرفتند که به ایشان توهین کرده و ناسزا می

ی موضعگیری علیه حکومت و یا مقابل، گروه دیگری از مردم به انگیزه

کردند که های دیگر، در تعظیم جایگاه اهل بیت )ع(،تا بدان جا افراط میانگیزه

 پرداختند. ی معصومین )ع( ناگزیر با آنان به مواجهه و مبارزه میائمه

با توجه به امکانات محدودی که در اختیار امامان )ع( قرار داشت، آنان برای 

های مهمی داشتند و ارتباط با شیعیان و تبیین مواضع حق برای ایشان، دشواری

جسته، شیفتگان عناصر فرصت طلب از این خأل در جهت منافع شخصی خود سود 

کشاندند. در روایتی خاندان رسالت را با روایات ساختگی و دروغ به انحراف می

از امام صادق )ع( هفت تن به عنوان عناصر فرصت طلب و دروغپرداز معرفی 

 اند: شده

حارث  -5ی بربری حمزة بن عماره -6صائد  -2بیان  -2مغیرة بن سعید  -1

[ . در روایتی دیگر از 1ابوالخطاب. ] -2ارث عبدهللا بن عمرو بن ح -4شامی 

، بر علی بن الحسین )ع( دروغ «بیان»امام ابوالحسن الرضا )ع( آمده است: 

بست و خداوند حرارت آهن را به او چشانید و کشته شد. مغیرة بن سعید بر امام می

 [ . 2بست، او نیز کشته شد و به کیفر رسید و... ]باقر )ع( دروغ می

 حکم از امام صادق )ع( نقل کرده است:  هشام بن

السالم( دروغ ورزی بر پدرم )امام باقر علیهمغیرة بن سعید از روی عمد و غرض

ها و روایات آمدند و نوشتهبست. یاران مغیرة در جمع اصحاب امام باقر )ع( میمی

ا مطالب هرساندند، و او در البالی آن نوشتهگرفتند و به مغیره میرا از ایشان می

کرد داد و آنان را امر میافزود و به امام باقر )ع( نسبت میکفرآمیز و باطل را می

تا آن مطالب را به عنوان آرای امام در میان شیعه رواج دهند. پس آن چه از 

های مغیرة بن سعید مطالب آمیخته به غلو در روایات امام باقر دیده شود، افزوده

از وجود چنین عناصر ناسالمی، کامال آگاهی داشت و  [ . امام باقر )ع(2است. ]

 پرداخت. های ایشان میی آنان و انکار بافتهدر هر فرصت به افشای چهره

دانید مغیرة مانند کیست؟ مغیره مانند بلعم فرمود: آیا میی مغیرة میوی درباره

ان تبعه الشیطالذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فا»است که خداوند در حق وی فرمود: 

[ ما آیات خود را به او عطا کردیم ولی او به عصیان گرایید 6« ]فکان من الغاوین
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[ . از این 5ی گمراهان جهان قرار گرفت. ]و پیرو شیطان گشت و در زمره

شود که مغیرة در آغاز گمراه نبوده، بلکه در جمع شیعه روایت استفاده می

ی ل بعد گرفتار کجروی و غلو شده و فرقهجایگاهی ارزشمند داشته، ولی در مراح

ی خداوند قائل به تجسیم بود و مغیریه را بنیان نهاده است. مغیرة بن سعید، درباره

اند که بعد از ی او گفته[ . درباره4گفت. ]ی علی )ع( میسخنان غلوآمیز درباره

« بیان[ . »2وفات امام باقر )ع(، مدعی امامت شد و بعدها ادعای نبوت نیز کرد. ]

اند که به الوهیت علی ی وی گفتههای افراطگر و غالی است. دربارهاز دیگر چهره

طالب )ع( و حسن بن علی )ع( و حسین بن علی )ع( و محمد بن حنفیه و بن ابی

ان هذا بی»ی سپس ابوهاشم )فرزند محمد بن حنفیه( قائل بوده، و خود را مصداق آیه

. او تا بدان جا به انحراف گراییده که برای خویش  [8دانسته است. ]می« للناس

ی او فرمود: [ . امام باقر )ع( درباره1مدعی نبوت و رسالت نیز شده است. ]

[ را زیرا وی بر پدرم )علی بن الحسین، 14خداوند لعنت کند بیان تبان ]»

دهم که پدرم )علی بن بست. من شهادت میالسالم( دروغ میالعابدین علیهزین

[ . در روایتی دیگر از امام باقر )ع( این سخن 11ی صالح خدا بود. ]الحسین( بنده

م. جوینقل شده است: خداوندا! من از مغیرة بن سعید و بیان به درگاه تو تبری می

ی بربری، از دیگر منحرفانی است که تحت لوای اعتقاد به [ . حمزة بن عماره12]

ها پرداخته است. او از اهل مدینه بود و ندیشهامامت علی )ع( و ائمه، به تحریف ا

ی الوهیت باال برد، و گروهی از مردم مدینه و کوفه محمد بن حنفیه را تا مرتبه

[ . 12پیرو او شدند. امام باقر )ع( از او تبری جسته و وی را لعنت کرده است. ]

با  ابومنصور عجلی، افراطگر و منحرف دیگری است که در عصر امام باقر )ع(

افکار غلوآمیز و آرای ساختگی خود، پیروانی برای خویش گرد آورد که با نام 

[ شهرت یافتند. امام باقر )ع( ابومنصور را به طور 16« ]کسفیه»یا « منصوریه»

رسمی طرد نمود، ولی وی پس از وفات آن حضرت مدعی شد که امامت از امام 

افترازنندگان به ائمه، خطوط  [ . غالیان و15باقر )ع( به وی منتقل شده است ]

 اند. کردهمختلفی را دنبال می

اند تا امام باقر )ع( را کردههای سیاسی، تالش میبرخی از آنان در پی انگیزه

کنند فرمود: گمان میمهدی موعود معرفی کنند. ولی امام باقر )ع( در رد آنان می

ترم تا به آنچه ایشان که من مهدی موعودم، ولی من به پایان عمر خویش نزدیک

 [ . 14خوانند. ]مدعی هستند و مردم را به آن می

ها، راه تندروی و غلو را در امر والیت و مقام ائمه در گروهی دیگر از این گروه
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 فرمود: پیش گرفته بودند که امام باقر در رد ایشان می

ما شوند و به شای گروه شیعیان! خط میانه باشید تا تندروان از تندروی خویش نادم 

 اقتدا نمایند، و جویندگان راه و حقیقت به شما ملحق گردند. 

فردی از انصار به امام عرض کرد: تندروان و غالیان چه کسانی هستند؟ امام 

فرمود: غالی و تندرو آن کسانی هستند که به ما اوصاف و عناوین و مقاماتی را 

ایم. آنان از ما قایل نشده دهند که خودمان آن اوصاف را برای خویشنسبت می

نیستند و ما هم از ایشان نیستیم... سپس آن حضرت چنین ادامه داد: به خدا سوگند، 

ما از سوی خدا برائت و آزادی مطلق به همراه نداریم، و میان ما و خدا 

خویشاوندی نیست، و بر خداوند حجت و دلیلی در ترک تکلیف و وظایف نخواهیم 

ی اطاعت و بندگی او. پس هر جوییم، مگر به وسیلهتقرب نمی داشت. ما به خداوند

یک از شما که مطیع خداوند باشد، والیت و محبت ما به حال او ثمربخش است، و 

کسی که اهل معصیت باشد، والیت ما سودی به حالش نخواهد داشت. هان، دور 

 [ . 12ی غالیان! ]باشید از گول زدن خویش و گول خوردن به وسیله

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 562، حدیث 242/  6[ اختیار معرفة الرجال، جزء 1]

 . 566[ همان، حدیث / 2]

 . 642، حدیث 225/  2[ اختیار معرفة الرجال، جزء 2]

 . 125[ اعراف / 6]

 64؛ بحار 644، حدیث 228؛ اختیار معرفة الرجال 62/  2[ تفسیر العیاشی 5]

 /222 . 

 . 241-242/  6؛ الکامل فی التاریخ 654/  5[ تاریخ طبری 4]

 . 16-12/  2[ الفصل فی الملل و األهواء و النحل 2]

 . 241/  6 ؛ الکامل فی التاریخ652/  5[ تاریخ طبری 8]

 . 26[ فرق الشیعة 1]

 به معنای عالف و کاه فروش است. « تبان[ »14]

 . 241[ اختیار معرفة الرجال 11]

 . 222/  5سعد [ طبقات ابن12]

 . 28-22[ فرق الشیعة 12]

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

ان علیا هو الکسف الساقط من »گفتند: نامیده شدند، چون می« کسفیه[ »16]

 «. السماء

 . 16/  2الفصل فی الملل واالهواء و النحل ؛ 28[ فرق الشیعة 15]

 . 252/  15عساکر ؛ تاریخ ابن642/  6[ سیر اعالم النبالء 14]

 . 25/  2[ اصول کافی 12]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 بخدا« روح»و انتساب « یداهلل»معنای 

[ از امام باقر )ع( 1« ]یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی»ی آیهدر تفسیر 

 که خداوند به خویش نسبت داده، چیست؟ « دست»سؤال شد، منظور از 

فرماید: در کالم عرب به معنای قوت و عظمت است. خداوند می« ید»امام فرمود: 

بر افراشتیم؛ چه، در  [ یعنی آسمان را با قدرت و نیرو2؛ ]«والسماء بنیناها برید»

[ . 2روح، نیز به معنای قوت و نیروی امداگر است.. ]« و ایدهم بروح منه»ی آیه

امام )ع( « در آدم، از روح خود دمیدم»فرماید: در تفسیر این کالم الهی که می

[ . و در بیانی دیگر امام 6، قدرت است. ]«روح»همین بیان را آوره که مراد از 

روحی است که او انتخاب کرده و برگزیده و « روح خدا»د از فرموده است: مرا

[ 5آفریده است و آن را به خود نسبت داده و بر تمامی ارواح برتری بخشیده است ]

 روح»گردد، و آن این است که . پیام این دو بیان، به یک حقیقت مشترک باز می

ا خداوند جزء به معنای چیزی که از وجود خدا جدا شده باشد نیست؛ زیر« خدا

 ندارد. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 25[ ص / 1]

 . 62[ ذاریات / 2]

 . 46/  6یر برهان ، و نظیر آن در تفس212/  2[ سیرة االئمة االثنی عشر 2]

 . 122[ توحید صدوق / 6]

 . 124[ همان 5]
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منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 مبارزه با قیاس در میدان اجتهاد

بینی و سازگاری آن با نیازها و شرایط گوناگونی است که رمز بقای دین در واقع

 نماید. ها، یکی پس از دیگری رخ میندگی نسلدر طول ز

تواند در بستر تاریخ تداوم یابد، که قادر به حل شریعت و مکتب، آن گاه می

 های عقیدتی و عملی مردم باشد. معضالت اجتماعی و پاسخگو به پرسش

مبانی عقیدتی، همواره ثابت و غیر متغیرند و نیازمند دقت و تالش برای فهم هر 

های عملی و قوانین دستوری دین، با این که متکی بر ر آن، اما برنامهچه عمیقت

های واقعی است، ولی از آن جا که موضوعات خارجی و مسایل مستحدث مالک

در زندگی جوامع، همواره متحول و متغیر است. شناخت حکم هر حادثه نیازمند 

به خدا و شریعت،  هاباشد. استنباط احکام و نسبت دادن آناجتهاد و استنباط می

ی کاری است سنگین و خطر آفرین؛ زیرا همان گونه که حیات دین در صحنه

باشد، از سوی دیگر، اجتهاد نادرست و نسبت ها، مبتنی بر اجتهاد میزندگی انسان

ی زوال و نابودی دین خواهد دادن احکام منحط و غیرواقعی به شریعت، خود مایه

 بود. 

ی دینی، همانند نقش طبابت و پزشکان در در جامعهنقش اجتهاد و مجتهدان 

ها در پیش ی بشری است. اگر طبیبان راه درستی را در مداوای بیماریجامعه

گیرند، عمل آنان شفابخش و سازنده است، ولی اگر راه نادرست و داروهای 

شدت  ننامناسبی را تجویز نمایند، نه تنها بیماران بهبود نیافته که چه بسا بیماری آنا

 یابد. می

ی فقیهان و مجتهدان نیز در صدد پاسخگویی به مسایل جدید و مورد ابتالی جامعه

ی های غلط پیروی کنند، چهرهها و شیوهخویشند، و چنانچه در این کار از مالک

اند. پس از رحلت رسول خدا دین را مخدوش و نظام عملی آن را معیوب ساخته

ی اسالمی، اجتهاد و شناخت احکام بر اساس امعه)ص(، یکی از نیازهای مبرم ج

 قرآن و سنت رسول هللا )ص( بود. 

 بینی این امر و معرفیما در مطالب قبل یادآور شدیم که پیامبر اسالم )ص( با پیش

ی جهان علی )ع( به عنوان مبین احکام و مفسر قرآن، در جهت رفع نیازهای آینده

آنان که علی )ع( را نخست از میدان سیاست و اسالم، گام اساسی را برداشت، ولی 
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ها به دنبال آن از مرجعیت دینی و فکری منزوی ساختند، در میدان عمل با بن بست

مواجه شده و دست به کار اجتهاد شدند، اما اجتهادی که با روح دین سازگار نبود و 

 شرایط الزم را در بر نداشت. 

در استنباط احکام، از جمله مشکالتی به کارگیری قیاس و استحسان و فهم شخصی 

ی معصومین )ع( را به عنوان عالمان بود که در امر اجتهاد رخ نمود، و ائمه

ی علمی را به رهیافتن واقعی دین و وارثان علم پیامبر )ص(، واداشت تا جامعه

 انحراف در فهم احکام هشدار دهند. 

)ع(، به ویژه امام باقر )ع(  ی تعلیمات ائمهبر این اساس، یکی از محورهای عمده

 و امام صادق )ع(، زدایش قیاس و استحسان از محیط فقاهت و اجتهاد بود. 

ان السنة ال تقاس، و کیف تقاس السنة و »فرمود: امام باقر )ع( در این زمینه می

[ . سنت و احکام شرعی از طریق 1«. ]الحائض تقضی الصیام و ال تقضی الصلوة

توان قیاس را مالک قرار داد، با این که زن یست، چگونه میقیاس قابل شناخت ن

بایست روزه را قضا کند، ولی قضای نماز بر او حایض پس از دوران حیض می

 واجب نیست. در سخنی دیگر به زراره سفارش فرموده است: 

یا زرارة ایاک و اصحاب القیاس فی الدین، فانهم ترکوا علم ما وکلوا به و تکلفوا »

 [ . 2«. ]کفوه، یترولون األخبار و یکذبون علی هللا عزوجل...ماقد 

اند، دوری گزین؛ زیرا آنان ای زراره! از کسانی که در کار دین به قیاس پرداخته

بایست فرا گیرند، کنار نهاده و اند، آن چه را میاز قلمرو تکلیف خود تجاوز کرده

ست، روایات را به ذوق خود تجزیه ها وانهاده نشده ااند که به آنبه چیزی پرداخته

 بندند. کنند و بر خدا دروغ میو تحلیل کرده و ترویل می

ادنی الشرک ان یبتدع الرجل رأیا فیحب علیه و »فرمود: و نیز امام باقر )ع( می

 [ . 2« ]یبغض علیه

ای را از پیش خود )و بدون ی شرک این است که شخص نظریهکمترین مرتبه

ها قرار دهد. ن نهد و همان نظر را مالک حب و بغض و داوریحجت شرعی( بنیا

محمد بن طیار از اصحاب امام باقر )ع( گوید: قال لی ابوجعفر )ع(: تخاصم 

ء، اال قلت فیه شیئا؟ قلت: نعم، قال: الناس؟ قلت: نعم. قال: و ال یسرلونک عن شی

تو با مردم به بحث [ . امام باقر )ع( به من فرمود: آیا 6فرین باب الرد اذا؟ ]

پرسند، تو به هر حال پردازی؟ گفتم: بلی. امام )ع( فرمود: آیا هر چه از تو میمی

کنی؟ گفتم: بلی. امام )ع( فرمود: پس در چه زمینه پاسخی در قبال آن ارائه می

السالم( ارجاع سکوت کرده و علم و دانش واقعی آن را به اهلش )اهل بیت علیهم

یان، امام )ع( به محمد بن طیار یادآور شده است که هیچ فردی دهی! در این بمی
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تواند به اتکای رأی ای فرض کند که میجز معصومین )ع( نباید خود را در مرحله

ها را پاسخ دهد، و آن جا که نتوانست به تمثیل و ی پرسشی خود همهو اندیشه

ه و های پیچید، زمینهتشبیه و قیاس متکی گردد! بلکه همواره در مسایل مورد ابتال

مبهمی وجود دارد که علم آن صرفا در اختیار مفسران واقعی قرآن و اهل بیت 

 رسالت است و باید به آنان رجوع کرد. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 248/  2؛ بحار 216[ المحاسن، باب المقائیس و الرأی 1]

 . 241/  2[ بحار 2]

 . 246/  2[ همان 2]

 . 246/  2[ همان 6]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 معنای پرستیدن خاص و خالص خدا

فرماید: السالم در مورد فرمایش خدای متعال که میگوید: از امام باقر علیهزراره 

پرسیدم، و این که « ی شرک، خدا را بپرستیدخاص و خالص و بی هیچ شائبه»

حنیفیه چیست؟ حضرت فرمود: آن همان فطرت و سرشتی است که خداوند مردم 

 نیست. فرمود: خداوند آنهای خدا دگرگونی و تبدیلی را بر آن آفرید، و برای آفریده

و ای »فرماید: را بر شناخت آفرید. زراره گوید: و از معنی فرمایش خدا که می

رسول ما! بیاد آر هنگامی را که پروردگار تو از پشت و صلب فرزندان آدم، ذریه 

 پرسیدم؟ « آنها را برگرفت

ت متولد حضرت فرمود: خداوند از کمر حضرت آدم فرزندانی را که تا روز قیام

شوند مانند ذره بیرون آورد پس خود را به آنها شناسانید و احسان خود را به آنها می

شناخت. حضرت نشان داد، و اگر غیر از این بود، کسی پروردگار خود را نمی

فرماید: هر مولودی بر اساس فرمود: پیامبر خدا صلی هللا علیه و آله و سلم می

شود، یعنی شناخت این که متولد می -و معرفت یعنی بر شناخت  -فطرت و سرشت 

و »فرماید: خدای متعال آفریدگار اوست، فرمایش خدا در قرآن نیز این است که می

 «.گویند: خدااگر از آنها بپرسی: چه کسی آسمانها و زمین را آفریده، هر آینه می
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حنفاء هلل السالم قال: سرلته عن قول هللا عزوجل: )عن زرارة عن أبی جعفر علیه

 [ و عن الحنیفیة. 1غیر مشرکین به( ]

 فقال: هی الفطرة التی فطر الناس علیها، ال تبدیل لخلق هللا. 

قال: فطرهم هللا علی المعرفة. قال زرارة، و سرلته عن قول هللا: )و اذ أخذ ربک من 

[ اآلیة. قال: أخرج من ظهر آدم ذریته الی یوم 2بنی آدم من ظهورهم ذریتهم(. ]

لقیامة فخرجوا کالذر، فعرفهم و أراهم صنعه. و لوال ذلک لم یعرف أحد ربه. و ا

نی یع -قال: قال رسول هللا صلی هللا علیه و آله و سلم: کل مولد یولد علی الفطرة 

برن هللا عزوجل و خالقه، فذلک قوله: )و لئن سرلتهم من خلق  -علی المعرفة 

 . [6[ ]2السماوات و األرض لیقولن هللا( ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 21[ الحج: 1]

 . 122[ األعراف: 2]

 ، عن التوحید. 11ح  221ص  2[ بحاراألنوار: ج 2]

 . 28[ الزمر: 6]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخپرسشمنبع: 

1284. 

 «و در او از روح خویش دمیدم» معنی 

السالم در مورد فرمایش خدای متعال که محمد بن مسلم گوید: از امام باقر علیه

 پرسیدم؟ « و در او از روح خویش دمیدم»فرماید: می

د اختیار فرموده و برگزیده و آفریده و بر حضرت فرمود: روحی است که خداون

ی روحها برتری داده، پس امر فرمود ذات خویش نسبت داده است، و آن را بر همه

 السالم دمیده شود. السالم شود پس جزئی از آن در آدم علیهکه وارد کالبد آدم علیه

سلم قال: عمیر، عن ابن اذینة، عن محمد بن مأبی، عن علی، عن أبیه، عن ابن أبی

 [ . 1السالم عن قول هللا عزوجل: )و نفخت فیه من روحی(. ]سرلت أبا جعفر علیه

قال: روح اختاره هللا و اصطفاه و خلقه و أضافه الی نفسه، و فضله علی جمیع 

 السالم. األرواح االمر فنفخ منه فی آدم علیه
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 [ . 2حمزة العلوی، عن علی، عن أبیه )مثله( ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 ، عن معانی األخبار. 2ح  11ص  6[ بحاراألنوار: ج 1]

 ، عن معانی األخبار. 2ح  11ص  6[ بحاراألنوار: ج 2]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم و پاسخهای مردم منبع: پرسش

1284. 

 «و روحی )شایسته( از طرف او بود»معنای 

السالم در مورد فرمایش خداوند که حمران بن اعین گوید: از امام باقر علیه

 پرسیدم. « و روحی )شایسته( از طرف او بود»فرماید: می

حضرت فرمود: روح آفریده شده است، خداوند آن را به حکمت خویش در آدم و 

 عیسی علیهماالسالم آفریده است. 

السالم عن قول هللا عزوجل: )و روح منه(. حمران بن أعین قال: سرلت أباجعفر علیه

[1 . ] 

 [ . 2قال: هی مخلوقة خلقها هللا بحکمته فی آدم و فی عیسی علیهماالسالم. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 121[ النساء: 1]

 ، عن االحتجاج. 6ج  12ص  6[ بحاراألنوار: ج 2]

قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم  های امام باقر؛ احمدهای مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 معنای نشان دادن ملکوت به ابراهیم

السالم در مورد معنی فرمایش خداوند متعال که جابر گوید: از امام باقر علیه

و همچنین ما به ابراهیم ملکوت و باطن آسمانها و زمین را نشان و »فرماید: می

 سؤال کردم. « ارائه دادیم
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به پایین انداخته بودم، حضرت دست مبارک خود را باال جابر گوید: من سرم را 

گرفت، سپس رو به من کرد و فرمود: سر خود را باال بگیر، من سرم را بلند 

کردم، و به سقف اتاق نگاه کردم که ناگاه شکافته شد تا این که چشم من به نوری 

کرد، افتاد. حضرت فرمود: حضرت ابراهیم درخشان که چشم مرا خیره می

السالم ملکوت آسمانها و زمین را این گونه دید. حضرت به من فرمود: سر لیهع

خود را پایین انداز، من سرم را پایین انداختم. آنگاه به من فرمود: سر خود را بلند 

 کن، سر خود را بلند کردم دیدم سقف اتاق به همان حال اولش است. 

ا از اتاقی که بودیم به جابر گوید: سپس حضرت دست مرا گرفت و برخاست و مر

اتاق دیگری برد، حضرت لباسهای خود را عوض کرد و لباس دیگری پوشید، 

سپس به من فرمود: چشم خودت را ببند، من چشمانم را بستم، و به من فرمود: 

 دانی در کجا هستی؟ چشمت را باز نکن، ساعتی گذشت فرمود: می

 عرض کردم: نه، قربانت گردم. 

 ای. ریکی که ذوالقرنین آن را پیمود، قرار گرفتهفرمود: تو در تا

 فرمایید تا چشمم را باز کنم؟ عرض کردم: قربانت گردم؛ آیا اجازه می

 بینی. حضرت فرمود: باز کن، ولی چیزی نمی

چشمم را باز کردم، من در مکان تاریخی بودم که حتی جلو پای خودم را هم 

دانی کجا تاد و به من فرمود: آیا میدیدم، آنگاه مقداری حرکت کرد و ایسنمی

 هستی؟ 

ای که حضرت ای، چشمهی حیات ایستادهعرض کردم: نه. فرمود: در کنار چشمه

خضر از آن نوشید. و از آن عالم خارج شدیم و به عالم دیگری رفتیم و در آنجا 

ها و اهل آن دیدیم، سپس به عالم هیئتی مثل عالم خودمان از جهت بناء و مسکن

ومی مانند عالم اول و دوم رفتیم تا این که به پنج عالم وارد شدیم. جابر گوید: پس س

السالم از آن، حضرت فرمود: این ملکوت زمین بود که حضرت ابراهیم علیه

ی اینها را ندید، بلکه او ملکوت آسمانها را دید که دوازده عالم بود، و هر همه

که از ما از دنیا برود در یکی از این  عالمی مثل هیئتی بود که دیدی، هر امامی

السالم است که در شود، تا این که آخرین آنها حضرت قائم علیهعوالم ساکن می

 شود. عالمی که ما ساکن هستیم، ساکن می

جابر گوید: سپس حضرت رو به من کرد و فرمود: چشم خود را ببند، من چشمم را 

مان اتاقی که بیرون رفته بودیم بستم، حضرت دست مرا گرفت ناگاه دیدم در ه

هستیم، حضرت لباسهای خود را در آورد و لباس اولی را پوشید و بر آن اتاقی که 

بودیم برگشتیم، عرض کردم: فدایت گردم؛ چقدر از روز گذشته است؟ حضرت 
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 فرماید: فرمود: سه ساعت. عالمه مجلسی رحمة هللا: در بیان این حدیث شریف می

ی آن عوالم را ندیده بود، یا یعنی همه« راهیم آنها را ندیده بوداین که حضرت اب»

کرد ندیده بود، و پس از آن دیده بود، این که در موقعی که بر قوم خود احتجاج می

 با نصب بوده است. « األرض»السالم و گویا در قرائت ائمه علیهم

وجل: )و کذلک السالم قال: سرلته عن قول هللا عزعن جابر، عن أبی جعفر علیه

 [ . 1نری ابراهیم ملکوت السماوات و األرض(. ]

قال: فکنت مطرقا الی األرض فرفع یده الی فوق، ثم قال لی: ارفع رأسک، فرفعت 

رأسی فنظرت الی السقف قد انفجر حتی خلص بصری الی نور ساطع حار بصری 

 دونه. 

 . قال: ثم قال لی: رأی ابراهیم ملکوت السماوات و األرض هکذا

 قال لی: أطرق، فرطرقت. 

 ثم قال )لی(: ارفع رأسک، فرفعت رأسی، فاذا السقف علی حاله. 

قال: ثم أخذ بیدی و قام و أخرجنی من البیت الذی کنت فیه و أدخلنی بیتا آخر، فخلع 

 ثیابه التی کانت علیه و لبس ثیابا غیرها. 

ت ک، فلبثثم قال لی: غض بصرک، فغضضت بصری، و قال لی: ال تفتح عین

 ساعة، ثم قال لی: أتدری أین أنت؟ 

 قلت: ال، جعلت فداک. 

 فقال لی: فی الظلمة التی سلکها ذوالقرنین. 

 فقلت له: جعلت فداک؛ أترذن لی أن أفتح عینی؟ قال: لی: افتح، فانک ال تری شیئا. 

ل اففتحت عینی فاذا أنا فی ظلمة ال أبصر فیها موقع قدمی، ثم سار قلیال و وقف. فق

 لی: هل تدری أین أنت؟ 

قلت: ال. قال: أنت واقف علی عین الحیاة التی شرب منها الخضر، و خرجنا من 

ذلک العالم الی عالم آخر فسکلکنا فیه فرأینا کهیئة عالمنا فی بنائه و مساکنه و أهله، 

 ثم خرجنا الی عالم ثالث کهیئة األول و الثانی، حتی وردنا خمسة عوالم. 

: هذه ملکوت األرض و لم یرها ابراهیم، و انما رأی ملکوت السماوات، قال: ثم قال

و هی اثنا عشر عالما کل کهیئة ما رأیت، کلما مضی منا امام سکن أحد هذه العوالم، 

 حتی یکون آخرهم القائم فی عالمنا الذی نحن ساکنوه. 

 تقال: ثم قال لی: غض بصرک، فغضضت بصری، ثم أخذ بیدی فاذا نحن فی البی

الذی خرجنا منه، فنزع تلک الثیاب و لبس الثیاب التی کانت علیه، و عدنا الی 

 مجلسنا، فقلت: جعلت فداک؛ کم مضی من نهار؟ 

 قال: ثالث ساعات. 
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أی کلها، أو فی وقت االحتجاج علی قومه و رآها بعدا، و « و لم یرها ابرهیم»بیان: 

 [ . 2. ]بالنصب« و األرض»السالم: کان فی قرائتهم علیهم

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 25[ األنعام: 1]

 . 2ح  222ص  52[ بحاراألنوار، ج 2]

مد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های امام باقر؛ احهای مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 معنای محدث و رسول و نبی

پرسید: مرا از معنای السالم میاحول گوید: از زراره شنیدم که از امام باقر علیه

 رسول و نبی و محدث آگاه فرما. 

 آید و اوالسالم فرمود: رسول؛ کسی است که جبرئیل رودروی او میامام باقر علیه

بیند آن طوری که گوید. و نبی؛ کسی است که در خواب میسخن میبیند و با او می

السالم دید، و آن طوری که پیغمبر خدا صلی هللا علیه و آله و حضرت ابراهیم علیه

دید، تا این که جبرئیل از سلم پیش از آمدن وحی، از اسباب و عالیم نبوت را می

 جانب خدای با رسالت نزد او آمد. 

نبوت برای حضرت محمد صلی هللا علیه و آله و سلم مهیا شد و هنگامی که اسباب 

رسالت نیز از نزد خدا بر او آمد، جبرئیل نزد او آمد و رودررو با او سخن 

گفت، و برخی از انبیا اسباب نبوت برایش فراهم آمده بود و بدون این که در می

مد و با او سخن آدید که روح )القدس( نزد آنها میبیداری ببیند و در خواب می

 گفت. می

شنود ولی نه در شود و او صدا را میو محدث؛ کسی است که به او خبر داده می

 بیند. کند و نه در خواب میبیداری مشاهده می

فرماید: علما و دانشمندان هللا در بیان این دو حدیث شریف میعالمه مجلسی رحمه

گویند که: فرقی لبته گروهی مینظر دارند، ادر فرق میان رسول و نبی اختالف

 میان آن دو نیست، و گروهی که قائل به فرق هستند: 

برخی گویند: رسول کسی است که عالوه بر معجزه؛ کتاب آسمانی نیز باید به او 

نازل شود، ولی نبی کسی است که کتاب آسمانی بر او نازل نشده و بر کتاب پیغمبر 
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گویند: پیغمبری که دارای معجزه و کتاب  کند. برخی دیگرپیش از خود، دعوت می

شد این رسول است، و کسی که دارای است و با آمدن او شریعت پیشین نسخ می

این صفات نباشد او نبی است. بعضی دیگر گویند: کسی که فرشته به صورت 

آشکار نزد او بیاید و او را امر به دعوت مردم نماید، او رسول است، و کسی که 

بلکه در خواب فرشته را ببیند او نبی است، و این قول رازی و چنین نباشد، 

اند، ی اقوال باطلدیگران است. روشن است که طبق اخبار، غیر از قول اخیر همه

چرا که در روایات تعداد پیغمبران و کتابها آمده، و جز پنج نفر از آنان، ناسخ شرع 

ید شده تری« کافی»ار زیادی از نبودند، پس اعتماد فقط به این روایت است که با اخب

 است. 

السالم من علی بن حسان، عن ابن بکیر، عن زرارة قال: سرلت أباجعفر علیه

 الرسول؟ 

 من النبی؟ من المحدث؟ 

فقال: الرسول؛ الذی یرتیه جبرئیل فیکلمه قبال فیراه کما یری أحدکم صاحبه الذی 

 یکلمه، فهذا الرسول. 

السالم و نحو ما کان یرخذ رسول م نحو رؤیا ابراهیم علیهو النبی؛ الذی یؤتی فی النو

هللا صلی هللا علیه و آله و سلم من السبات اذا أتاه جبرئیل فی النوم، فهکذا النبی، و 

منهم من تجمع له الرسالة و النبوة، فکان رسول هللا رسوال نبیا یرتیه جبرئیل قبال 

 فیکلمه و یراه و یرتیه فی النوم. 

حدث؛ فهو الذی یسمع کالم الملک فیحدثه من غیر أن یراه و من غیر أن و أما الم

 یرتیه فی النوم. 

ابن أبی الخطاب، عن البزنطی، عن حماد بن عثمان، عن زرارة )مثله(. بیان: قال 

 [ . 1الجوهری: السبات: النوم و أصله الراحة. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

، عن بصائر 125، عن المختصر: ص 4ح  224ص  18[ بحاراألنوار: ج 1]

 . 141الدرجات: ص 

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 و منزلت ائمه موقعیت
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روزی امام محمد باقر صلوات هللا و سالمه علیه در جمع عده ای از دوستان و 

 اصحاب خود فرمود: 

من در حیرت و تعجب هستم از کسانی که والیت ما را پذیرفته اند و امامت و 

خالفت ما را قبول کرده اند و معتقد هستند که دستورات ما در تمام امور واجب و 

رات الهی الزم اال جراء می باشد؛ ولی در مرحله عمل سست و همانند دستو

 ضعیف هستند. 

ضعیف است و  -در همه جوانب معنوی و مادی  -و عقیده آن ها نسبت به عمل 

حقوق ما را رعایت نمی کنند و کردار و اعمال خویش را توجیه می نمایند. و فکر 

بی اطالع می باشیم. آیا چنین می کنند که ما از زندگی و از افکار و عقائد آن ها 

افرادی گمان برده اند که خداوند، طاعت عده ای از بندگانش را بر دیگران واجب 

و الزم گردانیده است؟! و این عده نسبت به حوادث و رخ دادهای آسمان و زمین 

بی اطالع و ناآگاه هستند؛ و فکر می کنند که خداوند سبحان علوم و دانش خود را 

شان دریغ و مضایقه نموده است. و ایشان بر این عقیده هستند که ما اهل نسبت به ای

 بیت از آن بی اطالع هستیم!! 

در این هنگام، یکی از افراد حاضر در مجلس به نام حمران، گفت: یا بن رسول 

هللا! آیا آنچه امیرالمؤمنین علی و نیز دو فرزندش حسن و حسین علیهم السالم انجام 

 ه بر سرشان آمد، همه آن ها اراده و خواست خداوند متعال بود؟! دادند و آنچه ک

امام محمد باقر علیه السالم در پاسخ او اظهار داشت: چنانچه آن ها از خداوند 

متعال درخواست می نمودند، دعایشان مستجاب می گردید و خداوند ظلم طاغوتیان 

 را برطرف می ساخت عمر و حکومت ظالمان پایان می یافت. 

ولیکن آنچه ظلم و ستم بر آن ها وارد شد، نه به جهت گناه و معصیت ایشان بود 

که انسان های عادی از درک آن  -بلکه به جهت مصالح و حکمت های دیگری بود 

 . -ناآگاه و عاجزند 

باید تابع مصالح و مقدرات  -اهل بیت عصمت و طهارت و بلکه همه افراد  -و ما 

 [ . 1الهی باشیم.]

 شت ها:پی نو

 . 82، ح 824، ص 2[ الخراج و الجرایح: ج 1]

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 ملکوت آسمان ها و طبقات زمین
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 جابر بن یزید جعفی حکایت کند: 

روزی به محضر شریف حضرت باقرالعلوم علیه السالم شرفیاب شدم و پیرامون 

 آیه قرآن: 

[ . از 1إبراهیم ملکوت السموات واالرض ولیکون من الموقنین ] و کذلک نری

حضرت سؤال کردم که چگونه خداوند متعال، ملکوت آسمان ها را به حضرت 

ابراهیم علیه السالم نشان داد؟ حضرت باقرالعلوم علیه السالم پس از لحظه ای 

ه کن، همین سکوت، دست مبارک خود را بلند نمود و فرمود: ای جابر! باال را نگا

که نگاه کردم متوجه شدم که سقف اطاق شکاف برداشت و نوری شگرف، زمام 

چشمم را به خود خیره ساخت. سپس امام علیه السالم فرمود: حضرت ابراهیم 

ملکوت آسمان و زمین را این چنین مشاهده نمود. و بعد از آن، دستور فرمود: سر 

ی دوباره فرمود: سرت را بلند کن. و خود را پائین بینداز؛ و پس از گذشت لحظه ا

چون سرم را بلند کردم، دیدم که سقف به حالت اول خود بازگشته و اثری از 

شکاف نبود. بعد از آن، حضرت دست مرا گرفت و از آن اتاق به اتاقی دیگر برد 

و لباس هائی را که به تن داشت در آورد و لباسی دیگر پوشید و فرمود: چشم های 

د. هنگامی که چشم هایم را بستم، ساعتی بعد از آن فرمود: می دانی خود را ببن

اکنون کجا هستیم؟ عرضه داشتم: خیر. فرمود: در آن ظلمت و طبقه ای از زمین 

هستیم، که ذوالقرنین در آن راه یافته بود. عرض کردم: اجازه می فرمائی چشم 

زی را نخواهی دید، هایم را بگشایم؟ فرمود: بلی، چشم هایت را باز کن ولی چی

وقتی چشم هایم را باز کردم، ظلمت و تاریکی عجیبی همه جا را فرا گرفته بود، به 

 حدی که حتی جلوی پای خودم را هم نمی دیدم. 

سپس دست مرا گرفت؛ و چون مقداری راه رفتیم فرمود: اکنون می دانی کجا 

هستی، که  هستی؟ گفتم: نمی دانم. فرمود: هم اینک بر سر چشمه آب حیات

حضرت خضر علیه السالم از آن نوشید. و پس از آن، از آنجا حرکت کردیم و به 

طبقه ای دیگر راه یافتیم، که همانند سرزمین و جایگاه زندگی ما انسان ها بود؛ و 

سپس از آن جا به طبقه دیگری قدم نهادیم که همانند طبقه قبلی تاریک و ظلمانی 

 قات زمین را گردش کردیم. بود تا آن که پنج طبقه از طب

آن گاه حضرت باقرالعلوم علیه السالم فرمود: ای جابر! این ملکوت زمین بود، که 

تو دیدی؛ و حضرت ابراهیم علیه السالم آن ها را ندیده بود، بلکه او تنها ملکوت 

 مشاهده کرد.  -که دوازده طبقه می باشد  -آسمان ها را 

 -صلوات هللا علیهم  -هل بیت عصمت و طهارت بعد از آن فرمود: هر یک از ما ا

این عوالم و طبقات را پیموده و می پیمائیم تا آن که آخرین و دوازدهمین امام بر 
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 حق ظهور نماید. 

و پس از آن اظهار داشت: حال چشم های خود را ببندد؛ و بعد دست مرا گرفت و 

 ل و اتاق دیدم. حرکت کردیم، که پس از لحظه ای کوتاه خود را در همان منز

و حضرت لباس های خود را عوض کرد و همان لباس قبلی خود را که اول پوشیده 

 [ . 2بود، بر تن مبارک خود کرد؛ و سپس در همان جای اول آمدیم و نشستیم.]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 25[ سوره انعام: آیه 1]

، 224، ص 2، مناقب ابن شهر آشوب: ج 222[ اختصاص شیخ مفید: ص 2]

 . 248، ص 64بحاراالنوار: ج 

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 مرگ شامی و حیاتی دوباره

اهالی شام که به امام محمد باقر علیه السالم بسیار عالقه مند بود و هر چند یکی از 

وقت یک بار به مالقات و زیارت آن حضرت می آمد، در یکی از زیارت هایش 

پس از گذشت چند روزی در شهر مدینه منوره مریض شد و در بستر بیماری و در 

 شرف مرگ قرار گرفت، به یکی از دوستان خود گفت: 

ن که من از دنیا رفتم، به حضرت ابو جعفر محمد بن علی، باقرالعلوم صلوات همی

 هللا علیه بگو تا بر جنازه ام نماز بخواند و در مراسم تدفین من نیز شرکت نماید. 

وقتی که آن مرد شامی وفات یافت و دوستش نزد امام محمد باقر علیه السالم آمد و 

کرده است تا شما بر جنازه اش نماز به حضرت گفت که فالنی مرده و توصیه 

بخوانی و در مراسم دفن او شرکت فرمائی. دحضرت فرمود: شام سردسیر است و 

حجاز گرم سیر، در دفن او عجله و شتاب نکنید تا من بیایم. و سپس به سمت منزل 

مرد شامی حرکت کرد و چون وارد منزل او گردید در کنار بسترش نشست؛ و بعد 

 ای، دعائی را زمزمه نمود؛ و سپس او را با نام صدا کرد. از گذشت لحظه 

در این هنگام، مرد شامی در حالی که پارچه ای سفید، رویش انداخته بودند، 

حرکتی کرد و پاسخ حضرت را داد. بعد از آن، حضرت او را نشانید و دستور داد 

کامل  تا شربتی مخصوص، برایش تهیه کردند و به او خورانید. و چون به طور

أشهد أنک حجة هللا علی »بهبود یافت، خطاب به حضرت کرد و اظهار داشت: 
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یعنی؛ شهادت می دهم که تو حجت خداوند بر خلق جهانی و مردم آن چه « خلقه...

بخواهند باید در همه امور، به شماها رجوع نمایند و هر که به غیر شما مراجعه 

 کند، همانا او گمراه گشته است. 

امام باقر علیه السالم فرمود: اکنون پیش آمد و جریان بازگشت خود را  پس از آن،

برای این افراد بازگو کن؟ گفت: هنگامی که روح از بدن من پرواز کرد، مابین 

زمین و آسمان ندائی رسید، که روح او را به کالبدش بازگردانید، چون که محمد بن 

 [ . 1رده است.]علی علیهماالسالم درخواست حیات دوباره او را ک

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 21، ح 64، ص 2[ اثبات الهداة: ج 1]

  صالحی.منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا

 مروری بر لحظات حساس

مرحوم کلینی در کتاب شریف خود به نقل از امام صادق علیه السالم آورده است، 

 که آن حضرت حکایت نمود: 

در آن روزهائی که پدرم حضرت امام محمد باقر علیه السالم مریض احوال و در 

 بستر بود، روزی مرا به نزد خویش فرا خواند و اظهار داشت: 

رم! عده ای از مردم قریش را دعوت نما تا امروز در این جا گرد هم ای پس

 حضور یابند و من ضمن توصیه هائی، آن ها را بر مطالبی شاهد و گواه قرار دهم. 

بنابر این، طبق دستور پدرم، چند نفر از قریش را دعوت کردم و ایشان را به منزل 

ار بسترش گرد آمدیم، به من آوردم، همین که همگی به محضر پدرم آمده و در کن

 خطاب نمود و فرمود: 

ای جعفر! هنگامی که من وفات یافتم و از این دنیا رحلت کردم، خودت مرا غسل 

 می دهی و کفن می کنی و سپس بر من نماز می خوانی. 

 14و پس از آن که مرا به خاک سپردی، قبر مرا بیش از چهار انگشت )حدود 

مگردان؛ و در پایان نیز مقداری آب روی خاکهای قبرم  سانتیمتر( از زمین بلندتر

 بپاش. 

حضرت صادق آل محمد علیهم السالم افزود: چون وصایا و سفارشات پدرم پایان 

یافت و جمعیت از منزل خارج شدند، به پدرم گفتم: ای پدرجان! نیازی به حضور 
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 عمل می کردم. این افراد نبود و چنانچه مرا به تنهائی وصیت می فرمودی به آن 

پدرم در پاسخ اظهار نمود: خواستم آن افراد را شاهد و گواه قرار دهم تا بعد از من 

 [ . 1درباره امامت تو منازعه و مشاجره ای نداشته باشند.]

 همچنین آن حضرت حکایت فرماید: 

پدرم حضرت باقرالعلوم علیه السالم به من وصیت نمود تا جسد مطهرش را در سه 

ه بپوشانم و کفن کنم، یکی از آن ها، رداء و پارچه ای بود که پدرم نوع پارچ

روزهای جمعه آن را روی دوش خود می انداخت و در آن نماز می خواند؛ و اما 

 [ . 2دو پارچه دیگری را پدرم آنها را معرفی نمود.]

 و نیز حکایت فرماید: 

به درجات أعلی علیین در آن شب آخری که پدرم سالم هللا علیه، به شهادت رسید و 

عروج نمود، لحظاتی قبل از رحلتش نزدیک وی رفتم، دیدم مشغول مناجات و راز 

و نیاز به درگاه خداوند متعال می باشد؛ و چون مناجات و زمزمه اش پایان یافت به 

 من فرمود: 

ای فرزندم! امشب وعده الهی فرا می رسد و من لحظاتی دیگر به سوی او خواهم 

شب همان شبی است که جدم، رسول خدا صلی هللا علیه و آله رحلت رفت، و ام

 [ . 2نمود.]

 مرحوم إربلی و ابن شهرآشوب و دیگر بزرگان و مورخین گفته اند: 

امام محمد باقر علیه السالم در اثر زهر و سمی که ابراهیم بن ولید به دستور هشام 

 دت رسید. بن عبدالملک ملعون به آن حضرت خورانیده بود، به شها

و پس از انجام غسل و کفن و اقامه نماز بر جنازه مطهرش، توسط فرزندش امام 

جعفر صادق علیه السالم، در قبرستان بقیع، در جوار مرقد شریف عمویش، امام 

 [ . 6حسن مجتبی و پدرش، امام زین العابدین علیهماالسالم، به خاک سپرده شد.]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

 . 1، ح 216، ص 64، بحاراال نوار: ج 144، ص 2[ کافی: ج 1]

، ص 1، تهذیب شیخ طوسی: ج 26، ح 224، ص 64[ بحاراال نوار: ج 2]

  .166، ص 2، کافی: ج 212

، ح 212، ص 64، بحاراالنوار: ج 2، ح 1، باب 14[ بصائرالدرجات: جزء 2]

4 . 
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، به نقل از مناقب ابن شهر 11 - 15، ح 214، ص 64[ بحاراال نوار: ج 6]

، ص 2، کشف الغمة: ج 521، مصباح کفعمی: ص 264، ص 2آشوب: ج 

222 . 

 الحی.منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا ص

 ملعون کیست؟

ای که در دست داشت به راه درازی را طی کرده بود، اما سرانجام رسید. با نشانه

سراغ او رفت و در زد. خدمتکار در را باز کرد. گفت: به اربابت بگو که فالنی 

ای قصد مزاحمت دارد. خدمتکار به داخل خانه رفت و پس از چند آمده و چند دقیقه

گوید بعداً بیا، اآلن وقت ندارد. مرد قا میی در ظاهر شد و گفت: آلحظه در آستانه

خسته بود و کالفه، به خدمتکار گفت: برو بگو ابوحمزه آمده و کار بسیار مهمی 

دارد. خدمتکار دوباره رفت و پیام او را به آقایش رساند، پس از چند لحظه آمد و 

 از شدت گوید اآلن کار دارم، بگو فردا بیاید. مرد عرب دست هایش راگفت: آقا می

د شد و به هر ترتیبی بایناراحتی به هم کوبید و رفت. گره کارش به دست او باز می

 کرد و به این شکلهای وسط را با پایش پرتاب میکرد. سنگریزهتا فردا صبر می

 کرد. عقده و عصبانیتش را خالی می

ی اهشب شد و او تصمیم گرفت شب را در کنار مسجد زیر سایه بانی که از برگ

های سمج را درخت خرما درست شده بود بگذارند. گرمای هوا از یک سو و پشه

اش کرده بودند و با هر بدبختی بود آن شب را به صبح رساند. سوی دیگر دیوانه

ی همان شخص رسید، در زد و طبق معمول خدمتکار دوباره به راه افتاد و به خانه

 ند؟! در را باز کرد، با تمسخر گفت: آقا وقت دار

کشد، همین جا خورند و یک ساعتی طول میخدمتکار گفت: آقا دارند صبحانه می

پشت در بمان تا صدایت کنم )این را گفت و در را بست(. مرد عرب که بسیار 

عصبانی شده بود زیر لب چند فحش به خودش داد و روی تخته سنگی که در کنار 

ی د. خوشبختانه این بار اجازهدر بود نشست. یک ساعت تمام شد. برخاست و در ز

ورود پیدا کرده بود. وارد شد و بدون سالم و علیک بر سر آن آقا فریاد زد: مرد 

 حسابی، تو مسلمانی، اصالً تو آدمی؟ 

 آقا، درست صحبت کن، این چه طرز حرف زدن است.  -

 گویی درست حرف بزنم. ای، حال میاز دیروز بعد از ظهر مرا معطل کرده -

 بد موقع آمدی، حال چه کار داری.  خب -
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 دانی از دیروز تا این لحظه مورد لعنت خدا بودی؟ کارم فعالً بماند، هیچ می -

 خندید گفت: چرا، چون تو از دستم عصبانی هستی؟ مرد در حالی که قاه قاه می

دانستی این گونه برخورد دانم اگر تو هم مینه، چون چیزی را که من می -

 کردی. نمی

 دانی. بگو بدانم که چه می -

اش را از هر مسلمانی که چهره»السالم فرموده ای که امام باقر علیهمگر نشنیده -

مسلمان دیگر پنهان کند و به نیازش پاسخ ندهد تا زمان مالقات مورد لعنت خدا 

 « . خواهد بود

 ای. مرد که خنده بر لبش خشک شده بود پرسید: از چه کسی شنیده

زد من آن جا حضور داشتم، حتی خود امام، وقتی امام این حرف را میاز  -

او « . آری»پرسیدم که اگر این مالقات هر چند روز طول بکشد و امام فرمود 

السالم است، شرمنده گوید و از یاران امام باقر علیهدانست ابوحمزه دروغ نمیمی

خواهم، من از تو معذرت می دانستم، برادر، حاللم کن،شد و گفت: به خدا قسم نمی

زنم. کار حال در خدمتم و تا کار تو را سر و سامان ندهم دست به کار دیگری نمی

انجام شد و موقع خداحافظی آن دو همدیگر را در آغوش گرفتند. مرد به ابوحمزه 

 [ . 1گفت: برادر، خدمت امام که رسیدی سالم مرا به او برسان. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 245، ص 2[ اصول کافی، ج 1]

منبع: حیات پاکان)داستانهایی از زندگی امام محمد باقر(؛ مهدی محدثی؛ بوستان 

 .1285کتاب چاپ دوم 

 مدیریت

ای که از یریت کارآمد جامعه محور دیگر بالندگی و پویندگی جامعه است. جامعهمد

مند باشد، تدبیر صحیح تمام چرخ رهبری و مدیریت صحیح و مدبر و آگاه بهره

آورد. مدیریت صحیح نقشی همانند تنظیم های اجتماعی و بالندگی را به گردش می

ینش آنها به حساب باشد گردش ارگانیک قطعات یک موتور اتومبیل است که اگر چ

و تحرک آن ممکن خواهد بود. لیکن اگر مدیریت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و 

مند نباشد؛ جامعه اقتصادی از مدیریت صحیح و دور اندیش و عاقبت اندیشی بهره
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شود. این سه محور بالندگی است که باقر العلوم پویا و استوار ساماندهی نمی

 سازد. ن گفتار کوتاه به آنان رهنمون میالسالم در ایعلیه

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 یشهمرزبانی اند

باشد. زیرا که بر این های بشری، حوزه فرهنگ و اندیشه میترین حوزهپیچیده

شود. هر شخص صاحب اندیشه حوزه هیچ گونه حصار و مرزبانی مشاهده نمی

دارد و ای خود را به عنوان دست آورد مثمر عرضه میفرآورده های اندیشه

 ای ندارند پندارهاینگ بهرهبارتر از آن، این که بسیاری که از اندیشه و فرهترسف

دارند! اینان بر اندیشه فرهنگ جامعه خویش را با عنوان اندیشه بارور، عرضه می

پایه های بیتازند. به همین خاطر هجوم پندارها و مرامانسانی از هر جانب می

های صحیح چه بسا نماید. بر این اساس اندیشههای صحیح را تهدید میهماره اندیشه

شوند، که تشخیص و ساماندهی آنها از ن انبوه پندارهای باطل پنهان میدر میا

های پایین جامعه به ویژه نسل نوپا بیش از دیگران در آید. الیهی همه بر نمیعهده

 ها قرار دارند. خطر این هجوم

نکته حایز اهمیت در این راستا این است که باید برای حوزه اندیشه و فرهنگ 

ی اندیشه جلوگیری های باطل به حوزها از ورود پندارها و بافتهمرزبانی باشد ت

ی فرهنگ و اندیشه از نماید. با مرزبانی فرهیختگان اندیشمند است که حوزه

ای هشود و اندیشههای بیهوده پاالیش میخرافات دست و پاگیر و پندارها و گرایش

آمادگی که در گردد. نسل نوپای جامعه به لحاظ زمینه و زالل شکوفا می

پایه های بیها و مسلکپذیری دارد، بیشتر از دیگران در معرض خطر مرامرنگ

های باشد. به همین خاطر عترت این هشدار را به همگان داده است که اندیشهمی

های باطل به کژراهگی بکشانند نسل نوپای خویش را پیش از این که مسلک

السالم این آموزه [ . اینک باقر العلوم علیه1دریابند، بادروا احداثکم بالحدیث. ]

سازد که انسان باید مراقب فرهنگ و اندیشه خویش باشد. عرشی را شکوفا می

اجازه ندهد از هر منبع و هر مرامی غذای روحی و فرهنگی وارد حوزه اندیشه 

فرماید انسان باید به طعام و غذای خویش نگر وی شود. در تفسیر آیه کریمه که می

[ ؛ باقر 2فکند، تا از پاکی و سالمتی آن مطمئن شود، فلینظر االنسان الی طعامه. ]ا
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فرماید: انسان باید طعام روحش را )دانش( مراقب باشد که از السالم میالعلوم علیه

[ . بر اساس رهنمود باقر العلوم 2گیرد، قال علمه الذی عمن یرخذه. ]کدام منبع می

زه فرهنگ و اندیشه مراقب و مرزبان باشد. تا هر مرام و السالم باید برای حوعلیه

مسلک نتواند پندارهای خویش را وارد حوزه اندیشه جامعه نماید و جامعه را در 

های وحیانی خطر انحراف و آلودگی قرار دهد. بهترین معیار در این راستا آموزه

معیارهای قرآن و عترت است که دیگر موارد باید به آنها عرضه شود اگر با 

 خوانی باشد قابل پذیرش بوده، در غیر این صورت مردود خواهد بود. وحیانی هم

ای نیست. بلکه های اجتماعی و اندیشهالبته این سخن به معنای محدود نمودن آزادی

ی فرهنگ و اندیشه است که مند نمودن فرایند حوزهدر حقیقت ساماندهی و ضابطه

 . میان این دو تفاوت بسیار است

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 . 114، ص 15[ وسائل، ج 1]

 . 26[ عبس، 2]

 . 66، ص 18[ وسائل، ج 2]

 .1285احمدی؛ فاطیما چاپ دوم منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا 

 ممنوعیت سوء استفاده از دانش

دانش، قدرت و توانایی است و چه بسا دانشمندان وسوسه شوند تا به اتکای قدرت 

علمی خود بر جامعه فخر فروخته و یا بر آنان سلطه پیدا کنند. امام باقر )ع( در 

ل دانش روی آورد، ی چنین ایده و روشی، فرموده است: کسی که به تحصیتخطئه

بدان انگیزه که در پرتو علم خویش بر اهل دانش فخر فروشد، یا با سست اندیشان 

ی خود سازد، جایش در لوح به جدل و ستیز پردازد، یا مردم را متوجه و شیفتهساده

[ . یعنی کسی که با 1باشد. ]ی صالحان میآتش است، همانا ریاست، تنها شایسته

ی کاری بر آید، از به دانش دست یافته باشد، هر چند از عهده های نادرستانگیزه

 ی تصدی امور و ریاست نیست. نظر روحی شایسته

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:
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من طلب العلم لیباهی به العلماء او یماری به السفهاء او یصرف به وجوه الناس [ 1]

؛ 62/  1الیه، فلیتبوء مقعده من النار، ان الرئاسة ال تصلح اال الهلها. اصول کافی 

 . 4باب المسترکل بعلمه و المباهی به، حدیث 

ن قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستا

 .1225چاپ دوم 

 مقاومت در برابر گناه

امام باقر )ع(: صبر و شکیبایی بر دو گونه است: بردباری و تحمل هنگام بالها و 

ها که این گونه صبر، البته نیک و ارزنده است، اما صبر برتر، عبارت ناگواری

ها. و هوس هااست از: مقاومت در برابر گناهان و پایمردی در مبارزه علیه شهوت

 فرماید: [ . در حدیث دیگری آن حضرت می1]

این پیام الهی است که: ای فرزند آدم از آنچه بر تو حرام و ممنوع ساختم، دوری 

[ . و در 2ترین مردم قرار گیری. ]گزین تا در شمار پرهیزگارترین و پاکدامن

دا، ورع و سخنی دیگر فرموده است: همانا مهمترین عبادت و بندگی به درگاه خ

 [ . 2ترک گناهان است. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ االمام الباقر )ع(: الصبر صبران، صبر علی البالء حسن جمیل و افضل 1]

 . 24من الصابرین، الورع عن المحارم. مشکاة االنوار  الصبر

ادم: اجتنب ما حرمت علیک تکن من أورع الناس. تحف [ قال )ع(: یقول هللا: ابن2]

 . 22/  2؛ اصول کافی 61العقول، حدیث 

 . 22/  2[ قال ابوجعفر )ع(: ان اشد العبادة الورع. اصول کافی 2]

ق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در اف

 .1225چاپ دوم 

 مؤمن، هماره به یاد خدا

در ضمن سخنانی که امام باقر )ع( به جابر فرموده است در وصف مؤمنان واقعی 

 و غفلت نورزیدن آنان از یاد پروردگار چنین آمده است: 
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ایمن از حضور در ای جابر! مؤمنان هرگز دل به بقای در دنیا نبسته و خویش را 

ی قرار و آرامش و جاودانگی دانند. ای جابر! آخرت، خانهی قیامت نمیصحنه

نماید ی ناپایداری و فنا! ولی دنیازدگان، گرفتار غفلتند و چنین میاست. و دنیا خانه

ای هکه تنها مؤمنان، دارای درک عمیق و اهل فکر و عبرتند. اینانند که نواها و پیام

های دنیا، ها و زینتسازد و جلوهشان را از شنیدن یاد خدا کر نمیدنیایی گوش

[ . در حدیثی دیگر امام )ع( 1گرداند... ]چشمانشان را بر یاد خدا کور نمی

فرماید: در کتاب تورات قبل از اینکه تحریف شود، چنین نوشته شده بود که می

نزدیک هستی تا  موسی )ع( از پروردگارش پرسید: پروردگارا! آیا تو به من

نجواگونه و با نوای آهسته با تو راز و نیاز کنم، یا اینکه از من دور هستی تا با 

فریاد تو را بخوانم؟ خداوند به او وحی کرد: ای موسی! من همدم و همنشین کسی 

 [ . 2هستم که به یاد من است. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

[ قال الباقر )ع(: یا جابر ان المؤمنین لم یطمئنوا الی الدنیا ببقائهم فیها و لم یرمنوا 1]

قدومهم االخرة، یا جابر! اآلخرة دار قرار، و الدنیا دار فناء و زوال، و لکن اهل 

نیا اهل غفلة و کان المؤمنین هم الفقهاء اهل فکرة و عبرة لم یصمهم عن ذکر هللا الد

 . 24/  22ما سمعوا بآذانهم، و لم یعمهم عن ذکر هللا ما رأوا من الزینة... بحار 

جعفر )ع( قال: مکتوب فی التوراة التی لم تغیر ان موسی )ع( سرل ربه [ عن ابی2]

ناجیک ام بعید فرنادیک. فاوحی هللا عزوجل الیه: یا فقال: یا رب اقریب انت منی فر

 . 614/  2موسی انا جلیس من ذکرنی... اصول کافی 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 مؤمنان، اعضای یک پیکر

کند، چنان امام باقر )ع(:... انسان مؤمن در پرتو برادر مؤمن احساس آرامش می

 ی همنوع خویش چنین احساسی دارد. که کبوتر با مشاهده

همانا مؤمنان در ایثار و ترحم و مالطفت و عطوفت نسبت به یکدیگر همانند یک 

 آن آرام پیکرند، هرگاه عضوی از این پیکر در رنج و شکوه باشد، سایر اعضای

 نخواهند داشت. 
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سپس امام باقر فرمود: به خدا سوگند، کسی مؤمن واقعی نخواهد بود مگر زمانی 

 [ . 1که نسبت به دیگر مؤمنان این چنین احساس یگانگی و همدردی داشته باشد. ]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها: 

[ الباقر )ع(:... و ان المؤمن لیستریح الی أخیه المؤمن، کما یستریح الطیر الی 1]

شکله. و ان المؤمنین فی ایثارهم و تراحمهم و تعاطفهم، کمثل الجسد اذا اشتکی 

المؤمن مؤمنا حتی یکون کذلک. اعالم تداعی سائره بالسهر. ثم قال: وهللا ال یکون 

 . 664الدین 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 مؤمنان، برادران واقعی

 فرماید: امام باقر )ع( می

ی پدر و هم از مؤمن برادر مؤمن است، آن هم برادری از هر جهت، هم از ناحیه

ب مادر، زیرا خداوند عزوجل مؤمنان را از سرشت بهشت آفریده و نسیم بهشت جان

[ 1ی پدر و مادر برادرند. ]ها از ناحیهدر کالبد آنان دمیده است و به همین جهت آن

. منظور امام )ع( بیان استحکام برادری مؤمنان و گسستنی نبودن پیوند و محبت 

 آنان است. 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

جعفر )ع(: المؤمن أخو المؤمن ألبیه و امه الن هللا عزوجل خلق [ عن أبی1]

م اخوة ألب المؤمنین من طینة الجنان و أجری فی صورهم من ریح الجنة، فلذلک ه

 . 142/  2و ام. اصول کافی 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 مسؤولیت در برابر جامعه
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 تفاوتتواند در برابر نیازهای جامعه و مشکالت دیگر مؤمنان بیانسان مؤمن نمی

 باشد. 

ی مسلمانی فرمایید دربارهقر )ع( عرض کردم: چه میگوید: به امام باابوحمزه می

ی ورود رود و او در منزل است، از او اجازهکه به دیدن مسلمان دیگر می

آورد؟ امام فرمود: ای دهد و حتی از خانه سر بیرون نمیخواهد ولی اجازه نمیمی

پنهان ابوحمزه، هر مسلمانی که به نیاز مسلمان دیگر پاسخ ندهد و چهره از او 

بدارد، مورد لعنت خدا خواهد بود، تا زمانی که آن دو یکدیگر را مالقات کنند 

گوید به امام )یعنی مسلمان خواهان مالقات به درخواست خود برسد(. ابوحمزه می

عرض کردم: به راستی در لعنت خدا خواهد بود تا زمانی که مالقات صورت 

پذیرد یا اصال صورت نگیرد!(. امام  پذیرد! )هر چند این مالقات خیلی دیر انجام

 [ . 1فرمود: بلی ای ابوحمزه! ]

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 

له: جعلت فداک ما تقول فی مسلم جعفر )ع( قال: قلت حمزة، عن أبی[ عن أبی1]

اتی مسلما زائرا ) او طالب حاجة( و هو فی منزله، فاسترذن علیه فلم یرذن له و لم 

یخرج الیه؟ قال: یا أباحمزة أیما مسلم اتی مسلما زائرا او طالب حاجة و هو فی 

داک، فمنزله فاسترذن له و لم یخرج الیه لم یزل فی لعنة ا هلل حتی یلتقیا فقلت: جعلت 

 . 245/  2فی لعنة هللا حتی یلتقیا؟ قال: نعم یا أباحمزة. اصول کافی 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 ها و دوستی های ارزشمندمحبت

های قبل سخن از اهمیت مودت اجتماعی به میان آمد. ولی در روابط در فصل

ی الهی ها دارای مالک ارزشی و انگیزهها و معاشرتتماعی مؤمنان، دوستیاج

ها و ی ایمان، تمام تالشاست. زیرا اصوال انسان با گام نهادن در دایره

 هایش، باید رنگ خدایی داشته باشد. حرکت

فرماید: رسول خدا فرمود: دوستی مؤمن نسبت به مؤمن دیگر امام باقر )ع( می

هایش در راه های ایمان است. هان! کسی که دوستیز بزرگترین شعبهبرای خدا، ا

هایش در راه خدا و دریغ هایش در راه خدا و بذل و بخششخدا و دشمنی
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ی خدا خواهد بود. های برگزیدههایش در راستای رضای خدا باشد از انسانداشتن

 فرماید: [ .در حدیث دیگر امام باقر )ع( می1]

دانی که آیا در وجود تو خیر و ارزشی هست به قلب خویش نگاه هرگاه خواستی ب

کن، پس اگر قلبت اهل طاعت خدا را دوست داشت و اهل گناه و معصیت 

پروردگار را دشمن دارد، خیر و ارزش در نهاد تو هست و خداوند تو را دوست 

دارد ولی اگر اهل اطاعت خدا را دشمن دارد و اهل معصیت را دوست می

، خیری در تو نیست و خداوند تو را دشمن خواهد داشت، انسان با کسی داردمی

[ )یعنی انسان در خیر و شر ملحق به دوستان خود 2است که او را دوست دارد ]

 است(. 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

جعفر )ع( قال: قال رسول هللا )ص(: ود المؤمن للمؤمن فی هللا من [ عن أبی1]

اعظم شعب االیمان، أالومن احب فی هللا و ابغض فی هللا و اعطی فی هللا و منع فی 

 . 125/  2هللا فهو من اصفیاء هللا. اصول کافی 

ردت ان تعلم ان فیک خیرا فانظر الی قلبک، فان جعفر )ع( قال: اذا ا[ عن أبی2]

کان یحب اهل طاعة هللا و یبغض اهل معصیته ففیک خیر و هللا یحبک. و ان کان 

یبغض أهل طاعة هللا و یحب أهل معصیته فلیس فیک خیر و هللا یبغضک، والمرء 

 . 124/  2مع من احب. اصول کافی 

گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ 

 .1225چاپ دوم 

 معاشرت های ممنوع و زیانبار

امام باقر )ع( همپای تشویق مؤمنان به برقرار کردن روابط صمیمانه و عاطفی و 

های آن نیز هشدار داده ی اسالمی، به خطرها و آفتخدماتی با سایر اعضای جامعه

شود منع کرده موجب انحراف و فساد می هایی کهو ایشان را از روابط و معاشرت

ها فرماید: در راستای حق گام بنه و از بیهودگیاست. آن حضرت در این باره می

کناره بگیر. از دشمنت اجتناب کن )و با نزدیک شدن به وی خود را در معرض 

های او قرار مده(. از دوستان متفرقه بر حذر باش )و به آنان اطمینان نکن( آسیب

دوستی که امین و خدا ترس باشد. با فاجر و گناه پیشه مصاحبت و رفاقت و مگر 
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همراهی نکن. و او را بر اسرار خویش آگاه مگردان. در کارهایت با کسانی 

[ . امام باقر )ع( در رهنمودی دیگر 1مشورت کن که خشیت و بیم خدا دارند. ]

نسان قبل از این که با فرماید: با ثروتمندان همنشینی و مجالست نکن، زیرا امی

سرمایه داران و توانمندان همنشین شود )از وضع خویش خشنود است( و 

نهد، اما وقتی با افراد مرفه کند و ارج میهای خدا را در حق خویش درک مینعمت

شود و در همان برخورد و نشست اول، قبل و ثروتمند نشست، بینش او عوض می

کند که خدا هیچ نعمتی به او نداده نین تصور میاز این که مجلس را ترک بگوید چ

 [ . 2است. ]

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

و تجنب عدوک، و احذر السالم: قم بالحق و اعتزل ماال یعنیک، [ قال علیه1]

صدیقک من األقوام، اال االمین من خشی هللا، و ال تصحب الفاجر، و ال تطلعه علی 

 . 224سرک، و استشر فی امرک الذین یخشون هللا. تحف العقول 

[ قال الباقر )ع(: ال تجالس االغنیاء فان العبد یجالسهم و هو یری ان هللا علیه 2]

 . 88یس هلل علیه نعمة. مشکاة االنوار نعمة فما یقوم حتی یری انه ل

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 مزد معلم و متعلم

ان الذی یعلم العلم منکم له أجر مثل أجر المتعلم و له الفضل علیه، فتعلموا العلم من 

 [ . 1کموه العلماء. ]حملة العلم و علموه اخوانکم کما علم

آنکه از شما به دیگری علم آموزد مزد او به مقدار مزد دانشجوست و از او هم 

بیشتر. از دانشمندان دانش فرا گیرید و آن را به برادران دینی خود بیاموزید، چنان 

 که دانشمندان به شما آموختند. 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 

 . 62ص  1[ اصول کافی ، ج 1]
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منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 مطلوب خدا

 [ . 1مما عنده. ]ء أفضل عندهللا عزوجل من أن یسرل و یطلب ما من شی

چیزی نزد خداوند عزوجل بهتر از این نیست که از او درخواست شود و از آنچه 

 نزد اوست خواسته شود. 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 :پی نوشت ها

 . 214، ص 6[ اصول کافی، ج 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 محبت اهل بیت

ابوحمزه گوید: سعد بن عبدهللا که از اوالد عبدالعزیز بن مروان بود و امام او را 

ق القلب اشک نامید محضر امام باقر )ع( آمد، و مانند زنان رقیسعد الخیر می

کنی؟! عرض کرد چرا گریه نکنم ریخت. امام فرمود: یا سعد! چرا گریه میمی

حال آنکه از خانواده بنی امیه هستم و خدا آنها را در قرآن شجره ملعونه نامیده 

 ایاست. امام فرمود: تو از آنها نیستی، تو اموی هستی از ما اهل بیت. آیا نشنیده

« فمن تَبعنی فانه منّی»کند، فرمود: م )ع( نقل میقول خدا را که از ابراهی

 [ . 1. ]21ابراهیم:

برید بن معاویه عجلی گوید: محضر ابی جعفر )ع( بودم، مردی که از خراسان 

آمده بود داخل منزل آن حضرت گردید، او پاهای خود را نشان داد که در اثر پیاده 

ه خدا قسم مرا از خراسان و رفتن چاک چاک شده بود، گفت: من از خراسان آمدم ب

وهللا لو »از راه دور به اینجا نیاورده مگر محبت شما اهل بیت. امام )ع( فرمود: 

 [ . 2«]اَحبّنا حجر حشره هللا معنا و هل الدّین االالّحب

به خدا قسم اگر سنگی هم ما را دوست بدارد، خدا آن را با ما محشور خواهد 

 شود. ری است؟ یعنی دین در محبت خالصه میفرمود، آیا دین جز محبت چیز دیگ
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------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 

 . 85[ اختصاص: ص 1]

 )ح ب ب(.  246ص  1[ سفینة البحار: ج 2]

ئل و سیره فردی امام محمد باقر؛ سید علی قریشی؛ برگرفته از کتاب منبع: فضا

 خاندان وحی 

 محبت ائمه اطهار

حکم بن عتیبه گوید: در محضر ابوجعفر )ع( بودیم، مجلس پر از جمعیت بود، در 

م السال»این بین پیر مردی عصا به دست وارد شد، و در کنار در ایستاد و گفت: 

و علیک السالم و »امام جواب داد: « رحمة هللا و برکاتهعلیک یا بن رسول هللا و 

به  ، اهل مجلس«السالم علیکم»بعد رو کرد به دیگران و گفت: « رحمةهللا و برکاته

 او جواب سالم دادند. 

آنگاه خطاب به امام )ع( عرض کرد: یابن رسول هللا )ص(! مرا به نزد خود 

م، دوستان شما را نیز دوست داربخوان، به خدا سوگند من شما را دوست می

 دارم. دارم، به خدا شما را و دوستان شما را به طمع دنیا دوست نمیمی

کنم، به خدا قسم من دشمن شما دارم و از او بیزاری میمن دشمن شما را دشمن می

دارم بلکه چون دشمن شماست را به خاطر جنایتی که بر من کرده دشمن نمی

 دارم. دشمنش می

دانم و منتظر فرج شما قسم من حالل شما را حالل و حرام شما را حرام میبه خدا 

هستم، آیا برای من امید نجات داری خدا مرا فدای تو گرداند؟ امام صلوات هللا علیه 

نزدیک بیا، نزدیک بیا تا او را در کنار خویش نشانید، بعد « الی الی»فرمود: 

 فرمود: 

ن الحسین )ع( آمد و از او نظیر سؤال تو سؤال ایها الشیخ! مردی پیش پدرم علی ب

إن تَُمْت تَِرْد علی رسول ّللّاِ )ص( و علی علی و الحسِن و »کرد، پدرم فرمود: 

اگر بمیری )به پاداش این محبت( به محضر رسول « الحسیِن و علی بن الحسیِن...

قلبت  شود،هللا و علی و حسن و حسین و علی بن الحسین علیهم السالم وارد می

شود و با کرام کاتبین با روح و ریحان استقبال آرام، دلت شاد، چشمت روشن می

 این -شوی، وقتی که روح به حلقومت برسد، امام به حالق خویش اشاره فرمود، می
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 بینی. چنین پاداش می

و اگر زنده ماندی خواهی دید چیزی را که خدا با آن چشمت را روشن فرماید، در 

 ت عالی بهشت با ما خواهی بود. آخرت در درجا

گویم: که در قیامت در بهشت اعلی با ما شیخ گفت: چه فرمودی؟ امام فرمود: می

خواهی بود، پیرمرد گفت: هللا اکبر! یا ابا جعفر! اگر من بمیرم بر رسول خدا و 

شوم؟! و چشمم روشن و قلبم شاد علی و حسن و حسین و علی بن الحسین وارد می

شوم؟! و اگر شود؟! و با روح و ریحان و کرام الکاتبین استقبال میمی و دلم آرام

زنده بمانم چیزی را خواهم دید که خدا چشم مرا با آن روشن فرماید؟! و با شما در 

 سنام اعلی خواهم بود؟!! 

ریخت تا به زمین افتاد. حاضران نیز با دیدن حال زد، اشک میآنگاه نفس نفس می

زدند، امام صلوات هللا علیه با انگشت کردند و نفس نفس میاو شروع به گریه 

 کرد. مبارک خود اشک چشم او را پاک می

آنگاه پیرمرد سر برداشت و به امام گفت: یابن رسول هللا، خدا مرا فدای تو گرداند، 

دستت را به من بده، دست اما را بوسید و بر چشم و صورت خویش مالید، بعد 

 د و دست امام را بر شکم و سینه خویش گذاشت. پیراهن خویش باال ز

سپس برخاست و گفت: السالم علیکم و از مجلس بیرون رفت، امام صلوات هللا 

خواهد به مردی از اهل بهشت کرد و فرمود: هر که میعلیه از پشت به او نگاه می

ای [ . حکم بن عتیبه گوید: من مجلسی و واقعه1نگاه کند، به این مرد نگاه کند.]

 ام. نظیر آن هرگز ندیده

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 

 از کافی.  242ص  64، بحار: ج 24حدیث  24[ روضه کافی: ص 1]

ی امام محمد باقر؛ سید علی قریشی؛ برگرفته از کتاب منبع: فضائل و سیره فرد

 خاندان وحی 

 ماجرای خرید کنیز

السالم وارد شد و امام صادق ی اسدی بر امام باقر علیهعکاشهگویند: ابنمی

بعضی از »السالم نیز حضور داشت، مقداری انگور آورد و حضرت فرمود: علیه

 « خورند.مردم انگور را دانه دانه می
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برخی هم به گمان اینکه سیر نخواهند شد، سه تا سه تا یا چهار تا چهار تا و 

 خورند، ولی شما اگر دو تا دو تا بخورید بهتر است. می

گیری السالم زن نمیچرا برای حضرت صادق علیه»عکاشه به حضرت فرمود: 

در مقابل امام باقر « در حالی که جوان است و وقت ازدواجش رسیده است.

به زودی »ای قرار داشت. حضرت فرمود: ی زر مهر شدهالسالم، کیسهعلیه

آید. پس با همین کیسه از او آید و در منزل میمون فرود میفروشی از بربر میبرده

السالم گوید: وقت موعود رسید و نزد امام باقر علیهراوی می« یک کنیز بخر.

وشی که قبال به شما گفته بودم! فرآیا خبر ندهم شما را از آن برده»رفتم، فرمود: 

فروش ما نزد برده« اکنون او آمده است. برو و با این پول از او یک کنیز بخر.

ام مگر دو تا که آنها مریض هستند همه کنیزهایم را فروخته»رفتیم. او به ما گفت: 

 « و یکی بهتر از دیگری است.

 « آنها را به ما نشان بده.»گفتیم: 

 به ما نشان داد. او نیز آنها را 

 « فروشی؟آن کنیز بهتر را چند می»گفتیم: 

 « به هفتاد دینار.»گفت: 

 « خریم، هر چه باشد.آن را به این کیسه می»گفتیم: 

مهر را بردارید و آن را »فروش، پیرمردی ریش سفید بود. او گفت: نزد آن برده

 « وزن نمایید.

 « فروشم.کم باشد نمی باز نکنید، اگر یک ذره هم»فروش گفت: برده

 « آن را وزن کنید.»پیرمرد گفت: 

ی هفتاد دینار بود نه زیاد و نه باز کردیم و وزن نمودیم. متوجه شدیم که به اندازه

 کم. 

السالم آوردیم و جریان را به پس کنیز را تحویل گرفتیم و خدمت امام باقر علیه

و ثنا کرد و رو به کنیز نمود و السالم خدا را حمد حضرت گفتیم. امام باقر علیه

 « اسمت چیست؟»فرمود: 

 « حمیده.»کنیز گفت: 

ی آخرت هستی. آیا تو دختر باکره ی دنیا و محمودهتو حمیده»حضرت فرمود: 

 « هستی یا نه؟

 « من دختر باکره هستم.»او گفت: 

 « ای؟فروش، چگونه باکره ماندهدر دست برده»حضرت فرمود: 

آمد قصد داشت نزدیک من بیاید، ناگاه پیرمردی ریش سفید میاو هر وقت »گفت: 
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 و« ای جعفر! این کنیز مال تو است آن را بگیر.»حضرت فرمود: « شد.و مانع می

 [ . 1« ]السالم را به دنیا آورد.این همان کسی بود که امام کاظم علیه

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 

 . 68[ بحاراالنوار ج 1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 مشاهده ملکوت آسمان و زمین

م از رسول اکرم صلی هللا علیه و آله و سلم حدیث کرده است که السالامام باقر علیه

فرموده است: صبح کن و روزت را بگذران که یا عالم باشی یا علم آموز، و 

 زا و کام جوئیهای زیان بخش سپری گردد. بپرهیز از این که عمرت در لذائذ غفلت

سؤال کردم که یابن رسول  السالمکند که از امام محمد باقر علیهزید نقل میجابر ابن

هللا منظور از ملکوت آسمان و زمین که به حضرت ابراهیم فرمودند چیست؟ که 

خداوند متعال در قرآن مجید ذکر فرموده است که کذالک نری ابراهیم ملکوت 

السموات و االرض. دیدم حضرت دستهای مبارک را به طرف آسمان بلند کرد و به 

ینی؟ من نوری را دیدم که از دست مبارک آن حضرت بمن فرمود: نگاه کن چه می

شد. سپس فرمود: ابراهیم ها خیره میای که چشمبه آسمان متصل شده بود به گونه

ملکوت آسمان و زمین را این چنین دید و بعد دست مرا گرفت و به درون خانه برد 

ایم را ههایت را ببند. چشمو لباس خود را عوض نمود و به من فرمود که: چشم

دانی که هم اکنون کجا هستی؟ عرض ای فرمود که: آیا میبستم، بعد از لحظه

کردم: خیر، فرمود: االن در آن ظلمتی هستی که اسکندر ذوالقرنین را در آن گذار 

دهید چشمانم را باز کنم؟ فرمود: باز کن، اما افتاده بود، عرض کردم: اجازه می

باز کردم در تاریکی محض بودم به طوری هایم را چیزی طلب نکنی. وقتی چشم

دیدم سپس اندکی جلو رفتیم فرمود: میدانی االن کجا هستی؟ که جلوی پاهایم را نمی

السالم که از آن آب زندگانی خورده بود گفتم: خیر فرمود: بر سرچشمه خضر علیه

 :به همین صورت مرا از عالمی به عالم دیگر برد تا به آخر دنیا رسیدیم، فرمود

ها را ابراهیم دید این چنین بود که تو دیدی، دوازده عالم ملکوت آسمانها و زمین

شود تا اینکه قائم ها ساکن میاست و هر امامی که از ما بگذرد در یکی از این عالم
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هایت را ببند و من اطاعت السالم ظهور کند. سپس به من فرمود: چشمآل محمد علیه

هایم را باز کردم خودم را ایت را باز کن وقتی، چشمهکردم و مجددا فرمود: چشم

در خانه آن حضرت دیدم، حضرت دوباره لباس اولش را پوشید و به مجلس اول 

 آمد وقتی بررسی کردم دیدم این سیرها تماما در سه ساعت انجام شده بود. 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 مباحثه راهب مسیحی و ایمان آوردن او

السالم در وصیت خود به جابر فرمود: با میراندن خوی مذموم طمع، امام باقر علیه

ای نوشت که را طلب کن. عبدالملک بن مروان به حاکم مدینه نامهبقاء عز و شرف 

السالم امام جعفر السالم را نزد من بفرست، امام محمد باقر علیهامام محمد باقر علیه

السالم را که در آن زمان کودک بود همراه برداشته و عازم شام شدند صادق علیه

[ بسیار بزرگ را مالحظه 1ری ]در بین راه به مدین شعیب رسیدند و در آنجا دی

نمودند و دیدند که جمعیتی فراوان به طرف دیر در حرکتند و به دیدن راهبی 

آمد و مردم مسائل و مشکالت خود را از وی روند که سالی یک بار بیرون میمی

السالم نیز همراه آن جماعت به دیر تشریف بردند. کردند. امام باقر علیهسؤال می

های پشمی و ضخیم پوشیده و پیری وهی را مشاهده فرمودند که لباسدر آن دیر گر

بر بلندی نشسته و ابروهایش روی چشمانش افتاده است وقتی نگاه آن پیر به 

حضرت افتاد سؤال کرد آشنا هستی یا بیگانه؟ حضرت فرمود: از شما نیستم. سؤال 

از تو چیزی  ای؟ فرمود از جاهالن نیستم. پیر گفت: منکرد از امت مرحومه

کنی؟ حضرت فرمود: اختیار با توست. پیر گفت: میان بپرسم یا تو از من سؤال می

ما و شما اتفاق نظر است که در بهشت درختی هست که آن را درخت طوبی 

گوییم اصل آن در سرای دیگر و در جهان آخرت است و شما گوییم ما میمی

ای ای نیست که شاخهخانه و بقعهگویید اصل آن در خانه محمد است و در هیچ می

از آن درخت نباشد اکنون بگو که نظیر آن در دنیا چیست؟ حضرت فرمود: نظیر 

شود و هر چه در گیرند کم نمیآن کتابهای الهی است که هر چه از آن فرا می

گویند و از حقایق و دقایق آن بیان تفسیر و ترویل و ظاهر و باطن آن سخن می

به حال خود باقی است. راهب و جمعیت حاضر تحسین نمودند. باز کنند همچنان می

های بهشت خواهند گوییم اهل بهشت از طعام و شرابراهب گفت: ما و شما می
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خورد و آنها بول و غایط ندارند نظیر آن در دنیا چیست؟ حضرت فرمود: همین 

یز از خورد کودک نطور است یعنی طفلی که در شکم مادر است هر چه مادر می

باشد. راهب گفت: راست برد در حالی که دارای بول و غایط نمیای میآن بهره

گفتی، اکنون بگو کلید بهشت از نقره است یا از طال؟ حضرت فرمود: از هیچکدام، 

کلید بهشت زبان مؤمن است که به توحید الهی گویا گردید و با ذکر آن به حرکت 

ای شود. راهب گفت: راست گفتی. مسئلهز میآید و در بهشت به وسیله آن بادر می

پرسم که در جوابش خواهی ماند. حضرت فرمود: اگر جواب صواب دیگر می

آیی؟ گفت: آری، پس بر این موضوع عهد کردند. راهب بشنوی به دین ما در می

گفت: به من بگو آن دو برادری که در یک شب به دنیا آمدند و در یک روز از دنیا 

ی از آنها دویست سال عمر داشت و دیگری صد سال چه کسانی بودند؟ رفتند و یک

حضرت فرمود: آن دو برادر عزیز و عزیر بودند پسران شرحیا که در یک شب 

متولد شدند و در یک روز نیز از دنیا رفتند و خداوند متعال عزیر را به نبوت 

 ه روستایی گذربرگزید و بعد از پنجاه سال که با هم زندگی کردند روزی عزیر ب

کرد که خراب شده بود و اهالی آنجا هالک شده بودند و در آنجا باغی بود که 

انگورها و انجیرهایش رسیده بود و عزیر در سایه درختی به استراحت مشغول شد 

و مقداری از آن میوه خورد و مقداری انگور و شیره و میوه در سبدی گذاشت و 

داشت کرد و بعد خوابید و چون عزیر عادت  کوزه شیره را در چنگی که با خودش

داشت که در اکثر اوقات در مسائل قضا و قدر و جبر و اختیار و حشر و نشر فکر 

کرد و در آن وقت به فکر زنده شدن اهل روستا و حشر و نشر آنها افتاده بود. می

خداوند متعال او را قبض روح نمود و جسدش را از چشم مردم پوشیده نگه داشت 

گوشت انبیاء و اوصیاء خداوند بر جانوران حرام است و شراب و اطعامش را  و

همچنان که بود تازه نگه داشت و مرکبش را هالک ساخت و بعد از چندین سال به 

دستور و تالش یکی از پادشاهان آن زمان آن روستا مجددا آباد شد و بعد از صد 

روح به بدنش برگشت و به  سال که عزیر خوابیده بود مجددا به اذن پروردگار

ای و چه مدت در این ای امر شد که از او سؤال کند که چه مدت است خوابیدهفرشته

ای؟ عزیر اول فکر کرد که آفتاب غروب کرده است گفت: یک مکان توقف کرده

روز و وقتی دقت کرد آفتاب را دید گفت: بخشی از روز، فرشته به او گفت: تو 

ای و در خواب بودی، اگر باور نداری به طرف صد سال در اینجا بوده

های مرکب به هم متصل های پوسیده مرکب خود نگاه کن. سپس استخواناستخوان

شده و رگ و پی به هم رسانیدند و االغش زنده شد. گفت: هللا اعلم. ان هللا علی کل 

 مرکبء قدیر یعنی فهمیدم که خداوند بر انجام هر کاری قادر است. بعد سوار شی
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خود شد و به وطن خود برگشت و پنجاه سال دیگر با برادرش زندگی کرد و بعد 

هر دو در یک روز به رحمت الهی واصل شدند. وقتی سخنان امام محمد باقر 

هوش شد و افتاد و حضرت به محل اقامت السالم به اینجا رسید راهب پیر بیعلیه

د و گفتند: راهب پیر ما با خود آمد و بعد از ساعتی گروهی خدمت حضرت آمدن

شما کار دارد. حضرت فرمود: من با شیخ شما کاری ندارم و اگر او کار دارد بگو 

نزد ما بیاید. آنها برگشتند و راهب پیر را نزد حضرت آوردند. شیخ از حضرت 

پرسید آیا تو محمدی؟ حضرت فرمود: که دخترزاده اویم. گفت: نام مادرت چیست؟ 

 ه. حضرت فرمود: فاطم

راهب سؤال کرد نام پدرت چیست؟ فرمود: علی راهب گفت: پسر ایشان هستی؟ 

 فرمود: بلی. 

 سؤال کرد: پسر شبیری یا بشر؟ فرمود: پسر شبیرم. 

دهم که خدا یکی است و جد تو محمد رسول خداست و تو راهب گفت: شهادت می

دیر بود  وصی اویی، سپس همراهانش نیز مسلمان شدند و هر کسی هم که در آن

مسلمان شد. بعد از آن حضرت به دمشق رفتند و وقتی به در خانه عبدالملک 

رسیدند، عبدالملک از تخت پایین آمد و از حضرت استقبال نمود و به حضرت 

تعظیم و تکریم نمود و بعد چند مسئله و مشکل که برای او پیش آمده بود از 

برای من مسئله مشکل حضرت سؤال کرد و پاسخ خود را شنید و بعد گفت: 

دانند به من بفرمایید اگر امتی امام خود را که دیگری هست که علما آن را نمی

طاعت وی بر آنها واجب است به قتل برسانند خداوند متعال چه عبرتی به آنها 

نشان خواهد داد. حضرت فرمود: اگر چنین اتفاقی بیفتد مردم هر سنگی از روی 

ون تازه مشاهده خواهند کرد. عبدالملک گفت: درست زمین بردارند در زیر آن خ

السالم را کشتند مقابل در منزل پدرم سنگی طالب علیهاست وقتی علی بن ابی

جوشید و در باغ بزرگ بود وقتی آن را برداشتند در زیر آن خون تازه دیدم که می

 من نیز حوضی بود و در کنار آن حوض سنگهای سفید بود و در روز قتل حسین

جوشد. بعد از آن امام محمد باقر السالم دیدم که از آن سنگها خون میبن علی علیه

السالم یک هفته در دمشق بود عبدالملک به حضرت عرض کرد نزد ما علیه

نمایید؟ حضرت مانی تا برای شما عزت و حرمت باشد یا به مدینه مراجعت میمی

السالم و امام محمد باقر علیهفرمود: در نزد جدم ماندن برایم بهتر است سپس 

السالم به مدینه مراجعت نمودند. اما عبدالملک به فرزند گرامیش امام صادق علیه

علت دشمنی و بد ذاتی که داشت قبل از حرکت حضرت به طرف مدینه گروهی را 

فرستاده بود که روستا به روستا و منزل به منزل حاکم و عامل وی را خبر دهند که 
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که در مسیر هیچگونه خوردنی و آشامیدنی به امام ندهند و نفروشند تا  دستور دهند

از تشنگی و گرسنگی از بین بروند وقتی حضرت موقع برگشت به آن دیر رسیدند 

و آن راهب پیر مسلمان شده و اصحابش از آمدن حضرت خبردار شدند با اینکه به 

ن بسته بودند، راهب و آنها سفارش کرده بودند و آنها در دیر را بر روی دیگرا

اصحابش بیرون آمدند و حضرت را به دیر بردند و ضیافتی عالی برگزار کردند و 

های زیادی آوردند و از حضرت عذرخواهی کردند وقتی والی غذاها و نوشیدنی

هایش را زنجیر نموده و به دمشق محل خبر را شنید راهب را دستگیر و دست

السالم از ای؟ امام جعفر صادق علیهه عمل کردهفرستاد که چرا خالف فرمان خلیف

این قضیه آزرده و غمناک شد و گفت: این شیخ به خاطر دوستی ما چه بر سرش 

السالم فرمودند: نگران نباش خواهد آمد؟ پدر بزرگوارش امام محمد باقر علیه

فرزندم، شیخ در دو منزلی این دیر به رحمت ایزدی خواد رفت و به او از 

السالم و فرزند عزیزش امام لک رنجی نخواهد رسید. باالخره امام باقر علیهعبدالم

السالم با مشقت فراوان به مدینه رسیدند. بازگوی ماجرای ازدواج خوله صادق علیه

السالم حنفیه با حضرت علی از زبان جابر بن عبدهللا انصاری امام باقر علیه

از مردم به مقدار عقلی است که در فرموده است: که در قیامت بازخواست خداوند 

 دنیا به آنان داده است. 

اند: روزی در مجلس پدر بزرگوارم بودم السالم نقل فرمودهامام جعفر صادق علیه

آمدند و جابر ابنزید نیز با که گروهی از شیعیان و محبان به مجلس آن حضرت می

ی و طالب به خالفت اولبن ابیآنها بود. آنها گفتند: یابن رسول هللا آیا پدر شما علی 

السالم راضی نبودند و دومی راضی بودند؟ پدرم فرمودند که: امیرالمؤمنین علیه

چرا  اند پسحاشا که راضی بوده باشند، آنها گفتند: اگر به خالفت آنها راضی نبوده

 هالسالم بخوله حنفیه را که از اسیران آنها بود قبول کردند و امام محمد باقر علیه

 جابر بن یزید اشاره نمود. و فرمودند: 

ای جابر برخیز و جابر ابن عبدهللا انصاری را به اینجا بیاور که او از اصحاب سید 

اخبار و ابرار است و در زمان خالفت آنها حاضر بوده است و از همه چیز اطالع 

 داند و برای رفع توهم شما بیاندارد و حقیقت وضعیت خوله حنفیه را خوب می

کند. سپس جابر بن یزید به خانه جابر ابن عبدهللا انصاری رفت وقتی به در 

اش رسید و در زد. جابر ابن عبدهللا انصاری از درون خانه صدا زد و گفت: خانه

گوید وقتی این سخن جابر آیم، جابر ابنزید میای جابر ابن یزید صبر کن االن می

بسیار متعجب شدم و با خود گفتم او از ابن عبدهللا انصاری را از پشت در شنیدم 

کنم و دانست که من جابر بن یزیدم وهللا که وقتی بیرون بیاید از او سؤال میکجا می
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هنگامی که نگاهش به جابر ابن عبدهللا انصاری افتاد، گفت:ای جابر تو درون خانه 

موالیم بودی و من در زدم از کجا فهمیدی که من جابر ابنزیدم. گفت: دیروز نزد 

آیند و از السالم بودم به من خبر داد که فردا گروهی نزد من میامام محمد باقر علیه

خوله حنفیه سؤال خواهند کرد از بین آنها جابر ابنزید برای تحقیق مسئله نزد تو 

خواهد آمد باید نزد من بیایی و آنها را از حقیقت مسئله آگاه نمایی. من منتظر تو 

در زدی دانستم که تو هستی، سپس به اتفاق به خدمت حضرت بودم و هنگامی که 

آمدند و ادای احترام نمودند. هنگامی که حضرت جابر را دید به آنها فرمود: 

برخیزید و از این شیخ قصه خوله حنفیه را سؤال کنید تا آنچه را دیده و شنیده به 

ی السالم راضن علیهشما بگوید. سؤال کردند:ای جابر به ما بگو که آیا امیرالمؤمنی

بود به خالفت آنهایی که بر او سبقت گرفتند و بر مسند خالفت نشستند یا نه؟ جابر 

گفت: نه وهللا راضی نبود. گفتند: پس چرا از آنچه ایشان اسیر گرفته بودند خوله 

ترسیدم بمیرم و حنفیه را قبول نمود؟ جابر ابن عبدهللا انصاری گفت: آه، آه، می

صه مخفی بماند چون هدف شما تحقیق در مورد این حکایت است از حقیقت این ق

من بشنوید، در آن هنگامی که اسیران را به مسجد رسول هللا صلی هللا علیه و آله و 

سلم آوردند، خوله حنفیه در میان اسیران بود وقتی کثرت جمعیت را در مقابل 

و آله و سلم ایستاد و ابوبکر دید به طرف مرقد مطهر رسول هللا صلی هللا علیه 

بیتک یا رسول هللا، نزد تو از این ظالمان شکایت گفت: السالم علیک و علی اهل

برم ما را به خیانت اسیر کردند ما به کنم و از اعمال این مفسدان به تو پناه میمی

وحدانیت الهی و نبوت تو معترفیم و بعد رو به ابوبکر و اصحاب او کرد و گفت: 

چه علت ما را اسیر کردید حال آن که ما اشهد ان الاله اال هللا و اشهد ای مردم به 

 گوییم. ان محمدا رسول هللا می

 اید. ابوبکر گفت: شما منع زکات کرده

ای. ما خوله گفت: غلط کرده هر که چنین گفته و حقیقت این نیست که تو گمان کرده

ما دادند شتند و به فقراء ما میگرفگفتیم در زمان رسول هللا از اغنیای ما زکات می

نیز همین کار را بکنید از ما قبول نکردید و به ما ظلم کردید و زنان مسلمانان را 

به دست نامحرمان انداختید و به فرض اینکه مردان منع زکات کرده باشند زنان چه 

گناهی دارند که هر کدام از آنها را مردی نامحرم اسیر کرده است خدا و رسول او 

از این قوم و کارهای زشت آنها بیزار است. خوله این سخنان را گفت و در 

ای از مسجد نشست و وقتی حضار سخنان خوله را شنیدند همگی منفعل شدند گوشه

و ابوبکر دید که کار به فضیحت انجامیده و در میان مردم به علت این کار و امر 

ت:ای قوم در زمان رسول خدا شود. سخنی دیگر به میان آورد و گفشنیع رسوا می
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صلی هللا علیه و آله و سلم قائده اینگونه بود که هر کس از اصحاب بر سر اسیری 

کرد آن اسیر به او تعلق انداخت اگر کسی بر آن جامه چیزی زیاد میجامه می

داشت شما نیز چنین کنید. سپس دو نفر برخاستند و جامه بر خوله انداختند به قصد 

به زنی اختیار کنند. خوله گفت: نه به خدا قسم هرگز این خیال تحقق  آن که او را

نخواهد یافت و این فکر محال از قوه به فعل در نیاید و هیچکس مالک من نخواهد 

شد مگر آن کسی که خبر بدهد از آنچه هنگام والدت من اتفاق افتاده است و بگوید 

 ام. من هنگام تولد چه چیزی تکلم کرده

ای؟ هرگز مانند این جماعت فت:ای دختر چرا از این جماعت به فزع آمدهابوبکر گ

گویی؟ خوله گفت: به خدا و رسول او قسم حاصل میای؟ چرا سخنان بیرا ندیده

السالم وارد مسجد شد و این گفتگو من در این سخنم صادقم، در این هنگام علی علیه

ز حال این زن سؤال کنیم. بعد به را مالحظه نمود و فرمود: ای قوم صبر کنید تا ا

کنی؟ خوله گفت: آنها قصد تملک من را دارند و خوله فرمود: ای زن چرا فزع می

من منتظر آن کسی هستم که از قصه والدت من آگاه باشد. حضرت فرمودند: ای 

خوله زمانی که تو در شکم مادر بودی و درد زایمان بر مادر تو غالب شد دعا کرد 

ا مرا از درد والدت این فرزند سالمتی کرامت فرما و دعای او و گفت: خدای

مستجاب شد و تو متولد شدی و به محض والدت گفتی: ال اله اال هللا محمدا رسول 

هللا، بعد از آن گفتی آیا زود باشد که مرا به نکاح خود در آورد و او را از من 

تو متعجب شدند و آنچه از فرزندی باشد و آن جماعتی که آنجا بودند از این سخنان 

ای از مس نوشتند و مادرت آن را در آنجا که متولد شدی دفن تو شنیدند بر تخته

کرد زمانی که آثار موت بر او ظاهر شد تو را به محافظت از آن لوح وصیت کرد 

و هنگامی که تو را اسیر گرفتند تو تالش کردی که آن لوح را برداری، موقع 

خودت را به آن رساندی و االن آن لوح را بر بازوی راست بیرون آمدن از خانه 

ای، بیرون آور که منم صاحب آن فرزند مبارک و نام او محمد خواهد خود بسته

گوید در این موقع خوله رو به قبله نشست و گفت: اللهم انت المفضل بود. جابر می

 المنان اوزعنی ان اشکر نعمتک التی علی و لم تطعها و... 

خته مس را از بازوی خود بیرون آورد و پیش ابوبکر انداخت و ابوبکر به سپس ت

عثمان داد و آنچه امیرالمؤمنین فرموده بود بدون کم و زیاد مشاهده کرد. گروهی 

از پیروی ابوبکر برگشتند و بعضی نیز گفتند: سحر است و اکثرا گفتند: درست 

 فرمود، رسول خدا، انا مدینة العلم و علی بابها. 

بعد از آن ابوبکر به امیرالمؤمنین گفت: ای علی این دختر از آن توست، 

السالم خوله را به اسماء بنت عمیس سپرد و اسماء در آن زمان امیرالمؤمنین علیه
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زن ابوبکر بود و بعد از یک ماه برادر خوله نزد امیرالمؤمنین آمد و نزد حضرت 

خود درآورد. وقتی که سخنان جابر  وکیل شد و سپس امیرالمؤمنین خوله را به عقد

ابن عبدهللا انصاری تمام شد جابر بن یزید و همراهانش به طرف جابر ابن عبدهللا 

انصاری آمدند و گفتند: خداوند متعال تو را از آتش دوزخ برهاند و به نعیم مقیم 

برساند همچنانکه ما را از تو عذاب شک نجات دادی و کام ما را با حالوت یقین 

 رین کردی. شی

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 عبادتگاه اهل کتاب.  -[ صومعه 1]

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 مشاهده چهره واقعی اشخاص

السالم فرموده است: بدترین پدران، کسانی هستند که در اعمال محبت امام باقر علیه

 نسبت به فرزند زیاده روی و افراط نمایند. 

السالم عرض کند که، روزی من خدمت امام محمد باقر علیهابوبصیر روایت می

ت را برای من ضمانت بفرمایید. کردم: من شیعه شما و ضعیف و نابینا هستم بهش

خواهی عالمت امامت را به تو نشان حضرت فرمود: چنین است سپس فرمود: می

دهم؟ گفتم: عالمت امامت چیست؟ فرمود: اینکه مردم را به صورت واقعی خود 

ببینی. گفتم: آری دوست دارم ببینم. سپس حضرت دست مبارک بر چشمان من 

دیدم به من فرمود: ای ابوبصیر نگاه کن چه گذاشت هر چه در آن کشتی بود 

بینم، پس به حضرت بینی؟ گفتم: به خدا قسم به جز سگ و خوک چیزی نمیمی

اند؟ حضرت فرمود: اگر حجاب از مردم عرض کردم که اینها چرا مسخ شده

بیند بعد فرمود:ای ابوبصیر بردارند شیعه ما مخالفان خود را به این صورت می

خواهم این خلق را تو را به همین حال واگذارم. عرض کردم: نمیخواهی اگر می

ببینم مرا به حال اول برگردانید که بهشت من را عوض نیست. سپس حضرت دست 

 مبارک بر چشمان من گذاشت همانگونه شد که بودم. 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 
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 مستخدمینی از جن

السالم فرموده است: آخرین حد کمال و رشد نیروی خرد را سه نشانه امام باقر علیه

به دین و شکیبایی در برابر ناگواریها و « فهم دین»است، توجه کامل و آشنایی 

 حساب و اندازه نگهداشتن در خرج و زندگی. 

ر د السالم راجع به کارهایی کهو از سدیر صیرفی نقل شده که: حضرت باقر علیه

اند( هنگامی که مدینه داشت به من سفارش کرد. )ظاهرا حضرت در مکه بوده

بیرون رفتم و در دره روحا)جایی بین مکه و مدینه است( بر شتر خویش سوار 

کند؛ به طرف او رفتم، مردی را دیدم که از دور با جامه خود اشاره میبودم و می

خواهم و دم، گفت: من آب نمیرفتم؛ گمان کردم تشنه است، ظرف آبی به او دا

اند و زدهای به من داد که گل آن هنوز خیس بود )گلی مثل الک بر در نامه مینامه

 اند که کسی آن را باز نکند.( کردهآن را مهر می

السالم را دیدم، به او گفتم: چه وقتی به مهر نامه نگاه کردم، مهر حضرت باقر علیه

؟ گفت: همین االن نامه را خواندم، دستورهای موقع نزد صاحب این نامه بودی

دیگری در آن بود. سپس نگاه کردم، کسی را ندیدم. هنگامی که حضرت باقر 

ر ای که گل آن تالسالم را مالقات کردم، به ایشان گفتم: فدایت شوم! مردی نامهعلیه

کار بود؛ برای من آورد. فرمود:ای سدیر! ما مستخدمینی از جن داریم که هر وقت 

 فرستیم. سریعی داریم، آنها را می

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 ی با امام باقرمالقات فقیه بصر

السالم فرموده است: شیعه ما نیست مگر کسی که پرهیزگار و مطیع امام باقر علیه

 خدا باشد و جز سخن نیک نگوید. 

کند که گفت: در مسجد پیامبر صلی هللا علیه و آله و سلم از ابوحمزه ثمالی نقل می

 شناسی؟ینشسته بودم که مردی آمد و گفت: حضرت ابوجعفر: محمد بن علی را م

ام که از ایشان گفتم: آری؛ با ایشان چه کاری داری؟ گفت: چهل مسرله مهیا کرده

ای السالم وارد شد و عدهبپرسم. هنوز سخنش تمام نشده بود که حضرت باقر علیه

پرسیدند. حضرت از خراسان و غیره اطرافش بودند و از مناسک و اعمال حج می
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هم نزدیک حضرت نشست. حضرت به او رفت و در مجلس خود نشست. آن مرد 

فرمود: تو کیستی؟ گفت: من قتادة بن دعامه بصری هست. فرمود: تویی فقیه اهل 

ای از خلق خود را بصره؟ گفت: آری. فرمود: وای بر تو ای قتاده! خداوند عده

آفریده و آنها را حجت بر بندگانش قرار داده و آنها ارکان او در زمین هستند و قائم 

مر اویند در عملش، قبل از آفرینش آنها را برگزید و چون سایه و شبح در به ا

طرف راست عرش او بودند. پس قتاده مدتی سکوت کرد، سپس گفت: خدا تو را 

در  ام وعباس بسیار نشستهشایسته دارد! به خدا من در مقابل فقها و در برابر ابن

طرب شدم!! فرمود: جلوی هیچ یک مضطرب نشدم، چنان که در حضور شما مض

ای که خداوند اجازه داده هایی نشستهدانی کجایی؟ در برابر خانهوای بر تو می

افراشته شود، و در آن جا نام او برده شود، که در آن جا مردانی تجارت و کسی از 

کند، هر صبح و عصر تسبیح او یاد خدا و نماز گذاشتن و زکاة دادن غافلشان نمی

سوره نور است( پس تو آن جایی؛ و مائیم آن  22و  24به آیه گویند. )اشاره می

ها ها و آن مردان. قتاده گفت: به خدا راست گفتی، فدایت شوم! به خدا! آن خانهخانه

)که در آیه نام برده( خانه سنگ و گل نیست. آن گاه قتاده گفت: حکم پنیر را بیان 

همین برگشت!؟ گفت: های تو همه به فرما. حضرت خندید و فرمود: مسرله

 « تا آخر حدیث»فراموشم شد؛ فرمود: مانعی ندارد. 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 . 1282پ اول منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چا

 مریضی حضرت امام باقر

السالم فرموده است: اندازه محبت دوستت را نسبت به خود با عالقه امام باقر علیه

 قلبی خودت نسبت به او به دست بیاور. 

السالم فرمود: پدرم کند که گفت: شنیدم حضرت صادق علیهو از سدیر نقل می

از کسانش شروع به گریه سخت مریض شد به طوری که خیلی ترسیدیم، یکی 

کرد، حضرت به او نگاه کرد و فرمود: من از این مرض نخواهم مرد، دو نفر 

 میرم. آمدند و به من خبر دادند که از این مرض نمی

پس پدرم خوب شد و مدتی زندگی کرد. و وقتی در حال صحت بود و هیچ ماللی 

اکنون دوباره آمده و به  نداشت فرمود: پسرم! آن دو نفر که در حال مریضی آمدند،

 من خبر دادند که در فالن روز خواهم مرد. و در همان روز از دنیا رفت. 
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------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 . 1282حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول  منبع: معجزات امام محمد باقر؛

 مهمان امام باقر شدم

السالم فرموده است: مردم حضرشان در قیامت بستگی به نیتهای خیر امام باقر علیه

و شرشان دارد. و صاحب کتاب مناقب فاطمه علیهاالسالم و اوالد طاهرینش به سند 

خدمت حضرت باقر خود از اعمش از قیس بن ربیع روایت کرده که گفت: در 

السالم مهمان شدم و در منزل آن حضرت جز خشتی نبود. پس چون هنگام علیه

عشاء فرا رسید، حضرت برخاسته و به نماز ایستاد. من نیز با آن حضرت نماز 

خواندم. پس از آن دست مبارک به آن خشت زد. چراغی تابناک و سفره غذایی که 

 بیرون آورد. هر غذای سرد و گرمی در آن بود از او 

پس به من فرمود: بخور! این چیزی است که خدای تعالی برای اولیای خود مهیا 

فرموده! پس حضرت میل فرموده، من نیز خوردم و آن طعام در آن خشت بلند 

گشت و من در شک و شبهه فرو رفتم تا زمانی که حضرت برای حاجتی بیرون 

 رفت. 

خشت کوچکی است. آن حضرت داخل  من آمده و خشت را زیر و رو کردم. دیدم

ها و شده و به آن چه در خاطر من بود آگاه شد. پس از آن خشت قدحها و کوزه

ظرفهای سفالین که آب در آنها بود، بیرون آورد و حضرت از آنها آشامید و من هم 

آشامیدم. سپس به جای خود بازگردانید. پس از آن امر فرمود که خشت سخن گوید 

 حضرت سخن گفت. و آن خشت با 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 من محمد بن علی بن حسینم

السالم فرموده است: اظهار چیزی پیش از آن که پایدار شود مایه هامام باقر علی

 تباهی است. 

د کنعلی بن محمد مالکی در کتاب فصول المهمة از بعضی اهل علم و خبر نقل می
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که گفت: بین مکه و مدینه بودم، پیرمردی را دیدم که در بیابان گاهی ظاهر و 

د فرمود: من محمد بن علی بن حسین شود، تا آن جا که گفت: پیرمرگاهی پنهان می

دانم در زمین فرو شد و یا به آسمان هستم. پس رو برگرداندم و او را ندیدم و نمی

 باال رفت. 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 محمد بن مسلم

 های کوفی بود. از ثقفی

 ود: یعقور فرممقام بود امام صادق به عبدهللا بن ابیمردی دانشمند و ثروتمند و عالی

نچه دانید که این مرد آپرسید. مگر نمیچرا مسائل دین را از محمد بن مسلم نمی -

میه ی اداند از ئپدرم محمد باقر شنیده است. حماد بن عثمان معتقد است که طایفهمی

 مانند محمد بن مسلم فقیهی به خود ندیده است. 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

منبع: معصوم هفتم محمد بن علی الباقر؛ جواد فاضل؛ شرکت سهامی چاپ و 

 انتشارات کتب ایران . 

 معروف بن خور بود

پیداست این معروف مردی ایرانی نژاد بود اما « خور بود»به طوری که از کلمه 

ی روشنائی فکر و نور ایمان خود در صف اعالی اصحاب امام توانست در سایه

 . بایستد

عمیر را در نماز محمد بن ابی -گوید: فضل بن شادان راوی صادق و زاهد می

 دیدم. 

انجامید. تا آنجا که حیرت رفت ذکر سجودش به طول میهنگامی که به سجده می

تر است اما ی من طوالنیی جمیل بن دراج از سجدهکردم او در جوابم گفت سجده

در حال سجده ببیند. آن همه « ر رامعروف بن خو»گوید هر کس خود جمیل می

ی ما را شگفت انگیز نخواهد خضوع و حالت و خلوص را تماشا کند. سجده
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 نامد. می« مخبتین»شمرد.امام صادق این فضیل را از 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

منبع: معصوم هفتم محمد بن علی الباقر؛ جواد فاضل؛ شرکت سهامی چاپ و 

 انتشارات کتب ایران . 

 ن

 نجات نسل دو پرنده و تسلیم نخل خشکیده

 جابر بن یزید جعفی حکایت کند: 

در یکی از سال ها، به همراه حضرت باقرالعلوم علیه السالم رهسپار مکه معظمه 

 م. شد

در بین راه، دو پرنده به سمت ما آمدند و باالی کجاوه امام محمد باقر علیه السالم 

نشستند و مشغول سر و صدا شدند، من خواستم آن ها را بگیرم تا همراه خود داشته 

باشم، ناگهان حضرت با صدای بلند، فرمود: ای جابر! آرام باش و پرندگان را به 

اهل بیت عصمت و طهارت پناه آورده اند. عرضه  حال خود واگذار، آن ها به ما

داشتم: موالی من! مشکل و ناراحتی آن ها چیست، که این چنین به شما پناهنده شده 

اند؟! حضرت فرمود: آن ها مدت سه سال است که در این حوالی النه دارند و 

هرگاه تخم می گذارند تا جوجه شود، ماری در اطراف آن ها هست که می آید و 

وجه های آن ها را می خورد. اکنون پرندگان به ما پناهنده شده تا از خداوند ج

بخواهم که آن مار را به هالکت رساند؛ و من نیز در حق آن مار نفرین کردم و به 

 هالکت رسید؛ و پرندگان در امان قرار گرفتند. 

 ابانیجابر گوید: سپس به راه خود ادامه دادیم تا نزدیک سحر و اذان صبح به بی

رسیدیم؛ و من پیاده شدم و افسار شتر حضرت را گرفتم؛ و چون حضرت فرود 

آمد، در گوشه ای خم شد و مقداری از شن ها را کنار زد و در حال کنار زدن شن 

ها، چنین دعائی را بر لب های خود زمزمه می نمود: خداوندا! ما را سیراب و 

 تطهیر و پاک گردان. 

ن شد و امام علیه السالم آن سنگ را کنار زد و چشمه ای ناگهان سنگ سفیدی نمایا

 زالل و گوارا آشکار گردید، و از آن آب آشامیدم و نیز برای نماز وضو گرفتیم. 

و بعد از خواندن نماز، سوار شدیم و به راه خود ادامه دادیم تا آن که صبحگاهان به 
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جا فرود آمدیم؛ و  روستائی رسیدیم، که نخلستانی کنار آن روستا بود، در آن

آمد و خطاب به آن  -که از مدتها قبل خشک شده بود  -حضرت کنار نخل خرمائی 

کرد و اظهار داشت: ای درخت خرما! از آنچه خداوند متعال در درون شاخه های 

 تو قرار داده است، ما را بهره مند ساز. 

ا در مقابل امام جابر افزود: ناگهان دیدم درخت خرما، سرسبز و پربار شد و خود ر

 علیه السالم خم کرد؛ و ما به راحتی از ثمره آن می چیدیم و می خوردیم. 

در همین اثنا، یک مرد عرب بیابان نشین که در آن حوالی بود، وقتی این معجزه را 

 مشاهده کرد، به حضرت خطاب کرد و گفت: سحر و جادو کردید؟! 

 نمود و به آرامی اظهار داشت: امام علیه السالم در پاسخ، به آن عرب خطاب 

ای مرد! به ما نسبت ناروا مده، چون که ما از اهل بیت رسالت هستیم؛ و هیچ کدام 

از ما ساحر و جادوگر نبوده و نیستیم، بلکه خداوند متعال از اسامی مقدسه خود 

کلماتی را به ما آموخته است که هر موقع هر چه را بخواهیم و اراده کنیم، به 

ن کلمات، خداوند متعال را می خوانیم و تقاضا میکنیم، آن گاه دعای ما به وسیله آ

 [ . 1لطف او مستجاب خواهد شد.]

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 

 ، به نقل از خرائج مرحوم راوندی. 28و  268راالنوار: ج، ص [ بحا1]

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 نفرین در جایگاه حضرت شعیب

 امام جعفر صادق علیه السالم در ادامه داستان قبل فرمود: 

سوی مدینه طیبه  چون عالم یهود رفت، اجتماع یهودیان پراکنده شد، و ما نیز به

 حرکت نمودیم. 

در این میان هشام بن عبدالملک نامه ای توسط مرمورین حکومتی برای شهرها و 

روستاهای بین راه فرستاد مبنی بر این که محمد باقر و پسرش جعفر، دروغ گو و 

مخالف اسالم می باشند و کار آن ها ایجاد تفرفه و عداوت بین اهالی و گروه ها 

ها را به منزل خود راه ندهد؛ و هرگونه معاشرت و معامله با آنان  است، کسی آن

 ممنوع می باشد. 

و از جمله شهرهای بین راه، شهر مداین بود، که قبل از ورود ما به آن جا، نامه 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

هشام لعین به دست فرمان دار مداین رسیده بود و مردم را از هر گونه ارتباط با ما 

 منع کرده بود. 

زدیک این شهر رسیدیم، دروازه ها را به روی ما بستند و آنچه پدرم پس همین که ن

ایشان را موعظه نمود ترثیری نداشت و بلکه شروع به فحاشی و ناسزاگوئی کردند، 

در نهایت چون تبلیغات سوء بسیار بود با جسارت تمام گفتند: باید از گرسنگی و 

 تشنگی بمیرید. 

بر شهر مداین بود رفت و دست خود را در به ناچار پدرم باالی کوهی که مشرف 

گوش نهاد و با صدای بلند سخنانی را که حضرت شعیب علیه السالم برای 

نصیحت قوم خود خوانده بود تالوت کرد. بعد از آن باد سیاهی به وزیدن گرفت و 

تمام مردان و زنان به همراه فرزندانشان بر باالی بام خانه هایشان رفتند. در بین 

پیرمردی کهن سال بود، که چون چشمش بر پدرم افتاد و صدای او را شنید، آن ها 

فریاد کشید: ای مردم! از خدا بترسید، این شخص در همان جائی ایستاده است که 

حضرت شعیب ایستاده و بر قوم خود نفرین کرد و به عذاب الهی گرفتار شدند، 

می نمائید، عذاب نازل می چنانچه دروازه ها را باز نکنید و به آن ها بی احترا

 شود. 

مردم بسیار وحشت زده و متزلزل گشته و دروازه ها را گشودند و ما را با عزت و 

احترام وارد شهر کردند. و چون خبر این جریان، نیز به هشام ملعون رسید، دستور 

داد تا آن پیرمرد مؤمن را دست گیر و اعدام نمایند و پس از آن که ما از شهر 

ارج و به سوی مدینه طیبه حرکت کردیم، مرمورین دستور هشام را نسبت مداین خ

 به آن پیرمرد اجرا کردند. 

بعد از آن هشام نامه ای برای استاندار مدینه فرستاد مبنی بر این که هر چه زودتر 

پدرم حضرت باقرالعلوم علیه السالم را مسموم و به قتل برساند، و چون هشام به 

 [ . 1رک واصل گشت، به قتل پدرم موفق نشد.]هالکت رسید و به د

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 

 . 212 - 211، ص 64[ بحاراال نوار: ج 1]

 از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی. منبع: چهل داستان و چهل حدیث

 نصیحت به عمر بن عبدالعزیز و بازگشت فدک
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 یکی از راویان حدیث، به نام هشام بن معاذ حکایت کند: 

روزی عمر بن عبدالعزیز وارد شهر مقدس مدینه گردید و من در خدمت او بودم 

علی علیه  که یکی از غالمانش، به نام مزاحم و گفت: حضرت ابو جعفر، محمد بن

 السالم می خواهد وارد شود. عمر بن عبدالعزیز گفت: اجازه دهید وارد گردد. 

همین که امام باقر علیه السالم وارد شد، عمر مشغول گریه بود، حضرت فرمود: 

تو را چه شده است که گریه می کنی؟ وسپس افزود: ای عمر بن عبدالعزیز! دنیا 

ه ای در آن سود می برند و عده ای از آن نوعی از بازار کسب و تجارت است، عد

خارج می گردند در حالی که زیانکار و خسارت دیده اند. و عده ای دیگر وقتی از 

این دنیا بروند پشیمان و نادم خواهند بود که چرا برای آخرت خود توشه ای 

، هبرنگرفته اند. سوگند به خداوند متعال، ما اهل بیت رسول هللا صلی هللا علیه و آل

صاحبان حق هستیم و کلیه اعمال و کردار بندگان بایستی از برابر دیدگان ما 

 بگذرد. 

ای عمر بن عبدالعزیز! تقوای الهی پیشه کن و در درون خود پیرامون دو چیز 

 بیندیش: 

اول آن که دقت کن چه چیزهائی را دوست داری که همراه تو باشد تا در پیشگاه 

آن که متوجه باش، از چه چیزهائی ناراحت هستی و خداوند سعادتمند باشی. دوم 

تو را ناپسند آید، که همانا در پیشگاه خداوند تو را سرافکنده می گرداند و مانع 

 عبور تو از صراط خواهد شد. 

ای عمر بن عبدالعزیز! درب ها را به روی مردم و مراجعین خود بگشای و مانع 

و یاور مظلومان و طرد کننده ظالمان ها را برطرف نما و سعی کن که همیشه یار 

و متجاوزان باشی؛ و سپس افزود: هر که دارای سه خصلت باشد، ایمانش کامل 

است. عمر با شنیدن این سخن، دو زانو نشست و گفت: یا بن رسول هللا! آن سه 

چیز را بیان فرما؟ همانا شما اهل بیت نبوت هستید. حضرت فرمود: اول آن که 

و خوشحالی گناه و معصیتی مرتکب نشود، دوم آن که هنگام هنگام شادمانی 

غضب و ناراحتی حق را فراموش نکند؛ و سوم آن که هنگام دست یافتن به امور و 

اموال دنیا آنچه حالل و مباح او نیست تصرف نکند. راوی گوید: چون سخن به این 

 پس حواله انتقالجا رسید، عمر بن عبدالعزیز دستور داد تا قلم و کاغذ آوردند و س

تحویل امام محمد باقر علیه  -که خلفاء قبل از او غصب کرده بودند  -فدک را 

 [ . 1السالم داد.]

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 
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 پی نوشت ها: 

 . 46، ح 146، ص 1[ خصال شیخ صدوق: ج 1]

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 نشاط و شادابی

سازد. در برابر های انسان را فراهم میگرایش به دنیا منشر بسیاری از آلودگی

 گرایش زهد است. انسان پاک، از گرایش به دنیا منزه است. این سخن بدین معنا

نیست که انسان زاهد از مال و منال دنیایی محروم است. زیرا محرومیت نوعی 

آید. بلکه منظور از زهد این است که در عین حال که از دنیا خطر به حساب می

مند و وابسته نباشد. امامان معصوم که در زهد بر همگان مند است به آن عالقهبهره

 بهره داشتند. اند از امکانات دنیا فراوان سبقت گرفته

ه دنیا، عالقگی بگردد که فرد زاهد در عین بیبا این توضیح این نکته نیز شفاف می

ور باشد، در عین حال فردی شاداب و پرطراوات ممکن است هم از امکانات بهره

است. این گونه نیست که زاهد باید فردی منزوی، ژولیده و پژمرده باشد. این 

زهد فروش شباهت دارد، نه به زهد گرایی. فرد زاهد،  ها بیشتر بهها و ژستحالت

آورد. اگر تمام دنیا هم فردی شاداب و پر تحرک است. دنیا برای وی وابستگی نمی

 کند. در اختیارش باشد اندکی به آن گرایش نمی

های الهی و حفظ شادابی وری از نعمتمند بودند از دنیا و بهرهبر این اساس بهره

وری باشد؛ تا کسی این گونه پندارد که بهرهزهد هیچ گاه بیگانه نمیدر زندگی، با 

از دنیا با زهد گرایی ناسازگار است! این دو کامال با هم همساز هستند. در زندگی 

شود. مشاهده معصومان که زاهدترین افراد به دنیا بودند، این همسازی مشاهده می

ی زاهدترین هستند. فرش آنان وری از امکانات دنیایشود که در عین بهرهمی

یا در  آالیش باشند،ابریشم باشد یا حصیر برای آنان یکسان است. در خانه گلین بی

اتاق مزین عروس یکنواخت خواهد بود. در سفره رنگارنگ یا نان جوین همسان 

بندند. به همین خاطر در زندگی ها دل نمیخواهد بود. که آنان به این آب و رنگ

شود. امام بدون هیچ وابستگی و السالم همسازی این دو مشاهده میعلیه باقر العلوم

مندی به زخارف دنیا در عین حال که فرش زیر پای وی حصیر است، انما عالقه

اش مزین است. در عین حال که [ . اتاق حجله1کا یفرش فی مجلسه حصیرا. ]

کند نشاط تالش میزاهد و عابد و عاکف و صائم است، با نشاط و پر تالش است. 

ظاهری خویش را نمایان سازد. خویشتن را در منزل و بیرون کامال آراسته 
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آراید. به سازد. در برابر همسر خویش هم اتاق مزین دارد و هم خویشتن را میمی

سالم الگوید به حضور باقر العلوم علیهچند نمونه توجه کنید. حکم بن عتیبه می

برد. شروع های رنگارنگ به سر میمزین و با لباس رسیدم؛ در حالی که در اتاق

کردم به در و دیوار اتاق و شکل و شمایل حضرت نگاه افکنم! هنگامی که امام 

های مرا مشاهده کرد، فرمود دیدگاهت در این باره چیست. من گفتم من که تو نگاه

 ها برایتتوان چیزی بگویم. لیکن در نزد ما این حالبینم نمیرا در این وضع می

های خدا را چه کسی بر بندگان ها و نعمتجوانان است. امام اظهار داشت زینت

خدا حرام کرده است، یا حکم من حرم زینة هللا التی اخرج لعباده... لیکن توجه 

ام و داشته باش که این اتاق همسر نو عروس من است. با وی تازه عروسی نموده

ی، فاما هذا البیت الذی تری فهو بیت المرأة و انا شناساال اتاق من همان است که می

[ . امام در مورد اتاق و لباس 2قریب العهد بالعرس و بیتی البیت الذی تعرف. ]

مزین خویش چندین نکته را به حکم که از وضع امام تعجب کرده بود، یادآوری 

هایش را برای بندگانش آفریده و کند: نخست این که خدای سبحان نعمتمی

ها هیچ ناسازگاری با طهارت و تقوا و زهد ندارد. دو دیگر این وری از نعمتبهره

که این اتاق مزین مربوط به تازه عروس است، که باید شؤون آن رعایت شود. 

حجله باید مزین و آرایه داشته باشد. نشاط و شادابی آن حفظ شود. سوم این که 

ه به زخارف و زینت دنیا حاصل طرف بر این پندار نباشد که حضرت اندکی عالق

شناسی. یعنی این زرق و فرماید، اتاق زندگی من همان است که میکرده به وی می

برق اندکی در روحیه من ترثیرگذار نیستند. این روش یعنی فرد زاهدترین است، در 

 های الهی است. وری از نعمتعین حفظ نشاط و شادابی، و بهره

اصحاب دیگر حضرت اتفاق افتاده است. حسن زیات با همانند همین داستان برای 

های رسند. حضرت را در اتاقی مزین و با لباسرفیقش به حضور حضرت می

گوید ما بینند. وی میمناسب و سر و صورت اصالح کرده و سرمه کشیده می

هایی که داشتیم مطرح ساختیم و جواب گرفتیم. هنگامی که خواستیم سؤال

ما. آیی، گفتم حتضرت فرمود فردا با رفیق خویش به منزل ما میخداحافظی کنیم ح

هنگامی که روز بعد به خدمت حضرت رسیدیم وی را در اتاقی مالقات کردیم که 

تنها فرش آن یک حصیر بود. و حضرت هم پیراهن خشن پوشیده بودند. آنگاه روی 

شدید مرا در  کردند به رفیق من فرمودند برادر بصری من، دیروز که بر من وارد

آن اتاق و در آن حال و لباس دیدید، آنجا اتاق همسرم بود و تمام تزیینات اتاق هم به 

شد. یک وقت در ذهن شما چیزی خطور نکند، فال یدخل قلبک وی مربوط می

[ امام همام با این روش نکات مهم عرشی را می آموزند: نخست این که 2ء. ]شی
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بهره باشد. دو دیگر این که حضرت های دنیا بیزهد این نیست که شخص از نعمت

نماید. سوم برای این که خویش را برای همسرش کامال مزین ساخته و مرتب می

این رفتار پنداری در ذهن طرف پیش نیاورد و احساس دو گانگی در رفتار 

خواند و رفتار خویش را درباره حضرت ننماید، در فرصت مناسب آنان را فرا می

سازد. این رفتار بدین خاطر است که پندارهای شیطانی به آنان آسیب ف میآنان شفا

[ . در مورد نکته 6نرساند. در این باره شرح بیشتری در این نوشتار آمده است. ]

ای به حضور حضرت دوم در روایت دیگر این گونه آمده است: هنگامی که عده

ها فرمود من همسرم را رسیدند؛ دیدند حضرت موهای خویش را رنگ کرده، به آن

کنم، انی رجل احب النساء و انا أتصبغ لهن. دارم و برای آن خضاب میدوست می

[ این همان حفظ شادابی و نشاط در زندگی است. در عین حال که شخص 5]

های دنیاست. مورد دیگر در زندگی حضرت این زاهدترین فرد به زخارف و زینت

رفتند برای تمیز کردن امی که به حمام میشود، که حضرت هنگگونه مشاهده می

کردند. انگشتان در اثر تماس با نوره حالت [ استفاده می4« ]نوره»بدن خویش از 

کردند. حضرت برای این که از این حالت بیرون بیایند به بد منظری پیدا می

ن یهای خویش حنا نهادند؛ آنگاه در این باره به حکم فرمودند: من اانگشتان و ناخن

های مرده نباشد، شما نیز این کار را هایم همانند ناخندهم تا ناخنکار را انجام می

انجام دهید، یا حکم ان االظافیر اذا اصابتها النوره غیرتها حتی تشبه أظافیر الموتی 

ها در روایات فراوان وجود دارد. لیکن همین [ . از این نمونه2فغیرها بالحناء ]

آموزند، باشد. این موارد نکات اساسی میای میسیار ارزندهمقدار گویای نکات ب

مانند این که زهدگرایی با زهد فروشی کامال متفاوت است. زهد فروشی آن است 

که فرد دنیا طلب برای رسیدن به اهداف خویش زاهد نمایی را برای فریب دیگران 

به متاع دنیا از عالقگی گزیند. اما زهد گرایی آن است که شخص در عین بیبر می

نعمت های الهی گریزان نیست و برای تثبیت موقعیت خویش نیاز به عوام فریبی 

نماید. و وری میهای الهی به مورد بهرهعالقه به دنیا از نعمتندارد. در عین بی

آموزد که فرد مؤمن و زاهد در عین زاهدگرایی، باید نشاط و نیز این روش می

زندگی پست و ظاهری ژولیده و در هم پیچیده، هیچ شادابی خود را حفظ کند. 

ها، زهد فروشی و بیچارگی فرد زاهد نما را ارتباطی به زهد ندارد. این حالت

عالقگی به دنیا، با نشاط و شاداب و پر طراوت رساند. انسان زاهد در عین بیمی

 مند است. است و از ظاهری آراسته بهره

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 
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 پی نوشت ها:

 . 25، ص 2، نقل از اعالم الهدایه، ج 158، ص 2[ دعائم االسالم، ج 1]

 . 664، ص 4[ فروع کافی، ج 2]

 . 668، ص 4[ فروع کافی، ج 2]

 . 12[ ص 6]

 . 684، ص 4فروع کافی، ج [ 5]

 شده است. [ موادی که برای ازاله مو به کار گرفته می4]

 . 684، ص 4[ فروع کافی، ج 2]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 نقش یاد خدا

دهد، که از خطرها در انسان مؤمن به خدا، خویشتن را در مرمن امنی قرار می

امان قرار گیرد. تنها مرمن امن و پناهگاه مطمئن از هر خطر ایمان به خداست. هر 

ترین پناهگاه کس به خدا ایمان آورد و خویشتن را به خدا سپرد خدای سبحان ایمن

سبحان وجود ندارد، و لن تجد من دونه وی خواهد بود. پناهگاه مطمئنی جز خدای 

 «. یابیغیر از خدا پناهگاه امنی نمی[ »1ملتحدا. ]

همان گونه که ایمان مراتب دارد، امنیت در پناهگاه خدا نیز مراتب دارد. تا به آن 

ها را بزداید و آرامش کامل ها و ناامنیمرحله واالیی برسد که تمام اضطراب

مند نیستند. های مؤمن بهرهامنیت و آرامش همه انسان مستقر سازد. از این مرحله

اند، آنان که یاد و نام خدا، تمام مند شدهبلکه آن گروه که از ایمان مرحله واال بهره

زندگی آنان را فرا گرفته است، در آرامش کامل قرار خواهند گرفت. ذکر خدا 

اهد بود، اال بذکر هللا پناهگاه ایمن است. یاد خدا امنیت از هر خطر برای آنان خو

این حقیقت در سخن « گیرند.ها آرامش میبا یاد خدا قلب[ »2تطمئن القلوب ]

عترت این گونه تحلیل شده است؛ موجودی که به یاد خدا باشد هیچ آسیبی وی را 

کند. حتی در مورد حیوانات این گونه رسیده است، که حیوان آنگاه در دام تهدید نمی

از یاد خدا غافل شده باشد. حیوانی که به یاد خداست در دام صیاد  افتد کهصیاد می

فرماید: ما من طیر یصطاد اال بترکه السالم میگیرد. امام صادق علیهقرار نمی

افتد، مگر زمانی که از تسبیح و ای در دام صیاد قرار نمیهیچ پرنده[ »2التسبیح. ]

السالم در این است. امام صادق علیهکه این نقش یاد خد« یاد خدا غفلت کرده باشد.
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فرماید، انسان مؤمن به هر گونه مرگ ممکن است بمیرد. غرق شود، آوار باره می

بر روی وی منهدم شود، درنده وی را بدرد، صاعقه و رعد و برق آن را بگیرد، 

کند، و ال تصیب ذاکر هللا تعالی. لیکن به انسان ذاکر خدا، این حوادث اصابت نمی

ه السالم این گون. اینک این حقیقت در اندیشه زالل و عرشی باقر العلوم علیه[ 6]

تجلی یافته است، که حوادث تلخ و ناگوار مانند صاعقه بر انسان مؤمن ممکن است 

ان آید. انسفرود آید، لیکن بر انسان ذاکر یعنی کسی که به یاد خداست فرود نمی

د خداست، الصواعق تصیب المؤمن و ذاکر از صاعقه در امان است. این نقش یا

 [ . 5غیر المؤمن و ال تصیب الذاکر. ]

کرد افراد با ظرفیت و با استعداد مانند بر همین اساس است که حضرت تالش می

خانواده خویش را به این نکته اساسی توجه دهد. هماره آنان را وادار به ذکر و یاد 

کند سه چیز سازد و اضافه میاف مینمود. در اندیشه نیز اهمیت آن را شفخدا می

هاست، اشد االعمال ثالثة، ذکر هللا علی کل حال و ترین عبادتاز بهترین و سخت

ترین اعمال است، یاد سه چیز از سخت[ »4انصافک من نفسک و مواساة االخ. ]

امام اهل خانه خویش را «. خدا، انصاف داشتن، یکسان و برابر برخورد نمودن

فرماید: پدرم ما را دور هم السالم میکرد، امام صادق علیهن رفتار میوادار به ای

نمود. و هر کس کرد و وادار به قرائت قرآن )که آن نیز ذکر هللا است( میجمع می

 شد، یرمرنا بالذکرکرد به ذکرهای دیگر تا طلوع آفتاب مشغول میقرآن تالوت نمی

بر لب است. اساس و پایه یاد خدا به  [ که البته این یاد خدا2حتی تطلع الشمس ]

های عرشی روح و دل است که انسان هماره به یاد خدا باشد. این نیز از آموزه

 توان آموخت. است که از اندیشه و رفتار عترت می

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 . 22[ کهف، 1]

 . 28[ رعد، 2]

 . 18حدیث  545، ص 2[ فروع کافی، ج 2]

 . 112، ص 2[ فروع کافی، ج 6]

 . 181، حلیة االولیاء، ص 141، ص 2[ مطالب السؤول، ج 5]

 . 265، ص 2، کشف الغمه، ج 452، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 4]
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 . 451[ همان، ص 2]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 نقش محبت

 هایمحبت گرایش و عشق محب به محبوب و معشوق است. انگیزه محبت زیبایی

شود. اگر عاشق زیبایی در معشوق خویش گر میمعشوق است که به عاشق جلوه

 ت. نبیند، هیچ گاه نسبت به وی محبت نخواهد داش

گر شود، جاذبه محبوب بیشتر ها مراحل دارد. هر مقدار زیبایی برتر جلوهزیبایی

ها شکوفا شدند، محب را آن مقدار مجذوب می شود. و اگر در راه محبوب زیبایی

ه محبت ب»بیند، حب الشی یعمی و یصم، ها را نیز زیبا میسازد که زشتیخود می

ت، پیروی محب از محبوب است. آن کسی آمد محبپی« کند.چیزی، کور و کر می

که از محبوب خود پیروی نکند در تحقق عشق باید تردید نماید. زیرا عاشق دلباخته 

معشوق بوده و ممکن نیست از فرمان معشوق سرپیچی کند، ان کنتم تحبون هللا 

دارید مرا )پیامبر( پیروی کنید، اگر خدا را دوست می[ »1فاتبعونی یحببکم هللا. ]

محبت دو جانبه است. هم خدا محبوب « نگاه خدا شما را دوست خواهد داشت.آ

شماست، و هم شما محبوب خدا هستید. نقش محبت پیروی از محبوب و معشوق تا 

رسیدن به وصال معشوق است. عاشق آن کسی است که در پی معشوق حرکت کند 

ر محبت تا به وصال خویش برسد و از معشوق خویش کامیاب شود. بدین خاط

دهد. هر مقدار همانند موتور پر توان است که عاشق را به سوی معشوق سوق می

 محبت بیشتر، سرعت حرکت بیشتر خواهد بود. 

کند که در اندیشه، حق بر این اساس آنچه انسان را وادار به پیروی از حق می

ن یبیاندیشد و در رفتار، رفتار همگون با حق داشته باشد، محبت است. انسان د

باشد. محبت است که محب را وادار به پیروی از باور عاشق و محب حق می

السالم این گونه پرده برداشته است: کند. از این حقیقت باقر العلوم علیهمحبوب می

این حقیقت «. ایمان جز محبت چیز دیگری نیست[ »2هل االیمان اال الحب. ]

است. هر موجودی به سوی  فراگیر است و محبت در دل ذرات هستی جای گرفته

بازگشت امور به [ »2محبوب خویش در حرکت است، الی هللا تصیر االمور. ]

سرایند، ان من شیء اال یسبح همه موجودات سرود عشق می« جانب خداست.

رسد. [ هر انسان حتی هر جمادی در نهایت به وصال محبوب خویش می6بحمده. ]

گوید کند: برید بن معاویه میرا چنین بیان میالسالم این حقیقت باقر العلوم علیه
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فردی که از بالد خراسان پیاده به زیارت حضرت آمده بود، به حضور ابوجعفر 

خورده و السالم رسید. هنگامی که در محضر حضرت نشست پاهای ترکعلیه

دار خویش را به حضرت نشان داد و گفت: محبت شما اهل بیت مرا به اینجا زخم

السالم فرمود: اگر سنگی ما را دوست بدارد، خدا آن ت! باقر العلوم علیهکشانده اس

 را با ما محشور خواهد نمود. 

دین جز محبت چیز دیگری نیست، و هللا لو احبنا حجر حشره هللا معنا و هل الدین 2

آید که عاشق و محب به [ از گفتار عرشی این نکته مهم به کف می5اال الحب. ]

سازد که محبت حبوب خویش خواهد رسید. این گفتار آشکار میوصال معشوق و م

ها نیست؛ بلکه فراگیر همه موجودات است. به جریان و عشق تنها در میان انسان

 السالم با حارث همدانی در همین راستا توجه کنید. علی علیه

 حارث همدانی 

وزی عصا باشد. رالسالم میحارث همدانی از اصحاب خاص امیرالمؤمنین علیه

رسند. امام از حال وی ای از شیعیان به حضور حضرت میزنان به همراه عده

ها پر حرارت شده است. مردم ها و دشمنیدارد، دوستیپرسد. وی اظهار میمی

اند: گروهی در دوستی افراط دارند، نسبت به رهبری تو به سه گروه تقسیم شده

 م در شک و تردیدند!... باشند و گروهی هگروهی معتدل در دوستی می

کند موضوع را شفاف کند. امام در پاسخ وی آنگاه حارث از امام درخواست می

سازد که حق و باطل را نتوان از رفتار معیار شناخت حق از باطل را روشن می

های حق شناخت. باید نخست حق را پیروان آن به کف آورد، بلکه باید از نشانه

دهد که در چهار موقف مرا ا. ان دین هللا ال یعرف میشناخت آنگاه پیروان آن ر

خوب خواهی شناخت: در هنگام مرگ، در هنگام عبور از صراط، در نزد حوض 

 کوثر، در هنگام 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 

 . 21[ آل عمران، 1]

 . 22، ص 2[ البرهان فی تفسیر القرآن، ج 2]

 . 62[ شوری، 2]

 . 66[ اسراء، 6]
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 . 22، ص 2[ البرهان فی تفسیر القرآن، ج 5]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 نیایش و راز و نیاز

 فرماید: می امام باقر )ع(

ی روی آوری شایسته به درگاه خدا، نصیب رحمت و عفو الهی را، به وسیله

خویش گردان! و از دعا و نیایش خالصانه و مناجات در تاریکی شب، در راستای 

فرماید: خداوند [ . در بیانی دیگر می1روی آوری به درگاه خدا، کمک بگیر! ]

د یکدیگر مطرح کرده و با اصرار و دوست ندارد که مردم نیازهای خود را نز

پافشاری، رفع نیاز خود را از مردم بخواهند ولی دوست دارد که بندگان به درگاه 

هایشان را از او تمنا کنند. همانا او دست نیاز دراز کرده و با اصرار، خواسته

هایی که نزد او است مورد درخواست و ها و ارزشخداوند دوست دارد که نعمت

 [ . 2لق قرار گیرد. ]آرزوی خ

ی دعا و فرماید: هیچ چیز به اندازهامام باقر )ع( در بیان ترثیر دعا و نیایش می

تواند سرنوشت را تغییر درخواست از خداوند، مورد پسند او نیست و چیزی نمی

 [ . 2دهد، مگر دعا و تمنا از درگاه الهی. ]

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 

[ الباقر )ع(: تعرض للرحمة و عفو هللا بحسن المراجعة، و استعن علی حسن 1]

 . 146/  28المراجعة بخالص الدعاء و المناجاة فی الظلم. بحار 

ه الحاح الناس بعضهم علی بعض فی المسرلة و أحب ذلک [ قال )ع(: ان هللا کر2]

 . 224لنفسه، ان هللا جل ذکره یحب ان یسرل و یطلب ما عنده. تحف العقول 

ء أحب الی هللا عزوجل من أن یسئل، و ما یدفع القضاء [ الباقر )ع(: ما من شی2]

 . 111/  12؛ احقاق الحق 182/  2اال الدعاء. حلیة االولیاء 

مام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: ا

 .1225چاپ دوم 

 نهی از کسالت و بی حوصلگی
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 امام باقر )ع( به فرزند خویش فرمود: 

فرزندم! بپرهیز از کسالت و بی حوصلگی )سستی و بی طاقتی( زیرا این دو کلید 

یچ حقی را ادا نخواهی کرد و هر شرند. چه، این که اگر بی حال و سست باشی ه

اگر بی حوصله و کم طاقت و رنجور باشی بر هیچ حقی پایدار و شکیبا نخواهی 

[ . امام باقر )ع(: کسالت و بی حالی، هم به دین و هم به دنیای انسان زیان 1بود. ]

 [ . 2رساند. ]می

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 

 ها مفتاح کل شر[ قال محمد بن علی البنه: یا بنی! ایاک و الکسل و الضجر فان1]

؛ 215انک ان کسلت لم تؤد حقا، و ان ضجرت لم تصبر علی حق. فصول المهمة 

 . 261/  2غمة ؛ کشف ال186/  2حلیة االولیاء 

 . 265[ الباقر )ع(: الکسل یضر بالدین و الدنیا. تحف العقول 2]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 نکوهش نفاق و دوچهرگی

امام باقر )ع(: بد آدمی است، کسی که دو چهره و دو زبان است! برادران دینی 

کند. اگر به برادرش ها بدگویی میستاید و پشت سر از آند را در پیش رو میخو

ورزد! و اگر مبتال به غم و دردی شود او را نعمت و امکاناتی برسد، حسد می

 [ . 1حقیر شمارد! ]

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

[ الباقر )ع(: بئس العبد عبد یکون ذاوجهین و ذالسانین، یطری اخاه فی هللا 1]

؛ 262/  2شاهدا، و یرکله غائبا، ان أعطی حسده و ان ابتلی خذله. اصول کافی 

 . 242/  1؛ ائمتنا 28الخصال 

فق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در ا

 .1225چاپ دوم 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

 های مؤمن واقعینشانه

 امام باقر )ع( به شخصی که سلیمان نام داشت فرمود: 

 دانی که مسلمان کیست؟ ای سلیمان می

 دانید. سلیمان عرض کرد: شما پاسخ این سؤال را بهتر از من می

مسلمانان از دست و زبان او ایمن و سالم امام فرمود: مسلمان کسی است که دیگر 

 باشند. 

 دانی مؤمن کیست؟ سپس امام پرسید: آیا می

سلیمان باز هم گفت: شما آگاهترید. امام فرمود: مؤمن کسی است که مسلمانان او را 

 [ . 1در مال و جانشان، ایمن بدانند و به او اطمینان داشته باشند... ]

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

[ قال ابوجعفر )ع(: یا سلیمان أتدری من المسلم؟ قلت: جعلت فداک أنت أعلم، 1]

المؤمن؟ قال:  قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، ثم قال: و تدری من

قلت: أنت أعلم؛ قال: )ان( المؤمن من ائتمنه المسلمون علی أموالهم و أنفسهم، و 

/  2المسلم حرام علی المسلم أن یظلمه أو یخذله أو یدفعه دفعة تعنته. اصول کافی 

226 . 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 نافرجام و خوش انجام

فلرب حریص علی أمر من أمور الدنیا قد ناله، فلما ناله کان علیه و باال وشقی به 

 [ . 1ولرب کاره ألمر من أمور اآلخرة قد ناله فسعدبه.]

چه بسا حریصی بر امری از امور دنیا دست یافته و چون بدان رسیده باعث 

ا کسی که برای امری از امور آخرت نافرجامی و بدبختی او گردیده است، و چه بس

 کراهت داشته و بدان رسیده، ولی به وسیله آن سعادتمند گردیده است. 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 
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 . 282عقول، ص [ تحف ال1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 نتایج صله رحم

صلة األرحام تزکی األعمال و تنمی األموال و تدفع البلوی و تیسر الحساب و 

[ . صله ارحام، اعمال را پاکیزه گرداند و اموال را بیفزاید و 1ء فی األجل.]تنسی

 را بگرداند و حساب را آسان کند و اجل را به ترخیر اندازد. بال 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 

 . 211[ تحف العقول، ص 1]

؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان منبع: سیره و سخن پیشوایان

1286 . 

 نیکو گفتاری با دیگران

 [ . 1قولوا للناس أحسن ما تحبون أن یقال لکم.]

 بهترین چیزی که دوست دارید به شما بگویند، به مردم بگویید. 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 

 . 244[ تحف العقول، ص 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 های تواضع نشانه

ألتواضع الرضا بالمجلس دون شرفه، و أن تسلم علی من لقیت و أن تترک المراء و 

[ . تواضع و فروتنی آن است که ]آدمی[ به نشستن در آنجا که 1ان کنت محقا.]
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فروتر از شرن اوست راضی باشد، و اینکه به هر کس رسیدی سالم کنی، و جدال 

 را وانهی گرچه بر حق باشی. 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 

 . 214[ تحف العقول، ص 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 واقعینشانه شیعه 

 [ . 1ما شیعتنا اال من اتقی هللا و أطاعه.]

 شیعه ما نیست، مگر آنکه تقوای الهی داشته باشد و خدا را فرمان برد. 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 شت ها: پی نو

 . 215[ تحف العقول، ص 1]

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 های فقیه پارسانشانه

ان الفقیه حق الفقیه ألزاهد فی الدنیا، ألراغب فی االخرة ألمتمسک بسنة النبی صلی 

 [ . 1هللا علیه و آله و سلم. ]

زاهد در دنیا، مایل به آخرت و چنگ زننده به سنت پیامبر اکرم همانا فقیه حقیقی، 

 صلی هللا علیه و آله و سلم است. 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 

 . 81ص  1ج [ اصول کافی ، 1]
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منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

1286 . 

 نماز

دهد. نماز ترین مظهر رفتار عبادی هر شخص را شکل مینماز برترین و با شکوه

کرنش و فروتنی در برابر عظمت و جاللت خدای سبحان است. باقر العلوم 

صوم پیش از خود به نماز اهتمام می داد. در شبانه السالم همانند امامان مععلیه

[ در هنگام نماز از خوف الهی رنگ به 1داد. ]رکعت نماز انجام می 154روز 

[ نماز برای حضرت آن 2شد، انه کان اذا اقبل الی الصلوة اصفر لونه ]رنگ می

دانست با چه کسی مناجات گونه شهد شیرین بود که فرمود اگر نمازگزار می

[ . در 2شد، لو یعلم المصلی من یناجی ما انفتل ]کند، هیچ گاه از نماز جدا نمیمی

سجده نماز که نهایت خضوع و کرنش بنده در برابر خداست، آن مقدار گریه نمود 

ساخت: امام [ این ذکرها را در سجده بر زبان جاری می6که جای سجده تر شد. ]

ا ماندم تساختم منتظر میرم را آماده میکند من بستر پدالسالم نقل میصادق علیه

رفتم. شبی هر مقدار انتظار پدرم در بستر قرار گیرد، آنگاه به رختخواب خود می

اند در حال استراحت هستند. کشیدم پدرم نیآمد. به مسجد رفتم، دیدم همه مردم رفته

نیدم م شگوید، وقتی نزدیک رفتپدرم تنها در مسجد به سجده افتاده است و ذکر می

ها را به زبان داشت: سبحانک اللهم اللهم انت ربی حقا حقا سجدت لک یا این جمله

رب تعبدا و رقا اللهم ان عملی ضعیف فضاعف لی. اللهم قنی عذابک یوم تبعث 

ای خدای پاک تو در حقیقت [ »5عبادک و تب علی انک انت التواب الرحیم. ]

کنم همانند بنده و غالمم.ای خدا، عمل پرورش دهنده من هستی، من به تو سجده می

من ضعیف است تو بر آن فزونی بخش ای خدا، مرا از عذاب خود باز دار. به 

 «. سوی من بازگشت نما که تو توبه پذیر هستی

السالم را در نماز دیدم که در سجده گوید: باقر العلوم علیهو نیز ابوعبیده حذاء می

مد اال بدلت سیئاتی حسنات و حاسبتنی حسابا گفت، أسرلک بحق حبیبک محاول می

خوانم که گناهان مرا به خدایا تو را به حق و مقام محمد محبوب تو می»یسیرا. 

م در سجده دو«. ها تبدیل نمایی، و در حسابرسی بر من آسان حسابرسی کنینیکی

گفت: أسرلک بحق حبیک محمد اال کفیتنی مؤونة الدنیا کل هول دون الجنة. می

خوانم، هزینه زندگی دنیای مرا خود به خدایا تو را به مقام محمد محبوب تو می»

گفت: در سجده سوم می«. گیری و مرا از هر هول و هراس تا بهشت پناه دهیعهده
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أسرلک بحق حبیبک محمد لما غفرت لی الکثیر من الذنوب و القلیل و قبلت من 

خوانم که گناهان زیاد و کم وب تو میخدایا تو را به مقام محمد محب»عملی الیسیر. 

گفت: أسرلک آنگاه در سجده چهارم می« مرا ببخشی و اعمال نیک کم مرا بپذیری.

بحق حبیبک محمد لما ادخلتنی الجنة جعلتنی من سکانها نجیتنی من سفعات النار 

خدایا تو را به مقام محمد محبوب تو [ »4برحمتک و صلی هللا علی محمد و آله ]

انم که مرا وارد بهشت نموده و مرا از سکنه بهشت قرار دهی، از پی خومی

در «. آمدهای آتش با رحمت خویش رهایی بخشی. بر محمد و آل محمد درود تو باد

هنگامی که به حج مشرف شده بود، هنگامی که وارد مسجدالحرام می شود با 

حضرت عرض  السالم بهکند. هنگامی که امام صادق علیهصدای بلند گریه می

اید کنم که شدهد: من با صدای بلند گریه میکند، آهسته گریه کنید، امام پاسخ میمی

خدا با نگاه رحمت به من نگاه کند، و من فردا رستگار شوم، لعل هللا ینظر الی 

برحمة فرفوز بها غدا. آنگاه به گرد خانه طواف نمود. هنگامی که از طواف فارغ 

یم به نماز ایستاد. هنگامی که نمازش تمام شد، دیدم جای شد، در پشت مقام ابراه

[ امام همام سراسر مناسک حج را نور 2اش از اشک چشم تر شده است. ]سجده

کند. به همین خاطر در دعاهای مناسک بیند. انجام مناسک حاجی را نورانی میمی

ه دعا هماره سخن از نورانیت است. حتی در هنگام تراشیدن موهای سر این گون

کند، که خدایا بر هر تار مویی نورانیت نصیب من نما، اللهم اعطنی بکل شعرة می

[ . امام هماره به ذکر خدا و یاد خدا مشغول بود. اهل خانه 8نورا یوم القیمة ]

کرد تا طلوع آفتاب )ظاهرا از طلوع فجر، یا از سحر تا طلوع خویش را وادار می

فرمود ذکر خدا خواند میشند. و هر کس قرآن نمیآفتاب( به قرائت قرآن مشغول با

 [ . 1بگوید. ]

رساند این روش حضرت افزون بر اهتمام به ذکر خدا، اهمیت این نکته را نیز می

ا ورزیدند. اهل خانه رکه امام نسبت به تربیت یافتگان خویش تا چه مقدار اهتمام می

از بهترین ساعات است مشغول  کند و در بین طلوعین کهبا مهربانی تمام وادار می

های ویژه این زمان حساس محروم نشوند. اینها اشاره ذکر خدا باشند، تا از برکت

السالم است، آن شناخت برتر این کوتاه به روش عبادت و پرستش باقر العلوم علیه

گونه عبادت همراه با خضوع و خشوع را در پی دارد. باشد که اندیشه زالل و 

 رت الگوی پیروان حقیقت قرار گیرد. رفتار پاک حض

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:
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 . 284، ص 56، تاریخ ابن عساکر، ج 125، ص 1[ تذکر الحفاظ، ج 1]

 . 22، ص 2دایه، ج [ اعالم اله2]

 . 424شماره حدیث  125، ص 1[ الفقیه، ج 2]

، 2، فصول المهمه، ج 284، نور االبصار، ص 114، 2[ صفوة الصفوة، ج 6]

 . 284، ص 56، تاریخ ابن عساکر، ج 221، ص 2، کشف الغمه، ج 885ص 

 . 222، ص 2[ فروع کافی، ج 5]

 . 222[ همان، ص 4]

، فصول المهمه، ج 124، نور االبصار، ص 114، ص 2[ صفة الصفوة، ج 2]

 . 221، تذکرة الخواص، ص 112، ص 2، کشف الغمه، ج 885، ص 2

 . 114، ص 14[ وسائل، ج 8]

 . 26، ص 2[ اعالم الهدایه، ج 1]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 نظاره کردن امام باقر

السالم( با هم بصیر راوندی روایت شده که گفت: من و امام محمد باقر )علیهاز ابی

بپرس از »شدند. حضرت به من فرمود: وارد مسجد شدیم، مردم داخل و خارج می

 « . بینندمردم، آیا مرا می

گفتند: نه؛ در السالم( را دیدی، میمن از هر کسی که پرسیدم، آیا ابوجعفر )علیه

حضرت آن جا ایستاده بود، تا آن که ابوهرون مکفوف )نابینا( داخل مسجد  حالی که

م( السال؛ پرسیدم ابوهرون، ابوجعفر )علیه« از این بپرس»شد. حضرت فرمودند: 

از کجا »، گفتم: « آیا آن حضرت نیست که آن جا ایستاده»را ندیدی؟ گفت: 

ری درخشنده و تابان چگونه نفهمم، در حالی که آن حضرت، نو»گفت: « فهمیدی؟

السالم( به مردی که از [ . روایت از ابوبصیر: امام محمد باقر )علیه1« . ]دارد

مرد گفت: وقتی که من از « احوال راشد چه طور بود؟»اهل آفریقا بود، فرمودند: 

وطن خارج شدم، سالم و تندرست بود و برای شما )سالم( فرستاد. حضرت 

، مرد « بله»او گفت: راشد مرد؟ امام فرمودند:  فرمودند:خدا او را رحمت کند

به خدا »مرد گفت: « . دو روز بعد از خروجت»گفت: کی؟ حضرت فرمودند: 

مگر هر »حضرت فرمود: « . سوگند که او سالم و سرحال بود و بیماری نداشت

روای گفت: راشد کیست؟ امام « . رود، به علت بیماری استکس از دنیا می

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

فکر نکنید، چون ما را »حضرت فرمودند: « . از محبان ما بودیکی »فرمودند: 

بینید پس دلیل بر نبودن ما است، به خدا سوگند ما ناظر و شاهد بر اعمال شما نمی

هستیم و خودتان را به کارهای خیر عادت دهید و از افراد خیرخواه باشید و به 

« . دهمفرمان می خیرخواهی معروف باشید که من فرزندان و شیعیانم را به آن

[2 . ] 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 . 262، ص 64[ بحاراالنوار، ج 1]

 [ مدرک قبل. 2]

محمدرضا راشدی؛ -اقر؛ لطیف راشدیمنبع: سیره و زندگانی حضرت امام محمد ب

 . 1282الهوتیان چاپ اول 

 نشان دادن مخلوقات مسخ شده

من »السالم عرض کردم: گوید: به حضرت امام محمد باقر علیهابوبصیر می

  «باشم، پس برای من بهشت را ضمانت کن.ی تو هستم و ناتوان و کور میشیعه

 « عالمت ائمه را به تو عطا کنم؟ خواهینمی»السالم فرمود: امام باقر علیه

 « چه باشد که هم عالمت و هم ضمانت را برای من جمع بفرمائی.»عرض کردم: 

چگونه آن را دوست نداشته »گفتم: « برای چه این را دوست داری؟»فرمود: 

ام مالید، ناگهان در همان حال، پس آن حضرت دست مبارک خود را به دیده« باشم!

حاال چشم بیفکن و »لسالم را نزد آن حضرت دیدم. سپس فرمود: اجمیع ائمه علیهم

به خدا سوگند ندیدم مگر سگ یا خوک یا « بینی؟!نظر کن که با چشم خود چه می

حضرت « این مخلوقات مسخ شده چه کسانی هستند؟!»بوزینه. پس عرض کردم: 

ود و ته شبینی سیاهی بسیار بزرگ است و اگر پرده برداشاینهایی که می»فرمود: 

صورت حقیقی کسان را نمایان کند مردم شیعه، مخالفین خود را جز در این 

خواهی ای ابومحمد! اگر می»پس از آن فرمود: « صورت مسخ شده نخواهند دید.

بگذارم تو بر این حال باقی بمانی یعنی به حالت بینائی لکن حسابت با خدا باشد، و 

تو بهشت را ضمانت کنم و تو را به  داری از حضرت یزدان برایاگر دوست می

من هیچ حاجتی به نگاه کردن به این »عرض کردم: « حالت نخست بازگردانم؟

خلق واژگون ندارم! مرا به حالت اول بازگردان که هیچ چیزی عوض بهشت 
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پس آن حضرت دست مبارک خود را بر دیدگانم مالید و من به حال اولم « باشد.نمی

 [ . 1بازگشتم. ]

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 [ منتهی اآلمال. 1]

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284 شمیم گل نرگس چاپ چهارم

 نشان دادن ملکوت آسمانها و زمین

مراد از ملکوت »السالم پرسیدم: گوید: از امام محمد باقر علیهجابر بن یزید می

السالم نشان دادند که آسمان و زمین چیست که به حضرت ابراهیم خلیل هللا علیه

و کذلک نری ابراهیم ملکوت »حق تعالی در قرآن عزیز ذکر آن فرموده که: 

 [ . 1« ]ماوات و االرضالس

پس دیدم که آن حضرت دست مبارک خود را به جانب آسمان برداشت و به من 

 « نگاه کن.»گفت: 

ناگهان نوری را دیدم که از دست آن حضرت به آسمان متصل شده بود چنانکه 

 « ابراهیم، ملکوت آسمان و زمین را چنین دید.»شد، پس فرمود: چشمها خیره می

ی خود را عوض ست مرا گرفته و به درون خانه برد و جامهسپس آن حضرت د

پس چشمان خود را بستم. بعد از « هایت را بر هم بگذار.چشم»نموده و فرمود: 

« نه.»گفتم: « دانی که در چه مکانی هستی؟آیا می»چند لحظه حضرت فرمود: 

آیا »گفتم: « در آن ظلمتی هستی که ذوالقرنین گذارش به آنجا افتاده بود.»فرمود: 

 « دهید که چشم خود را باز بکنم؟اجازه می

چون چشمان خود را « باز کن که هیچ چیزی را نخواهی دید.»حضرت فرمود: 

دیدم. پس از چند باز کردم در تاریکی مطلقی بودم که جای قدم خود را نیز نمی

« نه.»گفتم: « دانی که در کجا هستی؟!آیا می»لحظه، دوباره حضرت فرمود: 

ای که خضر از آن آب زندگانی خورده بود قرار بر سر آن چشمه»حضرت فرمود: 

 « داری.

برد تا به پنج عالم رسیدیم، حضرت و همچنین مرا از عالمی به عالم دیگر می

ها که ابراهیم دید چنین است که تو دیدی، ملکوت آسمانها و زمین»فرمود که: 
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شود ذرد در یکی از این عالمها ساکن میدوازده عالم است و هر امامی که از ما بگ

سپس به من فرمود: « السالم بشود.تا آنکه وقت ظهور قائم آل محمد علیهم

 پس من چشمان خود را بستم. « چشمانت را ببند.»

 « چشمانت را باز کن.»بعد از چند لحظه، فرمود: 

ی جامهی آن حضرت دیدم، پس ایشان چون چشمانم را باز کردم خود را در خانه

اولی خود را پوشید. بعد متوجه شدم که تمام این سیرها، سه ساعت طول کشیده 

 [ . 2بود. ]

ی و کذلک نری ابراهیم ملکوت السالم درباره آیهدر حدیث دیگری امام باقر علیه

هفت آسمان برای ابراهیم شکافته شد تا آن »فرماید: می« السماوات و االرض

ت آن را و زمینهای هفتگانه را با موجودات درون حضرت آسمان هفتم و موجودا

 « آن ببیند.

 ی بعد از اوبرای محمد صلی هللا علیه و آله و سلم نیز چنین شد، و ولی شما و ائمه

 [ . 2بینند. ]نیز چنین چیزهایی را می

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 

یعنی: و این چنین، ملکوت آسمانها و زمین را به » 25ی ی انعام آیه[ سوره1]

 «. ابراهیم نشان دادیم.

 [ حدیقة الشیعه. 2]

 [ تفسیر عیاشی. 2]

تی گل نرگس؛ انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقامنبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 نور وجود مبارک امام باقر

السالم محبت را جوهر و خالصه دین خوانده و به مردی که با آن امام باقر علیه

 حضرت گفتگو داشته فرموده است: آیا دین چیزی جز محبت است؟ 

دم رفتیم و مرمی السالم به مسجدکند که: در خدمت امام باقر علیهابوبصیر نقل می

رفتند، حضرت به من فرمود: از مردم سؤال کن که آیا امام آمدند و میزیادی می

رسید سؤال بینند یا نه؟ و من از هر کسی که میالسالم را میمحمد باقر علیه

گفت: نه، در حالی که حضرت در کنار من کردم که آیا اباجعفر را دیدی؟ میمی
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وهارون نابینا رسید، حضرت فرمود: از او نیز سؤال کن به ایستاده بود. باالخره اب

او گفتم: ای اباهارون امام محمد باقر را دیدی؟ گفت: بلی، او در اینجا ایستاده است، 

دانی؟ گفت: چگونه ندانم که او نوری است ساطع و آفتابی سؤال کردم: از کجا می

 است المع. 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 نازل شدن بالی زلزله

السالم فرموده است: مردم در قیامت طبق نیات باطنی و ملکات امام باقر علیه

کند که: زمانی که شوند. جابر بن یزید جعفی نقل میدرونی خود محشور می

امیه که لعنت خداوند بر همگی آنان باد با ظلم و زور متولی طاغیان و یاغیان بنی

امر خالفت شدند و بر شیعیان و محبان خاندان امامت و کرامت مسلط شدند و دست 

اسزا السالم نرها به امیرالمؤمنین علیهبه قتل و شکنجه مؤمنین زدند و بر باالی منب

گفتند و حتی شرم نکردند در مسجد پیامبر صلی هللا علیه و آله و سلم و بر باالی 

کرد به قتل او منبر او این کار زشت را انجام دادند و اگر کسی به آنها اعتراض می

سیده و کردند و شیعیان مخلص و معتقد از ظلم و بیداد آنان به جان رمبادرت می

رفتند. روزی گروهی از کردند و به دیار غربت میترک وطن و خانمان می

السالم رفتند و زبان به شکایت گشودند و از جور و شیعیان خدمت امام سجاد علیه

ستم و دشمنی این طایفه ملعون به عرض حضرت رساندند وقتی امام سجاد 

گفت: خدایا چه بسیار است حلم  السالم این سخنان را شنید رو به آسمان کرد وعلیه

ای بعد از آن فرزند گرامیش امام تو و چه عظیم است شرن تو که به اینان مهلت داده

السالم را صدا زد و به او فرمود: فردا به مسجد پیامبر صلی هللا محمد باقر علیه

ای را که جبرئیل برای رسول خدا آورده بگیر و علیه و آله و سلم برو و دو رشته

آن را به نرمی و آهسته تکان بده، نه به شدت که همه هالک شوند. جابر بن یزید 

گوید، من از این سخن متعجب شدم و در جعفی که راوی این روایت است می

سحرگاه که هنوز مقداری از شب باقی مانده بود به در خانه حضرت رفتم و مقابل 

ون آمد، سالم کردم. جواب سالم را السالم بیردر خانه بودم که امام محمد باقر علیه

داد و فرمود: چه چیزی باعث شده که در این وقت اینجا بیایی؟ گفتم: مرا فرمایش 

امام که دیروز به شما فرمود به اینجا آورده است. و برای رسیدن به حقیقت آن 
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ه نالسالم فرمود: اگر وقت معلوم و اجل محتوم مقدر نبود هر آیام امام باقر علیهآمده

رفتند و لیکن ما بندگان گرامی این مردم در یک چشم به هم زدن زمین فرو می

کنیم و به آنچه حق فرمان گیریم و به فرمان او عمل میخداوندیم و بر او سبقت نمی

گوید: سؤال کردم ای ایم. جابر بن جعفی میداده راضی و امر او را گردن نهاده

د؟ سبب حرکت رشته و نازل شدن بال بر شوسرور من چرا با مردم این کار می

السالم فرمود: دیروز نبودی وقتی شیعیان پدرم شکایت مردم چیست؟ امام باقر علیه

امیه ملعون! پدرم به من فرمود که آنها را کشند این بنیبینند و میکردند از آنچه می

ا ما به بر بگوید: من گفتم آنها خیلی زیادند حضرت فرمود: ای جابترسانم. جابر می

مسجد جدم بیا تا قدرتی از قدرتهای خداوند متعال را به تو نشان دهم. که خداوند 

کند سپس متعال ما را به آن اختصاص داده و بر ما منت نهاده است. جابر نقل می

السالم به مسجد پیامبر صلی هللا علیه و آله و سلم رفتیم، در محضر امام باقر علیه

خواندند و صورت خود را بر خاک گذاشت و اذکاری حضرت دو رکعت نماز 

گفتند و بعد سر برداشتند و رشته باریکی را از آستین بیرون آورد و فرمود: جابر 

این طرف رشته را بگیر و اندکی برو مبادا که آن را تکان دهی، من یک طرف 

سته هرشته را گرفتم و حرکت کردم فرمود: بایست ای جابر. ایستادم بعد رشته را آ

حرکت داد سپس فرمود: آن طرف رشته را به من بده. دادم و گفتم چه کار کردید 

سرور من؟ فرمود: وای بر تو برو بیرون رفتم و مردم را دیدم که از هر طرف 

ها خراب شده و با خبر زنند و در مدینه زلزله سختی شده و اکثر خانهفریاد می

اند و مردم به مسجد پیامبر صلی دهشدیم که بیش از سی هزار زن و مرد هالک ش

گفتند خداوند ما را به بالی زلزله هالک آوردند و میهللا علیه و آله و سلم پناه می

ایم و فسق و فجور و ظلم نکند چون امر به معروف و نهی از منکر را ترک کرده

ا گوید: من متحیر شدم و مردم ربر آل رسول در میان ما آشکار شده است. جابر می

دیدم که حیران و گریان بودند و من هم از گریه آنها بر گریه افتادم و ایشان 

اند. سپس خدمت امام محمد باقر دانستند که از کجا به این بال گرفتار شدهنمی

گفتند: السالم برگشتم، مردم در مسجد به دور حضرت جمع شده بودند و میعلیه

ا نازل شده است برای ما دعا بفرمایید. بینید چه بالیی بر میابن رسول هللا نمی

حضرت فرمود: پناه ببرید به نماز و دعا و صدقه و بعد از آن حضرت دست مرا 

گرفت و حرکت کرد و فرمود: مردم چه حال و وضعیتی دارند؟ گفتم: یابن رسول 

اند به آنها رحم کنید. فرمود: خداوند متعال ها خراب شده و مردم هالک شدههللا خانه

 کند. ه آنها رحم نمیب

------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------- 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 نامه ای برای جابر

السالم فرموده است: از تنبلی و تنگ حوصلگی دوری کن، چه این هامام باقر علی

 دو حالت سر آغاز هر بدی است. 

از نعمان بن بشیر نقل شده که گفت: من با جابر جعفی هم سفر بودم و در ایامی که 

السالم وارد شد و با او خداحافظی کرد در مدینه بودیم به حضور حضرت باقر علیه

که اولین منزلی است که  -تا این که روز جمعه به اخیرجة  و خوشحال بیرون آمد.

 -شود راه ما از قید )جایی بین راه کوفه و مکه است( به طرف مدینه کج می

رسیدیم. نماز ظهر را خواندیم و هنگامی که سوار شتر شدیم، مردی بلند قامت و 

 ای آورد و به جابر داد. گندمگون نامه

ای بود که حضرت باقر د و بر چشم گذاشت؛ و آن نامهجابر نامه را گرفت و بوسی

السالم برای جابر نوشته بود و گل آن هنوز خیس بود. جابر به مرد گفت: چه علیه

موقع خدمت آقای من بودی؟ گفت: هم اکنون. گفت: قبل از نماز یا بعد از آن؟ گفت: 

اش در هم چهرهبعد از نماز. پس جابر مهر نامه را باز کرد و نامه را خواند و 

رفت. سپس نامه را نگه داشت و دیگر تا به کوفه رسید او را خرم و خندان ندیدم. 

هنگام شب به کوفه رسیدیم. من آن شب را خوابیدم و صبح به جهت احترام و 

تعظیم او به دیدنش رفتم. او را دیدم که از خانه بیرون آمد و کعبهایی به گردن 

رود و آن را به ساق و قدم است و در قمار به کار میآویخته )کعب استخوان بندگاه 

نم بیمنصور بن جمهور را می»گوید فارسی شتالنگ گویند( و سوار نی شده و می

خواند، پس به هم و اشعاری از این قبیل می« که فرمانده است و فرمانبر نیست.

نظره گریان نگاه کردیم و نه او با من حرف زد، نه من با او سخن گفتم و از این م

ها دور ما را گرفتند تا در رحبه )میدانگاهی در کوفه بود( رفت و شدم. مردم و بچه

گفتند: جابر بن یزید دیوانه شده، پس به خدا! طولی زد؛ مردم میها دور میبا بچه

نکشید که نامه هشام بن عبدالملک به حاکم رسید که: مردی را که جابر بن یزید 

 و گردن بزن و سر او را بفرست.  جعفی نام دارد، بگیر

حاکم به هم نشینان خود گفت: جابر بن یزید جعفی کیست؟ گفتند: او مردی بود 

دارای علم و فضل و حدیث. به حج رفت و دیوانه شد. اینک در رحبه سوار نی 

ها کند. حاکم آمد و از دور او را نگاه کرد و دید با بچهها بازی میشده و با بچه
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 ند. گفت: شکر خدایی را که مرا از کشتن این مرد معاف داشت. کبازی می

نعمان بن بشیر گفت: مدتی نگذشت که منصور بن جمهور وارد کوفه شد و آن 

 گفت انجام داد. کارهایی را که جابر می

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 گرینفی روحیه عافیت طلبی و توجیه

امام باقر )ع( در نکوهش عافیت طلبان و کسانی که امر به معروف و نهی از 

ری را متوجه ایشان نسازد، اند که زیان و خطمنکر را به مواردی منحصر کرده

 فرماید: می

آیند که... امر به معروف و نهی از منکر را الزم در آخرالزمان، مردمی می

شمرند، مگر زمانی که ایمن از ضرر باشند )امر به معروف و نهی از منکر نمی

ی زیان جانی و یا مالی آنان نشود!( هماره در تالشند تا برای اعمال و مایه

کوشند تا ای پیدا کنند، و در این راستا میود راه توجیه و عذر و بهانهآرزوهای خ

های خود را ها و فساد عالمان را بیابند و افشا کنند )و با این کار نادرستیلغزش

موجه سازند و ارج عالمان را فرو ریزند(. از میان تکالیف دینی به نماز و روزه و 

آورند؛ چه، اگر نماز هم رد نیاورد، رو میای به جان و مالشان وااموری که خدشه

ی آسیب به سایر امور اقتصادی و رفاهی ایشان شود، از آن نیز روی مایه

امر به معروف و نهی از  -برخواهند تافت، همان گونه که از بارزترین واجبات 

د فرماید: خداونی این بیان، امام باقر می[ . در ادامه1اند! ]روی برگردانده -منکر 

به شعیب پیامبر )ع( وحی کرد: من صد هزار نفر از قوم تو را عذاب خواهم کرد: 

چهل هزار نفر از بدان و ناصالحان و شصت هزار نفر از نیکان! شعیب گفت: 

پروردگارا! عذاب و کیفر بدکاران، علتش روشن است، اما چرا نیکان باید عذاب 

شوند که در برابر عذاب میشوند؟ خداوند به او وحی کرد: نیکان از آن جهت 

گنهکاران چرب زبانی کردند و نرمش نشان دادند و به خاطر خشم الهی، بر اهل 

 [ . 2معصیت خشم نگرفتند! ]

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:
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[ یکون فی آخر الزمان قوم یتبع فیهم قوم مراؤون... ال یوجبون امرا بمعروف و 1]

ال نهیا عن منکر اال اذا امنوا الضرر، یطلبون النفسهم الرخص والمعاذیر یتبعون 

زالة العلماء و فساد عملهم، یقبلون علی الصالة و الصیام و ما ال یکلمهم فی نفس و 

رت الصالة بسائر ما یعملون باموالهم و ابدانهم لرفضوها... )مدرک ال مال و لو اض

 سابق(. 

 -[ ... و أوحی هللا عزوجل الی شعیب النبی )ع(: انی معذب من قومک مائةالف 2]

فقال )ع(: یا رب هؤالء األشرار،  -اربعین الفا من شرارهم و ستین الفا من خیارهم 

یه: داهنوا اهل المعاصی و لم یغضبوا فما بال االخیار؟ فاوحی هللا عزوجل ال

 . 54/  5لغضبی. فروع کافی 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 نقش رهبری حق در صالح دین و دنیا

ی توحید و نبوت، از حساسترین موضوع امامت و رهبری امام عادل، پس از مسرله

 آید. نوشت سازترین مباحث در جهان اسالم بشمار میو سر

ای از معارف شیعی نیز به مبحث امامت اختصاص یافته است، اما به حجم گسترده

 -عملی  -سیاسی  -ی امامت در صدر اسالم با ابعاد اعتقادی رسد که مسرلهنظر می

یافته و ی اعتقادی اجتماعی مطرح بوده است، ولی به مرور زمان، بیشتر جنبه

سایر ابعاد آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در متون حدیثی شیعه، نکاتی 

ی امامت و والیت و رهبری دینی و اجتماعی یاد شده است که روشن درباره

سازد: اصل رهبری و والیت، از آن جهت مورد ترکید و اصرار قرار گرفته که می

د و جامعه عملی نخواهد بود و اصوال بدون رهبری صالحان، صالح و اصالح فر

ای که زمام امور در دست جاهالن، ظالمان و عناصر ناشایست باشد، در جامعه

ثمر خواهد گشت. اگر با این بینش به هرگونه تالش اصالحگرانه، خنثی و بی

ی مواضع سیاسی ی امامت نگریسته شود، بسیاری از حقایق دیگر در زمینهمسرله

گردد. امام باقر هتمام آنان به احیای امر امامت، آشکار میائمه معصومین )ع( و ا

 فرماید: )ع( در بیان نیاز مردم به رهبری صالح می

مردم از آن جهت به وجود پیامبر )ص( و امام، نیازمندند که استمرار صالح 

)سامان نظام مادی و معنوی( جهان متکی به وجود آنان است؛ زیرا خداوند به 

[ . 1سازد. ])ص( و امام است که عذاب را از زمینیان برطرف میی پیامبر وسیله
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ی وجود پیامبر و امام، امری اعتباری نیست، بلکه رفع عذاب از مردم، به وسیله

نشینند و حکایت از واقعیتی ملموس دارد؛ چه، پیامبر و امام در جامعه ساکت نمی

راه اصالح جامعه و تعالی کنند، بلکه با تمام قدرت در ی انزوا اختیار نمیگوشه

گرایند، از های آنان، مردم به صالح میکوشند، و در پرتو تالشبخشیدن به آن می

کنند و به رحم و ایثار و انفاق رو فساد پرهیز کرده، از کینه و عداوت دوری می

 آورند. می

ود های فساد و زشتی اخالق، در امان خواهد بای از تباهی ستم و شعلهچنین جامعه

ی و مورد قهر و انتقام الهی قرار نخواهد گرفت. در حالی که اگر مردم به مبارزه

همه جانبه با ایشان برخیزند، ممکن است گرفتار عذاب الهی شوند، چنان که به 

[ و 6[ و عاد ]2[ لوط ]2شوند. قوم نوح ]دردهای خانمانسوز اجتماعی گرفتار می

های قرار گرفتند و با طوفان بال و سنگ[ در روزگاری مورد قهر الهی 5ثمود ]

عذاب و صدای سهمگین آسمانی هالک شدند، که پیامبر آنان بر روی زمین حضور 

توان انکار کرد که وجود پیامبر و کرد. البته نمیداشت و یا در میان آنان زندگی می

ی اکمال این رحمت، فرصت یافتن خلق امام، رحمت بر زمینیان است و الزمه

های بحق آنان و هالک نشدن به مجرد انکار و رویگردانی وری از پیامبهره برای

ای  -دانست. چنان که خداوند، خطاب به پیامبر فرموده است: تا زمانی که تو 

در میان مشرکان مکه حضور داشته باشی، خداوند عذاب خویش را بر  -پیامبر 

ی و اصرار که نسبت به مسرله[ . به هر حال، این ترکید 4آنان نازل نخواهد کرد. ]

شود، حکایت از نقش اصالحی امامت و والیت، در بیان معصومین )ع( مشاهده می

ای که اگر امام و رهبری صالح الهی از نظام عمیق امام در جامعه دارد، به گونه

 گردد و نقشعقیدتی و سیاسی جامعه حذف شود، دیگر هیچ چیزی جایگزین آن نمی

توان به ژرفای سخن سازد. با این نگرش، میکند و خأل آن را پر نمیآن را ایفا نمی

فرماید: از میان تکالیف اصولی اسالم، هیچ تکلیفی به امام باقر )ع( ره برد که می

 [ . 2ی والیت مورد دعوت و ترکید قرار نگرفته است ]اندازه

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

[ سئل الباقر )ع( عن علة احتیاج الناس الی النبی )ص( و االمام )ع(؟ فقال: لبقاء 1]

العالم علی صالحه، و ذلک ان هللا عزوجل یرفع العذاب عن أهل األرض اذا کان 

 . 152/  2؛ تفسیر نورالثقلین 54/  22بحار فیه نبی او امام. 
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-124[ فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون، ثم اغرقنا بعد الباقین. شعراء 2]

111 . 

[ کذبت قوم لوط المرسلین... و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین. شعراء 2]

 . 122و  144/ 

 . 121و  126اهم... شعراء / [ قال لهم أخوهم هود اال تتقون... فکذبوه فاهلکن6]

 . 158و  161[ کذبت ثمود المرسلین... فرخذهم العذاب... شعراء / 5]

 . 22[ ... و ما کان هللا لیعذبهم و انت فیهم. انفال / 4]

 . 18/  2ء کمانودی بالوالیة. اصول کافی [ ... و لم یناد بشی2]

اسالم؛ آستان قدس رضوی  منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ

 . 1225چاپ دوم 

 نقش دانشمندان در صالح و فساد جامعه

در بینش امام باقر )ع(، دانشمندان، نظریه پردازان و دین شناسان از جمله عوامل 

آیند؛ زیرا آنان خط سیر جامعه را به ها به شمار میمهم سعادت و شقاوت ملت

شمندان و فقیهان، به عنوان مظهر دانایی، و زنند. دانسوی اعتال یا انحطاط رقم می

ترین عوامل رهیابی حاکمان، به عنوان مظهر قدرت اجرایی جامعه، از عمده

 آیند. ها به سوی سعادت یا شقاوت به شمار میملت

 امام صادق )ع( از پدر گرامی خود، امام باقر )ع( نقل کرده است: 

ت من صالح باشند، تمامی امت من رسول خدا )ص( فرمود: هر گاه دو گروه از ام

ه گرایند. بصالح خواهند گشت و اگر آن دو گروه فاسد شوند، تمام امت به فساد می

آن حضرت عرض کردند: آن دو گروه کدامند؟ فرمود: یک گروه فقها و 

 [ . 1دانشمندانند و گروه دیگر حاکمان و فرمانروایان ]

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 

[ عن جعفر، عن أبیه علیهماالسالم قال: قال رسول هللا )ص(: صنفان من امتی 1]

 اذا صلحا صلحت امتی، و اذا فسدا فسدت امتی. قیل: یا رسول هللا )ص( و من هما؟

 قال: الفقهاء واالمراء. 
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منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 نهی از تفکر در ذات

امام باقر فرمود: از تفکر در ذات خداوند بپرهیزید، ولی هر گاه خواستید به عظمت 

 [ . 1ی آن بیندیشید. ]وی پی ببرید، به عظمت آفرینش او بنگرید و درباره

ی ها و آفرینش خداوند سخن بگویید، ولی دربارهو در بیانی دیگر فرمود: در آفریده

 [ . 2ای جز حیرت ندارد. ]ذات خدا به بحث نپردازید؛ زیرا نتیجه

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 . 2[ همان، باب النهی عن الکالم فی الکیفیة، حدیث 1]

 . 1[ همان، حدیث 2]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 نوح از کجا میدانست از قومش کافر متولدمیشود

لسالم االسالم عرض کردم: حضرت نوح علیهلح بن میثم گوید: به امام باقر علیهصا

دانست که آنها جز فاجر و کافر در آن هنگام که بر قوم خود نفرین کرد؛ از کجا می

ای فرمایش خدای بر نوح را که کنند؟ حضرت فرمود: آیا نشنیدهمتولد نمی

ای که ن نخواهند آورد مگر همین عدهکه همانا هرگز از قوم تو ایما»فرماید: می

 ؟ «اندایمان آورده

أحمد بن محمد بن موسی، عن محمد بن حماد، عن علی بن اسماعیل المیثمی، عن 

وح السالم: ما کان علم نفضیل الرسان، عن صالح بن میثم قال: قلت ألبی جعفر علیه

سمعت قول هللا لنوح: حین دعا علی قومه أنهم ال یلدوا اال فاجرا کفارا؟ فقال: أما 

 [ . 2[ ]1)أنه لن یؤمن من قومک اال من قد آمن(. ]

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:
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 . 24[ هود: 1]

 ، عن تفسیر القمی. 1ح  215ص  11[ بحاراألنوار: ج 2]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 نظر اهل سنت درباره تزویج فرزندان آدم

السالم به من فرمود: مردم )اهل سنت( در مورد گوید: امام باقر علیهحضرت می

 ند؟ گویالسالم چه میتزویج فرزندان حضرت آدم علیه

گویند: حضرت حواء در هر شکم، دو فرزند؛ یکی پسر و عرض کردم: آنها می

آورد، پسر شکم اول با دختر شکم دوم و دختر دیگری دختر برای حضرت آدم می

 کرد تا این که نسلی به وجود آمد. شکم اول، با پسر شکم دوم ازدواج می

هبة هللا متولد گشت و بزرگ  السالم فرمود: چنین نیست، و لکن چونامام باقر علیه

ای از شد حضرت آدم از خداوند متعال خواست که او را تزویج کند، خدای حوریه

بهشت برای او فرود آورد و با او ازدواج نمود، و از او چهار پسر متولد شد. پس 

ی از آن، برای حضرت آدم فرزند دیگری متولد شد، چون بزرگ شد به او اجازه

با جن ازدواج کرد، و از آن چهار دختر متولد شد، بنابراین، پسران ازدواج داد. او 

 این پسر، با دختران پسر دیگر ازدواج کردند. 

پس آنکه دارای جمال و زیبایی است از جانب حوریه است و آنکه صاحب حلم و 

شکیبایی است از جانب حضرت آدم، و آنکه سبکی و خفت است از جانب جن 

 حوریه به سوی آسمان صعود نمود. است، و چون توالد شد 

السالم قال: قال لی: ما یقول الناس فی جعفر علیهبکر الحضرمی، عن أبیعن أبی

 تزویج آدم ولده؟ 

قال: قلت: یقولون: ان حواء کانت تلد آلدم فی کل بطن غالما و جاریة فتزوج الغالم 

لذی من البطن اآلخر الجاریة التی من بطن اآلخر الثانی، و تزوج الجاریة الغالم ا

 الثانی حتی توالدوا. 

السالم: لیس هذا کذاک، ولکنه لما ولد آدم هبة هللا و کبر سرل هللا فقال أبوجعفر علیه

أن یزوجه، فرنزل هللا له حوراء من الجنة فزوجها ایاه فولد له أربعة بنین، ثم ولد آلدم 

بنات فتزوج بنو هذا بنات  ابن آخر، فلما کبر أمره فتزوج الی الجان فولد له أربع

هذا، فما کان من جمال فمن قبل الحوراء، و ما کان من حلم فمن قبل آدم، و ما کان 

 [ . 1من خفة فمن قبل الجان، فلما توالدوا صعدت الحوراء الی السماء. ]
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------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

ح  214ص  1، عن تفسیر العیاشی: ج 64ح  266ص  11[ بحاراألنوار، ج 1]

4 . 

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 نبی و رسول چه کسی است

و او رسول و »السالم از فرمایش خدای متعال که: یهزراره گوید: از امام باقر عل

 پرسیدم، رسول کیست؟ و نبی چه کسی است؟ « پیامبری واال مقام بود

بیند و در خواب بر او وحی حضرت فرمود: نبی؛ کسی است که در خواب می

 بیند. شنود ولی او را نمیشود، و صدای فرشته را میمی

بیند، و فرشته را شنود و در خواب میمی و رسول؛ کسی است که صدای وحی را

 بیند. هم می

 عرض کردم: مقام و منزلت امام چیست؟ 

شنود ولی نه در خواب بیند و نه فرمود: امام کسی است که صدای وحی را می

و ما پیش از »ی شریفه را تالوت فرمود: کند، آنگاه این آیهفرشته را مشاهده می

 «.ستادیمتو، هیچ رسول و پیامبری نفر

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البزنطی، عن ثعلبة، عن زرارة، قال: 

[ ما الرسول 1السالم عن قول هللا عزوجل: )و کان رسوال نبیا( ]سرلت أباجعفر علیه

 و ما النبی؟ 

قال: النبی الذی یری فی منامه و یسمع الصوت و ال یعاین الملک، و الرسول الذی 

 یری المنام و یعاین الملک. یسمع الصوت و 

قلت: االمام ما منزلته؟ قال: یسمع الصوت و ال یری و ال یعاین الملک، ثم تال هذه 

 [ . 2[ ]2اآلیة: )و ما أرسلنا قبلک من رسول و ال نبی( ]

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 . 56[ مریم: 1]
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 . 52[ الحج: 2]

 ، عن الکافی. 61ح  246ص  2[ بحاراألنوار: ج 2]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 

 و

 وابستگی فرد به جامعه

انزوا و گریز فرد از جامعه، در تعالیم اسالمی نفی شده است و معصومین )ع( در 

گرایی، الفت و خیرخواهی و خدمت به خلق را ی خویش، روح جمعمعارف ارزنده

اند. مردی در ترویج و تقویت کرده و روابط اجتماعی مؤمنان را تحکیم بخشیده

نیاز کن! امام باقر )ع( ی مردم بیحضور امام باقر )ع( گفت: خداوندا مرا از تمام

به او فرمود: این چنین دعا و درخواست نکن، بلکه بگو: خداوندا! مرا از 

نیاز کن و احتیاجم را به ایشان قرار نده! همانا های شرور و ناشایست، بیانسان

 [ . 1نیاز از برادر مؤمنش نخواهد بود. ]مؤمن در زندگی خویش بی

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

[ و قال یوما رجل عنده: اللهم أغننا عن جمیع خلقک. فقال أبوجعفر )ع(: ال تقل 1]

ن ال یستغنی عن أخیه. هکذا. و لکن قل: اللهم اغننا عن شرار خلقک، فان المؤم

 . 4حدیث  225تحف العقول 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 .1225چاپ دوم 

 وقتی به کوفه برگردی

السالم فرموده است: هر کس ظاهرش از باطنش بهتر باشد، امام باقر علیه

کند که گفت: حضرت باقر ترازویش سبک است. و از ابوبصیر روایت می

شود و السالم به من فرمود: وقتی که به کوفه برگردی پسری برای تو متولد میعلیه

نامی و کند، محمد مینامی، پسر دیگری نیز خداوند به تو عطا میاو را عیسی می
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 آنها از شیعیان ما هستند. 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 وای به حال شما

ای السالم فرموده است: از چیزهایی که واقعا کمر شکن است. همسایهامام باقر علیه

 ان خوبی دید پنهان کند و اگر بدی دید آشکار نماید. است که اگر از انس

و از اعمش روایت شده که گفت: منصور یعنی ابوجعفر به من خبر داد که من و 

امیه در شهرها فراری بودیم تا آن که به برادرم ابوالعباس سفاح )از ترس( بنی

مسجد  السالم درمدینه آمده و به مسجد مدینه عبور کردیم و حضرت باقر علیه

نشسته بود. چون نظرش به ما افتاد، به مردی که در کنارش نشسته بود، فرمود: 

بینم که امر خالفت به این دو رسیده است! آن مرد نزد ما آمده و ما را به گویا می

 این امر بشارت داد. پس ما به سوی او رفته، عرض کردیم: 

خالفت به زودی به شما  یا ابن رسول هللا! درباره ما چه فرمودی؟ فرمود: امر

کنید. پس وای به حال رسد. ولی شما نسبت به ذریه و عترت من بدرفتاری میمی

شما به همین زودی! منصور گفت: چند روزی نگذشت که برادرم و سپس من 

 مالک امر خالفت شدیم. 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 وارد شدن حضرت به داخل آتش

السالم فرموده است: اگر در مجلسی وارد شدی و جایی نشستی که امام باقر علیه

دهد، از نظر اثبات فروتنی بنشین. و به نمی شرف و بزرگی تو به تو اجازه نشستن

سند خود از جابر جعفی روایت کرده که گفت: به عبدهللا بن حسن که ادعای امامت 

السالم دشنام داد. داشت برخوردم، پس چون مرا دید، به من و حضرت باقر علیه

السالم شرفیاب شدم و حضرت مرا دید، در هنگامی که خدمت حضرت باقر علیه

خندید فرمود: ای جابر! عبدهللا بن حسن را دیدی و من و تو را دشنام ی که میحال
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بینی همان عبدهللا بن حسن داد؟ گفتم: آری. فرمود: اکنون اولین کسی را که می

است. ناگاه دیدم عبدهللا داخل شد. هنگامی که نشست حضرت به او فرمود: چه چیز 

ی گویی که چنین و چنان ادعا داری و میتو را به اینجا آورده است؟ گفت: شما هست

)پدر و مادر او و...(؟حضرت فرمود: وای به حال تو! زیاده گفتی و از حد خود 

تجاوز نمودی. ای جابر! عرض کردم: بله موالی من! فرمود: در منزل گودالی 

حفر کن؛ حفر کردم. فرمود: برای من هیزم زیادی بیاور و در این گودال بریز؛ 

ور شود. من ت را انجام دادم. فرمود: آتش به هیزمها بزن تا شعلهدستور حضر

گویی، اطاعت کردم. سپس حضرت فرمود: ای عبدهللا بن حسن! اگر راست می

برخیز و داخل آتش شده و سالم بیرون بیا! عبدهللا گفت: شما برخیزید و قبل از من 

ها مبارک آتش داخل شوید. حضرت برخاست و داخل آتش شده و هم چنان با پای

را لگدکوب کرده تا آن که همه آتش خاموش و خاکستر شد. بعد حضرت خارج شده 

کرد.سپس فرمود: برخیز، خدا تو را و نشست و عرق از صورت مبارکش پاک می

از خیر و نیکی دور بدارد. چقدر زود است که برسد به تو، آن چه به مروان و 

 .( اوالدش رسید. )اشاره به هالک شدن اوست

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 . 1282منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب هللا اکبرپور؛ الف چاپ اول 

 های پیشوا و حاکم صالحویژگی

ی حاکم های سیاسی خویش، بینش خود را دربارهس برنامهامام باقر )ع( در رأ

های ارزشی آشنا دارد، تا از این طریق هم پیروانش را با مالکصالح بیان می

ها ای غیر مستقیم، فرمانروایان و والیانی را که فاقد آن ارزشسازد، و هم به گونه

 بودند، مورد انتقاد قرار دهد. 

مامت و پیشوایی اجتماعی در صالحیت کسی نیست، فرماید: همانا اآن حضرت می

 مگر این سه ویژگی در او جمع باشد: 

از تقوای نیرومندی برخوردار باشد که وی را در برابر آفات قدرت از فرو  -1

افتادن در دام حرام نگه دارد )زیرا قدرت آن چنان فریبنده و جذاب است که تقوای 

 اندک در برابر آن کارایی ندارد(. 

 از بردباری ژرفی برخوردار باشد که خشم خود را مهار نماید.  -2

[ 1راند همانند پدری مهربان باشد و به نیکی رفتار کند. ]بر کسانی که حکم می -2
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. 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 

[ ان االمامة ال تصلح اال لرجل فیه ثالث خصال: ورع یحجزه عن المحارم، و 1]

حلم یملک به غضبه، و حسن الخالفة علی من ولی، حتی یکون له کالوالد الرحیم. 

 . 122/  25؛ بحار 114الخصال 

م؛ آستان قدس رضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسال

 . 1225چاپ دوم 

 ولید بن عبدالملک

ی معاصر امامت باقرالعلوم )ع( ولید بن عبدالملک بن مروان نخستین خلیفه

باشد، که پس از وی به ترتیب: سلیمان بن عبدالملک، عمر بن عبدالعزیز، یزید می

 [ . 1اند. ]بن عبدالملک، هشام بن عبدالملک حکم رانده

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

[ در بعضی از کتب تاریخی میان ولید بن عبدالملک و ولید بن یزید اشتباه 1]

م. ر.ک: اعیان الشیعة صورت گرفته است. قول صحیح همان است که یادآور شدی

1  /454 . 

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 وصیت امام باقر درباره مصرف اموال ایشان

السالم در خصوص مسائل مالی و مصارف اموالش بعد از رحلت دو امام علیه

 وصیت مهم فرمودند: 

مورد وقف و صدقات جاریه که نفعی متوجه عامه مردم است و سفارش در  - 1

گذاری کرد و ائمه پس این سنتی بود که رسول خدا صلی هللا علیه و آله آن را پایه

ها از او، از وی تبعیت کردند و طبیعی است که حاصل آن زمینه ساز خیر رسانی
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 . ودند و پناهی نداشتندهای بسیار از مردم بود به ویژه آنها که مستمند بو دستگیری

 سفارش در مورد اعالم مظلومیت.  - 2

السالم وصیت نمودند بخشی از ما ترک ایشان را برای عزاداری امام صادق علیه

در ایام حج در منی هزینه نمایند و در آن سخن از مظلومیت خاندان پیامبر صلی 

استفاده نموده و جنایات هللا علیه و آله و رساندن پیام اهل بیت به گوش امت اسالمی 

دستگاه غاصب خالفت و مظالمی که بر اهل بیت وارد شده بود را در مراسم منی 

 [ . 1برای حجاج بیت هللا الحرام بازگو نمایند. ]

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 [ احیاگر تشیع. 1]

منبع: وصایای نورانی چهارده معصوم؛ فرشاد مؤمنی؛ منشور وحی چاپ اول 

1284 . 

 وصیت امام باقر به فرزندشان

 السالم فرمودند: امام صادق علیه

های امامت( بود به من پدرم هنگام وفات آنچه در اطراف )از کتب و سالح و نشانه

سپرد و فرمود: گواهانی نزد من بیاور، من چهار نفر از قریش را که نافع غالم 

عبدهللا بن عمر در میان آنها بود حاضر کردم پس فرمود: بنویس: این است آن چه 

السالم به پسرانشان وصیت کردند. یا بنی ان هللا اصطفی لکم ابراهیم و یعقوب علیه

  الدین فال تموتن اال و انتم مسلمون.

فرزندان من، خداوند این آیین پاک را برای شما برگزیده و شما جز به آیین اسالم 

السالم به جعفر بن میرید و محمد بن علی علیه)تسلیم در برابر فرمان خدا( نمی

 السالم وصیت کرد: محمد علیه

خواند و با عمامه خودش او را او را در بردی )لباسی( که نماز جمعه با آن می»

کند، عمامه را بر او بپوشاند و قبرش را چهار گوش سازد و به مقدار چهار کفن 

فرمود: گواهان «. انگشت از زمین باال آورد و هنگام دفن بندهای کفن را بگشاید

ها رفتند، سپس به پدرم عرض کردم، این وصیت چه احتیاجی به گواه بروند، آن

امامت( مغلوب باشی و مردم پسر جانم، نخواست که تو )در امر »داشت؟ فرمود: 

 [ . 1«. ]بگویند به او وصیت نکرده است و خواستم حجت داشته باشی
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اند که: حضرت در کافی و بصائر الدرجات و سایر کتب معتبره روایت کرده

السالم فرموده: پدرم را بیماری صعبی عارض شد که اکثر مردم بر آن صادق علیه

گریان شدند آن حضرت فرمود که: من  بیت آن حضرتحضرت خایف شدند و اهل

در این بیماری نخواهم رفت زیرا که دو کس به نزد من آمدند و مرا چنین خبر 

السالم فرمود: پدرم بعد از آن بیماری صحت یافت و مدتی دادند. امام صادق علیه

 صحیح و سالم ماند. 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 

 [ سوگنامه آل محمد صلی هللا علیه و آله، محمد محمدی اشتهاردی. 1]

منبع: وصایای نورانی چهارده معصوم؛ فرشاد مؤمنی؛ منشور وحی چاپ اول 

1284 . 

 وصیت سیاسی امام باقر

د: السالم فرموکند که امام صادق علیهمقام، کلینی به سند موثق نقل میمحدث عالی 

بخشی از اموال مرا وقف کن تا ده »السالم( چنین وصیت کرد: پدرم )امام باقر علیه

سال در سرزمین منی، در موسم حج برای من عزاداری و گریه کنند، و برای 

 [ . 1« ]مظلومیت من، زاری نمایند

السالم این وصیت را نمود؟ چرا او وصیت نکرد که ام باقر علیهبه راستی چرا ام

در مدینه در کنار قبرش، عزاداری کنند؟ و چرا وصیت کرد که فقط در موسم حج، 

آن »برای او عزاداری نمایند؟ پاسخ این چراها آن است که: « منی»آن هم در 

مکه  خواست در مراسم حج، که مسلمانان از اطراف و اکناف بهحضرت می

اند به نام عزاداری، مجلسی به پا کنند، تا در آنجا مسائل اند و اجتماع کردهآمده

السالم های مظلومیت امامان اهلبیت علیهمسیاسی و حقوقی، مطرح شود، و انگیزه

 ی سیاسی داشته است. ، بنابراین این وصیت جنبه«روشن گردد

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 

 . 112، ص 5[ فروع کافی، ج 1]
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منبع: نگاهی بر زندگی امام باقر؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ مطهر چاپ دوم 

1224 . 

 وصیت امام باقر در خرج اموال و مراسم

السالم وصیت کرد که معادل هشتصد درهم در ایام سوگواری او امام باقر علیه

دانست، زیرا رسول خدا صلی هللا علیه و خرج کنند، و چنین وصیتی را سنت می

برای فرزندان او غذا ببرید، »السالم فرمود: آله بعد از شهادت جعفر طیار علیه

 « زیرا آنها سرگرم عزاداری هستند.

مرا در سه جامه کفن کنید، یکی از آنها »ی نوشت: نیز این وصیت را در کاغذ

ی دیگر و پیراهنی خواندم، و جامههمان ردای حبره باشد که با آن نماز جمعه می

چرا این وصیت »السالم به پدر عرض کرد: [ . امام صادق علیه1« ]که دارم.

هار با چ ترسم اطرافیان بر تو چیره شوند، مرامی»فرمود: « نویسید؟)کوتاه( را می

ام را بر سرم یا پنج جامه، کفن کنند، با همان سه جامه مرا کفن کن، و عمامه

 « بگذار، ولی بدان که این عمامه، جزء کفن نیست.

ها و سالح و آثار السالم در ساعات آخر عمر، کتابنیز روایت شده: امام باقر علیه

و ساعت آخر، به امام صادق  السالم سپرد،انبیا و ودایع آنها را به امام صادق علیه

امام صادق « چند نفر به عنوان شاهد در اینجا، حاضر کن.»السالم فرمود: علیه

السالم چهار نفر از قریش را حاضر کرد، که در میان آنها نافع غالم آزاد علیه

ی عبدهللا بن عمر نیز بود، فرمود: بنویس: هذا ما وصی به یعقوب بنیه، یا بنی شده

این وصیتی است که »اصطفی لکم الدین فال تموتن اال و انتم مسلمون. ان هللا 

یعقوب به پسرانش نمود، ای فرزندان من، خداوند این آیین پاک را برای شما 

 «برگزیده است، و شما جز به آیین اسالم )تسلیم شدن در برابر حق( از دنیا نروید.

السالم، و به او امر کرد ه[ . و وصیت کرد محمد بن علی به جعفر بن محمد علی2]

ام را بر سرم خواندم کفن کن، و عمامهکه مرا با روپوشی که با آن نماز جمعه می

بگذار، و قبرم را چهار گوش قرار بده و آن را به اندازه چهار انگشت از زمین بلند 

)و طبق روایت دیگر فرمود: و آب بر سر « کن، و هنگام دفن، بند کفن را باز کن.

م اما« خدا شما را رحمت کند اکنون بروید.»بپاش(. سپس به شاهدان فرمود: قبرم 

خواستم »فرمود: « آوردن شهود برای چه بود؟»السالم عرض کرد: صادق علیه

آنها بدانند که من به تو وصیت کردم، و وصی من تو هستی، تا همین وصیت، 

 « برای تو حجت باشد.
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الم السداشتم، افرادی بگویند، امام باقر علیهخوش ن»و در روایت دیگر آمده فرمود: 

السالم وصیت نکرد، خواستم همین وصیت برای تو حجت باشد، به امام صادق علیه

 [ . 2« ]و مردم بدانند که تو وصی و جانشین و امام بعد از من هستی.

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

[ نیز روایت شده: امام باقر )ع( در ساعات آخر عمر، قسمتی از کفن خود را از 1]

، ص 64پارچه سفیدی که با آن احرام حج بسته بود مشخص نمود. )بحار، ج 

221 .) 

 بقره.  122ی [ برگرفته از آیه2]

 . 216، ص 64بحار، ج  - 451، ص 1یان الشیعه، ط ارشاد، ج [ اع2]

منبع: نگاهی بر زندگی امام باقر؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ مطهر چاپ دوم 

1224 . 

 وصیت به کم نشمردن طاعت و معصیت

 السالم هذه الوصیة لولده و وصیه موالنا الصادق علیه

ه، فی ثالثة أشیاء: خبر رضاه فی طاعت السالم: یا بنی ان هللا خبر ثالثة أشیاءقال علیه

فال تحقرن من الطاعة شیئا فلعل رضاءه فیه، و خبرسخطه فی معصیة، فال تحقرن 

من المعصیة شیئا، فلعل سخطه فیه، و خبر اولیاءه فی خلقه فال تحقرن أحدا، فلعله 

 [ . 1ذلک الولی ]

ضای خود را در فرزندم! خداوند سه چیز را در سه چیز دیگر مخفی کرده است: ر

طاعتش مخفی نموده، بنابر این هیچ طاعتی را کم مشمار؛ چرا که ممکن است 

اش مخفی نموده، بنابر این هیچ رضای خدا در آن باشد. غضب خود را در نافرمانی

معصیتی را کوچک مشمار، زیرا ممکن است خشم خدا در آن باشد. و دوستان خود 

کس را تحقیر منما، زیرا ته،بنابراین هیچرا در میان آفریدگان خویش مخفی ساخ

 ممکن است این شخص همان ولی خدا باشد. 

کنیم. در در این کلمات نورانی، رمز موفقیت و کلید سعادت دو جهان را مشاهده می

السالم است، ولی ظاهر، این وصیت خطاب به فرزند و وصیش امام صادق علیه

مخصوصا پدران و مادرانی که  در حقیقت برای مردم هر عصر و زمانی است؛

دوست دارند فرزندانشان موفق و رستگار و سعادتمند شوند، و همیشه در مسیر 
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ی ما واجب است که این وصیت را به حق و حقیقت قرار گیرند. از این رو بر همه

ی رستگاری را در ی گوشمان قرار دهیم، تا چهرهعزیزانمان تذکر داده، و آویزه

 هده نماییم. زندگانی خود مشا

 های این وصیت درس

ان ها را به آن.والدین باید فرزندان خود را کامال کنترل نمایند و بهترین راهنمایی1

تذکر دهند؛ از ساعت اول به دستور شرع مقدس اسالم عمل نمایند؛ یعنی اذان و 

اقامه در گوش او بگویند، سپس یک نام خوب اسالمی برای او تعیین نمایند، در 

هفتم والدت برایش عقیقه کنند، آنگاه او را تربیت صحیح نمایند؛ یعنی با قرآن  روز

 و عترت آشنا کنند. 

ی کارها دقیق بوده و توجه داشته باشیم رضای خدای متعال در کجا . باید در همه2

است و به آن نزدیک شویم، و همچنین توجه کنیم که خشم و غضب خداوند متعال 

 آن دوری نماییم. در چه چیز است و از 

ارزش نشماریم، و هیچ یک از بندگان خدا . هیچ عملی و عبادتی را کوچک و بی2

 را به چشم حقارت نگاه نکنیم. 

به این حدیث توجه کنیم: قال رسول هللا صلی هللا علیه و آله: ال تحقرن أحدا من 

له فرمود: [ . پیغمبر صلی هللا علیه و آ2المسلمین، فرن صغیرهم عندهللا کبیر ]

ها نزد خداوند احدی از مسلمانان را حقیر و پست نشمار؛ به درستی که کوچک آن

های بارز مؤمن است. مؤمن باید با متعال بزرگ است. خوش بینی، یکی از نشانه

ادب باشد و به مردم با چشم احترام و تکریم بنگرد، و هر چه در این مسیر گام 

ه معرفی نموده است، و مردم به چشم بزرگی به بردارد، در حقیقت خود را به جامع

ه السالم ببیت علیهمی تعظیم خواهد بود، و در مکتب اهلنگرند و او شایستهاو می

 این مطلب سفارش و ترکید شده است. این حدیث شریف خواندنی است: 

السالم: ان أجلت فی عمرک یومین فاجعل أحد هما ألدبک قال موالنا الصادق علیه

 [ . 2عین به علی یوم موتک ]لتست

السالم فرمود: اگر از عمرت فقط دو روز باقی مانده باشد، یک امام صادق علیه

ای هروزش را به فراگرفتن ادب و تربیت اختصاص بده، تا روز مرگت از سرمایه

 اخالقی روز قبلت یاری بخواهی. 

هنمایی توجه کنیم. اگر بخواهیم در دنیا و آخرت در امن و امان باشیم، به این را

مردی بادیه نشین به حضور پیامبر اسالم صلی هللا علیه و آله شرفیاب شد و عرض 

شود، راهنمایی فرما.پیامبر مندی از بهشت میکرد: مرا به اموری که موجب بهره
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عظیم الشرن اسالم صلی هللا علیه و آله پنج دستور اخالقی زیر را به او آموخت و 

 فرمود: 

 را سیر کن؛ . گرسنه 1

 . تشنه را سیراب کن؛ 2

 . امر به معروف کن؛ 2

 . نهی از منکر کن؛ 6

. اگر توانایی بر این کارها را نداری، زبانت را کنترل کن، که جز به خیر و 5

 نیکی حرکت نکند. 

 [ .6ای و بر او پیروز خواهی شد ]در این صورت، شیطان را سرکوب کرده

 توانی استغفار کن تا می

گوید: مردی نزد حسن بصری آمد و گفت: از قحطی به تو ع بن صبیح میربی

کنم. حسن گفت: استغفار کن )طلب آمرزش از خدا کن( . دیگری نزد او شکایت می

آمد و از فقر و تهیدستی شکایت کرد؛ در جواب گفت: استغفار کن سومی آمد و به 

ت: استغفار کن. ما به او گفت: دعا کن خدا به من پسری عنایت کند؛ در پاسخ گف

حسن گفتیم: همه نزد تو آمدند و هر کس حاجت خاصی داشت، ولی تو در پاسخ 

همه یک جواب )استغفار کن( دادی؟ در جواب گفت: این پاسخ را از خودم نساختم، 

الم السالسالم دریافتم که نوح علیهبلکه از قرآن در مورد داستان حضرت نوح علیه

یرسل السماء علیکم مدرارا و  -غفروا ربکنم انه کان غفارا به قوم خود گفت: )است

[ . از پروردگارتان طلب آمرزش کنید که او بسیار 5یمددکم برموال و بنین( ]

آمرزنده است، تا باران پربرکت آسمان را پی در پی بر شما فرستد و شما را با با 

فهمیم که توبه و استغفار [ . از این آیات می4ها و فرزندان فراوان یاری نماید ]مال

 هایی اصلی نعمتو بازگشت به سوی خدا و به یاد خدا بودن و ذکر او، پایه و مایه

[ . و به عکس فراموش کردن خدا موجب سلب 2الهی است: )اذکرونی اذکرکم( ]

 [ . 8شود: )لئن شکرتم ألزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید( ]نعمت می

 ختامه مسک 

 فرماید: لی هللا علیه و آله میرسول خدا ص

 مادر چهار چیز در چهار موضوع است: 

 است « کم خوری». مادر داروها 1

 است )کنترل زبان( ؛ « کم سخن بودن»ی آداب و روش معاشرت . مادر همه2

 است؛ « کم گناه کردن»ی عبادات . مادر همه2
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 [ . 1است ]« صبر»ی آرزوها . مادر همه6

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 

، ح 182، ص 25؛ بحاراالنوار، ج 241-242، صص 2[ کشف الغمة، ج 1]

22 . 

 . 21، ص 1[ تنبیه الخواطر، ج 2]

 . 122، ح 154، ص 8[ کافی، ج 2]

 . 145؛ مجموعه ورام، ص 251، ص 2[ داستان دوستان، ج 6]

 . 14-12[ نوح، 5]

 ی نوح. سوره 14- 12؛ در تفسیر آیات 241، ص 14[ مجمع البیان، ج 4]

 . 152[ بقره، 2]

 . 2[ ابراهیم، 8]

 [ المواعظ العددیه، باب االربعة. 1]

یتهای امام باقر(؛ محمود منبع: وصایا الصادقین )بررسی کوتاه و ساده درباره وص

 . 1286شریعت زاده خراسانی؛ انتشارات خادم الرضا )ع( چاپ دوم 

 وصیت و سفارش به سه چیز

السالم احدی وصایا أبیه الی سفیان الثوری فقد قال له: یا حکی االمام الصادق علیه

 بسفیان أمرنی والدی بثالث، و نهانی عن ثالث فکان فیما قال لی: یا بنی من یصح

صاحب السوء ال یسلم، و من یدخل مداخل السوء یتهم، و من ال یملک لسانه یندم، ثم 

 أنشدنی: 

 عود لسانک قول الخیر تحظ به 

 ان اللسان لما عودت یعتاد 

 موکل بتقاضی ما سننت له 

 [ . 1فی الخیر و الشر فانظر کیف تعتاد ]

فیان ثوری، این گونه های پدرش را برای سالسالم یکی از وصیتامام صادق علیه

فرماید: ای سفیان! پدرم مرا به سه چیز سفارش نموده و از سه چیز نهی بازگو می

 های وی به من این بود: فرموده است. از جمله سفارش
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د؛ و مانفرزندم! کسی که با همنشین بد نشست و برخاست داشته باشد، در امان نمی

کسی که مالک زبانش نباشد، پشیمان شود؛ و کسی که به محل بدی برود، متهم می

گردد. آنگاه این دو بیت شعر را خواندند: زبانت را به سخن نیک عادت بده تا می

شود. زبان )به تو( ای معتاد میمند شوی، زیرا زبان به آنچه عادتش دادهاز آن بهره

ی، ابه عنوان روش قرار داده -در خیر و شر  -واگذار شده برای طلب آنچه برایش 

 دهی. پس ببین چگونه به زبانت عادت می

کند و آن این وصیت به سه مطلب مهم و اساسی در زندگی انسان اشاره می

همنشینی با افراد ناباب است که ضمن اثر سوء در انحرافات عقاید، در از بین 

های سوء، بردن آبروی انسان هم مؤثر هواهد بود؛ همچنین رفتن در مراکز و مکان

شود؛ و در پایان سفارش به کنترل زبان خواه، سبب متهم شدن انسان میخواه نا

 گاه در دنیا و آخرت پشیمان نخواهد شد. فرماید. اگر کسی چنین کند، هیچمی

 های این وصیت درس

. از همنشینی و مصاحبت و دوستی با افراد بدنام خودداری نماییم که آتش و 1

 به این حدیث شریف توجه کنید: عذاب آنان دامن ما را خواهد گرفت. 

السالم: احذر من الناس ثالثة: الخائن، و الظلوم، و النمام، قال موالنا الصادق علیه

[ 2ألن من خان لک خانک، و من ظلم لک سیظلمک، و من نم الیک سینم علیک ]

السالم فرمود: از رفاقت و همنشینی با سه گروه برحذر باش؛ . امام صادق علیه

 کند، روزمکار و سخن چین؛ زیرا کسی که روزی به نفع تو خیانت میخائن، ست

دیگر به ضرر تو خیانت خواهد کرد؛ و کسی که برای تو به دیگری ظلم و ستم 

کند، طولی نخواهد کشید که به شخص تو ستم خواهد کرد؛ و کسی که از می

 خواهد کرد. کند، به زودی از تو نزد دیگران نمامی دیگران نزد تو سخن چینی می

. از رفتن به مکان و مجلس بدنام جدا باید خودداری کنیم. در حدیث شریف آمده 2

 است: 

 [ . 2قال رسول هللا صلی هللا علیه و آله: رحم هللا امرءا جب الغیبة عن نفسه ]

پیغمبر اسالم صلی هللا علیه و آله فرمود: خدا رحمت کند کسی را که کاری نکند )و 

مردم از او غیبت کنند. و همچنین فرمود: أولی الناس بالتهمة من جایی نرود( که 

 [ . 6جالس اهل التهمة ]

شایسته ترین مردم برای بدنامی و ننگ اجتماعی، کسانی هستند که با بد نامان 

 نمایند. شوند و با آنان مجالست میدوست و همنشین می

ر دادن آن که در این ی زبان و کنترل آن و در مسیر صحیح قرا. اهمیت مسرله2
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 وصیت تاریخی به آن ترکید شده است، اهمیت فراوانی دارد. 

 السالم: لسانک حصانک انبه این حدیث شریف توجه نمایید: قال امیرالمؤمنین علیه

السالم فرمود: زبان تو [ . حضرت امیر علیه5صنته صانک و ان خنته خانک ]

کند، و اگر او را آزاد ی، رهایت نمیباشد؛ اگر او را کنترل کنهمانند اسبت می

 گذاشتی و رهایش نمودی، تو را به زمین خواهد زد. 

به این فراز تاریخی که یکی از بزرگ ترین افتخارات زندگی حضرت علی 

السالم است، توجه فرمایید: سال دهم هجرت بود و روز به روز بر گسترش علیه

م را نپذیرفته بودند. سپاهی از اسالم شد، ولی هنوز مردم یمن اسالاسالم افزوده می

به فرماندهی خالد بن ولید به سرزمین یمن حرکت کرد؛ مدتی در آنجا ماندند، ولی 

نتوانستند مشکالت نفوذ و صدور انقالب اسامی به یمن را برطرف سازند. سرانجام 

ود. مالسالم را برای این کار انتخاب نپیامبر صلی هللا علیه و اله حضرت علی علیه

ی حرکت به سوی یمن شد؛ پیامبر صلی هللا علیه و آله در السالم آمادهعلی علیه

السالم فرمود:ای علی! با کسی از در جنگ وارد مشو، و سعی ی علی علیهبدرقه

 کن تا با دلیل 

و منطق و روش نیک، مردم یمن را به سوی اسالم هدایت کنی، و این را بدان که 

اسالم هدایت کنی، سوگند به خدا برای تو بهتر است از  اگر یک نفر را به سوی

 تابد. آنچه که خورشید بر آن می

ا هکنم که حتما آنفرمود: )یا علی( چهار سفارش به تو می -این بدرقه  -در پایان 

 را رعایت کن: 

 . بر تو باد به دعا و نیایش، زیرا دعا غالبا با استجابت همراه است. 1

ت شاکر و سپاسگزار خداوند باش، زیرا شکر و سپاس موجب ی حاال. در همه2

 افزایش نعمت خواهد شد. 

. اگر با گروهی یا با کسی، عهد و پیمانی بستی، به آن وفا کن و آن را محترم 2

 شمار. 

. از مکر و نیرنگ بپرهیز، زیرا مکر و نیرنگ بدکاران به خودشان بازمی 6

ای را که برای مردم یمن نوشته بود، به له نامهگردد آنگاه پیامبر صلی هللا علیه و آ

 ها بخواند. السالم داد تا برای آنعلی علیه

های پیامبر صلی هللا علیه و آله عازم السالم با توجه به سفارشحضرت علی علیه

یمن شد. صفوف سربازان اسالم را که تحت فرماندهی خالد بن ولید اعزام شده 

مور را به دست گرفت و با مردم یمن تماس حاصل بودند، منظم کرد، و زمام ا
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ی پرمهر ها برخورد نمود، و نامهنمود، و با روش منطق جلب و جذب، با آن

ی همدان که بزرگ ترین ها خواند. قبیلهپیامبر صلی هللا علیه و آله را برای آن

یامبر ی پالسالم و نامهی یمن بود، آن چنان تحت ترثیر روش حضرت علی علیهقبیله

قبایل  کم سایرصلی هللا علیه و آله قرار گرفقتند که همگی به اسالم گرویدند، و کم

ی مردم یمن یکپارچه به دست حضرت ی همدان پیروی کرده، و همهنیز از قبیله

السالم زیر پرچم اسالم آمدند؛ بی آن که از بینی یک نفر خونی ریخته علی علیه

 شود. 

م این خبر را توسط شخصی به پیامبر صلی هللا علیه السالوقتی حضرت علی علیه

ی شکر به جا آورد و سپس فرمود: سالم و آله رساند، آن حضرت شاد شد و سجده

 ی مردم یمن گردید. و درود بر مردم همدان که اسالمشان موجب اسالم همه

 مالسالم بودم، تصور کردگوید: من در این سفر همراه علی علیهعمرو بن شاس می

السالم نسبت به من بی مهری کرد و این موضوع در دلم مانده بود. که علی علیه

هنگامی که به مدینه برگشتیم، با هر کس که مالقات کردم، بی مهری علی 

السالم را بازگو نمودم، تا این که در مسجد به حضور پیامبر صلی هللا علیه و علیه

 علیه و آله به من رو کرد و آله رسیدم و در کنارش نشستم. پیامبر صلی هللا

 فرمود:ای عمرو! مرا آزار رساندی. 

برم به خدا و به اسالم، از این که به رسول پناه می« انا هلل و انا الیه راجعون»گفتم: 

خدا صلی هللا علیه و آله آزار رسانده باشم. پیامبر صلی هللا علیه و آله به من 

السالم را بیازارد، حتما مرا که علی علیه فرمود: من آذی علیا فقد آذانی. هر کس

السالم به خود مهری علی علیهبایست نسبت ناروای بیآزرده است. فهمیدم که نمی

را تصور کنم یا از آن شکایت نمایم )و به مردم این مطلب را بازگو کنم( که موجب 

یامبر صلی هللا [ . کجا بود پ4السالم خواهد شد ]السالم و پیامبر علیهآزار علی علیه

هایی بر عترت او وارد کردند؛ از آتش علیه و آله تا ببیند بعد از وفاتش چه مصیبت

السالم و سیلی زدن به ی دخترش و کشتن حضرت محسن علیهزدن در خانه

السالم را با سر برهنه به مسجد حضرت زهرا علیهاالسالم، و حضرت علی علیه

السالم ا علیهاالسالم؛ که امام صادق علیهآوردن، و تازیانه زدن به حضرت زهر

ها، مادرم حضرت زهرا ها و اذیتها و ظلمفرماید: در اثر همین تازیانهمی

ة فرماید: ان فاطمالسالم میعلیهاالسالم از دنیا رفت. حضرت موسی بن جعفر علیه

ی حضرت زهرا علیهاالسالم و [ .همچنین داستان میخ در و سینه2صدیقة شهیدة ]

اذیت و آزارها تا ایام معاویه که دستور داد روی هشتاد هزار منبر به حضرت 

ی ها قلب نازنین پیامبر صلی اینالسالم سب و شتم کنند. همهامیرالمؤمنین علی علیه
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ی تاریخی توجه نمایید: روزی هللا علیه و آله را به درد آورده است. به این نکته

السالم را عمر بن سعد( گفت: چرا علی علیهمعاویه به سعد بن ابی وقاص )پدر 

نمایی( ؟ سعد در پاسخ گفت: من کنی؟ )و به دستوری که دادم، عمل نمیسب نمی

السالم ی علی علیهسه موضوع را که رسول خدا صلی هللا علیه و آله درباره

گویم، که اگر دارای آورم، از این رو به آن حضرت ناسزا نمیفرموده، به یاد می

. شنیدم 1ها بودم، برای من بهتر از شتران سرخ پوست حجاز بود.ی از آنیک

السالم را در مدینه ها، علی علیهرسول خدا صلی هللا علیه و آله در بعضی از جنگ

السالم به [ علی علیه8به عنوان جانشین خود گذارد و برای جنگ مسافرت کرد ]

گذاری و را با زنان و کودکان میرسول خدا صلی هللا علیه و آله عرض کرد: آیا م

السالم روی؟ رسول خدا صلی هللا علیه و آله به علی علیهخود به میدان جنگ می

فرمود: أما ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی اال أنه ال نبوة بعدی. آیا 

خشنود نیستی که تو نسبت به من، همچون نسبت هارون به موسی باشی، جز این 

 من، پیامبری نخواهد بود؟  که بعد از

. شنیدم در جنگ خیبر، رسول خدا صلی هللا علیه و آله فرمود: فردا پرچم را به 2

سپارم که هم او خدا و رسولش را دوست دارد، و هم خدا و دست شخصی می

ی ما در انتظار بودیم ببینیم این افتخار به چه کسی رسولش او را دوست دارند. همه

ن روز، رسول اکرم صلی هللا علیه و آله پرچم را به دست علی رسد. فردای آمی

 السالم سپرد. علیه

البیت و . هنگامی که این آیه نازل شد: )انما یرید اله لیذهب عنکم الرجس اهل2

بیت دور خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل[ . خداوند، فقط می1یطهرکم تطهیرا( ]

 کند و کامال شما را پاک سازد. 

السالم و فاطمه و حسن و حسین را طلبید رسول خدا صلی هللا علیه و آله، علی علیه

ی تاریخی را به این [ . این نکته14بیت من هستند ]ها اهلو گفت: خداوندا! این

کالم شریف ختم کنیم. قال رسول هللا صلی هللا علیه و آله: یا علی من سبک فقد 

 . [ 11سبنی و من سبنی فقد سب هللا ]

یا علی! هر کس به تو ناسزا بگوید، به من ناسزا گفته و هر کس به من ناسزا 

بگوید، به خدا ناسزا گفته است. در حقیقت، معاویه و یارانش شصت سال به خدا و 

پیغمبر صلی هللا علیه و آله ناسزا گفتند و در زمان خالفت عمر بن عبدالعزیز به 

السالم و فدک را به فرزندان علی علیه ها ممنوع شد ودستور وی این سب و شتم

 زهرا علیهاالسالم برگرداندند.
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 ختامه مسک 

قال رسول هللا صلی هللا علیه و آله: ثالثة معصومون من ابلیس و جنوده، الذاکرون 

 [ . 12هللا، و الباکون من خشیة هللا، و المستغفرون باألسحار ]

 سه گروه از شیطان و یارانش در امان هستند: 

 . کسانی که همیشه ذاکر و به یاد خدا هستند؛ 1

 . گریه کنندگان از خوف خداوند متعال؛ 2

 کنند. های شب استغفار می. کسانی که نیمه2

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 . 224؛ تحف العقول، ص 222، ح 141[ خصال، شیخ صدوق، ص 1]

 . 214[ تحف العقول، ص 2]

 . 21، ص 1[ مکارم االخالق، ج 2]

؛ امالی شسخ صدوق، 5864، ح 215، ص 6[ من ال یحضره الفقیه، ج 6]

 ، باب الغایات. 1، ح 114؛ معانی االخبار، ص 6، ح 4مجلس 

 . 12ص ، 2[ الحدیث، ج 5]

، 244، ص 21؛ بحاراالنوار، ج 252-258، صص 1[ اعالم الوری، ج 4]

 122، ص 2؛ این حدیث را حاکم نیشابوری نیز در مستدرک، ج 1، ح 26باب 

 آورده است. 

 . 2؛ مولد الزهرا، ح 658، ص 1[ کافی، ج 2]

 ی تبوک است. [ این داستان مربوط به غزوه8]

 . 22[ احزاب، 1]

طالب )للحافظ أبی عبدالرحمن نسائی( یرالمؤمنین علی بن ابی[ خصائص ام14]

 . 8218، ح 148، ص 5ج  -نسائی  -؛ سنن کبری 11، ح 22-25صص 

 . 264، ح 241-242، صص 1[ فرائد السمطین، ج 11]

، 164-162، صص 12؛ مستدرک الوسائل، ج 114[ ارشاد القلوب، ص 12]

 . 12265ح 

وتاه و ساده درباره وصیتهای امام باقر(؛ محمود منبع: وصایا الصادقین )بررسی ک

 . 1286شریعت زاده خراسانی؛ انتشارات خادم الرضا )ع( چاپ دوم 
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 وصیت در مورد نعمت های الهی

السالم لبعض أبنائه، یا بنی، اذا أنعم هللا علیک نعمة فقل: وصیة االمام الباقر علیه

ل و ال قوة اال باهلل، و اذا أبطر عنک رزقک الحمدهلل، و اذا أحزنک أمر فقل: ال حو

 [ . 1فقل: أستغفرهللا ]

فرزندم! هرگاه خداوند نعمتی به تو داد، بگو: الحمدهلل. و هر گاه امری ناراحتت 

رسد ات به کندی به دست میکرد، بگو: ال حول و ال قوة اال باهلل. و هر گاه روزی

 شود، بگو: استغفرهللا. و در آن ترخیر می

فرماید. ها را حضرت در قالب وصیت به یکی از فرزندانش میبهترین راهنمایی

ها نجات ها و گرفتاریدر حقیقت، این وصیت ضمن این که انسان را از مهلکه

کند و به بخشد، او را به خدا نزدیک میدهد و به انسان سکون و آرامش میمی

اندازد، و این از یاد خدا میدهد، و همیشه انسان را به مسایل معنوی گرایش می

 شود. هربهترین حاالت زندگانی است که در زندگانی اولیای خدا این روش دیده می

کرد و آمد، آنان را به خدا نزدیک تر میها به وجود میای که در زندگی آنپدیده

 گردید.زبانشان به ذکر و یاد خدا بیش تر می

 های این وصیت درس

دگانی و تحوالت و تغییرات، توجه به خدا داشته باشیم و از او . در تمام امور زن1

 کمک بگیریم. 

ی تقرب به خدا و نجات انسان در . آشنایی با اذکار و اورادی که وسیله2

 ها است، باید مورد توجه باشد. گرفتاری

کند. خداوند افزاید و بال را از انسان دور میها می. حمد و شکر الهی بر نعمت2

 [ . 2فرماید: )لئن شکرتم ألزیدنکم( ]رآن مجید میدر ق

 پاداش شکر کردن، افزایش نعمت و دوام آن است. 

در  «ال حول و ال قوة اال باهلل العلی العظیم»و همچنین گفتم صد مرتبه ذکر شریف 

دهد، و استغفار، ضمن این که هر روز، انسان را از هم و غم و گرفتاری نحات می

نماید و صاحبش را به کند، گناهان انسان را پاکی مییاد میرزق و روزی را ز

 رساند. می« ی علییندرجه»مقام معنوی بزرگی به نام 

روایت شده است که پیغمبر اسالم صلی هللا علیه و آله در هر مجلس هفتاد بار 

کند و آن را یکی [ قرآن مجید نیز اهمیت این مسرله را بیان می2نمود. ]استغفار می

[ 6داند: )وباألسحار هم یستغفرون( ]های مؤمن میز بزرگ ترین صفات و نشانها

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

های بارز مؤمنان است و داری و استغفار در سحرها، از نشانه. آری؛ شب زنده

برند و در ها با خدا راز و نیاز دارند، و از این حالت لذت میبندگان صالح خدا شب

 کنند. دانند و طلب عفو مییل و مقصر میپیشگاه خداوند متعال خود را خوار و ذل

 گریه پارسای شب 

خاست و به نماز های شب از بستر برمییکی از پارسایان وارسته، هر شب، نیمه

کرد( . در نماز شب پرداخت )و استغفار زیاد میشب و مناجات با خدا می

وف خدا کرد و از خخواند و تکرار میهایی که آیات عذاب در آن است، میسوره

ی رحمت و بهشت گریست. پس از مدتی، چندین شب این آیه را که آیهزارزار می

 کرد: خواند و گریه میاست، می

)سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها کعرض السماء و األرض أعدت للذین 

 [ . 5آمنوا باهلل و رسله ذلک فضل هللا یؤتیه من یشاء وهللا ذوالفضل العظیم( ]

آن  یی پروردگارتان و بهشتی که پهنهید برای رسیدن به آمرزش از ناحیهبشتاب

مانند وسعت آسمان و زمین است و برای آنان که به خدا و رسوالنش ایمان 

اند، آماده شده است. این از فضل و کردم خدا است که به هر کس بخواهد )و آورده

گ است. یکی از دهد، و خداوند صاحب فضل و کرم بزرشایسته ببیند( می

های ها آیههمسایگان، او را دید و به عنوان اعتراض به وی گفت: تو مدتی شب

کردی، ولی اکنون مدتی است این آیه را خواندی و گریه میعذاب را در نماز می

ی؟ کنخوانی و باز گریه میکه بیانگر رحمت و بهشت و فضل و کرم خدا است، می

 برای چه؟ 

ر پاسخ گفت: بهشتی که آن همه پهناور و وسیع است، به آن پارسای وارسته د

کنم، مرا در آن، جای یک قدم نیست وسعت زمین و آسمان، چندان که نگاه می

)ترس آن دارم که از آن همه وسعت مرا محروم سازند، واحسرتاه که محروم شوم( 

 [ . 4ام از این جهت است ]، گریه

 ختامه مسک 

سالم: التوبة علی أربعة دعائم: ندم بالقلب، و استغفار القال امیرالمؤمنین علیه

 [ . 2باللسان، و عمل بالجوارح، و عزم علی ان ال یعود ]

توبه کردن )توجه و پناه به خدا بردن( بر چهار پایه و ستون استوار است: پشیمانی 

قلبی، و استغفار زبانی، و عمل نمودن با اعضا و جوارح بدن و تصمیم جدی برای 

 گشتن. برن

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 
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 پی نوشت ها: 

، ص 25؛ بحاراالنوار، ج 282السالم للقرشی، ص [ حیاة االمام باقر علیه1]

 . 24، ح 182

 . 2[ ابراهیم. 2]

 . 2112-2115، ح 682، ص 1[ کنز العمال، ج 2]

 . 14[ نوح، 6]

 . 21[ حدید، 5]

 . 128، ص 2صاحب دالن، ج [ داستان4]

 . 26، ح 81، ص 25؛ بحاراالنوار، ج 161، ص 2[ کشف الغمه، ج 2]

منبع: وصایا الصادقین )بررسی کوتاه و ساده درباره وصیتهای امام باقر(؛ محمود 

 . 1286؛ انتشارات خادم الرضا )ع( چاپ دوم شریعت زاده خراسانی

 وصیت امام به عمر بن عبدالعزیز

 السالم لعمر بن عبدالعزیز وصیة االمام الباقر علیه

ده السالم أن یزوجعفر علیهحینما ولی الخالفة عمر بن عبدالعزیز طلب من االمام أبی

ی اله، و م: أوصیک بتقوالسالبوصیة ینتفع بها و یسوس فیها دولته، فقال االمام علیه

أن تتخذ صغیر المسلمین ولدا، و أوسطهم أخا، و کبیرهم أبا، فارحم ولدک، وصل 

[ . و بهر عمر بن 1] -أی أمه -أخاک، وبر أباک، و اذا صنعت معروفا فربه. 

عبدالعزیز بهذه الحکمة الجامعة وراح یبدی اعجابه قائال: جمعت وهللا ما ان اخذنا 

  علیه استقام لنا الخیر ان شاءهللا. به، و اعاننا هللا

ه السالم خواست کهنگامی که عمر بن عبدالعزیز به خالفت رسید، از امام باقر علیه

او را راهنمایی کند، به وصیتی و سفارشی که برای او سود داشته باشد و دولت 

مانی مسل کنم تو را به تقوا، و این کهخود را نیز بیمه نماید. امام فرمود: سفارش می

را که خردسال است، فرزند خودت بدانی، و میانسال هایشان را برادر خویش 

ها را پدر خویش بدانی. پس به فرزندت ترحم کن، و نسبت به دانسته، و بزرگسال

برادرت صله کن، و نسبت به پدرت نیکی نما؛ و زمانی که کار نیکی انجام 

او وصیتی نمود که برای هر حاکم و  السالم بهدهی، آن را رها مکن. امام علیهمی

رئیس دولتی سودمند است، و این وصیت یک دستور العمل سیاسی و اجتماعی 

است که هر رئیس حکومتی به آن عمل نماید، در مسیر عدالت و انصاف در میان 
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رعیت خواهد بود، و همیشه به مردم مملکت خود نگاه شفقت و رحمت آمیز خواهد 

د پدری مهربان به خاندان خود خواهد بود. عمل به این داشت، و رفتارش مانن

کند، و همیشه السالم، دولت و ملت را خوشبخت و سعادتمند میسفارش امام علیه

ی عدالت و دادگستری دوام بیش سربلند و سرافراز خواهند بود، و در زیر سایه

آله   علیه والسالم از پیامبر صلی هللاتری خواهند داشت. حضرت امیرالمؤمنین علیه

[ . عدالت نیکو است، 2نقل نوده که فرمود: العدل حسن و لکن فی األمراء أحسن ]

ی اموی است. ولی از زمامداران نیکوتر است. عمر بن عبدالعزیز هشتمین خلیفه

او مردی وجیه و نجیب و عابد بود. در مدت خالفتش کارگزاران و مسؤوالن 

ها افرادی صالح و لتی عزل نمود، و به جای آنها و مناصب دوامیه را از پستبنی

امیه نبودند، گماشت. از کارهای مهم او در دوران خالفتش، این متدین که از بنی

بود که فدک را به اوالد حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیهماالسالم 

طالب [ و همچنین دستور داد کسی حق ندارد به حضرت علی بن ابی2برگرداند ]

السالم سب و شتم کند، چون که معاویه دستور داده بود روی هشتاد هزار منبر علیه

السالم سب کنند، و این دستور تا زمان به ساحت مقدس امیرالمؤمنین علی علیه

خالفت عمر بن عبدالعزیز ادامه داشت، تا این که او رسما از این عمل ناپسند 

الوت این آیه بود: )تلک الدار جلوگیری نمود. آخرین سخن او در حال احتضار، ت

[ . 6اآلخرة نجعلها للذین ال یریدون علوا فی األرض و ال فسادا و العاقبة للمتقین( ]

ی دهیم که ارادهآن سرای آخرت )و آن بهشت برین( را برای کسانی قرار می

برتری جویی در زمین نداشته و از فساد )و آلودگی معصیت( دور باشند. عاقبت و 

 برای اهل تقوا است. پیروزی 

 های این وصیت درس

ی ترین سرمایهمهم -یعنی اطاعت از خدا و دوری از گناه  -.تقوا و پرهیزکاری 1

 انسان است که باید پیوسته به دنبال آن باشیم. 

. لزوم برخورد رحیمانه و مشفقانه با مردم؛ مخصوصا زمامداران که باید با 2

 رعیت حالت پدری داشته باشند. 

و  ی خیر. در هر موقعیتی که هستیم، باید کوشش کنیم وجودمان برای جامعه مایه2

 برکت باشد. 

. از خداوند متعال بخواهیم که ما را موفق بفرماید که به این وصیت عمل کنیم، تا 6

 شاءهللا. همیشه در مسیر خیر و سعادت باشیم. ان

 معاویه و کارهای زشت او 
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السالم در مد و مخصوصا پس از شهادت امام علی علیهوقتی که معاویه روی کارآ

هجری که زمام حکومت جهان اسالم را به دست گرفت، آنقدر نسبت به  64سال 

ر السالم را دالسالم کینه توز بود که دستور داد سب و لعن علی علیهامام علی علیه

ی قرار ی مذهبهای نمازجمعه و در قنوت نماز، جزء برنامههمه جا، حتی خطبه

 سال رایج و سنت گردید.  44دهند. این کار زشت، حدود 

 سلمه به معاویه ی امنامه

ای به معاویه نوشت: طی نامه -همسر نیک پیامبر صلی هللا علیه و آله  -سلمه ام

را  السالمکنید، زیرا شما وقتی علی علیهشما با این کار، خدا و رسولش را لعن می

السالم را دوست دارد نیز لعن آن کس را که علی علیه کنید، در حقیقتلعن می

السالم را دوست دهم که خدا و رسولش، علی علیهکنید و من گواهی میمی

 [ . 5سلمه اعتنا نکرد ]داشتند. ولی معاویه به سخن اممی

پس از معاویه نیز خلفای جور و وعاظ السالطین، از هر سو به این کار دامن 

هجری، پس از مرگ سلیمان بن عبدالملک، عمر  11که در سال زدند، تا این می

ی اموی، روی کار آمد. او بر خالف روش بن عبدالعزیز به عنوان هشتمین خلیفه

ی نیکی برای خود برگزید و دست به اصالحات کلی زد. از امیه، شیوهخلفای بنی

ی مذهبی و مهالسالم را که برناکارهای نیک او این بود که سب و لعن علی علیه

ها به رایج مسلمین اهل تسنن شده بود، قدغن کرد، و به فرمان او در نماز و خطبه

خواندند: )ربنا اغفرلنا و الخواننا الذین السالم، این آیه را میجای سب علی علیه

[ .پروردگارا! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشیب 4سبقونا باالیمان( ]

[ 2خواندند: )ان هللا یرمر بالعدل و االحسان( ]. و یا این ایه را میگرفتند، بیامرز

دهد. عمر بن عبدالعزیز، انگیزه و علت .خداوند به عدالت و نیکوکاری فرمان می

السالم را چنین بیان کرد: من در کودکی به جلوگیری از سب و لعن علی علیه

ود. روزی معلم از کنار من رفتم. معلم من از فرزندان عتبة بن مسعود بمکتب می

السالم کردم و به همراه آنان علی علیهگذشت؛ من با کودکان هم سن خود بازی می

نمودم. معلم بسیار ناراحت شد و آن روز مکتب خانه را تعطیل کرد و به را لعن می

مسجد رفت. من نزد او رفتم، که درس خود را برای او بخوانم؛ تا مرا دید، 

نماز شد. احساس کردم که به من اعتراض دارد. بعد از نماز با  برخاست و مشغول

اعتنا خشونت به من نگریست. به او گفتم: چه شده است که استاد نسبت به من بی

کنی؟ گفتم: آری. السالم را لعن میشده؟ او گفت: پسرم! تو تا امروز علی علیه

بدر راضی شد، بر  گفت: تو از کجا یافتی که خداوند پس از آن که از مجاهدان
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السالم از مجاهدان بدر بود؟ گفت: ها غضب کرد؟ گفتم: استاد! آیا علی علیهآن

السالم بود؟! گفتم: از این ی جنگ بدر جز علی علیهی همهعزیزم! آیا گرداننده

 کنی؟دهم. گفت: تو را به خدا، دیگر تکرار نمیپس، هرگز این کار را انجام نمی

السالم را لعن نکنم. همین گیرم دیگر حضرت علی علیهیگفتم: آری، تصمیم م

السالم را لعن نکردم. سپس عمر بن تصمیم را گرفتم و از آن پس دیگر علی علیه

 کنم: من در مدینهی دیگری نیز دارم که برای شما بیان میعبدالعزیز گفت: خاطره

نمازجمعه را  یشدم. او در روز جمعه خطبهپای منبر پدرم عبدالعزیز حاضر می

شنیدم؛ وی در آن هنگام حاکم مدینه بود. پدرم خطبه را بسیار خواند و من میمی

رسید که علی خواند، ولی به محض این که به این جا میغرا و روان و عالی می

دا دیدم آن چنان لکنت زبان پیالسالم را )طبق دستور خلیفه( لعن و سب کند، میعلیه

ی به شد. روزگرفت که گفتارش بریده بریده میخن قرار میکرد و در تنگنای سمی

او گفتم:ای پدر! تو با این که از خطبای توانا و سخنوران قوی هستی، علت چیست 

رسی، درمانده و هاج السالم( میوقتی که در خطبه به لعن این مرد )امام علی علیه

از مردم شام و  - شوی؟ در پاسخ گفت: پسرم! جمعیتی که پای منبر ماو واج می

السالم( را آن گونه که پدر تو می بینی، اگر فضایل این مرد )علی علیه -ها غیر آن

ها، از ما اطاعت نخواهند کرد! به این ترتیب، داند، بدانند، هیچ یک از آن)من( می

ام استقرار یافت و با خدا عهد کردم که اگر سخن معلم من و گفتار پدرم، در سینه

مام حکومت به دست من بیفتد و قدرتی به دستم برسد، این سنت بد )لعن یک روز ز

 السالم( را براندازم. علی علیه

وقتی که خداوند بر من منت گذاشت و دستگاه خالفت را در اختیارم نهاد، آن را 

قدغن کردم و به جای آن دستور دادم این آیه را بخوانند. )ان هللا یرمر بالعدل و 

. و به همه شهرها و بالد، بخشنامه کردم، که خواندن این آیه را به [ 8االحسان( ]

ی جای سب و لعن، سنت کنند؛ این دستور جا افتاد و سنت گردید. این بود انگیزه

 [ . 1السالم ]من در قدغن کردن سب و لعن حضرت علی علیه

 ختامه مسک 

 [ . 14السالم: العدل رأس االیمان ]قال امیرالمؤمنین علیه

 گل سرسبد ایمان، عدالت است.

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 . 282السالم للقرشی، ص [ حیاة االمام الباقر علیه1]
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، ح 128، ص 14؛ و ج 62562ح ، 814، ص 15[ کنز العمال، ج 2]

66148 . 

[ پیغمبر اسالم صلی هللا علیه و آله فدک را در حیات خود به حضرت زهرا 2]

علیهاالسالم بخشید، ولی بعد از پیغمبر صلی هللا علیه و آله در آغاز خالفت ابوبکر، 

السالم را بیرون کردند، و این عمل فدک را گرفتند و عمال حضرت زهرا علیه

 دستور قرآن و وصیت پیغمبر صلی هللا علیه و آله بود. خالف 

 . 82[ قصص، 6]

 . 244، ص 14[ الغدیر، ج 5]

 . 14[ حشر، 4]

 . 14[ نحل، 2]

 . 14[ نحل، 8]

، ص 6الحدید، ج ابیالبالغه ابن؛ شرح نهج14، ص 6[ داستان دوستان، ج 1]

58 . 

 . 1222[ غرر الحکم، ح 14]

رسی کوتاه و ساده درباره وصیتهای امام باقر(؛ محمود منبع: وصایا الصادقین )بر

 . 1286شریعت زاده خراسانی؛ انتشارات خادم الرضا )ع( چاپ دوم 

 وصیت به یکی از مسلمانان

حضر عنده رجل من المسلمین و طلب منه أن یوصیه بوصیة، فقال االمام الباقر 

 [ . 1ء جهازک، و قدم زادک، و کن وصی نفسک ]السالم: هییعلیه

السالم رسیده، از ایشان خواست وصیتی به یکی از مسلمانان خدمت امام باقر علیه

ات را جلو بفرست، او بنماید؛ حضرت فرمود: جهازت را آماده کن، و زاد و توشه

 و خودت وصی خویشتن باش. 

نمودند که خود را برای السالم همیشه مردم را ترغیب میامامان معصوم علیهم

و آماده کنند، زیرا این سفر عظیم و هولناک و طوالنی، نیاز به زاد و  آخرت مجهز

توشه دارد؛ تنها ذخیره برای این راه، تقوا و اعمال خیر و صالح است. حضرت 

[ . 2فرماید: طوبی لمن ذکر المعاد فاستکثر من الزاد ]السالم میامیرالمؤمنین علیه

میشه به یاد آخرت و مشغول ذخیره گوارا باد زندگی دنیا و آخرت برای کسی که ه

السالم و پس انداز باشد. بهترین زاد و توشه برای آخرت، والیت آل محمد علیهم
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ی انسان سنگین گشته، اهل نجات خواهد شد. و ی آن پروندهاست که به واسطه

فرماید: )فرما من ثقلت موازینه فهو فی ی قرآن خواهد گردید که میمصداق این آیه

 [ . 2ضیة( ]عیشة را

 هر کس که ترازوی اعمالش سنگین باشد، در یک زندگی خشنود کننده خواهد بود. 

ز اند: مردی ای شریف، این روایت را نقل کردهمفسران عالیقدر در تفسیر این آیه

ی انسان را در قیامت سنگین السالم سؤال کرد: چه چیزی پروندهامام باقر علیه

ن اهل نجات و بهشتی خواهد بود؟ حضرت فرمود: کند، و در اثر آن، انسامی

 [ . 6السالم ]والیت ما آل محمد علیهم

 های این وصیت درس

. حضور در مجلس بزرگان و اهل علم و فضل، و همنشینی با اهل دین، شرف 1

 دنیا و آخرت است، و ما باید حداکثر استفاده را از این گونه مجالس ببریم. 

تاه دانیم که عمر این دنیا کودگانی دنیا هستیم، با این که می. همچنان که به فکر زن2

است، باید به فکر آخرت هم باشیم، تا مرگ برای ما آسان شود، و آخرت آبادی 

 داشته باشیم. 

انداز آخرت است، پس به فکر ذخیره برای خود باشیم، تا . همین دنیا محل پس2

 نکنیم. وقت مرگ و رفتم، احساس غربت و وحشت و تنهایی

. کوشش کنیم سبک باشیم تا در وقت مرگ راحت بمیریم. این راحتی و آسایش 6

را با عمل کردن به وصیت خویش به دست بیاوریم و خود وصی نفس خویش 

باشیم، و تا زنده هستیم، به وصیت خویش عمل کنیم. آنچه را که تصمیم داریم از 

 ام دهیم. دیگران بخواهیم برای ما انجام دهند، خودمان انج

 دوستی حضرت امیرالمؤمنین علی 

الشرن اسالم صلی هللا علیه و آله رو به اصحاب کرد و فرمود: روزی پیامبر عظیم

های سال را شب گیرید و تمام شبکدام یک از شما تمام روزهای سال را روزه می

کنید؟ سلمان عرض کرد: من یا رسول زنده دار هستید و روزی یک ختم قرآن می

. یکی از اصحاب )عمر بن خطاب( در خشم شد و عرض کرد:ای رسول خدا! هللا

خواهد بر ما قریش افتخار کند؛ در سلمان، فردی از عجم است و همواره می

گوید. حضرت فرمود: مثل سلمان، مثل لقمان در حکمت صورتی که او دروغ می

و گفت: است؛ از خودش صحت این ادعا را بپرس. آن شخص رو به سلمان کرد 

خوابی و اکثر روزها روزه نیستی، همیشه قرآن ها میام که اکثر شبمن دیده

کنی؟ سلمان گفت: آن گونه که تو خیال خوانی، پس چگونه این ادعا را مینمی
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گیرم. خداوند در قرآن کردی، نیستم، بلکه من در هر ماه سه روز روزه می

 [ . 5( ]فرماید: )من جاء بالحسنة فله عشر امثالهامی

کسی که کار خیری انجام دهد، برای او ده برابر آن پاداش است. پس سه روز 

ی تمام ماه است. به عالوه من تمام روزهای ماه رجب ی هر ماه به سان روزهروزه

ام. و اما راجع به شب زنده داری همه گیرم، پس همیشه روزهو شعبان را روزه می

آله شنیدم که فرمود: هر که شب با وضو  شب، از رسول خدا صلی هللا علیه و

بخوابد، گویا شب را تا صبح به عبادت به سر برده است، و من هر شب وضو 

خوابم. و اما راجع به ختم قرآن، از رسول خدا صلی هللا گیرم و با طهارت میمی

السالم فرمود: مثل تو در امت من به سال قل هو. علیه و آله شنیدم که به علی علیه

 احد است، هر که این سوره را یکبار بخواند، ثلث قرآن را خوانده است، و هر هللا

که دوبار بخواند، دو ثلث قرآن را خوانده است، و هر که سه بار بخواند، تمام قرآن 

را خوانده است. )یا علی( کسی که تو را به زبان دوست داشته باشد، ثلث ایمانش 

و قلب تو را دوست داشته باشد، دو ثلث ایمان  را تکمیل نموده است، و اگر با زبان

را دارد، و هر گاه کسی تو را به زبان و قلب دوست داشته باشد و با دست )عمل( 

تو را یاری کند، تمام ایمان را دارد. )بنابراین من با ایمان کامل، هر روز تمام 

به زبان  خوانم، و منی توحید را میخوانم، چون روزی سه بار سورهقرآن را می

السالم را دوست دارم.( پیامبر صلی هللا علیه و آله به علی و قلب و عمل علی علیه

داشتند، السالم فرمود:ای علی! اگر اهل زمین تو را چون اهل آسمان دوست میعلیه

کردند. آن شخص با شنیدن این گفتار، چنان ساکت شد کسی را به آتش عذاب نمی

[ . ابن عباس 4اند؛ همان دم بلند شد و رفت ]دهکه گویا سنگی به دهان او ز

السالم را دوست داشت و در حال گوید: یک نفر یهودی، شدیدا علی علیهمی

ای فرماید: اما بهشت من؛ او نصیبی در آن ندارد، ولییهودیت مرد. خداوند می

 [ . 2اتش! او را عذاب مکن ]

 ختامه مسک 

 [ . 8هللا من أحیا أمرنا ]السالم: رحمقال موالنا الصادق علیه

 خدا رحمت کند کسی را که راه و روش و اهداف ما را زنده نگه دارد.

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

، 56؛ تاریخ مدینه دمشق، ج 282الم للقرشی، ص الس[ حیاةاالمام الباقر علیه1]

 (. 4281؛ ترجمه االمام الباقر )242ص 
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 . 261، ص 6[ غرر الحکم، ج 2]

 . 4-2[ قارعه، 2]

 . 245، ص 5[ تفسیر البرهان، ج 6]

 . 144[ انعام، 5]

 . 5، ح 1، مجلس 84[ امالی شیخ صدوق، ص 4]

، ص 2شهر آشوب، ج ب ابن؛ به نقل از مناق155[ پندهایی از تاریخ، ص 2]

111 . 

، ح 5، مجلس 125؛ امالی شیخ طوسی، ص 145، ح 2االسناد، ص [ قرب8]

21 . 

منبع: وصایا الصادقین )بررسی کوتاه و ساده درباره وصیتهای امام باقر(؛ محمود 

 . 1286شریعت زاده خراسانی؛ انتشارات خادم الرضا )ع( چاپ دوم 

 وصیت به مسافر

 السالم بهذه الوصیة القیمة: ابه حینما أراد السفر فزوده علیهوصیة لبعض أصح

السالم: ال تسیرن سیرا و أنت حاف، و ال تنزلن عن دابتک لیال اال و قال علیه

رجلک فی خف، و ال تبولن فی نفق، و ال تذوقن بقلة و ال تشمها حتی تعلم ماهی، و 

مع من تعرف واحذر من ال تشرب من سقاء حتی تعرف ما فیه، و ال تسیرن اال 

 [ . 1تعرف، و ال تصحب من ال تعرف ]

شخصی قصد مسافرت داشت؛ حضرت به وی چنین وصیت فرمود: پابرهنه طی 

طریق نکن، شبانه پا برهنه از مرکبت پیاده مشو، در شکافها ادرار مکن، و 

ای را نچش و بو منما، مگر این که بدانی چیست، و از ظرف آبی میاشام، سبزه

شناسی و از آن این که بدانی چه در آن است، و سفر مکن مگر با کسی که می مگر

شناسی، بپرهیز. انسان شناسی برحذر باش و از همراهی باکسی که نمیکه می

نیاز به مرشد و راهنما  -چه در سفر و چه در حضر -همیشه و در تمام حاالت 

ضرت در هنگامی که بینیم که یکی از اصحاب حدارد، و لذا در این وصیت می

شود و حضرت به او چنین السالم شرفیاب میعازم سفر بود، به محضر امام علیه

کند که در فرماید که او را از نظر راهنمایی مستغنی میوصیت و سفارشی می

رفت و برگشت به سالمت بوده و نیازی به کسی نداشته باة، ضمنا از نظر دین و 

 دار نشود. آبرو خدشه
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السالم به مسایل بهداشتی که باید هر مسافری در سفر به این مسایل قر علیهامام با

کند که با هر کسی دوست فرماید و در آخر وصیت میتوجه داشته باشد سفارش می

و همنشین مشو، مگر این که او را بشناسی. این مطلب آخر بسیار با اهمیت است 

این مسرله است. در همین زمینه که آبرو و حیثیت انسان در دنیا و آخرت در گرو 

کند: یا بنی سافر بسیفک و خفک و لقمان حکیم به فرزندش چنین وصیت می

عمامتک و خبائک و سقائک و ابرتک و خیوطک و مخرزتک، و تزود معک من 

األدویه ما تنتفع بها أنت و من معک، و کن ألصحابک موافقا اال فی معصیة هللا 

مجهز باش تا نیازی به کسی نداشته باشی، و همیشه  [ . فرزندم! هنگام مسافرت2]

در سفرها شمشیر و کفش و عمامه و خیمه و مشک آب و نخ و سوزن و مقداری 

ها پیدا خواهی نمود، و همچنین با دارو و مایحتاج با تو باشد، که نیاز به ان

همسفران خویش موافق و همراه باش، و از آنان اطاعت کن؛ مگر در معصیت 

 ها پیروی مکن. د متعال که در این صورت از آنخداون

 های این وصیت درس

. آنچه قدرت و توانایی داریم، در سفر با خود داشته و همیشه مجهز باشیم، تا 1

 نیازی به کسی نداشته باشیم یا کم تر نیاز پیدا کنیم. 

 . انسان باید در سفر بیش تر از حضر و وطن خود مواظب سالمت خویش باشد. 2

 ها باید کامال مراعات کرد. . در خوردن غذاها و آشامیدنی2

. آنچه در سفر اهمیت دارد و باید انسان قبل از مسافرت به این مسرله توجه داشته 6

باشد، همراه و رفیق سفر است. این موضوع باید کامال مراعات شود که با چه 

 بود. رود و با چه کسی همراه و همنشین خواهد کسی به مسافرت می

 پرهیز از همنشینی با پنج نفر 

السالم نقل کرد که السالم فرمود:پدرم از پدرش امام سجاد علیهامام صادق علیه

گو و ها گفتفرمود:ای فرزندم! متوجه باش که با پنج شخص همنشینی نکنی و با آن

 ها کیانند؟ فرمود:رفاقت در راهی ننمایی. پرسیدم: پدر جان! آن

دروغگو همنشین مشو، زیرا او مثل سرابی است که دور را  . زنهار که با1

 دهد. نزدیک و نزدیک را در نظرت دور جلوه می

. بر حذر باش که با فاسق و گنهکار همنشین نشوی، زیرا او تو را به یک لقمه یا 2

 فروشد. تر میکم

ز ا . بپرهیز از همنشینی با بخیل، زیرا او مال خود را در سخت ترین نیازهایت2

 دارد. تو دریغ می
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خواهد به تو سود رساند، . و حتما با احمق )کم عقل( همنشین مباش، زیرا او می6

 رساند. ولی )بر اثر حماقت( به تو زیان می

. و مبادا با آن کس که قطع رحم کند، رفاقت کنی، که من او را در سه مورد از 5

 قرآن ملعون یافتم: 

 خوانیم: ( می22و  22ی محمد )آیات الف. در سوره

عنهم اولئک الذین ل -)فهل عسیتم ان تولیتم أن تفسدوا فی األرض و تقطعوا ارحامکم 

 هللا فرصمهم و اعمی أبصارهم( 

رود که در زمین فساد کنید و قطع اگر روی گردان شوید، آیا جز این انتظار می

یش دور سالخته، ها کسانی هستند که خداوند آنان را از رحمت خورحم نمایید؟ آن

 هایشان را کور ساخته است. پس گوش هایشان را کر و چشم

خوانیم: )الذین ینقضون عهدهللا من بعد میثاقه و ( می25ی ی رعد )آیهب. در سوره

یقطعون ما امر هللا به أن یوصل و یفسدون فی األرض اولئک لعهم اللعنة و لهم 

شکنند، و پیواندهایی را محکم کردن میها که عهد الهی را پس از سوء الدار( و آن

نمایند، کنند، و در روی زمین فساد میکه خداوند به آن امر کرده است، قطع می

 ها لعنت و بدی )و مجازات( در سرای آخرت است. برای آن

 خوانیم: ( می22ی ی بقره )آیهج. در سوره

  به أن یوصل و یفسدون)الذین ینقضون عهد هللا من بعد میثاقه و یقطعون ما أمر هللا

 فی األرض اولئک هم الخاسرون( 

شکنند، و فاسقان کسانی هستند که پیمان خدا را پس از محکم ساختن آن می

نمایند و در روی زمین پیوندهایی را که خدا دستور داده برقرار سازند، قطع می

 [ . 2ها زیانکارانند ]کنند؛ اینفساد می

 ختامه مسک 

 [ . 6 صلی هللا علیه و آله: سافروا تصحوا و ترزقوا ]قال رسول هللا

پیامبر صلی هللا علیه و آله فرمود: مسافرت کنید )با شرایطی که ذکر شد( تا سالم 

بمانید )در صحت و سالمت شما اثر به سزایی خواهد داشت( و رزق و روزی به 

 دست آورید. 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 . 14، ح 122، ص 14؛ و ج 64، ح 181، ص 25[ بحاراالنوار، ج 1]
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، ح 282، ص 2؛ من ال یحضره الفقیه، ج 644، ح 242، ص 8[ کافی، ج 2]

2658 . 

؛ و 2، باب مجالسة اهل المعاصی، ح 224-222، صص 2[ اصول کافی، ج 2]

 . 2، باب من تکره مجالسته، ح 461ص 

 . 12641، ح 241، ص 4؛ کنز العمال، ج 241[ تفسیر المعین، ص 6]

منبع: وصایا الصادقین )بررسی کوتاه و ساده درباره وصیتهای امام باقر(؛ محمود 

 . 1286شریعت زاده خراسانی؛ انتشارات خادم الرضا )ع( چاپ دوم 

 وصیت به گروهی از مومنین

 السالم لجماعة من المؤمنین وصیته علیه

السالم: صانع المنافق بلسانک، و أخلص مودتک للمؤمن، و قال موالنا الباقر علیه

 [ . 1ان جالسک یهودی فرحسن مجالسته ]

با زبانت با منافق سازش نما، و دوستی و محبت را برای مؤمن خالص گردان، و 

 نفر یهودی با تو همنشین شد، با او به خوبی هم مجلس شو. اگر یک 

السالم به محضر بیت علیهمگروهی از مؤمنان و عالقه مندان به ساحت مقدس اهل

السالم شرفیاب شدند، و حضرت مثل همیشه به نصیحت و وعظه و امام باقر علیه

ی جنبه ی اساسی کهها پرداخت. در این وصیت، حضرت به سه مسرلهارشاد آن

 فرماید. اجتماعی دارد، اشاره می

نماید، در جامعه بسیار این نوع برخورد با افراد که حضرت به آن سفارش می

ی مداراة الناس دارد. در روایت داریم که پیامبر صلی هللا علیه مؤثر است، و جنبه

ند [ . خداو2و اله فرمود: أمرنی ربی بمداراة الناس کما أمرنی ربی بالفرائض ]

متعال به من امر نموده که با مردم مدارا کنم؛ همچنان که مرا به انجام فرایض امر 

السالم و فرمایش پیغمبر صلی هللا علیه و نموده است. از این وصیت امام باقر علیه

شود که مردم داری و حسن خلق، مورد رضای خداوند متعال آله استفاده می

 ان الهی است.ی تمام پیامبرباشد، و این شیوهمی

 های این وصیت درس

ه ک -. از برخورد تند با افراد منافق، یعنی کسانی که دو چهره و دو زبان دارند 1

دوری کرده، و خیلی مالیم و با زبان نرم و با خوش رفتاری  -آنان از کفار بدترند 

 باشند. ها رفتار کنیم، زیرا آنان موجودات خطرناکی میتوأم با احتیاط با آن
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. اظهار اخالص و مودت )محبت( به مؤمنان و اهل تقوا و کمک نمودن به آنان و 2

السالم سفارش و ترکید ویژه بیت علیهمها، که در قرآن و مکتب اهلقضای حوایج آن

 شده است. 

. در همنشینی و همراهی با افراد، کمال اخالق اسالمی را رعایت کنیم؛ حتی با 2

 دایت آنان خواهد شد. دشمنان، که این امر باعث ه

 عمل به سنت پیامبر باعث هدایت یک کافر شد 

السالم بود. آن حضرت در یکی از سفرها، از عصر خالفت امام علی علیه

آمد. یکی از یهودیان )یا مسیحیان( نیز در همان ای دور به طرف کوفه میفاصله

رت علی رفت، آن کافر به حضکرد و به سوی اطراف کوفه میراه حرکت می

ها با هم به سفر خودادامه دادند، شناخت و آنالسالم رسید، ولی حضرت را نمیعلیه

تا بر سر دو راهی رسیدند که یکی راه کوفه، و دیگری راه اطراف کوفه بود. آن 

السالم( به راه کوفه نرفت، بلکه در همان راه شخص دید که همسفرش )علی علیه

د. از او پرسید: مگر نگفتی که من عازم کرد، حرکت نموکه خودش حرکت می

 کوفه هستم؟ 

 السالم فرمود: آری گفتم. امام علی علیه

آیی؛ با این که راه یهودی گفت: پس چرا به راه کوفه نرفتی و در این راه با من می

السالم فرمود: این کار برای نیکو پایان دادن به دانی؟ امام علی علیهکوفه را می

انسان باید رفیق راهش را، هنگام جدایی، تا چند قدم بدرقه کند؛ رفاقت است. هر 

چرا که پیامبر ما این گونه به ما دستور داده است. یهودی گفت: به راستی پیامبر 

 شما، این گونه دستور داده است؟ 

حضرت فرمود: آری. یهودی گفت: پس مسلما هر کس از پیامبر شما پیروی کرده، 

های نیکو بوده که از او دیده است. در ارانه و این خصلتبرای این کارهای بزرگو

همین هنگام که نور درخشان اسالم بر قلب یهودی تابیده بود، گفت: من تو را گواه 

گیرم که بر دین تو هستم، و دین تو را پذیرفتم. آن گاه به همراه امیرالمؤمنین می

شناخت و فهمید که وی  السالم به سوی کوفه آمد. در کوفه آن حضرت راعلی علیه

[ 2ی مسلمانان و امیر مؤمنان است؛ اسالم را پذیرفت و رسما مسلمانان شد ]خلیفه

 . 

 ختامه مسک 

 [ . 6السالم: رأس العقل معاشرة الناس بالجمیل ]قال موالنا الحسن بن علی علیهم

ی عاقل است )یعنی معاشرت نیک و رفتار خوب با مردم، بزرگ ترین نشانه

 ی معاشرت صحیح با مردم...( و معرفت به شیوه آگاهی
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------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 ؛ امانی شیخ مفید،212؛ تحف العقول، ص 222، ص 1[ طرائف الحکم، ج 1]

السالم نیز نقل . همین روایت از امام صادق علیه14، ح 22، مجلس 185ص 

؛ امالی صدوق، 5822، ح 646، ص 6شده است. من ال یحضره الفقیه، ج 

 . 221؛ روضة الواعظین، ص 8، ح 11مجلس 

، 681، باب المداراة؛ امالی شیخ طوسی، ص 6، ح 112، ص 2[ کافی، ج 2]

 . 24، ح 12مجلس 

 . 22، ح 14- 11االسناد، صص ؛ قرب5، ح 424، ص 2فی، ج [ اصول کا2]

 . 4ح  111، ص 28[ بحاراالنوار، ج 6]

منبع: وصایا الصادقین )بررسی کوتاه و ساده درباره وصیتهای امام باقر(؛ محمود 

 . 1286شریعت زاده خراسانی؛ انتشارات خادم الرضا )ع( چاپ دوم 

 وصیت به صبر بر حق

 السالم: صادق علیهوصیة اخری لولده ال

السالم البنه: اصبر نفسک علی الحق، فانه من منع شیئا فی حق أعطی فی قال علیه

 [ . 1باطل مثلیه ]

خودت بر حق صبر نما؛ چرا که اگر کسی چیزی را در حق منع نماید، دو برابر 

 آن را در باطل صرف خواهد نمود. 

فراوانی در بردارد، و  این وصیت، بسیار کوتاه و مختصر است، ولی بازدهی

برای زندگی بسیار حایز اهمیت است. قرآن هم بر این مسرله ترکید نموده، چنین 

 فرماید: می

های بارز ایمان، سفارش [ . یکی از نشانه2)و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر( ]

به پیروی از حق و صبر است. در وصیت های حضرت امیرالمؤمنین علی 

میل بن زیاد نخعی آمده است:ای کمیل! همیشه حق بگو و از حق السالم به کعلیه

 [ . 2دفاع کن؛ اگر چه علیه خودت باشد ]

نمود که همیشه در همچنین حضرت به فرزندان و اصحاب و شیعیانش وصیت می

السالم فرمود: ان لقمان قال البنه: تواضع مسیر حق و حقیقت باشید. امام کاظم علیه
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کند: [ . لقمان حکیم به فرزندش چنین وصیت می6س ]للحق تکن اعقل النا

 ترین انسان کسی است که در مقابل حق تواضع نشان دهد و فروتن باشد. عاقل

 های این وصیت درس

. خودسازی و تهذیب نفس در راه حق و استقامت در این راه، باید همیشه مورد 1

 توجه و اهتمام ما باشد. 

 یا و آخرت، صبرو استقامت در راه حق است. . رمز موفقیت هرانسان در دن2

 وصیت امیرالمؤمنین به صبر 

السالم از آن حضرت پرسید: آیا غیر از امام علی یکی از شاگردان امام صادق علیه

السالم و خاندان آن حضرت، کسی خالفت ابوبکر را انکار کرد و به آن علیه

 اعتراض نمود؟ 

ود: دوازده نفر صریحا و رسما به خالفت السالم در پاسخ فرمامام صادق علیه

ابوبکر اعتراض کردند. این افراد شش نفر از مهاجران بودند، که عبارتند از: 

ی اسلمی، خالد بن سعید، وعمار یاسر؛ و شش نفر از سلمان، ابوذر، مقداد، بریده

 ،انصار بودند، که عبارتند از: ابوالهیثم بن تیهان، عثمان بن حنیف، سهل بن حنیف

 خزیمة بن ثابت، أبی بن کعب و ابوایوب انصاری. 

السالم آمدند و پیوند خود را با آن حضرت این دوازده نفر به حضور امام علی علیه

آشکار ساختند، و به حقانیت و شایستگی آن حضرت برای رهبری اقرار نمودند، 

جد به مسها تصمیم گرفته بودند که سپس در مورد رهبری به مشورت پرداختند. آن

آیند و ابوبکر را از باالی منبر پیامبر صلی هللا علیه و آله به پایین بیاورند. از امام 

السالم اجازه خواستند تا این کار را انجام دهند، و افزودند: ای علی! ما از علی علیه

علی مع الحق و الحق مع علی، »پیامبر صلی هللا علیه و آله و شنیدیم که فرمود: 

؛ علی با حق است و حق با علی است، به هر سمت حق متمایل « مامالیمیل کیف 

ی شود. بر این اساس، اجازهالسالم نیز به همان سو متمایل میگردد، علی علیه

ی صبرمان لبریز شده و دیگر توان تحمل شورش بر مخالفان را به ما بده که کاسه

هی کرد و فرمود: این کار موجب ها را از این کار نالسالم آننداریم. امام علی علیه

گردد. پیامبر صلی هللا علیه و آله مرا به صبر و تحمل، وصیت کشت و کشتار می

کنم که به مسجد بروید و در حضور مردم، نموده است، ولی من به شما پیشنهاد می

 [ .5احتجاج کنید و مطالب حق را بیان نمایید، که روش بهتر همین است ]

 ختامه مسک 

 [ . 4السالم: التفکر یدعو الی البر و العمل به ]میرالمؤمنین علیهقال ا
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 دهد. تفکر و اندیشه، انسان را به سوی نیکوکاری و عمل نمودن به آن سوق می

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 . 214، تحف العقول ص 226ص  1[ طرائف الحکم ج 1]

 . 2-6[ عصر، 2]

الم الس[ جناب کمیل )رضوان هللا تعالی علیه( از یاران خاص امیرالمؤمنین علیه2]

ی شرطة الخمیس بود. وی همچنین صاحب اسرار و از اعضای برجسته

رت، دعای معروف کمیل را به او یاد دادند، و السالم بود، و حضامیرالمؤمین علیه

 رساند.به او خبر دادند که حجاج بن یوسف ثقفی )لعنة هللا( تو را به شهادت می

 کمیل از این خبر خوشحال گشته، منتظر فرارسیدن زمان شهادت بود. 

؛ طرائف 284؛ تحف العقول، ص 12، ضمن ح 14، ص 1[ کافی، ج 6]

 . 226، ص 1الحکم، ج 

؛ الصراط 528، نهج االیمان، ص 184، ص 1احتجاج طبرسی، ج  [5]

 . 21، ص 2المستقیم، ج 

 ، باب التفکر. 5، ح 55، ص 2[ کافی، ج 4]

منبع: وصایا الصادقین )بررسی کوتاه و ساده درباره وصیتهای امام باقر(؛ محمود 

 . 1286شریعت زاده خراسانی؛ انتشارات خادم الرضا )ع( چاپ دوم 

 گواهان شهادت و حجت آنوصیت به 

 السالم وصیة اخری لولده الصادق علیه

السالم قال ان أبی استود عنی ماهناک فلما حضرته الوفاة قال: عبدهللا علیهعن أبی

ادع لی شهودا. فدعوت أربعد من قریش، فیهم نافع موال عبدهللا بن عمر فقال 

ال نی ان هللا اصطفی لکم الدین فالسالم: اکتب، هذا ما اوصی به یعقوب بنیه )یا بعلیه

[ و أوصی محمد بن علی الی جعفر بن محمد و أمره 1تموتن اال و أنتم مسلمون( ]

أن یکفنه فی برده الذی کان یصلی فیه یوم الجمعة، و أن یعمه بعمامته، و أن یربع 

 قبره و یرفعه أربع اصابع، و أن یحل عنه أطماره عند دفنه. ثم قال للشهود؛ انصرفوا

رحمکم هللا فقلت له؛ یا ابت ما کان فی هذا برن یشهد. علیه فقال: یا بنی، کرهت أن 

 [ . 2تغلب و أن یقال: لم یوص الیه و أردت أن تکون لک الحجة ]
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السالم فرمود: پدرم آنچه در آن جا بود )از کتاب و سالح و امام صادق علیه

، فرمود: گواهانی نزد من های امامت( به من سپرد و چون وفاتش نزدیک شدنشانه

ها در میان آن -غالم عبدهللا بن عمر  -بیاور. من چهار تن از قریش را که نافع 

بود، حاضر کردم. پس فرمود: بنویس این است آنچه یعقوب به پسرانش وصیت 

کرد: پسرانم! خدا برای شما این دین را برگزید، پس نمیرید جز این که مسلمان 

ی به جعفر بن محمد وصیت کرد و به او امر فرمود که او را باشید. و محمد بن عل

ی خودش او را خواند، کفن پوشد، و با عمامهدر بردی که نماز جمعه را با آن می

عمامه پوشد، و قبرش را چهارگوش سازد و به مقدار چهار انگشت باال آورد، و 

ا رگردید؛ خدا شمهنگام دفن، بندهای کفن او را بگشاید. سپس به گواهان فرمود: ب

را رحمت کند. پس از آن که رفتند، گفتم:ای پدر! در این وصیت چه احتیاجی به 

در امر امامت یا کارهای  -گواه گرفتن بود؟ فرمود: پسر جانم! نخواستم که تو 

مغلوب باشی )و مشکلی پیدا کنی( و مردم بگویند به او وصیت نکرده  -وصیت 

 داشته باشی. است؛ خواستم که تو حجت و دلیل 

 های این وصیت درس

. هنگام وصیت کردن در حضور جمع باشید، و گروهی شهادت دهند تا دلیل و 1

 حجت مهمی برای سایرین باشد. 

. در ابتدا ترکید به تقوا و تدین و پایبندی به حالل و حرام خدا داشته باشید، تا به 2

 کنید.  مدد توفیق الهی، دیندار و خداشناس از دار دنیا رحلت

. مراحل تغسیل و تدفین و تجهیز میت برای امام و سایر مردم فرقی ندارد؛ با این 2

 دهد. تفاوت که کارهای امام ومعصوم را، فقط معصوم انجام می

. لباس نمازگزار دارای قداست خاصی است و هنگام قیامت در حق صاحبش 6

السالم محمد علیهمدهد؛ مشروط به این که صاحبش دارای والیت آل شهادت می

امت برای عالم برزخ و قی -با شرایط آن  -باشد. بنابراین، پوشیدن آن به عنوان کفن 

 مفید است. 

 سختی مرگ 

ر از پیامبران هم عص -علی نبینا و آله و علیهماالسالم  -حضرت یحیی پسر زکریا 

السالم عالوه بر السالم بود که با حضرت عیسی علیهحضرت عیسی علیه

السالم از دنیا رفت، یشاوندی، دوستی و انس داشت. وقتی حضرت یحیی علیهخو

السالم باالی قبر او آمد و از خدا خواست او را پس از مدتی حضرت عیسی علیه

السالم زنده شد و از زنده کند. دعایش به استجابت رسید، و حضرت یحیی علیه

 خواهی؟ ت: از من چه میالسالم گفمیان قبر بیرون آمد و به حضرت عیسی علیه
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خواهم با من همان گونه که در دنیا مرنوس السالم فرمود: میحضرت عیسی علیه

 السالمبودی، اکنون نیز دوست باشی و با من انس بگیری. حضرت یحیی علیه

خواهی مرا گفت: هنوز داغی و تلخی مرگ در وجودم از بین نرفته است، و تو می

و در نتیجه باردیگر مرا گرفتار تلخی و داغی مرگ دوباره به دنیا برگردانی 

[ 2السالم را رها کرد و به قبر خود بازگشت ]کنی؟! آنگاه او حضرت عیسی علیه

السالم: للمؤمن کرطیب ریح السالم: صف لنا الموت؟ قال علیه. قیل للصادق علیه

قارب أو غ العیشمه فینعس لطیبه و ینقطع و األلم عنه، و للکافر کلسع األفاعی و لد

 [ . 6أشد ]

السالم گفته شد: یابن رسول هللا! مرگ را برای ما وصف کن. به امام صادق علیه

 نماید وحضرت فرمود: برای مؤمن مانند خوشبوترین بویی است که استشمام می

شود؛ و برای کافر مانند در اثر لذت آن از درد و رنج و خستگی راحت می

 ها خواهد بود. ب)سختی( نیش اژدهاها و عقر

 ختامه مسک 

 کند: پنج چیز مرگ را برای انسان آسان می

 . پوشاندن لباس بر برادران دینی؛ 1

السالم: من کسی أخاه کسوة شتاء أو صیف کان حقا علی هللا قال موالنا الصادق علیه

أن یکسوه من ثیاب الجنة و أن یهون علیه من سکرات الموت و أن یوسع علیه فی 

[ . هر کس )برای رضای 5و أن یلقی المالئکة اذا اخرج من قبره بالبشری ]قبره، 

 بپوشاند، خداوند او را از -تابستانی یا زمستانی  -ای را لباس خداوند متعال( برهنه

شود، و قبرش توسعه لباس بهشت خواهد پوشاند، و جان دادن برایش آسان می

القات نموده و به وی بشارت یابد، و هنگام خروج از قبر، فرشتگان را ممی

 دهند. می

 ی رحم؛ . صله2

 السالم: صلة الرحم یهون سکرات الموت. قال موالنا الصادق علیه

 کند. ی رحم، سکرات و بی خودی هنگام مرگ را آسان میصله

 . حسن ظن به خدا؛ 2

 قال رسول هللا صلی هللا علیه و آله: و حسن الظن باهلل. 

 السالم علیه. دوستی حضرت علی 6

قال رسول هللا صلی هللا علیه و آله: اال و من أحب علیا هون هللا علیه سکرات 

 [ . 4الموت و جعل قبره روضة من ریاض الجنة ]
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شود، و السالم را دوست بدارد، جان دادن برای وی آسان میهر کس علی علیه

 های بهشت خواهد شد. ای از باغقبرش باغچه

 السالم؛ امام حسین علیه. گریه بر مصائب 5

سالم الالسالم: بعد کالم طویل: و البکاء علی الحسین علیهقال أمیر المؤمنین علیه

[2 . ] 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 :پی نوشت ها

 . 122[ بقره، 1]

 . 12-16، صص 62؛ بحاراالنوار، ج 242، ص 1[ اصول کافی، ج 2]

 . 22، ح 244، ص 2[ کافی، ج 2]

، 282؛ معانی األخبار، ص 2، ح 225، باب 218، ص 1[ علل الشرایع، ج 6]

 ، باب معنی الموت. 1ح 

 . 1، ح 142، ص 2[ کافی، ج 5]

 . 2[ فضائل الشیعه، ص 4]

 . 12، ص 1ارها، ج [ آخرین گفت2]

منبع: وصایا الصادقین )بررسی کوتاه و ساده درباره وصیتهای امام باقر(؛ محمود 

 . 1286شریعت زاده خراسانی؛ انتشارات خادم الرضا )ع( چاپ دوم 

 وصیت اصحاب به جواب نیکی دیگران

 وصیة اخری ألصحابه 

ن قد کافره، و من أضعف کاالسالم: من صنع مثل ما صنع الیه فقال موالنا الباقر علیه

شکورا، و من شکر کان کریما، و من علم أنه یا صنع کان الی نفسه لم یستبطئی 

الناس فی شکرهم و لم یزدهم فی مودتهم، فال تلمس من غیرک شکر ما آتیته الی 

نفسک و وقیت به عرضک، و اعلم أن طالب الحاجة لم یکرم وجهه عن مسرلتک 

 [ . 1فرکرم وجهک عن رده ]

السالم فرمود: هر کس )در عوض نیکی که به وی شده است( چنان امام باقر علیه

اند، پاداش داده؛ و هر که دو چندان کند، شکرگزاری کرده؛ و هر کند که به او کرده

که شکر کند، کریم است. هر کس که بداند هر چه کند با خود کند، در تشکر از 
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خواهد. از دیگری مخواه در مقابل آنچه مردم کوتاهی نکند و مهر آنان را مزید ن

ای، از تو تشکر کند. بدان که ای، و آبرویت را بدان نگهداشتهبرای خود کرده

طالب حاجت از تو، آبرویش را برابر تو حفظ نکرده، تو آبرویت را از رد کردن 

 او حفظ کن. 

 های این وصیت درس

بال جواب دهید؛ این موضوع را .احسان و تفضل مردم را نادیده نگیرید، بلکه متقا1

 [ . 2خداوند متعال در قرآن مجید فرموده: )هل جزاء االحسان اال االحسان )]

فرماید: این آیه، شامل کافر و ی مذکور چنین میالسالم در بیان آیهامام صادق علیه

شود. اگر کسی به انسان احسانی نمود، باید می -هر دو  -مؤمن، یا خوب و بد 

 السالمرد، و این خود یک نوع سپاسگزاری است؛ چنان که امام رضا علیهجبران ک

 [ . 2« ]من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر هللا عزوجل»فرماید: می

هر کس کار خیر و خوبی انجام دهد، »السالم که . فرمایش امام محمد باقر علیه2

ی اعمال به دهد که نتیجهی، این درس را به ما م»در حقیقت برای خود کرده است 

ی کار خیر و عمل صالح، خود را گردد، و نیز انسان به واسطهخود انسان برمی

کند؛ البته اثر وضعی هم در زندگی شخصی و اجتماعی انسان دارد، و بیمه می

نهایتا خداوند متعال پاداش و جزای خیر به او خواهد داد، و بهترین معامله را با او 

در قرآن مجید آمده است: )انی جزیتهم الیوم بما صبروا أنهم هم خواهد کرد. 

ها را برای صبر و استقامتشان پاداش دادم، و آنان [ . من امروز آن6الفائزون( ]

 رستگار و پیروزند. 

. در قسمتی دیگر از این وصیت آمده است: بیش تر توجهت به کسانی باشد که تو 2

کنند؛ سعی کن ی انجام کاری به تو مراجعه میها براها برتری داری و آنبر آن

 های الهی است. محروم برنگردند، و این خود یکی از اقسام شکرگزاری از نعمت

السالم ذکر شده که فرمود: برای تسکین از این رو در حدیثی از امام صادق علیه

 ترهای الهی کمخاطر و اندوه خود، همواره به کسی نظر کن که نصیبش از نعمت

ها را به جا آوری، و برای افزایش نعمت خداوند، از تو است، تا شکر نعمت

 شایسته باشی و استحقاق بیش تری برای عطایای الهی داشته باشی. 

السالم فرمود: کسی که سه کار انجام دهد، از گویدکه امام صادق علیهابن وهب می

 سه موهبت محروم نخواهد شد: 

 گردد؛ مند میجابت آن بهره. کسی که دعا کند، از است1

 شود؛ . کسی که شکر کند، بر نعمتش افزوده می2
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 یابد. .کسی که توکل کند، امورش سامان می2

ای از قرآن استدالل کرد و فرمود: آیا سپس، برای هر کدام از موارد فوق، به آیه

 ای؟ قرآن کتاب خداوند متعال را خوانده

 که در مورد اول فرماید: 

 [ . 5استجب لکم( ] )أدعونی

 مرا بخوانید تا )دعای( شما را اجابت کنم. 

 فرماید: و در مورد دوم می

 [ . 4)لئن شکرتم ألزیدنکم( ]

 افزایم. اگر شاکر و سپاسگزار خدا باشید، قطعا بر نعمت شما می

 فرماید: و در مورد سوم می

 [ . 2)و من یتوکل علی هللا فهو حسبه( ]

کند ل کند، پس خدا او را کافی است و امرش را کفایت میو هر کس بر خدا توک

[8 . ] 

بینیم امامان ما در وعظ و ارشاد مردم از آیات قرآن بهره به این ترتیب، می

کردند، که گفتارشان با آیات قرآن را ذکر می -مثل حدیث فوق  -گرفتند، و گاه می

 کالم خدا آمیخته باشد و در نتیجه بهتر اثر کند. 

 مه مسک ختا

السالم: ال یعرف النعمة اال الشاکر، و ال یشکر قال موالنا الحسن العسکری علیه

های الهی، مخصوص شاکران [ . معرفت و شناخت نعمت1النعمة اال العارف ]

 های الهی نیست؛ مگر آن که عارف باشد. است، و شاکر نعمت

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

، باب معنی المکافاة و 161؛ معانی األخبار، ص 211[ تحف العقول، ص 1]

همین حدیث را امام باقر  122، ح 258. خصال شیخ صدوق، ص 1الشکر، ح 

 وده است. السالم نقل نماز امیرمؤمنان علیه

 . 44[ الرحمن، 2]

 . 21، باب 2، ح 22، ص 2السالم، ج [ عیون أخبار الرضا علیه2]

 . 111[ مؤمنون، 6]

 . 44[ مؤمن، 5]
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 . 2[ ابراهیم، 4]

 . 2[ طالق، 2]

، باب التفویض الی هللا و التوکل علیه؛ وسائل 4، ح 45، ص 2[ کافی، ج 8]

 . 24214، ح 142، ص 11الشیعه، ج 

 . 212الم الدین، ص [ اأع1]

منبع: وصایا الصادقین )بررسی کوتاه و ساده درباره وصیتهای امام باقر(؛ محمود 

 . 1286شریعت زاده خراسانی؛ انتشارات خادم الرضا )ع( چاپ دوم 

 وصیت به تقوا و پرهیز از شوخی

 السالم لحمران بن أعین وصیته علیه

السالم: فقلت: أوصنی، جعفر علیهعن حمران بن أعین )ره( قال: دخلت علی أبی

السالم: أوصیک بتقوی هللا، و ایاک و المزاح فانه یذهب هیبة الرجل و ماء فقال علیه

[ . 1وجهه، و علیک بالدعاء الخوانک بظهر الغیب فانه یهیل الرزق؛ یقولها ثالثا ]

السالم و عرض : وارد شدم بر امام باقر علیهگوید[ می2حمران بن أعین )ره( ]

 کنم کهالسالم فرمود: به شما وصیت میکردم به من وصیتی کن! امام باقر علیه

همیشه تقوای الهی داشته باش، و از شوخی کردن )زیاد( بپرهیز که شوخی، آبرو 

 برد، و عاقبت به خفت و خواری کشیده خواهد شد؛ وو هیبت انسان را از بین می

ها را دعا کنید )و برای آنان خیر بر شما است که در غیاب برادران ایمانی خود، آن

کند. و این جمله را دنیا و آخرت بخواهید( که این کار رزق و روزی را زیاد می

ی ترکید است که مبادا فراموش حضرت سه بار تکرار فرمود. )و این تکرار نشانه

 شود( . 

 های این وصیت درس

د بر رعایت تقوا و پرهیزکاری در سفر و حضر. روایت شده: مردی به . ترکی1

السالم شرفیاب شد و عرض کرد: شما همیشه محضر حضرت امیرالمؤمنین علیه

های نمازجمعه؛ تقوا چیست؟ حضرت کنید؛ خصوصا در خطبهسفارش به تقوا می

 فرمود: همانا تقوا اطاعت از خدا و دوری از گناه و معصیت است. 

فرماید، زیرا هیبت و وقار السالم از کثرت مزاح و شوخی نهی میامام علیه .2

ی کاهد؛ همچنان که در جامعهبرد و از آبرویش نزد مردم میمؤمن را از بین می

ای در میان مردم ندارند. کنند، چندان وجههکنونی نیز افرادی که زیاد شوخی می
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برند و کنند، هم آبروی خود را میمی افرادی که با سخنان بیهوده مردم را سرگرم

کنند. به این حدیث شریف توجه ها دور میهم توجه انسان را از واقعیت

السالم فرمود: کسی که تو را به مطالب باطل خشنود سازد نمایید:حضرت علی علیه

و با سخنان غیر واقعی سرگرم نماید، )حقایق را از تو پنهان داشته و( در حقت 

 [ . 2است ] خیانت کرده

. دعا نمودن، آن هم در حق دیگران، اهمیت زیادی دارد. در روایت آمده که دعا 2

السالم روایت شده که فرمود: دعا برای [ از امام باقر علیه6مغز عبادت است. ]

 کند. دیگران روزی را زیاد می

 .آری؛ دعا از عبادات بزرگ است و توفیقی است از جانب خداوند تبارک و تعالی

السالم اهل دعا و ی حضرات معصومین، انبیای عظام و اولیای خدا علیهمهمه

 نیایش و گریه و مناجات با خداوند متعال در تمامی حاالت بودند. 

 نفرین پدر و لطف امیرالمؤمنین و دعایش در حق نفرین شده 

م السالالسالم به همراه فرزندش امام حسین علیهاواخر شب بود، حضرت علی علیه

السالم صدای جانگدازی برای مناجات و عبادت به کنار کعبه آمدند. ناگاه علی علیه

 کند، و باشنید؛ دریافت که شخص دردمندی با سوز و گداز در کنار کعبه دعا می

ه السالم بطلبد. امیرالمؤمنین علیهاش را از خداوند متعال میگریه و زاری، خواسته

: نزد این مناجات کننده برو و او را نزد من بیاور. امام السالم فرمودامام حسن علیه

السالم نزد او رفت. دید جوانی بسیار غمگین با آهی پرسوز و جانکاه حسن علیه

مشغول مناجات است؛ فرمود:ای جوان! امیرمؤمنان پسر عموی پیغمبر صلی هللا 

 خواهد تو را ببیند، دعوتش را اجابت کن. علیه و آله می

السالم آمد. حضرت فرمود: لنگان با اشتیاق وافر به حضور علی علیهانجوان لنگ

چه حاجتی داری؟ جوان گفت: حقیقت این است که من به پدرم آزار رساندم؛ او مرا 

السالم فرمود: چه آزاری به نفرین کرده و اکنون بدنم فلج شده است. امام علی علیه

 ای؟ پدرت رسانده

یاش و گنهکار بودم؛ پدرم مرا از گناه نهی جوان عرض کرد: من جوانی ع

کردم، تا این که دادم، بلکه بیش تر گناه میکرد، ولی من به حرف او گوش نمیمی

روزی مرا در حال گناه دید و باز مرا نهی کرد؛ سرانجام من عصبانی شدم، چوبی 

برداشتم، طوری به او زدم که بر زمین افتاد، با دلی شکسته برخاست و گفت: 

کنم. کنار کعبه آمد و مرا نفرین کرد؛ روم و تو را نفرین میاکنون کنار کعبه می

در این هنگام آن قسمت از بدنش را  -نفرین او باعث شد که نصف بدنم فلج گردد 

بسیار پشیمان شدم، نزد پدرم رفتم و با خواهش و زاری از او  -به امام نشان داد 
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ا ببخشد و برایم دعا کند، تا سالمت و معذرت خواهی نمودم و تقاضا کردم مر

عافیت به من بازگردد. وی قبول کرد! او را سوار شتر کرده، با هم به طرف مکه 

رهسپار شدیم، ناگهان در بیابان مرغی از پشت سر، سنگی پراند، شتر رم کرد و 

پدرم از باالی شتر به زمین افتاد به بالینش رفتم؛ دیدم از دنیا رفته است. او را 

 ام. همان جا دفن کردم، و اکنون خودم با حالی جگر سوز برای دعا به این جا آمده

السالم فرمود: از این که پدرت با تو به طرف کعبه برای دعا در حق امام علی علیه

شود که پدرت از تو راضی است، اکنون من در حق تو دعا آمد، معلوم میتو می

 کنم. می

های مبارکش را به بدن آن جوان کرد، سپس دست امام بزرگوار در حق او دعا

مالید، )و به روایتی دعای مشلول را به او یاد داد( همان دم جوان سالمت خود را 

 بازیافت. 

 ها فرمود: السالم نزد پسرانش آمد و به آنسپس امام علی علیه

 [ . 5علیکم ببر الوالدین بر شما باد، نیکی به پدر و مادر ]

 ختامه مسک 

السالم: و حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه، و یحسن ادبه، و یعلمه ال علی علیهق

فرماید: حق فرزند بر پدرش این است که او السالم می[ . امام علی علیه4القرآن ]

گذاری کند، و به خوبی، ادب و تربیتش نماید، و به وی قرآن را به اسم خوب نام

 مجید را تعلیم دهد. 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 . 12، ح 166[ مستطرفات سرائر، ص 1]

[ حمران بن اعین الشیبانی الکوفی از اصحاب امام باقر و امام صادق 2]

ا الدنیالسالم در حق او فرمود: أنت شیعتنا فیامام باقر علیهعلیهماالسالم است؛ 

های معروف و با فضیلت که واالخرة. حمران جزء بزرگان شیعه بود و از چهره

هیچ کس در خوبی و درستی او شکی ندارد. وی جزو حفاظ و قاریان قرآن بود که 

لمان نحو و لغت بعد از وفاتش نام او در میان قاریان ذکر شد. همچنین وی از عا

رجل من الجنة،  -حمران  -السالم در حقش فرمود: انه و... بود. امام صادق علیه

 هنیا له فی الدنیا واالخرة. 

 . 261[ عیون الحکم و المواعظ، ص 2]
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 ، باب استحباب االکثار من الدعاء. 16، ح 1482، ص 6[ وسائل الشیعه، ج 6]

، ح 222التوابین ابن قدامة، ص ؛ کتاب 124، ص 5[ داستان دوستان، ج 5]

، 216، ص 12. این داستان از امام حسین نیز نقل شده است: بحاراالنوار، ج 12

 . 22ح 

 . 211البالغه، حکمت [ نهج4]

منبع: وصایا الصادقین )بررسی کوتاه و ساده درباره وصیتهای امام باقر(؛ محمود 

 . 1286دوم  شریعت زاده خراسانی؛ انتشارات خادم الرضا )ع( چاپ

 وصیت به غنیمت شمردن پنج چیز

السالم لجابربن یزید الجعفی )رضی هللا عنه( یا جابر اغتنم وصیة االمام الباقر علیه

من اهل زمانک خمسا: ان حضرت لم تعرف، و ان غبت لم تفتقد، و ان شهرت لم 

تشاور، و ان قلت لم یقبل قولک، و ان خطبت لم تزوج. و اوصیک بخمس: ان 

مت فال تظلم، و ان خانوک فال تخن، و ان کذبت فال تغضب، و ان مدحت فال ظل

تفرح، و ان ذممت فال تجزع، و فکر فیما قیل فیک، فان عرفت من نفسک ما قیل 

فیک فسقوطک من عین هللا جحل و عز عند غضبک من الحق أعظم علیک مصیبة 

یل فیک، فثواب مما خفت من سقوطک من أعین الناس، و ان کنت علی خالف ما ق

اکتسبته من غیر أن یتعب بدنک، و اعلم برنک ال تکون لنا ولیا حتی لواجتمع علیک 

اهل مصرک و قالوا: انک رجل سوء؛ لم یحزنک ذلک، ولو قالوا: انک رجل 

صالح لم یسرک ذلک، أعرض نفسک علی کتاب هللا فان کنت سالکا سبیله زاهدا فی 

تخویفه فرثبت و أبشر، فانه ال یضرک ما قیل تزهیده راغبا فی ترغیبه خائفا من 

فیک، و ان کنت مبائنا للقرآن فما ذاالذی یغرک من نفسک، ان المؤمن یعنی 

بمجاهدة نفسه لیغلبها علی هواها، فمرة یقیم أودها و یخالف هواها فی محبة هللا، و 

ر و یفزع کمرة تصرعه نفسه فیتبع هواها فینعشه هللا فینتعش، و یقیل هللا عثرته فیتذ

الی التوبه و المخافة فیزداد بصیرة و معرفة لما زید فیه من الخوف، و ذلک برن هللا 

[ . 1یقول: )ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون( ]

یا جابر استکثر لنفسک من هللا قلیل الرزق تخلصا الی الشکر، و استقلل من نفسک 

زراءا علی النفس و تعرضا للعفو، وادفع عن نفسک حاضر الشر کثیر الطاعة هلل ا

بحاضر العلم، و استعمل حاضر العلم بخالص العمل، و تحرز فی خالص العمل من 

عظیم الغفلة بشدة التیقظ، و استجلب شدة الیتقظ بصدق الخوف، و احذر خفی التزین 

د غلبة الهوی بحاضر الحیاة، و توق مجازفة الهوی بداللة من العقل، وقف عن
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باسترشاد العلم، و استبق خالص األعمال لیوم الجزاء وانزل ساحة القناعة باتقاء 

الحرص، وادفع عظیم الحرص بایثار القناعة، و استجلب حالوة الزهادة بقصر 

األمل، و اقطع أسباب الطمع ببرد الیرس وسد سبیل العجب بمعرفة النفس و تخلص 

واطلب راحة البدن باجمام القلب، و تخلص الی  الی راحة النفس بصحة التفویض،

اجمام القلب بقلة الخطر، و تعرض لرقة القلب بکثرة الذکر فی الخلوات، واسجلب 

نور القلب بدوام الحزن، و تحرز من ابلیس بالخوف الصادق، و ایاک و ارجاء 

 ال،األعمالکاذب، فانه یوقعک فی الخوف الصادق، و تزین هلل عزوجل بالصدق فی

و تحبب الیه بتعجیل ال انتقال، و ایاک و التسویف فانه بحر یغرق فیه الهلکی، و 

ایاک و الغفلة ففیها تکون قساوة القلب، و ایاک والتوانی فیما ال عذر لک فیه فالیه 

یلجر النادمون و استرجع سالف الذنوب بشدة الندم و کثرة االستغفار، و تعرض 

و استعن علی حسن المراجعة بخالص الدعاء و  للرحمة وعفوهللا بحسن المراجعة،

المناجات فی الظلم، و تخلص الی عظیم الشکر باستکثار قلیل الرزق و استقالل کثیر 

الطاعة، و استجلب زیادة النعم بعظیم الشکر، و توسل الی عظیم الشکر بخوف 

 اسجلب زوال النعم، و اطلب بقاء العز باماتة الطمع، وادفع ذل الطمع بعز الیرس، و

عز الیرس ببعد الهمة، و تزود من الدنیا بقصر األمل، وبادر بانتهاز البغیة عند امکان 

الفرصة، و ال امکان کاألیام الخالیه مع صحة األبدان، وایاک و الثقة بغیر المرمون، 

 فان للشر ضراوة کضراوة الغذاء. 

عقل کمخالفة الهوی،  واعلم أنه العلم کطلب السالمة و ال سالمة کسالمة القلب، و ال

و ال خوف کخوف حاجز. و ال رجاء کرجاء معین، و ال فقر کفقر القلب، و ال غنی 

کغنی النفس، و ال قوة کغلبة الهوی، و ال نور کنور الیقین، وال یقین کاستصغارک 

الدنیا، و ال معرفة کمعرفتک بنفسک، و ال نعمة کالعافیه، و ال عافیة کمساعدة 

کبعد الهمة، و ال زهد کقصر األمل، و ال حرص کالمنافسة فی  التوفیق و ال شرف

الدرجات، و ال عدل کاالنصاف، و ال تعدی کالجور، و ال جور کموافقة الهوی، و ال 

طاعة کرداء الفرائض، و ال خوف کالحزن، و ال مصیبة کعدم العقل، و ال عدم عقل 

خوف، کقلة الحزن علی فقد الکقلة الیقین، و ال قلة یقین کفقد الخوف، و ال فقد خوف 

و ال مصیبة کاستهانتک بالذنب، و رضاک بالحالة التی أنت علیها، و ال فضیلة 

کالجهاد، و ال جهاد کمجاهدة الهوی، و ال قوة کرد الغضب، و ال مصیبة کحب 

البقاء، و ال ذل کذل الطمع، وایاک و التفریط عند امکان الفرصة، فانه میدان یجری 

 [ . 2ن ]ألهله بالخسرا

ها حاضر ات غنیمت بشمار: اگر در جمع آنای جابر! پنج چیز را از اهل زمانه

شوی، تو را نشانسند؛ و اگر غایب شوی، از تو تفقد نکنند؛ و اگر مشهور شوی، با 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

تو مشورت نشود؛ و اگر سخنی بگویی، پذیرفته نشود؛ و اگر خواستگاری کنی، با 

 هند. تو ازدواج نکنند و به تو همسر ند

کنم: اگر به تو ظلم شد، تو ستم مکن؛ و اگر به تو و تو را به پنج چیز وصیت می

خیانت شد، تو خیانت منما؛ و اگر تکذیبت نمودند، غضب منما؛ و اگر مدح شدی، 

خوشحال مشو؛ و اگر از تو بدگویی شد، بی تابی مکن؛ و در آن چیزی که 

راست بود، بدان که سقوط تو در  اند، تفکر کن؛ اگر آن سخنانات گفتهدرباره

پیشگاه الهی برای غضب تو به سبب سخن حق، مصیبتی است بزرگ تر از ترسی 

که از سقوط در چشم مردم داری، و اگر آن سخنان خالف واقع بوده، به ثوابی 

 ای، بدون آن که زحمتی کشیده باشی. رسیده

ر تمام مردم شهرت علیه و بدان که تو از اولیای ما نیستی، مگر در صورتی که اگ

تو متحد شوند و بگویند تو مرد بدی هستی، از این امر ناراحت نشوی، و اگر همه 

بگویند مرد صالحی هستی، از آن خوشحال نشوی. خودت را بر کتاب خدا عرضه 

ای و با سفارش به زهد آن زاهد شده و به آنچه ترغیب کن؛ اگر به راه آن رفته

ای، پس ثابت قدم باش و بشارت باد نچه ترسانده خایف شدهنموده راغب شده، و از آ

تو را؛ چرا که هر چه علیه تو گفته شده، زیانی برای تو ندارد، و اگر با قرآن 

 ای؟ جدایی داری، پس به چه چیز خودت مغرور گشته

جنگد تا بر هوای نفسش غالب شود، به همین منظور گاهی به مؤمن با نفس خود می

 کند، وپردازد، و با هوای نفس مخالفت میی به اصالح کجی آن میسبب محبت اله

کند؛ خداوند او را از لغزش گاهی نفسش بر وی پیروز شده و او پیروی از آن می

برد، و به دارد و از خطایش درمی گذرد و او به توبه و خوف خدا پناه میباز می

لب بدان جهت است که گردد و این مطهمین سبب بر آگاهی و شناختش افزوده می

های شیطان پرهیزکاران هنگامی که گرفتار وسوسه»فرماید: خدای سبحان می

بینند و( ناگهان بینا افتند و )در پرتو یاد او، راه حق را میشوند، به یاد )خدا( می

ای جابر! روزی کم از جانب خدا را زیاد به حساب آور، تا شکر « گردند.می

شی، و طاعت زیاد خودت را کم بشمار، تا با نفس خود نعمت را به جاآورده با

مخالفت نموده، خود را در معرض بخشش الهی قرار داده باشی. شر را از نفس 

خود با علم خویشتن دور کن، و علم را با عل خالصانه به کارگیر، واز غفلت در 

راه اخالص، با شدت هوشیاری و بیداری، و شدت بیداری دوری کن را با خوف 

ادقانه به دست آور، و حذر کن از تزین پنهان با حیات ظاهر، و با راهنمایی ص

های هوای نفس پرهیز کن، و در زمانی که هوای نفس غالب شود، با عقل از گزافه

دار، و در ساحت هدایت علم توقف نما، و اعمال خالصت را برای روز جزا نگه
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ت، حرص را از خود دور کن، قناعت با دوری از حرص فرود آ، و با اختیار قناع

و با کوتاه نمودن آرزوها، شیرینی زهد را بچش، و با پوشیدن لباس ناامیدی )از 

دنیا( اسباب طمع را قطع کن، و با خودشناسی، راه خودپسندی را سد کن، و با 

تفویض صحیح کار به خدا، به راحتی نفس برس. راحتی بدن را با راحتی قلب 

ن خطاها، به راحتی قلب دست یاب، و با کثرت ذکر خدا در طلب نما، و با کم نمود

ها به دنبال رقت قلب باش، و با دوام حزن، قلبت را نورانی کن، و با خوف خلوت

صادقانه از شیطان دوری کن، و بپریز از امیدواری کاذب؛ چرا که تو را به خوف 

ا زینت نما، و افکند، و با راستی و صداقت در کارهایت خود را برای خدصادق می

اند، و دوری کن از تسویف، که آن دریایی است که در آن گروه زیادی غرق شده

شود، و بپرهیز از سستی در اموری دوری کن از غفلت که موجب قساوت قلب می

اند. با اند به این بهانه پناه بردهها که پشیمان شدهکه عذری برای آن نداری؛ آن

ی ر، از گناهان گذشته رجوع کن، و با مراجعهپشیمانی شدید و کثرت استغفا

صحیح، خود را در معرض عفو و رحمت خدا قرار بده، و در این امر از دعای 

های خدا را با خالصانه و مناجات شبانه استعانت جو. بزرگ نمودن شکر نعمت

بزرگ شمردن روزی کم و کم شمردن طاعت زیاد به دست آور، و با شکر زیاد، 

اد را به سوی خود جلب کن، و شکر بزرگ را با ترس از زوال های زینعمت

نعمت به دست آور، و بقای عزت را با کشتن طمع طلب کن، و ذلت طمع را با 

عزت ناامیدی دفع نما، و عزت یرس را با همت بلند به سوی خود جلب کن، و از 

آن را دنیا با کم کردن آرزوهایت زاد و توشه بردار، و هرگاه فرصت دست داد، 

غنیمت شمار، و هیچ امکانی همچون زمان بیکاری و عدم اشتغال همراه با صحت 

بدن نیست و بترس از اعتماد کردن به افراد غیر امین، زیرا برای شر، اعتیادی 

است همچون اعتیاد به غذا. بدان هیچ علمی مانند طلب سالمت نیست، و هیچ 

ای همچون مخالفت با هوای النهسالمتی مانند سالمت قلب نیست، و هیچ کار عاق

نفس نیست، و هیچ خوفی مانند خوفی که مانع )از گناه( شود نیست، و هیچ امیدی 

باشد، و هیچ مانند امیدی که کمک )به انجام طاعات و ترک گناهان( نماید نمی

باشد، فقری مانند فقر قلب نیست، و هیچ بی نیازی مانند بی نیازی جان و روح نمی

تی مانند غلبه بر هوای نفس نیست و هیچ روشنایی همچون نور یقین و هیچ قدر

باشد، و هیچ شناختی مانند نیست، و هیچ یقینی مانند کوچک شمردن دنیا نمی

شناخت خودت نسبت به خودت نیست، و هیچ نعمتی مانند سالمتی نیست، و هیچ 

د نیست، و باشد، و هیچ شرفی همچون همت بلنعافیتی مانند همراهی توفیق نمی

باشد، و هیچ حرصی همچون مفاخره در هیچ زهدی مانند کوتاهی آرزو نمی
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درجات نیست، و هیچ عدالتی مانند انصاف نیست، و هیچ تجاوزی مانند ستم 

باشد، و هیچ ستمی مانند موافقت هوا و هوس نیست، و هیچ طاعتی مانند انجام نمی

وه نیست، و هیچ مصیبتی مانند بی باشد، و هیچ ترسی مانند غم و اندواجبات نمی

ن باشد، و هیچ کمی یقینی مانند نداشتعقلی نیست، و هیچ نادانی مانند کمی یقین نمی

خوف نیست، و هیچ نبود خوفی مانند کمی حزن در نبود خوف نیست، و هیچ 

مصیبتی باالتر از این نیست که گناه را کوچک شمری و راضی به وضعیتی باشی 

داری، و هیچ فضیلتی همچون جهاد نیست، و هیچ جهادی مانند که در آن قرار 

باشد، و هیچ قدرتی مانند رد غضب نیست، و هیچ مصیبتی جهاد با هوای نفس نمی

باشد، و بترس از مانند حب بقاء )در دنیا( نیست، و هیچ ذلتی مانند طمع نمی

اگر استفاده ها؛ چرا که آن میدانی است )که کوتاهی کردن در استفاده از فرصت

 گردند. نشود( اهل آن دچار زیان می

السالم در این وصیت باارزش و جامع، دایرة المعارفی را در اختیار امام باقر علیه

قرار  -رضوان هللا تعالی علیه  -[ 2شاگرد عالم و عامل خود یعنی جابر جعفی ]

تواند خود داده است. این وصیتی است از هر نظر کامل که عامل به این وصیت می

 هایرا به اوج قدرت معنوی و کمال انسانیت برساند، زیرا این کلمات همانند شعله

نورانی است که نور خود را از منبع نورانی و الهی امام معصوم دریافت کرده 

است، پس هر کس دوست داشته باشد که زندگانی او در دنیا و آخرت منور به انوار 

 ن باشد، باید به این وصیت گرانبها عمل نماید. الهی گردد و سعادتمند دو جها

های صحیح زندگی که پایانش حق ی مبارک ما را به راهدر حقیقت این وصیت نامه

کند، و همچنین از و حقیقت همراه با سعادت و رستگاری است، راهنمایی می

و  السالم مانند طبیب آگاهنماید. امام باقر علیهگناهان و اخالق رذیله نهی می

متخصص که از امراض و دردها اطالع کاملی داشته باشد، داروهایی برایمان 

ی امراض و درمانگر آالم است. پس اگر خواهان نماید که از بین برندهتجویز می

ی گوش قرار داده، به حبات و زندگی سعادتمند باشیم، این کلمات روحانی را آویزه

و عزیزانمان را هم با این منهاج الهی و نماییم، راهکارهایی که ذکر شده، عمل می

ی کبیره کنیم؛ همچنان که در زیارت جامعهمکتب سعادت بخش اسالمی آشنا می

آمده است: هر کس از شما )خاندان عترت و طهارت( تبعیت کند، در حقیقت از خدا 

 اطاعت کرده است. 

 های این وصیت درس

گری خاصی نداشته باشیم. به های عمل کنیم که جلو. در زندگی خود به گونه1

عبارت دیگر، از مطرح شدن در اذهان عمومی فاصله گرفته، آمد و شد خود را 
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در بین مردم و جامعه »السالم فرمود: علنی نسازیم. حضرت امیرالمؤمنین علیه

[ و در کالم حکما آمده: استر 6« ]های مردم بپرهیزباش، ولی از افکار و راه

ی خود [ یعنی: دارایی، رفت و آمد، و مرام و عقیده5بک ]ذهبک و ذهابک و مذه

برای همگان آشکار نکن. و در روایت دیگر آمده است که  -حتی المقدور  -را 

[ 4« ]باشند.اولیا و بندگان صالح خدا در بین مردم هستند، ولی همیشه مخفی می»

ای و هکامال آشکار است که مخفی بودن، هرگز به معنای پنهان شدن در گوش

عزلت گرفتن نیست، بلکه به معنای زندگی معمولی داشتن و دوری از مورد توجه 

 باشد. قرار گرفتن می

. نوع برخورد دیگران با ما نباید موجب شود از مرز عدالت خارج شویم. این 2

 ی زیر آمده است: مطلب طی پنج توصیه

 الف. اگر بر تو ستم شد، ظلم و ستم مکن؛ 

 یدی، تو به کسی خیانت مکن؛ ب. اگر خیانت د

 ج. اگر دروغ شنیدی، تو به کسی دروغ مگو؛ 

 د. اگر کسی تو را مدح و ثنا کرد، شاد مشو؛ 

 ه. اگر کسی تو را مذمت و نکوهش نمود، بی تابی مکن. 

. همیشه کوشش کنیم که خود را بهتر بشناسیم و خدا را از خود راضی کنیم. 2

هی دور نشویم؛ از چشم مردم افتادن اهمیت مراقب باشیم از رحمت و لطف ال

 ندارد؛ به قول شاعر: 

 یا رب نظر تو برنگردد 

 برگشتن روزگار سهل است 

. همیشه با قرآن )این کتاب و فرمان الهی( انس داشته باشیم و به فرمانش عمل 6

کنیم و زندگی خود را در مسیری که قرآن فرموده قرار دهیم. کاری به مدح و ذم 

 نداشته باشیم؛ همان کاری را انجام بدهیم که خداوند از ما خواسته است.  دیگران

. جهاد با هوای نفس را که جهاد اکبر است، فراموش نکنیم. چنانچه خالفی و یا 5

 ی نور دور نشویم. معصیتی از ما سر زد، فورا توبه کنیم، تا از قافله

ی شیطان برحذر کر و حیله. تقوا را رعایت کنیم و در مسیر متقین بوده، از م4

 باشیم. 

های الهی شاکر بوده، خود را در مسیر اطاعت خداوند قرار . همیشه بر نعمت2

 داده، و عبادات و اعمال خویش را فقط برای خدا انجام دهیم. 

ی دور -. همیشه بیدار و هوشیار باشیم و از غفلت )که خطر بزرگی برای ماست 8
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 کنیم. 

ای ما علم و عقل است، از این دو نعمت الهی کمال استفاده را . بهترین راهنما بر1

 برده، کوشش کنیم که خیرمان به دیگران برسد. 

. اعمالی را برای روز جزا ذخیره کنیم، که در آن روز خیلی نیازمند خواهیم 14

 بود. 

که منشر ذلت و خواری  -. زندگی را با قناعت همراه کنیم، و از حرص و طمع 11

وری نماییم. پیغمبر اسالم صلی هللا علیه و آله و سلم فرمود: عزیز است د -است 

 [ . 2کسی که قانع باشد، و ذلیل است هر که حریص و طماع باشد ]

. آرزوهای خود را محدود کرده، زاهدانه زندگی نماییم. همچنین از عجب و 12

 ر باشیم. دو -که این هر سه منشر بدبختی و بیچارگی است  -تکبر و خودخواهی 

های الهی است. کوشش کنیم تندرست . تندرستی و عافیت از بزرگ ترین نعمت12

و سالم باشیم، زیرا حفظ صحت از واجبات است. در حدیث شریف آمده است: 

ها [ . دو نعمت ارزشمند است که اهمیت آن8)نعمتان مجهولتان الصحة و األمان( ]

 و در امن و امان بودن. برای مردم ناشناخته است: عافیت و سالمت،

. مراقب سالمت روح و قلبمان باشیم. در همین زمینه پیغمبر اسالم صلی هللا 16

فرماید: به درستی که در درون هرجسمی قطعه گوشتی به نام قلب علیه و آله می

قرار گرفته است؛ اگر آن را به سالمت نگه داشتی، همیشه سالم خواهی بود، اما 

 تاریک شد، همه چیز تو فاسد و تاریک خواهد شد.  چنانچه قلبت فاسد و

ها نهایت استفاده را ببریم و بر ذکر خدا مداومت داشته باشیم. هر . از فرصت15

کس به یاد خدا باشد، خداوند متعال هم به یاد او خواهد بود، و در نتیجه شیطان از 

 او دور خواهد شد. 

متعال باشیم، و در انجام اعمال خیر  ای رفتار کنیم که محبوب خداوند. به گونه14

عجله نماییم، زیرا شیطان با امروز و فردا کردن، توفیق انجام کار خیر را از 

 گیرد. انسان می

 شود. ی قساوت قلب می. مبادا در کارهای خداپسندانه غفلت کنیم، که مایه12

او بهره مند  انتهای. همیشه به خدای متعال امید داشته باشیم، تا از رحمت بی18

 شویم. در حیث قدسی آمده است: 

 [ . 1ألقطعن أمل کل مؤمل غیری ]

 کنم، جز امید به خودم. امید هر کس به دیگری را قطع می

. مقداری از شب را به نماز و دعا و مناجات و راز و نیاز با خدای تبارک و 11
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ه ک -ی شب افلهتعالی اختصاص دهیم و اطمینان داشته باشیم که اهمیت به نماز ن

 برکات عجیبی در دنیا و آخرت دارد.  -رکعت است  11

های الهی را به زبان بیاوریم، زیرا با این عمل، نعمت بیش . دایم شکر نعمت24

 دارد؛ درکنیم، و البته خداوند، بندگان شاکر را بسیار عزیز میتری را جلب می

 قرآن هم آمده است: 

  [ .14)لئن شکرتم ألزیدنکم( ]

توانیم باید به فکر آخرتمان باشیم. در این دنیا، توشه و ذخیره فراهم . تا می21

ی سفر آخرت نماییم، و بدانیم عزت و ذلت، و حیات و مرگ به کرده، خود را آماده

 دست توانای خداوند متعال است. 

. در انجام فرایض الهی کوشش کنیم، زیرا عزت دنیا و آخرت در پیروی از 22

ت دینی است، پس در این راه کوتاهی نکنیم. در بین مردم عادالنه رفتار دستورا

 نماییم و انصاف داشته باشیم. 

ی پیروی از هوای نفس برای صاحبش ضرر . بدانیم هیچ ظلم و تعدی به اندازه26

 آورد. ندارد و خسارت به بار نمی

حضرت  ای باالتر از گناه و معصیت نیست. از این رو. هیچ غم و غصه25

ای السالم فرمود: از مرگ نترس؛ از گناهی که مرتکب شدهامیرالمؤمنین علی علیه

 بترس. 

. از جهاد در راه خدا غفلت نکنیم و بدانیم باالترین جهاد، جهاد اکبر نامیده شده 24

 که مبارزه با هوای نفس است. 

 عمری با جهاد اکبر و اصغر سپری کرد 

بود. او « شرطة الخمیس»ضای مرکزی سازمان عمار یاسر، یکی از سران و اع

السالم بود، و از یاران مخصوص پیامبر صلی هللا علیه و آله و حضرت علی علیه

های حوادث عصر پیامبر صلی هللا علیه و آله و بعد از آن نلغزید هرگز در کوران

و به سوی چپ و راست نرفت، و چون کوهی استوار در خط پیامبر صلی هللا علیه 

 السالم ماند. آله و علی علیه و

ایمان سراپای عمار را گرفته، »ی عمار فرمود: پیامبر صلی هللا علیه و آله درباره

[ . و روزی به او فرمود: ستقتلک الفئة 11« ]و با گوشت بدنش آمیخته شده است

[ . پس از چند سالی گروه متجاوز )سپاه 12الباغیة و آخر زادک ضیاح من لبن ]

کشند، و آخرین غذای تو در دنیا، شیر مخلوط به آب است. عمار تو را می معاویه(

السالم از سرداران سپاه آن حضرت در جمل و یاسر در زمان خالفت علی علیه
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سال داشت، ولی با این سن و سال، همچون  16صفین بود. وی در جنگ صفین 

همان روز  گوید: عمار درجنگید. حبه عرنی میقهرمانی جوان با دشمن می

شهادتش )چند لحظه قبل از شهادت( به جمعی از یاران گفت: آخرین روزی دنیوی 

مرا بدهید؛ مقداری شیر مخلوط با آب برایش آوردند. از آن نوشید و گفت: امروز با 

مالقات خواهم کرد. سپس  -حضرت محمد صلی هللا علیه و اله و حزبش  -دوستانم 

نا سعفات هجر لعلمت اننا علی الحق. سوگند به خدا گفت: وهللا لو ضربونا حتی بلغو

های خشک نخل خرمای اگر دشمنان، ما را آن چنان ضربه بزنند که همچون شاخه

ای بین بحرین و عربستان( بریده بریده شویم، یقین دارم که ما سرزمین هجر )قریه

 کی ازبر حق هستیم. عمار یاسر، این مرد بزرگ و این صحابی جلیل القدر، در ی

روزهای جنگ صفین به میدان شتافت و شجاعانه با دشمن جنگید. سرانجام بر اثر 

ی یکی از دشمنان، از پشت اسب به زمین افتاد و به شهادت رسید. ضربت نیزه

گشت، چشمش به پیکر ها میالسالم در میان کشتهشب فرارسید. حضرت علی علیه

از دیدگانش جاری گشت. در کنار غرق خون عمار افتد؛ منقلب شد و قطرات اشک 

پیکرش نشست، سر عمار را به بالین گرفت و با قلبی آکنده از اندوه و چشمی پر از 

 اشک، این اشعار را در سوگ عمار خواند: 

 أیا موت کم هذا التفرق عنوة 

 فلست تبغی لی خلیل خلیل 

دوستی شوی؛ چرا که برای من هیچ ای مرگ! چه بسیار موجب جدایی اجباری می

 باقی نگذاشتی. 

 أال أیها الوت الذی لست تارکی 

 ارحنی فقد افنیت کل خلیل 

ی دوستانم را از آیی، مرا راحت کن که همهاال ای مرگ که قطعا سراغ من نیز می

 دستم گرفتی. 

 أراک بصیرا بالذین احبهم 

 کانک تمضی نحوهم بدلیل 

ها چراغ به دست دنبال آن بینم، که گوییتو را نسبت به دوستانم تیزبین می

 گردی. می

ای و به روایتی فرمود: کسی که خبر شهادت عمار را بشنود و مترثر نگردد، بهره

 السالم نسبتبینیم که حضرت علی علیه[ . به این ترتیب، می12از اسالم ندارد ]

ها درود کرد، و صمیمانه بر آنبه دوستان مخلص و باوفایش اظهار محبت می

 شاءهللا. تاد. امید آن که ما نیز از این موهبت محروم نشویم. انفرسمی
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 ختامه مسک 

السالم: جاهدوا فی سبیل هللا بریدیکم، فان لم تقدروا قال االمام امیرالمؤمنین علیه

 [ . 16فجاهدوا بالسنتکم، فان لم تقدروا فجاهدوا بقلوبکم ]

د، ستید، با زبانتان، و اگر نتوانستیبا دست هایتان در راه خدا جهاد کنید، و اگر نتوان

 با دل هایتان جهاد نمایید. 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 . 244[ اعراف، 1]

 . 1،ح 142-145، صص 25النوار، ج ؛ بحارا211[ تحف العقول، ص 2]

السالم و صاحب سر [ جابربن یزید جعفی از اصحاب خاص امام باقر علیه2]

(هزار 14السالم نود )ایشان بود. در شرن و لیاقت او همین بس که امام باقر علیه

اش مخزن اسرار امامت و نبوت گردید. حدیث به وی آموخت که از برکت آن سینه

 جسته بود، در کوفه سکونت داشت. وی که فقیهی بر

 . 12، ح 241- 214للنعمایی، صص  -[ کتاب الغیبة 6]

 مخلوط.  224[ التحفة السنیة، ص 5]

 . 22، ح 182، ص 25[ بحاراالنوار، ج 4]

 . 54، ص 11الحدید، ج ابیالبالغه ابن[ شرح نهج2]

 . 221، ص 1[ الحدیث، ج 8]

 فویض الی هللا. ، باب الت2، ح 44، ص 2[ کافی، ج 1]

 . 2[ ابراهیم، 14]

 . 22524، ح 222، ص 11[ کنز العمال، ج 11]

 . 211، ص 2[ المستدرک علی الصحیحین، ج 12]

 . 222، ص 2[ سفینة البحار، ج 12]

 . 12242، ح 14، ص 11[ مستدرک الوسائل، ج 16]

مود ؛ محمنبع: وصایا الصادقین )بررسی کوتاه و ساده درباره وصیتهای امام باقر(

 . 1286شریعت زاده خراسانی؛ انتشارات خادم الرضا )ع( چاپ دوم 

 وصیت به وقف مال در حج
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 یا جعفر، -فی وصیة له  -السالم قال: قال لی أبی: عن أبی عبدهللا الصادق علیه

  -أیام الحج فی منی  -أوقف لی من مالی کذا و کذا لنوادب تندبنی عشر سنین بمنی 

 [ . 1السالم: و أوصی بثمانمئة درهم لمرتمه ]لولده الصادق علیهو فی وصیة أخری 

فرماید: پدرم به من وصیت فرمود:ای جعفر! فالن مبلغ السالم میامام صادق علیه

از مال من وقف کن تا نوحه گران به مدت ده سال در سرزمین منی در ایام حج 

 برایم عزاداری کنند. 

هشتصد درهم را برای عزاداری خویش و در وصیت دیگری آمده است: حضرت 

 قرار داد. 

السالم است، و به ما بیت علیههای مظلومیت اهلاین وصیت از بزرگ ترین نشانه

السالم و بیان ها جهت معرفی شخیت امامان علیهمآموزد که یکی از بهترین راهمی

مظلومیت آنان، برپاکردن مجالس سوگواری و شرح فضایل و مناقب امامان 

السالم به عزاداری برای ایشان به السالم است. سفارش امام باقر علیهعصوم علیهمم

مدت ده سال در سرزمین منی بود؛ در اجتماعی عظیم و در مکان و موقعیتی 

های مختلف حضور بسیار حساس و ارزنده که جمع زیادی از کشورها و ملیت

ز ارکان عظیم اسالم است اند؛ حجی که ای حج جمع شدهدارند و جهت ادای فریضه

که هر کس آن را عمدا ترک کند، در حالی که استطاعت داشته باشد، در پایان عمر 

[ . آری؛ بیان مظلومیت 2شود: بمیر به دین یهود و یا نصاری ]به او خطاب می

السالم و تاریخ زندگانی آنان، در حقیقت بزرگ ترین عبادت امامان معصوم علیهم

شود معرفت بیش تری را با امام خود آشنا نموده، باعث می است؛ چرا که مردم

 نسبت به معارف دینی پیدا کنند.

 های این وصیت درس

 . به یاد گذشتگان باشیم و برای آنان دعا و طلب مغفرت نماییم. 1

السالم مظلوم زیست و مظلومانه به زهر جفای هشام بن . امام باقر علیه2

د، و وصیت کرد در منی )موسم حج( برایش مجلس عبدالملک )لع( به شهادت رسی

ای تعیین نمود تا برای مظلومیتش گریه عزا برپا نمایند و برای این کار هم بودجه

ان اند و حقوقشبیت پیامبر صلی هللا علیه و آله مظلومی مردم بدانند اهلکنند، و همه

ارد؛ دشمنان د ی تبلیغاتی و نوعی رسوایی برایضایع شده است. این وصیت جنبه

دانست که قبری السالم فرمود: پدرم این عمل را سنت میچنان که امام صادق علیه

برای او درست شود و همیشه کنار مزارش بیایند و آب روی آن بریزند، و برای 

 ایشان نوحه خوانی و عزاداری کنند. 
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ی خود . این وصیت مجوزی است برای ما که برای عزیزان از دست رفته2

زاداری کنیم؛ خصوصا برای مظلومیت خاندان پیغمبر صلی هللا علیه و آله و ع

 مصائبی که بر آنان وارد شد. 

شود که در السالم مشخص می. از این وصیت و از تاریخ زندگانی امام باقر علیه6

زمان حیات حضرت، حقوق ایشان را غصب نمودند و به او اذیت و آزار رساندند، 

وده و زندانی کردند و مردم را از فیض وجود مبارکش و از ایشان راتبعید نم

برکات علومش محروم نمودند. در حقیقت، این وصیت تاریخی فریاد مظلومیت 

السالم است، زیرا بعد از شهادت آن بزرگوار هم دست از قبر امام باقر علیه

 هجری 1266شوال سال  8منورش برنداشتند و با فتوای علمای وهابی، در روز 

السالم در ی امامان معصوم علیهمقمری، قبر و بارگاه ملکوتی ایشان و بقیه

لسالم ایعنی امام حسن مجتبی و امام سجاد و امام جعفر صادق علیهم -قبرستان بقیع 

های و قبور دختران پیغمبر صلی هللا علیه و آله و همسران او و همچنین عمه -

 البنین )مادر حضرت ابالفضل العباس(ت امپیغمبر صلی هللا علیه و آله و قبر حضر

و قبر حضرت حمزه و شهدای احد، و قبر حضرت خدیجه و قبور دیگر را که در 

 مدینه و مکه قرار داشت، ویران نمودند و با خاک یکسان کردند. 

السالم عرض کردم:ای فرزند رسول خدا گوید که به امام باقر علیهابوجارود می

! آیا دوستی و پیوند قلبی و پیروی مرا نسبت به خودتان صلی هللا علیه و آله

 دانید؟ می

 دانم. امام فرمود: آری؛ می

توانم خدمت ابوجارود: عرض کرد سؤالی دارم و چون نابینا هستم، همیشه نمی

 برسم. 

 امام فرمود: حاجتت چیست؟ 

 پرستید،میابوجارود گفت: دینی را که شما و خاندان شما، خدا را بر اساس آن دین 

 به من بفرمایید که چگونه است، تا من بر اساس آن خدا را عبادت کنم. 

السالم فرمود: سؤال مهمی نمودی و مطلب کوتاه. سوگند به خدا همان امام باقر علیه

گویم، و آن دین عبارت کنیم، به تو میدینی را که خودم و پدرانم با آن دینداری می

 است از: 

 یی خدا و بی همتایی او؛ . گواهی به یکتا1

. گواهی به رسالت محمد صلی هللا علیه و آله و اقرار به آنچه از طرف خدا 2

 آورده است؛ 
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 . گواهی به رهبری و امامت ولی ما و دشمنی با دشمنان ما؛ 2

 . اطاعت کردن از فرمان ما؛ 6

 . انتظار قائم ما )حضرت حجت بن الحسن المهدی( ؛ 5

 [ . 2اجبات و ترک محرمات ]. کوشش در انجام و4

 ختامه مسک 

 السالم: فی معنی الصراط... قال موالنا الصادق علیه

هو الطریق الی معرفة هللا عزوجل، و هما صراطان: صراط فی الدنیا، و صراط 

الدنیا فهو االمام المفترض الطاعة، من عرفه )فی( اآلخرة، و أما الصراط فیفی

 [ . 6اآلخره ]ی الصراط الذی هو جسر جهنم فیالدنیا و اقتدی بهداه مر عل

السالم )در معنای صراط( فرمود: صراط راهی برای معرفت خدا امام صادق علیه

است. صراط دوتاست؛ صراط دنیا و صراط آخرت. اما صراط دنیا، امام واجب 

باشد؛ هر کس در دنیا معرفت به امام پیدا السالم( میاالطاعه )معصومین علیهم

ی او هدایت گردید، روی صراط آخرت که پلی به او اقتدا نمود و به واسطه کرد،

 روی جهنم است به راحتی و با سرعت( عبور خواهد کرد. 

سعادت دنیا و آخرت در اطاعت از جانشینان بر حق خاتم انبیاء صلی هللا علیه و اله 

سالم و آخر الکه اول آنان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه -یعنی امامان معصوم 

 باشد. می -ها حضرت حجت بن الحسن عج( است آن

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 . 1، ح 88، ص 12؛ وسائل الشیعه، ج 442، ص 2[ سفینة البحار، ج 1]

 . 1، ح 18-11، صص 8[ وسائل الشیعة، ج 2]

 . 122، ص 2[ اصول کافی، ج 2]

 . 1، باب معنی الصراط، ح 22[ معانی االخبار، ص 6]

منبع: وصایا الصادقین )بررسی کوتاه و ساده درباره وصیتهای امام باقر(؛ محمود 

 . 1286شریعت زاده خراسانی؛ انتشارات خادم الرضا )ع( چاپ دوم 

 وصیت امام به ابوجارود
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 السالم ألبی الجارود وصیة االمام علیه

السالم، أوصنی فقال السالم قال: قلت له علیهجعفر علیهالجارود عن أبیعن أبی

أوصیک بتقوی اله و أن تلزم بیتک و تقعد فی دهماء هؤالء الناس، و ایاک و 

اعلم أن لبنی امیة ملکا ال ء، و ء و ال الی شیالخواج منا؛ فانهم لیسوا علی شی

یستطیع الناس أن تردعه و أن ألهل الحق دولة اذا جاء ت والها هللا لمن یشاء منا 

السنام األعلی و ان قبضة هللا قبل ذلک البیت، فمن أدرکها منکم کان عندنا فیأهل

یة لخار له، واعلم أنه ال تقوم عصابة تدفع ضیما أو تعز دینا اال صرعتهم المنیة و الب

حتی تقوم عصابة شهدوا بدرا مع رسول هللا صلی هللا علیه و آله ال یواری قتیلهم و 

 [ .1ال یرفع صریعهم و ال یداوی جریحهم، قلت: من هم؟ قال: المالئکة ]

السالم تقاضای وصیت نمودم. حضرت فرمود: گوید: از امام باقر علیهابوجارود می

این که در خانه بمانی و در سر و صدای  کنم تو را به تقوای الهی، وسفارش می

های ما؛ چرا که آنان این مردم خانه نشین باشی، و دوری کنی از خروج کننده

امیه حکومتی دارند روند و بدان که بنیچیزی نیستند و به سوی هدف درستی نمی

توانند از آن جلوگیری کنند، و اهل حق دولتی دارند که هرگاه نوبت که مردم نمی

بیت بخواهد، عطا خواهد نمود. هر کدام از برسد، خداوند به هر کدام از ما اهلآن 

شما آن زمان را درک کند، با ما در جایگاه باال و مقام رفیع خواهد بود، و اگر پیش 

از آن که آن را درک کند، از دنیا برود، خداوند آن را برایش اختیار نموده است. و 

دفع ظلم با عزیز نمودن دین، مگر این که گرفتار  کند گروهی برایبدان قیام نمی

شوند، تا این که گروهی قیام کنند که در بدر با رسول خدا صلی مرگ و بالها می

نمایند و بر زمین هایشان را دفن نمیها کشته شدهاند؛ آنهللا علیه و آله بوده

 ند. نمایکنند و مجروحانشان را مداوا نمیهایشان را بلند نمیافتاده

ت بیها کیانند؟ فرمود: فرشتگان. مکتب اهلگوید که پرسیدم: اینابوجارود می

ی السالم مکتبی است الهی که ریشه و اساس آن از وحی است و ترمین کنندهعلیهم

الشرن باشد، از این رو پیغمبر عظیمسعادت پیروان و دوستان و ارادتمندانش می

بیت من باشید، هالک تا زمانی که در مسیر اهل»اسالم صلی هللا علیه و آله فرمود: 

شوید و آسیبی به شما نخواهد رسید و همواره بر حق خواهید بود، زیرا حق با نمی

بینیم که چگونه دوستانشان را متوجه مسایل حال و در این وصیت می« آنان است.

روشن  های دوستانه و منطقی، راه حق و حقیقت راکنند و با راهنماییآینده می

کنند، تا پیروانشان هوشیار باشند نمایند. همچنین گمراه و منحرف را معرفی میمی

ی امام بر حق و جانشین و فریب حکام جور و ستم را نخورند. آری؛ این وظیفه

 راستین پیغمبر اسالم صلی هللا علیه و آله است. 
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 های این وصیت درس

کاری است. همان گونه که در آغاز ی مؤمن، تقوا و پرهیز. بزرگ ترین سرمایه1

کنیم، سفارش به تقوا همواره مورد توجه امام باقر این وصیت مشاهده می

السالم بوده است. توجه اکید به حفظ تقوا و السالم و سایر معصومین علیهمعلیه

 ی هر سفارش آن بزرگواران است. پرهیزکاری، سرلوحه

که قبال هم ذکر شد( ، و پرهیز از . کنترل رفت و آمد میان مردم )همچنان 2

ی مورد ترکید این وصیت است. ی مردم، دومین نکتهگری اعمال در بین عامهجلوه

 تر، با مردم باش، ولی با افکار و رفتار آنان نباش و از آن بپرهیز. به عبارت ساده

ت بیلکنند و خودشان را به اه. کسانی که قبل از قیام قائم آل محمد )عج( قیام می2

دهند )مثل زیدیه و بعضی از بنی هاشم( پیامبر صلی هللا علیه و آله نسبت می

ها باطل و مرود شود که این قیامای نخواهند گرفت. از روایات استفاده مینتیجه

 است. 

تواند استقامت امیه و عمال آنان، هیچ کس نمی. در مقابل جنایات و ظلم حکام بنی6

 نماید. 

نید و مطمئن باشید که دولت حق ما خواهد آمد. هر کس آن زمان را . این را بدا5

ی خواهد بوده و اگر اجل گریبانش را بگیرد و از دنیا برود، درک نمود، در درجه

 برگشتنش آسان خواهد بود. 

. در زمان ظهور حضرت مهدی )عج( ، زمین و زمان، و نیز مالئکه و جنیان 4

 « م ارنا الطلعة الرشیدة و الغرة الحمیدةالله»تحت فرمان او خواهند بود: 

 داستان سید بحرالعلوم 

گوید: در خدمت عالمه سلماسی که از شاگردان و نزدیکان سید بحرالعلوم است، می

ی تدریس ی معظمه مشرف شدیم. مرحوم سید در مکه حوزهسید بحرالعلوم به مکه

کرد. افراد بخشش می تشکیل داد. جود و کردم خاصی از او دیدم؛ آنچه داشت به

یک شب به ایشان عرض کردم: این جا عراق و نجف اشرف نیست که این گونه 

کنید، این جا اکثرا سنی هستند و اگر در این والیت غربت پولمان تمام بخشش می

شود، از چه کسی بگیریم؟ سید سکوت کرد. وی هر روز کارش این بود که صبح 

شد؛ طواف و نماز طواف را انجام رف میزود به حرم خدا )مسجد الحرام( مش

خواند، و اول طلوع آفتاب به منزل داد و سپس نماز صبح و تعقیب آن را میمی

آمدند و از محضرش کرد، سپس مردم گروه گروه میگشت، صبحانه میل میبازمی

 شدند. مند میبهره
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ز وقتی صبح افردای آن شب که به او گفتم پول تمام شده و از کجا پول بیاوریم، 

کوبند؛ در صورتی که آن وقت هنگام حرم بازگشت؛ چند لحظه بعد شنیدم در را می

خواستم بروم در را باز کنم، دیدم سید بحرالعلوم با آمدن افراد معولی نبود. می

شتاب حرکت کرد و به من فرمود: نیا. من تعجب کردم. سید رفت و در را باز 

سوار بر مرکب است. سید بیرون دید و سالم کرد؛ ناگاه دیدم شخص بزرگواری 

کرد و عرض ادب نمود و رکاب را گرفت و آن بزرگوار پیاده شد. سید بحرالعلوم 

عرض کرد:ای آقای من! بفرما. آن بزرگوار وارد منزل شد و در اتاق سید 

بحرالعلوم به جای سید نشست. پس از ساعتی صحبت، آن بزرگوار حرکت کرد و 

 د و رفت. بر مرکب سوار ش

ای داد که بروم بازار صفا و مروه، و سید برگشت و بسیار شد بود. به من حواله

ای که سید فرموده بود، طبق آن حواله پول بگیرم. به بازار رفتم، به همان مغازه

رسیدم و دیدم صاحب مغازه منتظر من است. حواله را به او دادم، بوسید و گفت: 

های رایج حمال اجیر کردم، آمدند و چند جوال از پولبرو حمال بیاور. رفتم، چند 

را به منزل سید آوردیم. بعد که مطلب را با سید به طور خصوصی در میان 

ام به کسی نگو، حواله از حضرت صاحب األمر امام مهدی گذاشتم، فرمود: تا زنده

 . [ 2)عج( بود؛ همان کسی که دیروز صبح با مرکب به منزل ما تشریف آوردند ]

 ختامه مسک: توصیف امام صادق از حضرت مهدی 

السالم رفتم و عرض کردم: آیا گوید: به حضور امام صادق علیهابوحمزه می

 صاحب األمر )قائم آل محمد( شما هستید؟ 

 السالم فرمود: نه. امام صادق علیه

 عرض کردم: آیا او پسر شما است؟ 

 السالم فرمود: نه. امام صادق علیه

 م: آیا او پسر پسر شما است؟ عرض کرد

 السالم فرمود: نه. امام صادق علیه

 عرض کردم: آیااو پسر پسر پسر شما است؟ 

 امام صادق فرمود: نه. 

 عرض کردم: او کیست؟ 

السالم فرمود: او همان کسی است که سراسر زمین را همان گونه امام صادق علیه

د. او در عصر فترت )نبودن امامان که پر از ظلم و جور شده، پر از عدل و داد کن

معصوم( بیاید؛ چنان که رسول خدا صلی هللا علیه و آله در زمان نبودن رسوالن 

 [ . 2آمد ]
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------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 وشت ها:پی ن

 . 11، باب 1، ح 116[ کتاب الغیبه، نعمانی، ص 1]

 . 221، ص 8ی دانشمندان، ج [ گنیجنه2]

 . 261، ص 1[ اصول کافی، ج 2]

منبع: وصایا الصادقین )بررسی کوتاه و ساده درباره وصیتهای امام باقر(؛ محمود 

 . 1286شریعت زاده خراسانی؛ انتشارات خادم الرضا )ع( چاپ دوم 

 امام باقر به خیثمه وصیت

 السالم لخیثمة الجعفی )ره( وصیت االمام الباقر علیه

السالم أودعه، فقال: یا خیثمة، أبلغ من جعفر علیهعن خیثمة، قال: دخلت علی أبی

تری من موالینا السالم و أوصهم بتقوی هللا العظیم، و أن یعود غنیهم علی فقیرهم 

جنازة میتهم و أن یتالقوا فی بیوتهم فان لقیا  وقویهم علی ضعیفهم، و أن یشهد حیهم

بعضهم بعضا فی بیوتهم حیاة المرنا، رحم هللا عبدا أحیا أمرنا. یا خثیمه: أبلغ موالینا 

أنا نغنی عنهم من هللا شیئا اال بعمل، و أنهم لن ینالوا و ال یتنا اال بالورع، و ان أشد 

گوید: [ . خیثمه می1الی غیره ] الناس حسرة یوم القیامة من وصف عدال ثم خالفه

السالم رسیدم تا با ایشان خداحافظی نمایم؛ آن حضرت خدمت امام باقر علیه

ها برسان و آنان فرمود:ای خیثمه! هر کدام از دوستان ما را دیدی، سالم مرا به آن

را توصیه کن به تقوای خدای بزرگ، و سفارش کن که دوستان ثروتمند ما به دیدار 

شییع ها به تروند و قدرتمندانشان از ضعیفانشان عیادت کنند، و این که زندهفقرا ب

ی یکدیگر بروند؛ چرا که این کار زنده هایشان بروند، و به خانهی مردهجنازه

نمودن امر ماست. خدا رحمت کند کسی را که امر ما را زنده نماید.ای خیثمه! به 

کنیم، مگر آن که خود اهل نیاز نمیبیها را در برابر خدا دوستان ما بگو ما آن

رسند، مگر با ورع. پرحسرت ترین مردم در ها به والیت ما نمیعمل باشند، و آن

روز قیامت کسی است که عدالتی را توصیف نماید، آنگاه با آن مخالفت نماید. این 

بیت ی کسانی که دم از والیت اهلالسالم باید سرمشق همهوصیت امام باقر علیه

ی ی برنامهزنند، باشد. چنانچه این کلمات نورانی را سرلوحهالسالم میعلیهم

ی خود قرار دهیم، فواید و برکاتی خواهد داشت که بزرگ ترین و مهم روزانه

ها، نجات ما از گمراهی و انحراف است. همچنین به برکت عمل به این ترین آن
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واهیم شد، بلکه مطابق روایتی فرامین مقدس، هیچ گاه در زندگی خود درمانده نخ

کونو النا »شویم: بیت میی زینت و آبرو برای اهلکه از حضرت نقل شده، مایه

با اعمال و »فرماید: [ حضرت در خطاب به دوستان و پیروان می2« ]زینا

 « رفتارتان برای ما زینت و آبرو باشید.

هی از شیعیان و السالم از کنار گرونقل شده است که روزی امام باقر علیه

 «وهللا انی ألحبکم و أحب ریحکم و أرواحکم»عالقمندان عبور نمودند و فرمودند: 

به خدا قسم من شما را دوست دارم، و همچنین بوی شما را و روحتان را دوست 

 [ .2دارم ]

 های این وصیت درس

م خواهیم سفارش به کاری کنیم و پیامی به کسی بدهیم، اول با سال. هرگاه می1

 آغاز کرده و اظهار محبت نماییم. 

ی دوستان و موالیان امامان ی ما موظفیم این کلمات گهربار را به همه. همه2

 السالم برسانیم. معصوم علیهم

 . مقید باشیم در مسیر تقوا و راستی و حقیقت حرکت کنیم. 2

ن را . توانمندان جامعه )چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی( حال زیردستا6

مراعات کنند و از آنان دستگیری نمایند و کوشش کنند ارتباط بیش تری بین اقشار 

 مختلف جامعه برقرار باشد. 

ها، نی آالسالم در فکر این باشند که بزرگ ترین وظیفهبیت علیهم. موالیان اهل5

 السالم است؛ یعنی آشنایی با قرآن وبیت علیهمزنده کردن نام و یاد و آیین اهل

عترت و عمل نمودن به فرامین این دو امانت، موجب سعادت دنیا و آخرت و 

ی خداوند متعال را شامل حامل ی رستگاری و نجات ماست، و رحمت واسعهمایه

 ما خواهد کرد. 

. این را بدانیم که خاندان عترت و طهارت از ما چیزی جز عمل نمودن به 4

نها توقع آن بزرگوران، توجه به ثقلین خواهند؛ تهای قرآن و عترت نمیراهنمایی

 است که آن هم نهایتا به سود خود ما خواهد بود. 

السالم از ما پذیرفته خواهد شد و به این مقام بیت علیهم. هنگامی والیت اهل2

رسیم که ورع و پرهیزکاری را اصل و اساس زندگی خود قرار داده و متقی می

 ائزین برسیم، و شامل این حدیث شریف شویم: ی فشاءهللا به درجهباشیم، تا ان

 [ . 6قال رسول هللا صلی هللا علیه و آله: علی و شیعته هم الفائزون ]

 پیغمبر صلی هللا علیه و آله فرمود: علی و شیعیان او رستگارانند. 
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باشد. خدای سبحان در قرآن کریم . یکی از اسامی روز قیامت، یوم الحسرة می8

 فرماید: می

ها را از روز حسرت بترسان. از این رو در پایان [ . آن5انذرهم یوم الحسرة( ])و 

فرماید: کوشش کنید جزء کسانی نباشید که بینیم که حضرت میاین وصیت، می

فردای قیامت حسرت و اندوه داشته باشند. بزرگ ترین حسرت مردم در روز 

 به آن نبودند.  دانستند، اما عاملقیامت این است که توصیف عدل را می

 ای از عدالت امیرالمؤمنین علی نمونه

م السالالسالم به حضور علی علیهروزی عقیل برادر بزرگ امیرمؤمنان علی علیه

ود السالم بآمد و تقاضای مبلغی وام کرد )با توجه به این که زمان خالفت علی علیه

 المال در اختیار آن حضرت بود.( و بیت

خواهم مقروض هستم و وقت ادای آن فرا رسیده است؛ می عقیل افزود: به کسی

 قرض خود را ادا کنم. 

 امام فرمود: وام تو چقدر است؟ 

 عقیل: مبلغ وام را معین کرد. 

 المالام از بیتالسالم فرمود: من این اندازه پول ندارم، صبر کن تا جیرهامام علیه

 به دستم برسد؛ آن را در اختیار تو خواهم گذاشت. 

رسد، ام بگویی صبر کن تا جیرهالمال در اختیار تو است، باز میعقیل گفت: بیت

ی آن را به من بدهی، کفایت قرض مرا ی تو مگر چقدر است؟ اگر همهتازه جیره

 کند. نمی

السالم به عقیل فرمود: پس بیا من و تو هر کدام شمشیری برداریم و امام علی علیه

م و جا شبیخون بزنی( برویم و به یکی از بازرگانان آنبه حیره )محلی نزدیک کوفه

 دهی( ! شویم و تو نیز وام خود را میاموالش را بگیریم، )و در نتیجه، پولدار می

 عقیل فریاد زد: و ای! یعنی برویم دزدی کنیم؟ 

السالم فرمود: اگر مال یک نفر را بدزدی، بهتر از آن است که مال امام علی علیه

المال، مال عموم مسلمین است، اگر از آن به عنوان منافع دزدی. )بیتعموم را ب

خصوصی، زیادتر از دیگران برداریم، از اموال عمومی، دزدی شده است( . عقیل 

 دهی به سوی معاویه بروم؟ گفت: اجازه می

 حضرت فرمود: آری. عقیل گفت: پس کمکم کن و خرج سفرم را بده. 

ها را گرفت مویت چهارصد درهم بده. عقیل پولحضرت فرمود: حسن جان! به ع

 خواند: السالم خارج شد؛ در حالی که این شعر را میو از نزد امیرالمؤمنین علیه

 سیغنینی الذی أغناک عنی 
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 [ . 4و یقضی دیننا رب قریب ]

 نیاز خواهد کرد و قرض مرا ادا خواهد نمود. خداوند متعال به زودی مرا بی

 ختامه مسک 

السالم: الفضائل أربعة أجناس: احدها الحکمة و قوامها فی میرالمؤمنین علیهقال ا

و  الغضب،الفکرة، و الثانی العفة و قوامها فی الشهوة، و الثالث القوة و قوامها فی

السالم فرمود: [ . امام علی علیه2اعتدال قوی النفس ]الرابع العدل و قوامه فی

 اند: ها چهار گونهفضیلت

 ت، و ریشه و قوام آن درتفکر است؛ . حکم1

 . عفت، و ریشه و قوام آن در شهوت است؛ 2

 ی غضبیه است؛ . قدرت، و ریشه و قوام آن در قوه2

 . عدالت، و ریشه و قوام آن در اعتدال و هماهنگی قوای نفس قرار دارد. 6

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 ، باب زیارةاالخوان. 125-124، صص 2[ کافی، ج 1]

، 452، ح 686؛ امالی شیخ صدوق، ص 44، ص 2[ طرائف الحکم، ج 2]

 (. 42) 12مجلس 

 (. 62) 4، مجلس 1522، ح 222[ امالی شیخ طوسی، ص 2]

؛ مناقب امیرالمؤمنین، محمد بن 2، ضمن حدیث 182ة المصطفی، ص [ بشار6]

 . 1144، ح 514، ص 2سلیمان الکوفی، ج 

 . 21[ مریم، 5]

 . 112، ص 61؛ بحار االنوار، ج 224، ص 1[ مناقب آل ابی طالب، ج 4]

 . 164، ص 2؛ کشف الغمة، ج 561[ تفسیر المعین، ص 2]

ساده درباره وصیتهای امام باقر(؛ محمود  منبع: وصایا الصادقین )بررسی کوتاه و

 . 1286شریعت زاده خراسانی؛ انتشارات خادم الرضا )ع( چاپ دوم 

 وصیت به صبر بر مصائب

عن محمد بن حرب قال: أوصی محمد بن علی بن الحسین الی ابنه جعفربن محمد 

ترین عوامل موفقیت انسان و [ . از مهم1السالم: فقال: یا بنی اصبر للنوائب ]علیهم
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ی خداوند متعال رمز پیروزی در هدایت بشر، صبر و بردباری است. طبق فرموده

 در قرآن کریم: 

 .  [2)وهللا یحب الصابرین( ]

 دارد. خداوند صابران را دوست می

الشرن اسالم صلی هللا علیه و آله با تمام مشکالت و مصائبی که داشت، پیامبر عظیم

[ . هیچ پیغمبری مثل من اذیت و آزار ندید. 2فرمود: ما أوذی نبی مثل ما أوذیت ]

ی آن حضرت باز هم صبر نمود، و با اخالق نیک و بردباری خود، مردم را به سو

جانشینان بر حق خاتم انبیاء  -هدایت گرایش داد، و همچنین امامان معصوم 

هم برای اسالم و هدایت مردم بسیار رنج بردند، ولی صبر و  -السالم علیهم

م السالنمودند تا به هدف مقدس خود نایل شوند. امیرمؤمنان علی علیهشکیبایی می

و  العین قذیفرماید: صبرت و فیمی« شقشقیه»البالغه به نام ی سوم نهجدر خطبه

الحلق شجی. صبر نمودم؛ در حالی که در چشمم خار بود و در گلویم استخوان. فی

آری؛ زندگی برای ایشان بسیار سخت شده بود، و تنها از جهت این که برای 

مصلحت اسالم، امر الهی بر این سکوت مقدر بود، و وصیت پیامبر گرامی اسالم 

د، با صبر و بردباری خود اسالم را حفظ نمود و اجازه نداد کرهم ایجاب می

های پیامبر و دستاوردهای عظیم حاصل پیروزی و استقرار اسالم از بین زحمت

السالم هم دستور به صبر برود. همچنین به فرزندانش امام حسن و امام حسین علیهم

ه صبر داشته و بردباری داد و فرمود: حسن جانم! خودت را عادت بده که همیش

امیه و طرفداران و هوادارانشان السالم بر جفای بنیباشی. و آنقدر امام حسن علیه

ی خنجر به صبر کرد، تا آن روزی که عمامه از سر حضرت برداشتند و به وسیله

 ران حضرت زخمی وارد کردند و به او گفتند: 

 [ . 6أشرکت کما أشرک أبوک من قبل ]

 تی. تو هم مثل پدرت مشرک هس

 السالم فرمود: آنگاه امام حسن علیه

 سرصبر حتی یعلم الصبر اننی 

 ء أمر من الصبر صبرت علی شی

کنم تا صبر بداند که من بر مصائبی تلخ و ناگوار که از )گیاه( صبر آنقدر صبر می

السالم هم در مقابل آن مصائب هم تلخ تر بود، صبر کردم. امام حسین علیه

اش وارد شد، صبر کرد، و دیگران را هم ان و یاران و خانوادهجانکاهی که بر ایش

فرمود؛ همچنان که در زیارت آن حضرت آمده که تشویق به صبر و بردباری می

فرشتگان آسمان از صبر حضرت تعجب کردند: و قد عجبت من صبرک مالئکة 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

ری و ی اهمیت صبرو بردبا[ . در قرآن مجید نیز آیات متعددی درباره5السموات ]

 شود: پاداش مؤمنان صابر آمده است، که به چند نمونه اکتفا می

 [ . 4. )انما یوفی الصابرون أجرهم بغیر حساب( ]1

 دارند. حساب دریافت میبه درستی که صابران اجر و پاداش خود را بی

 [ . 2. )اولئک یجزون الغرفة بما صبروا( ]2

داده  شان به آناندر برابر شکیبایی)صابران( کسانی هستند که درجات عالی بهشت 

 شود. می

[ ولی من امروز آنان را 8. )انی جزیتهم الیوم بما صبروا أنهم هم الفائزون( ]2

 ها پیروز و رستگارند. برای صبر و استقامتشان پاداش دادم، آن

[ . خداوند در برابر صبر و شکیبایی 1. )و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا( ]6

دهد. در نتیجه، از این های حریر بهشتی را به آنان پاداش میت و لباسآنان، بهش

نماییم و آن درس صبر و استقامت وصیت کوتاه، بزرگ ترین درس را استفاده می

ها و مصائب است، که اجر فراوان مادی و معنوی، و دنیایی و در مقابل گرفتاری

 آخرتی به همراه خواهد داشت. 

 ها و اطاعت از خدا و رسولش صبر در مقابل گرفتاری

شخصی به حضور رسول خدا صلی هللا علیه و آله آمد و عرض کرد: به من درسی 

 بیاموز. 

پیامبر صلی هللا علیه و آله فرمود: برو، ولی مراقب باش که خشم و غضب نکنی. 

ی خود رهسپار شد؛ آن شخص گفت: همین موعظه، مرا کافی است. به سوی خانه

خواهند بر سر اند و میمعی از بستگان او از خانه بیرون آمدهناگهان دید ج

الح اند، او نیز سموضوعی با گروه دیگری بجنگند. وقتی دید خویشانش مسلح شده

خود را برداشت و به خویشانش پیوسیت. در این وقت حساس، ناگهان سخن پیامبر 

اش را به اسلحهصلی هللا علیه و آله به یادش آمد که فرمود: غضب نکن. فورا 

آرام نزد گروه مقابل رفت و با زبان نرم و با مالیمت کناری انداخت، سپس آرام

اید؟ شما نزد من آیید تا با ای دیدهگفت: شما از قتل و مجروح کردن و نزاع چه فایده

صبر و حوصله مشکل را حل کنیم و هر چقدر مال و ثروت خواستید، من ضامن 

 شوم به شما بدهم. می

درنگ گفتند: ما سزاوارتر ها اثر نیک گذاشت که بیین سخن آرام، آن چنان در آنا

هستیم که این کار را بکنیم و پیشقدم در نابودی نزاع شویم. در نتیجه، نزاع خاتمه 

بینیم [ . به این ترتیب، می14پیدا کرد و جای خود را به صفا و آرامش داد ]
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کند و جای خود را و غضب را دور می مالیمت در سخن و صبر و شکیبایی، خشم

السالم است: شیطان، لشکری دهد. از سخنان امام صادق علیهبه صلح و صفا می

 [ . 11همچون غضب و زنان ندارد ]

 ختامه مسک 

السالم: أربعة من أخالق األنبیاء: البر، و السخاء، والصبر قال موالنا الصادق علیه

السالم فرمود: چهار چیز [ . امام صادق علیه12ن ]علی النائبة، و القیام بحق المؤم

 است که از روش و رفتار انبیای الهی است )مرام و شیوه آنان است( : 

 . نیکوکاری؛ 1

 . سخاوت و احسان به مردم؛ 2

 ها؛ . صبر و بردباری در مصائب و گرفتاری2

 . قیام به حق مؤمن و انجام آن. 6

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 . 26[ اثبات الهدی )احواالت امام باقر( ، ص 1]

 . 164[ آل عمران،2]

؛ کنز 54، ص 21؛ بحاراالنوار، ج 62، ص 2طالب، ج [ مناقب آل ابی2]

« ما أوذی احد مثل ما اوذیت فی هللا»، به لفظ 5818، ح 124، ص 2العمال، ج 

 اآلمال، احواالت پیامبر اسالم صلی هللا علیه و آله. ، منتهی

 . 12، ص 2[ ارشاد شیخ مفید، ج 6]

 . 264، ص 18؛ بحاراالنوار، ج 546[ المزار محمد بن المشهدی، ص 5]

 . 14[ زمر، 4]

 . 25[ فرقان، 2]

 . 11[ مؤمنون، 8]

 . 12[ انسان، 1]

 ، باب الغضب. 11، ح 246، ص 2[ کافی، ج 14]

النساء؛ سفینة البحار، ، باب فی قلة الصالح فی5، ح 515، ص 5[ کافی، ج 11]

 . 224، ص 2ج 

 . 241[ تحف العقول، ص 12]
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منبع: وصایا الصادقین )بررسی کوتاه و ساده درباره وصیتهای امام باقر(؛ محمود 

 . 1286اسانی؛ انتشارات خادم الرضا )ع( چاپ دوم شریعت زاده خر

 وصیت به جمعی از حج گزاران

 السالم لجماعة من شیعته وصیة االمام الباقر علیه

السالم و نحن جعفر محمد بن علی علیه[ قال: دخلنا علی أبی1عن جابر الجعفی ]

هللا، فقال جماعة بعد ما قضینا نسکنا، فودعناه و قلنا له: أوصنا یا ابن رسول 

السالم: لیعن قویکم ضعیفکم، و لیعطف غنیکم علی فقیرکم، و لینصح الرجل علیه

أخاه کنصیحته لنفسه، و اکثموا اسرارنا و ال تحملوا الناس علی أعناقنا، و انظورا 

أمرنا و ما جاءکم عنا؛ فان وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، و ان لم تجدوه موافقا 

األمر علیکم فیه فقفوا عنده و ردوه الینا حتی نشرح لکم من ذلک  فردوه، و ان اشتبه

ما شرح لنا، و اذا کنتم کما أوصینا کم لم تعدوا الی غیره؛ فمات منکم میت قبل أن 

یخرج قائمنا؛ کان شهیدا، و من أدرک منکم قائمنا فقتل معه؛ کان له أجر شهیدین، و 

 [ .2دا ]من قتل بین یدیه عدوا لنا له أجر عشرین شهی

بیت علیهم السالم، میان شیعیان و محبان اهلدر زمان حیات امامان معصوم علیهم

ی خدا، برای السالم چنین رسم بود که بعد از مراسم عظیم حج و زیارت خانه

فتند رزیارت مرقد منور حضرت رسول اکرم صلی هللا علیه و آله به مدینة النبی می

رسیدند و ضمن تجدید عهد و پیمان، م زمان میو بعد از آن هم محضر مبارک اما

السالم گروهی از کردند. در زمان امام باقر علیهتقاضای نصیحت و موعظه می

السالم ساکن کوفه به همراه جناب جابر جعفی )ره( بیت علیهمشیعیان و دوستان اهل

قر با السالم رسیدند و تقاضای وصیت نمودند. حضرت در امامخدمت امام باقر علیه

ر هایی فرمود که دها سفارشالسالم پاسخ این تقاضا، با کلماتی نورانی به آنعلیه

السالم بیت علیهمی اهلحقیقت سرمشقی است برای هر انسانی که خود را شیعه

داند، و اگر همه در این مسیر صحیح قرار بگیرند و به وظایف خود عمل می

سمت و سوی این مکتب حیات بخش نمایند، موجب سوق دادن سایر افراد به 

 خواهند شد. 

 ها فرمود: السالم خطاب به آنامام باقر علیه

 ی قدرتمندان وظیفه دارند به ضعیفان کمک کنند. .همه1

 . اغنیا باید به فقرا و تهیدستان رسیدگی نمایند. 2

د، نالسالم باید یکی باشند و همدیگر را نصیحت کنبیت علیهمی پیروان اهل. همه2
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ی بزرگ ازمنکر است، پس باید به این دو وظیفهمعروف و نهیکه همان امربه

 الهی عمل نمایند. 

های بارز ایمان است، پس بر مؤمن . حفظ شوون و کتمان اسرار، یکی از نشانه6

 است که مراعات آبروی مردم را بنماید. 

امر و نواهی آن السالم باید پایبند به اوبیت علیهم. شیعیان و پیروان اهل5

 بزرگواران باشند. 

السالم نقل شده، چنانچه موافق با قرآن است، آن . آنچه از امامان معصوم علیهم4

را بپذیرند و به کار بندند، و اال آن را رد کنند، و اگر آن را درک نکردند، از 

  فرماید:خاندان پیامبر سؤال نمایند که جواب کافی و شافی خواهند داد. قرآن می

 [ . 2)فسرلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون( ]

 دانید، از آگاهان )محمد و آل محمد( بپرسید. اگر نمی

سی کنیم، و اگر ک. اگر به این وصیت نورانی عمل نماییم، نیازی ه کسی پیدا نمی2

بیت )عج( از دار دنیا برود، ها است، قبل از ظهور قائم اهلکه عامل به این سفارش

 شود. سوب میشهید مح

بیت به این وصیت عمل نماید و قائم آل محمد را هم .اگر کسی از دوستان اهل8

درک کند و با او باشد و کشته شود، اجر دو شهید را دارد، و چنانچه یکی از 

 بیت را به قتل برساند، اجر و ثواب بیست شهید را دارد. دشمنان اهل

ها م را قبول دارند، باید به این فرمایشالسالبیت علیهم. افرادی که والیت اهل1

عمل کنند، تا خیر دنیا و آخرت را ببینند، و اگر والیت را نپذیرند، مانند معاویه و 

 امثال او در گمراهی خواهند ماند. 

 سال دهم هجرت، پس از آن که جبرئیل نازل شد و این آیه را آورد: 

لم تفعل فما بلغت رسالته و هللا )یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان 

[ . ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو )در حق 6یعصمک من الناس( ]

السالم( نازل گردیده، کامال به مردم برسان، و اگر ابالغ نکنی، رسالت او علی علیه

ای. و خداوند تو را از )خطرات( مردم نگاه خواهد داشت. پیامبر اسام را انجام نداده

صلی هللا علیه و اله به فرمان الهی در صحرای سوزان و در کنار غدیر خم، 

ها هزار نفر جمعیت مسلمان، به مقام السالم را در برابر دهحضرت علی علیه

ای از منافقین از این کار، سخت ناراحت شدند. خالفت منصوب نمود، که عده

ن شعبه و دست دیگر را ی مغیرة بمعاویه در حالی که یک دست خود را روی شانه

ی ابوموسی اشعری گذاشته بود، با تکبر مخصوصی، خرامان خرامان روی شانه
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آن  کنیم ونزد بستگانش آمد و گفت: ما هرگز اعتراف به والیت و خالفت علی نمی

السالم پس از نقل مطلب فوق در مورد معاویه فرمود: پذیریم. امام باقر علیهرا نمی

ی قیامه( در مورد معاویه نازل شده است: سوره 25تا  21یات این آیات قرآنی )آ

اولی لک  -ثم ذهب الی اهله یتمطی  -و لکن کذب و تولی  -)فال صدق و ال صلی 

[ . پس او نه تصدیق کرد و نه نماز خواند، بلکه 5ثم اولی لک فاولی( ] -فرولی 

وام و خویشانش تکذیب کرد و )از حق( روی گرداند، آنگاه متکبرانه به سوی اق

رفت. وای و هالکت بر تو )ای معاویه( سپس وای و هالکت بر تو )هم در دنیا و 

ی هم در آخرت( . باید توجه داشت که آیات فوق در مکه نازل شده و طبق گفته

بعضی از مفسران، در مورد ابوجهل است، ولی تطبیق آن با معاویه، از باب تعیین 

 باشد. های آیات فوق مییکی از مصداق

 ختامه مسک 

السالم: قواعد االسالم سبعة: فرولها العقل و علیها بنی الصبر، قال امیرالمؤمنین علیه

و الثانیه صون العرض و صدق اللهجه، و الثالثه تالوة القرآن علی جهته، و الرابعه 

الحب فی هللا و البغض فی هللا، و الخامسه حق آل محمد صلی هللا علیه و آله و 

والیتهم، و السادسة حق االخوان و المحاماة علیهم، و السابعه مجاورة الناس  معرفة

های اسالم هفت السالم فرمود: پایه[ . حضرت امیرالمؤمین علی علیه4بالحسنی ]

چیز است: اول عقل و بر آن صبر استوار شده است؛ دوم راستگویی و درستی؛ 

ای خدا و دشمنی برای خدا؛ سوم تالوت قرآن )بدون تغییر( ؛ چهارم دوستی بر

پنجم )مراعات( حقوق آل محمد صلی هللا علیه و آله و معرفت به والیت و فضایل و 

مناقب آنان؛ ششم )مراعات( حقوق برادران دینی و حمایت از آنان؛ هفتم نیکی با 

 مردم و حسن خلق با آنان. 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 [ ر.ک: وصیت چهاردهم. 1]

، ح 222، ص 2؛ اصول کافی، ج 2، ح 1[ أمالی شیخ طوسی )ره( ، مجلس 2]

6 . 

 . 62[ نحل، 2]

 . 42[ مائده، 6]

 . 212، ص 2؛ تفسیر القمی، ج 641، ص 6[ تفسیر برهان، ج 5]
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 . 641ص  2؛ تفسیر المعین 114[ تحف العقول، ص 4]

منبع: وصایا الصادقین )بررسی کوتاه و ساده درباره وصیتهای امام باقر(؛ محمود 

 . 1286شریعت زاده خراسانی؛ انتشارات خادم الرضا )ع( چاپ دوم 

 ه

 هدیه به شاعر از خزینه خالی

زرگان به نقل از جابر جعفی حکایت مرحوم شیخ مفید، طبری و برخی دیگر از ب

 کنند: 

روزی به محضر شریف امام محمد باقر علیه السالم شرفیاب شدم، و اظهار داشتم: 

موالیم! من بسیار تنگ دست و محتاج شده ام؛ از شما خواهش می کنم، مقداری 

 پول جهت ترمین هزینه زندگی ام به من عنایت فرمائید؟ امام علیه السالم فرمود: ای

ه ک -جابر! در حال حاضر، چیزی نزد ما نیست که به تو کمک دهیم. در همین بین 

کمیت شاعر وارد شد و چند بیت شعر در مدح و عظمت  -مشغول صحبت بودیم 

اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم فرمود و چون اشعار او پایان یافت، 

آن جا وجود دارد، آن  حضرت به غالم خود فرمود: وارد آن اتاق شو، کیسه ای در

در حالی که  -را بیاور و تحویل کمیت شاعر بده. غالم رفت و پس از لحظه ای 

بازگشت، و آن کیسه را جلوی کمیت شاعر نهاد.  -کیسه ای در دست گرفته بود 

سپس کمیت به حضرت عرضه داشت: سرورم! اگر اجازه فرمائی، قصیده دیگری 

 نیز بخوانم؟ 

رمود: مانعی نیست، چنانچه مایل هستی، بخوان؛ سپس کمیت امام علیه السالم ف

قصیده ای دیگر در مدح ائمه علیهم السالم خواند، و پس از پایان اشعار، حضرت 

به غالم خود فرمود: داخل همان اتاق برو، کیسه ای دیگر آن جا هست، آن را برای 

 کمیت شاعر بیاور؛ و غالم نیز اجابت کرد. 

 ه خواست تا اشعار دیگری را بخواند. بار دیگر کمیت اجاز

 و حضرت اجازه فرمود و سپس فرمود تا کیسه ای دیگر تحویل کمیت گردد. 

در این هنگام کمیت شاعر خطاب به حضرت کرد و اظهار داشت: یا بن رسول 

هللا! به خدا سوگند، من برای گرفتن هدیه و پول، این اشعار را نخواندم و غرض 

ع دنیا نبود؛ بلکه برای خوشنودی حضرت رسول و رضایت من کسب اموال و متا

 پروردگار این اشعار را سروده ام. 
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آن گاه امام علیه السالم برای او دعا کرد و به غالم خود فرمود: این کیسه ها را 

 بازگردان و سر جایش بگذار، غالم آن ها را برداشت و در جای اولش قرار داد. 

ن صحنه ای، با خود گفتم: هنگامی که من مشکالت جابر افزود: من با دیدن چنی

خود را برای حضرت توضیح دادم و تقاضای کمک کردم به من فرمود: چیزی 

نزد ما نیست؛ لکن برای کمیت شاعر، که چند شعری را سروده است، سه کیسه 

 معادل سی هزار درهم، اهداء می نماید. 

ی کرد و رفت، سپس حضرت در همین افکار بودم که کمیت بلند شد و خداحافظ

 فرمود: ای جابر! بلند شو و برو داخل همان اتاق و هر چه آن جا بود، بیاور. 

هنگامی که داخل اتاق رفتم هر چه بررسی کردم، چیزی نیافتم و اثری از کیسه ها 

 نبود، بازگشتم و به امام علیه السالم خبر دادم که چیزی پیدا نکردم. 

از تو چیزی را پنهان نمی کنیم و سپس دست مرا  حضرت فرمود: ای جابر! ما

گرفت و همراه حضرت وارد همان اتاق شدم، وقتی داخل اتاق شدیم، حضرت با 

 پای مبارک خود بر زمین زد و مقدار زیادی طال نمایان گشت. 

پس از آن فرمود: ای جابر! آنچه می بینی و مشاهده می کنی برای دیگران بازگو 

 هر جهت مورد اعتماد باشند.  نکن؛ مگر آن که از

و سپس افزود: روزی جبرئیل علیه السالم نزد جدم رسول خدا صلی هللا علیه و آله 

آمد و تمام گنج های زمین و ذخایر آن را بر جدم عرضه داشت، بدون آن که 

 کمترین چیزی از مقام و موقعیت حضرتش کاسته شود. 

 و آن ذخایر و گنج ها را رد نمود.  ولی او نپذیرفت و تواضع و قناعت را برگزید

و ما اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم چنین هستیم؛ و شیعیان و دوستان ما 

 [ . 1نیز باید چنین باشند.]

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 

، دالئل 5، ح 215، بصائرالدرجات: ص 221[ اختصاص شیخ مفید: ص 1]

 . 151، ح 226االمامة: ص 

 منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقر؛ عبدهللا صالحی.

 هدیه الهی
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دنیا ن الان هللا یتعهد عبده المؤمن بالبالء کما یتعهد الغائب أهله بالهدیة و یحمیه ع

 [ . 1کما یحمی الطبیب المریض. ]

دهد، همان گمان خداوند بنده مؤمن خود را با بال و سختی مورد لطف قرار میبی

دهد، و او را از اش را مورد لطف قرار میگونه که مسافر با فرستادن هدیه خانواده

اک دهد، همان گونه که پزشک بیمار را ]از خور]دلبستگی به[ دنیا پرهیز می

 دهد. نامناسب[ پرهیز می

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 . 244[ تحف العقول، ص 1]

 هم سخن پرندگان

ت السالم حرکراه باقر العلوم علیهگوید در سفر حج به همجابر بن یزید جعفی می

می کردیم، که در بیابان پرنده ی قمری بر روی محمل حضرت نشست. من 

خواستم آن را دور کنم حضرت به من هشدار داد که وی به ما پناه آورده است. من 

گوید در این کوه ها مدت سه عرض کردم حاجت وی چیست، امام فرمودند وی می

بلعد. های مرا میآید و جوجهکنم. هر سال ماری میی میگذارسال است که جوجه

هایش کم کند، آن خواهد که دعا کنم تا خدای سبحان شر مار را از جوجهاز من می

 گاه امام دعا نمود و از شر وی در امان شدند. 

کند که به راه خود ادامه دادیم تا این که امام از شتر خویش پیاده همچنین اضافه می

کنار جاده رفت. در کنار رملستانی قرار گرفت. در حالی که رملها را کنار  شد، به

گردان، در خواند. خدایا برای ما آب فراهم ساز و ما را پاکزد این دعا را میمی

این هنگام سنگ سفیدی پدیدار شد، امام آن را از جا کند، از جای سنگ آب سفید و 

ما از آن آب نوشیدیم. آن گاه در کنار زاللی جوشش نمود. از آن آب وضو گرفت و 

درخت خرمای خشک قرار گرفت. به درخت رو کرد و فرمود از آن چه خدا در 

تو خلق نموده به ما اطعام کن، درخت خشک خرما آورد و ما از آن تناول نمودیم. 

[1 . ] 

السالم هنگامی که صدای صیحه پرندگان را شنید به همچنین باقر العلوم علیه

فرماید، گوید، خیر. حضرت میگویند، وی میفهمی چه میزه فرمود، آیا میابوحم

[ این همان حقیقتی 2خواهند. ]کنند و از خدا روزی خویش را میتسبیح خدا می
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دارد، که آنان هم سخن پرندگان هستند؛ نطق آنان را است که امام از آن پرده برمی

نمونه هایی از توانمندی تکوینی عترت  [ این ها2فهمند، انا علمنا منطق الطیر ]می

 نماید. باشد، که باذن هللا در نظام هستی تصرف میمی

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 

 . 268، ص 64[ بحار، ج 1]

 . 244، ص 6[ مناقب، ج 2]

 . 216، ص 64[ همان، بحار، ج 2]

 .1285منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب هللا احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 همسران و فرزندان امام باقر

 السالم از دو همسر خود، پنج پسر و دو دختر داشت. امام باقر علیه

ود. بکر بروه، دختر قاسم بن محمد بن ابیفالسالم امیکی از همسران امام باقر علیه

به  -بکر است ی جدش، محمد بن ابیکه عمه -فروه، نامش را از خواهر ابوبکر ام

 یادگار داشت. 

فروه، فرزند ابوقحافه و خواهر ابوبکر، دختری کور بود. ابوبکر خواهرش را به ام

امام مجتبی  قاتل -عقد اشعث بن قیس درآورد و محمد، عبدالرحمن و جعده 

دختر قاسم بن  -فروه اند. خداوند از امفروهفرزندان اشعث از همین ام -السالم علیه

 السالم عنایت فرمود: دو پسر به امام باقر علیه -بکر محمد بن ابی

 . ابوعبدهللا جعفر بن محمد الصادق. 1

 . عبدهللا بن محمد. 2

حکیم، دختر اسد بن مغیره ثقفی است. مالسالم ایکی دیگر از همسران امام باقر علیه

 باشد که عبارتند از: السالم میاین بانو مادر فرزندان دیگر امام علیه

. 5. زینب بنت محمد 6. علی بن محمد 2. عبیدهللا بن محمد 2. ابراهیم بن محمد 1

السالم [ . بر اساس تحقیق علمای انساب، نسل امام باقر علیه1سلمه بنت محمد]ام

م السالم عقیالسالم است، گویا فرزندان دیگر امام علیهصر به امام صادق علیهمنح

 اند. بوده

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 
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 پی نوشت ها: 

باشد. یعنی ولد میسلمه، اماند که مادران علی و زینب و ام[ برخی بر این عقیده1]

 سلمه از مادری دیگر به دنیا آمده است. علی و زینب از یک مادر و ام

 همیاری درمبارزه با دشمن مشترک

های گذشته یادآور شدیم، امام باقر )ع( شیعیان را از یاری چنان که در بخش

و از سویی اصوال منکران والیت را افرادی  کرد،رساندن به حکام ناصالح منع می

فرمود: رسول خدا دانست که در معرض ضاللت و گمراهی قرار دارند و میمی

خواهد زندگی و مرگش چون زندگی و مرگ من )ص( فرموده است: کسی که می

طالب و اوصیای پس از او را در جهت حق و هدایت باشد... پس باید علی بن ابی

ری بر گزیند و دوست بدارد؛ زیرا ایشان کسی را به گمراهی به والیت و رهب

[ . با وجود چنین بینشی، ما 1سازند. ]کشند و از طریق هدایت منحرف نمینمی

ای که معتقد به امامت معصومین ی اسالمی، حتی جامعهشاهد آنیم که هرگاه جامعه

ن خود اجازه )ع( نبوده است در معرض هجوم دشمن قرار گرفته، امام به پیروا

ها بشتابند و در مواردی، خود آن حضرت شخصا در داده است که به یاری آن

داده است تا علیه دشمنان اسالم مبارزه کنند؛ امور حکومتی به حکام رهنمود می

زیرا دشمنان اسالم، تنها دشمن یک گروه از آنان نیستند، بلکه هدف آنان از میان 

ی مذاهب )ص( است. از این رو، دشمن همهبردن آثار وحی و رسالت پیامبر 

آیند و به حکم عقل باید نیروها را علیه دشمن مشترک به کار اسالمی به شمار می

 گرفت. 

شخصی به نام هند سراج در آغاز معتقد به والیت ائمه )ع( نبود، ولی بعدها در 

به  ی اهل والیت قرار گرفت. شغل این فرد، اسلحه فروشی بود و از شهریزمره

برد و کرد. از جلمه شهرهایی که به آنجا سالح میشهر دیگر تجارت اسلحه می

فروخت، شام بود که از زمان حکومت معاویه، مردم این شهر با اهل بیت می

رسول هللا، یعنی امیرالمؤمنین و فرزندان وی، عداوت داشتند. و از مخالفان والیت 

ی حمل سالح به این یت، دربارهشدند. هند سراج پس از پذیرش والشناخته می

گوید: من از دیر زمان کارم فروش منطقه از امام باقر )ع( کسب تکلیف کرده، می

اسلحه به اهل شام بوده است، ولی از زمانی که خداوند والیت شما را به من 

ام و فروش اسلحه به کسانی که با شما سر شناسانده از این کار خودداری کرده

ی من کار درستی نیست. امام باقر )ع( فرمود: سالحهایت به عقیدهدشمنی دارند، 
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را به جانب شام ببر و به آنان بفروش و در اختیار آنان قرار بده؛ زیرا خداوند به 

سازد. بلی! را دفع می -یعنی رومیان  -ی همین شامیان، دشمنان ما و ایشان وسیله

آن شرایط نباید به دشمنان ما هرگاه میان ما و شامیان، جنگی درگیر شود، در 

 [ . 2سالح فروخت و نباید یاریشان داد... ]

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

سره ان یحیی حیاتی و یموت میتتی.. [ الباقر )ع(: قال رسول هللا )ص(: من 1]

طالب و اوصیاءه من بعده، فانهم ال یدخلونکم فی باب ضالل، و فلیتول علی بن ابی

 . 4، حدیث 241/  1ال یخرجونکم من باب هدی... اصول کافی 

[ قلت ألبی جعفر )ع(: اصلحک هللا انی کنت احمل السالح الی اهل الشام فابیعه 2]

هللا هذا االمر ضقت بذلک و قلت: ال احمل الی اعداء هللا، فقال منهم فلما ان عرفنی 

و بعهم: فاذا کانت  -یعنی الروم  -)ع(: احمل الیهم فان هللا یدفع بهم عدونا و عدوکم 

 . 112/  5الحرب بیننا فال تحملوا... فروع کافی 

ضوی منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس ر

 . 1225چاپ دوم 

 هاهشدار به برخی خلفا درباره کجروی

های وی را چنین امیه، کجرویامام باقر )ع( در نامه به یکی از خلفای بنی

 برشمرده است: 

ی اسالمی ضایع شده و و از جمله کارهای نادرست، این است که جهاد در جامعه

که خداوند آن را بر ارزش و کاربرد اصلی خود را از دست داده است. جهادی 

ی به جهاد را بر سایر نیکوکاران و سایر اعمال برتری بخشیده و عمل کننده

عبادتگران رجحان داده، و ایشان را از درجات عالیتر و مغفرت و رحمت بیشتری 

ی جوامع طلوع مند گردانیده است؛ زیرا در پرتو جهاد است که دین در پهنهبهره

شوند، و خداوند جهاد است که دشمنان دین تار و مار می ی همینکند و به وسیلهمی

ی همین ارزش، جان و مال مؤمنان را خریده و به ایشان بهشت بخشیده در سایه

 ای همراه با رستگاری و موفقیت! است، معامله

خداوند در مسیر جهاد با مؤمنان شرط کرده است که حدود و قوانین الهی را 

 رعایت کنند. 
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این است که در پرتو جهاد مردم را از اطاعت خلق بازدارند و به اولین شرط 

ها را از عبادت مخلوق به عبادت خالق سوق دهند، اطاعت خدا دعوت کنند، و ملت

 و از والیت و رهبری غیر خدا به والیت و رهبری و محبت خدا رهنمون شوند. 

ی( امتناع کافرانی که از پرداخت جزیه )و به رسمیت شناختن حکومت اسالم

 ی آنان اسیر خواهند شد. شوند و خانوادهورزند کشته می

باید توجه داشت که جهاد برای این نیست که مردم را از اطاعت یک بنده به 

ی حاکمیت اسالم، ای دیگر همانند او، وا دارند! هرگاه کافران در دایرهاطاعت بنده

سته ند، و نباید پیمانی که با آنان بجزیه را بپذیرند، نباید مورد تعدی و ظلم قرار گیر

 شود، شکسته شود. می

ها شود، باید پایینتر از توان و طاقت آنجزیه و مالیاتی که برای این گروه تعیین می

 آید، از آنو فروتر از قدرتشان باشد. اموال و غنایمی که در پرتو جهاد به دست می

لویت و مالکیت ندارند. اگر در ی مسلمانان است و گروه خاصی نسبت به آن اوهمه

راستای جهاد، کارزاری صورت گرفت و اسیری به دست آمد، باید در مسایل 

ی هر یک به روش پیامبر )ص( و قانون دینی آن عمل کرد. )سوگمندانه دیده ویژه

گیرد و( نابینا و افلیج مورد شود که این رهنمودهای دینی مورد توجه قرار نمیمی

گیرند، با این که امکانات جهاد در اختیار ندارند و خداوند ایشان را تکلیف قرار می

ای معذور دانسته است! از سوی دیگر، همانان که توان جهاد دارند، نیز به گونه

گیرند! در گذشته، مردم مصر با تحت تکالیف طاقت فرسا و دشوار قرار می

پرداختند، د، به نبرد میآمدند و یا همجوار آنان بودندشمنانی که به سراغشان می

شد. )این گونه نبود که ولی در اعزام نیروها به جنگ، میانشان عادالنه رفتار می

ای همیشه در آسایش و رفاه پشت جبهه بسر گروهی هماره در جنگ باشند و عده

های بایسته از میان رفته است! ها و شیوهی آن ارزشبرند!( دریغا! که امروزه همه

 اند! طبقه خالصه شدهمردم در دو 

کسانی که خود موظف به جهادند و باید جان و مال خود را با خدا سودا کنند!  -1

 گیرند. ولی در این راه اجیر دیگران شده، برای رفتن به جهاد مزد می

شوند تا گروهی که بر اساس حکم الهی معذور از جهادند، ولی تکلیف می -2

 ض خود، به جهاد بفرستند.کسانی را اجیر کرده، آنان را عو

 اند. حج از میان رفته و ضایع گشته است و مردم تهیدست شده

 ترین منحرفان است. ها را پدید آورده، به راستی منحرفکسی که این کژی

ی اسالمی ی صحیح آن برپا دارد و آن را به جامعهو آن کس که جهاد را به گونه

 راه حق خواهد بود.  بازگرداند، براستی استوارترین مردم در
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 [ . 1گذرد، خطایی است بزرگ! ]هان! آنچه اکنون بر جهاد می

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

امیة: و من ذلک ما ضیع ی بعض خلفاء بنی[ کتب ابوجعفر )ع( فی رسالة ال1]

الجهاد الذی فضله هللا عزوجل علی االعمال و فضل عامله علی العمال تفضیال فی 

الدرجات و المغفرة و الرحمة النه ظهر به الدین و به یدفع عن الدین و به اشتری هللا 

 فیه حفظ من المؤمنین انفسهم و اموالهم بالجنة بیعا مفلحا منجحا، اشترط علیهم

الحدود و اول ذلک الدعاء الی طاعة هللا عزوجل من طاعة العباد و الی عبادة هللا 

من عبادة العباد و الی والیة هللا من والیة العباد، فمن من دعی الی الجزیة فربی قتل 

و سبی اهله و لیس الدعاء من طاعة عبد الی طاعة عبد مثله و من أقر بالجزیة لم 

ة ء للمسلمین عامة غیر خاصخفر ذمته و کلف دون طاقته و کان الفییتعد علیه و لم ت

و ان کان قتال و سبی سیر فی ذلک بسیرته و عمل فی ذلک بسنته من الدین ثم کلف 

األعمی و األعرج الذین ال یجدون ما ینفقون علی الجهاد بعد عذر هللا عزوجل ایاهم 

اهل مصر یقاتلون من یلیه یعدل و یکلف الذین یطیقون ما ال یطقون و انما کانوا 

بینهم فی البعوث، فذهب ذلک کله حتی عاد الناس رجلین اجیر مؤتجر بعد بیع هللا و 

مسترجر احبه غارم و بعد عذر هللا. و ذهب الحج فضیع و افتقر الناس فمن اعوج 

ممن عوج هذا و من اقوم ممن اقام هذا. فرد الجهاد علی العباد و زاد الجهاد علی 

 . 6؛ کتاب الجهاد، حدیث 2/  5اد، ان ذلک خطر عظیم. فروع کافی العب

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 هشام بن عبدالملک

ه در حالی  145با مرگ یزید بن عبدالملک برادرش هشام بن عبدالملک در سال 

سال  11گذشت بر مسند خالفت نشست. فرمانروایی او سال از عمر او می 28که 

[ . 1ه مرگش فرا رسید. ] 125ماه به طول انجامید و سرانجام در سال  2و 

ی دوران استبداد و تواند ترسیم کنندهطوالنی بودن مدت حکومت هشام خود می

ی او و همدستان امویش صورت ژرفای فجایعی باشد که در این دوره به وسیله

های فاسد و غیر الهی، هر چه بیشتر تداوم یابد، سلطه و ه است؛ زیرا حکومتگرفت

کند. او مردی خشن، درشتخو و مال تری پیدا میجباریتشان بر خلق، ابعاد گسترده

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

عاطفگی او بیش از هر خصلتش [ بخل، ستمگری، سخت دلی و بی2اندوز بود. ]

 [ . 2نمود. ]رخ می

 امام باقر :عداوت هشام بن عبدالملک با 

با هشام بن  -برادر امام باقر )ع(  -در یکی از برخوردهایی که میان زید بن علی 

 عبدالملک رخ داد، هشام از موضع کبر و غرور گفت: برادرت بقره چه کرد؟! 

ای با رسول خدا )ص( مخالفت کردی، زیرا زید بن علی به او پاسخ داد: بد گونه

اب انتخ -محمد بن علی  -کرم )ص( برای برادرم لقب باقر لقبی است که پیامبر ا

تردید تو در قیامت هم با پیامبر نامی! بیکرده است، ولی تو وی را )بقره( می

[ . شاید در 6شود و تو در آتش! ]اختالف خواهی داشت، او به بهشت وارد می

 یکی از نخستین برخوردهای هشام با امام باقر )ع( بود که وی در صدد برآمد تا

بست بکشاند، و از این طریق، مقام علمی آن ی طرح سؤال به بنامام را به وسیله

 حضرت را مخدوش ساخته و آتش کینه و حسد خود را قدری فرو نشاند. 

سالم  -هشام برای مراسم حج به مکه آمده بود، و در حالی که بر دست خدمتکارش 

ام باقر )ع( را دیده بود و تکیه داشت، وارد مسجدالحرام شد. سالم که قبال ام -

دانست که هشام نسبت به آن حضرت حساسیت و عناد دارد، با شناخت و نیز میمی

دیدن امام باقر )ع( رو به هشام کرد و گفت: آن شخص محمد بن علی است. هشام 

؟ گیرندی اویند و از او خط میپرسید: این همان شخصی است که مردم عراق شیفته

ن شخص هموست. هشام گفت: پس هم اکنون نزد او برو و بگو سالم گفت: آری ای

پرسد: هنگامی که مردم در روز قیامت هشام بن عبدالملک، پیشوای مؤمنان! می

آشامند تا کار حسابرسی آنان خورند و میآیند، چه میشوند و گرد میمحشور می

او فرمود: در  تمام شود؟ سالم نزد امام آمد و سؤالش را مطرح کرد. امام در پاسخ

ها در آن جاری است و مردم از آن ای است و آبآن روز زمین چون قرص پاکیزه

 آشامند. سالم نزد هشام بازگشت و سخن امام را بازگو کرد. خورند و میمی

هشام با شنیدن این پاسخ، گویی راهی تازه برای غلبه بر امام یافته باشد لذا گفت: 

ها و مشکالت روز قیامت مجال خواهد داد که دشواریاکنون باز گرد و بپرس: آیا 

کسی به خوردن و آشامیدن بپردازد! امام باقر )ع( در پاسخ او فرمود: مشکالت 

ها از آب و غذای خود غافل شوند؛ چه مشکالت اهل شود انسانقیامت باعث نمی

 ی محشر است، ولی با ایندوزخ به مراتب بیشتر از درد و رنج مردم در صحنه

های جهنم نیاز نیستند و درد و رنج آتش و شکنجهحال، دوزخیان از آب و غذا بی

شود که رنج گرسنگی و تشنگی را فراموش کنند، و بدین جهت خداوند باعث نمی

گویند: کنند و میدر قرآن بیان کرده است که دوزخیان به اهل بهشت التماس می
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ها یا آنچه خدا به شما [ یعنی؛ از آب5] «افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم هللا»

روزی کرده است، مقداری هم به ما ببخشید. هشام با شنیدن این پاسخ دیگر ساکت 

 [ . 4شد و نتوانست هدفش را دنبال کند ]

 های عداوت: ریشه

باشد، این است که آنچه در زندگی امام باقر )ع( و نیز سایر ائمه شایان توجه می

های ر شخصیت و منش آنان وجود داشته، که معموال حکومتهایی دچه ویژگی

اند؛ زیرا اگر ائمه اهل دخالت در مسایل سیاسی و شدهجور متعرض ایشان می

اجتماعی نبودند و به استناد لزوم تقیه، از امر به معروف و نهی از منکر و نشر 

حاکمان  یای برای مخالفت و کینهشک زمینهگزیدند، بیمعارف دینی دوری می

 آمد. جور علیه ایشان پدید نمی

های این رویارویی را در شخصیت ممتاز و محوریت اجتماعی بنابراین، باید ریشه

های سیاسی آنان جست؛ زیرا این عوامل، هنگامی که دست به دست و بینش

شود. شخصیت ممتاز علمی و یکدیگر دهند، موجب احساس خطر حاکمان می

فاقد بینش خاص سیاسی باشد و نسبت به حکومت جور  اجتماعی، تا زمانی که

شود، و در صورتی که شخص منتقد نقدی نداشته باشد، مورد تعرض واقع نمی

سیاسی باشد ولی در جامعه کسی به آرای وی اهمیت ندهد، یا حکومت او را به 

نماید که کند، ولی تاریخ مینهد و یا به راحتی وی را سر به نیست میخود وا می

اند، نه ایشان را به ی معصومین هیچ یک از این دو شیوه را نپیمودهخلفا با ائمه

اند به راحتی ایشان را از میان بردارند، بلکه اند و نه توانستهحال خود واگذاشته

ی خود اند و برای عملی ساختن اندیشههماره مترصد از میان بردن آنان بوده

اند! به هر حال، گواه آنچه آوردیم پرداختهی میکشها به تدبیر و حیله و نقشهمدت

ای است که امام باقر )ع( در مکه برای مسلمانان ایراد کرده است. امام خطبه

 فرماید: صادق )ع( می

ها که هشام بن عبدالملک برای انجام مراسم حج به مکه آمده بود، در یکی از سال

ر امام باقر )ع( برای مردم امام باقر )ع( نیز در مکه حضور داشت. در آن سف

سخنرانی کرد و از جمله سخنان آن حضرت چنین بود: سپاس مخصوص خداوندی 

را به  -خاندان نبوت  -است که محمد )ص( را به پیامبری مبعوث کرد و ما 

ی او کرامت بخشید. ما برگزیدگان خدا بر خلق اوییم و انتخاب شده از میان وسیله

باشیم. پس آن کس که از ما پیروی کند، فای الهی میبندگان وی هستیم و ما خل

سعادتمند است و کسی که ما را دشمن بدارد و با ما مخالفت کند، شقی و نگونبخت 

ی خشم شدید او را فراهم آورد، خواهد بود. این سخنان به هشام گزارش شد و زمینه
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نی که به اما در چنان شرایطی صالح ندید که متعرض امام باقر )ع( شود. زما

ی نامه از کارگزار خویش در دمشق بازگشت و ما هم به مدینه بازگشتیم، به وسیله

 السالم( را به دمشق بفرستد. مدینه خواست تا من و پدرم )محمد بن علی علیه

داد که نزد او برویم. تا این زمانی که وارد دمشق شدیم هشام تا سه روز اجازه نمی

ی ورود ی ورود داد. وقتی که ما در آستانهما اجازهکه سرانجام، روز چهارم به 

به اطرافیانش دستور داده بود تا پس  -که نفرین خدا بر او باد  -قرار داشتیم، هشام 

 از او، هر یک به امام باقر )ع( ناسزا بگویند و وی را سرزنش کنند! 

داشته  امام باقر )ع( وارد محفل هشام شد، و بدون این که توجه خاصی به هشام

ی اهل ای عام که شامل همهای برای او قایل شود، در جملهباشد و احترام ویژه

شد گفت: السالم علیکم، سپس بدون اجازه خواست از هشام، در مکان مجلس می

 مناسب بر زمین نشست. 

ای که به خلفا نمود؛ زیرا اوال به شخص او سالم ویژههشام به شدت خشمگین می

ه نشد، و ثانیا امام باقر )ع( برای نشستن از او اجازه نخواست! شد، دادداده می

هشام گفت: ای محمد بن علی! همواره یک نفر از شما خاندان، وحدت مسلمانان را 

خواند و از روی سفاهت و شکند و مردم را به سوی خود فرا میشکسته و می

 جهل، گمان دارد که امام است. 

او ساکت شد، یکایک مجلسیان او، سخنان  هشام شروع به سرزنش کرد و چون

آمیز و نیش آلود او را پی گرفتند. چون سخنانشان پایان یافت، امام باقر از توهین

مکانی که نشسته بود برخاست و ایستاده چنین سخن گفت: ای مردم به کدامین سو 

 ی مابرند! خداوند نسل پیشین شما را به وسیلهروید! و شما را به کجا میمی

ی ما راه یابند. اگر شما ی شما نیز باید به وسیلههای آیندهخاندان هدایت کرد و نسل

پادشاهی زودگذر دنیا را دارید، ما در آینده فرمانروایی خواهیم داشت. پس از 

فرمانروایی ما، هیچ حاکمیتی و پادشاهی نیست؛ زیرا ما اهل فرجامیم و خداوند 

 . «والعاقبة للمتقین»فرموده است: 

سخن که بدین جا انجامید، هشام دستور داد تا پدرم امام باقر را به زندان ببرند و 

محبوس سازند. اما امام در زندان ساکت نبود و زندانیان را مورد انذار و بیدار 

ای که گذاشت، به گونهباش قرار داده، مطالب بایسته را با ایشان در میان می

 همگان به او دلبسته شدند. 

 نبان از این جریان بر آشفت و وقایع را به هشام گزارش کرد. زندا

 هشام دستور داد تا امام را از زندان رها سازند و نزد او بفرستند. 

فرماید: در این ماجرا من همراه پدرم وارد دربار هشام شدیم، امام صادق )ع( می
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 ند. او بر تخت نشسته بود و درباریان و ارتشیانش با سالح ایستاده بود

تابلو هدف را در برابر جمع نصب کرده و بزرگان قوم مشغول هدف گیری و 

 تیراندازی بودند. 

کرد و من پشت سر در حالی که پدرم جلوتر حرکت می -با ورود ما به آن جمع 

نگاه هشام به پدرم افتاد و گفت: ای محمد! تو هم با بزرگان قوم من  -وی بودم 

 کن.  وارد مسابقه شو و تیراندازی

امام باقر فرمود: من دیگر سنم از این کارها گذشته است، اگر صالح بدانی من 

 معاف باشم. 

هشام گفت: به حق کسی که ما را با دینش عزت بخشید و محمد )ص( را مبعوث 

امیه اشاره کرد تا کرد تو را معاف نخواهم داشت. سپس به یکی از بزرگان بنی

 کمانش را به پدرم بدهد. 

ی کمان نهاد و نشانه گرفت و رها کرد، تیر در کمان را گرفت. تیری در چلهپدرم 

ی وسط هدف نشست، پدرم تیر دوم را نشانه گرفت، تیر دوم در وسط تیر اول نقطه

فرود آمد و همین طور تا نه تیر...! هشام بشدت مضطرب شده بود و قرار نداشت 

که سنت  گفتیای ابوجعفر! تو میتوانست خویشتنداری کند. تا این که گفت: و نمی

از این کارها گذشته! در حالی که تو قهرمان تیراندازان عرب و عجم هستی. این 

 ی خویش پشیمان شد. سخن را گفت، ولی به سرعت از گفته

هشام سعی داشت که خود را به عواقب ریختن خون پدرم گرفتار نسازد؛ )زیرا 

 ها داشته است(. گینی برای حکومتدریافته بود که کشتن اهل بیت بهای سن

هشام به زمین خیره شده بود در حالی که من و پدرم در مقابلش ایستاده بودیم. 

های غضب آلود ایستادن ما به طول انجامید و پدرم خشمگین شد، هشام از نگاه

 پدرم به آسمان، شدت خشم او را دریافت و گفت: ای محمد! نزدیکتر بیا... 

 ت او رفت، من هم همراه پدرم بودم. پدرم به طرف تخ

هشام از جای برخاست و با پدرم معانقه کرد و او را در سمت راست خود جا داد. 

 سپس با من معانقه کرد و من هم سمت راست پدرم نشستم. 

هشام با تمام توجه مشغول گفتگو با پدرم شد و گفت: ای محمد! قریش هماره بر 

 ، تا زمانی که چون تویی در میان قریش باشد. عرب و عجم پیشوایی خواهد داشت

 اندازی. براستی چه نیک تیر می

 ای؟ ای تا چنین مهارتی به دست آوردهچه مدت تمرین کرده

دانی که مردم مدینه در کار تیراندازی دستی دارند. من هم در پدرم گفت: می

ام. و از آن کرده ها است که ترکام، اما مدتی جوانی گاهی تیراندازی داشتهدوره

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                               بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                                 

 

 پس، این نخستین بار بود که در حضور تو تیر انداختم. 

کنم روی زمین هشام گفت: هرگز مانند کار تو را از کسی ندیده بودم و گمان نمی

 ؟ تواند همین گونه هدف بگیردکسی بتواند این گونه تیراندازی کند. آیا جعفر هم می

بریم، همان دین کاملی ایق دین را به ارث میها و حقامام باقر )ع( فرمود: ما کمال

الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم »ی آن فرموده است: که خداوند درباره

[ . امروز دینتان را کامل کردم و نعمت را 2« ]نعمتی و رضیت لکم االسالم دینا

گاه بر شما تمام ساختم و اسالم را به عنوان دین برایتان رضا دادم. و زمین هیچ

 خالی از انسان کامل نخواهد بود. 

ها و اش سرخ و حالش دگرگون شد و سؤالهشام با شنیدن این سخنان، چهره

های متعددی را مطرح کرد و امام هم به هر یک پاسخ داد... این جریان اشکال

ظاهرا خاتمه یافت و امام باقر )ع( همراه با فرزندش جعفر بن محمد عازم بازگشت 

ور شده بود! از این رو، دند، اما کینه و عدوات هشام تازه شعلهبه مدینه ش

مرمورانی را پیش از امام به روستاها و منازل میان راه فرستاد و به مردم دستور 

داد تا از فروختن خوراکی به امام باقر و همراهیان او خودداری کنند و به ایشان جا 

 [ . 8و پناه ندهند ]

 باقر :ترین دوران بر امام سخت

نمایاند که روزگار خالفت هشام از نظر سیاسی، بررسی زندگی امام باقر )ع( می

ی آید؛ زیرا در دورهترین دوره برای آن حضرت بشمار میترین و پر مسرلهسخت

[ . استمرار 1خلفای پیشین، آن امام از مدینه به سایر شهرها جلب و احضار نشد. ]

 -است که در بررسی علل تنگناهای سیاسی خالفت هشام از جمله عوامل مهمی 

ها در آغاز، مسلط بر اجتماعی این دوره باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا حکومت

ود. شی امور نیستند، ولی رفته رفته بر سلطه و نفوذ و نظارت آنان افزوده میهمه

اد دهای جور استوار شده باشد، تداوم آن به استبو در صورتی که حکومت بر پایه

امیه، از ی خالفت هشام در میان بنیدهد که دورهانجامد. تاریخ نشان میفزونتر می

هایی دو یا سه ساله سابقه بوده است؛ زیرا بیشتر آنان حکومتنظر استمرار کم

اند. استمرار پادشاهی هشام، نه تنها بر امام باقر و اهل بیت )ع( بلکه برای داشته

 ها و تنگناهای اجتماعی پدید آورد. ی شیعیان نیز سختیمجموعه

 شیعه در تنگنای خالفت هشام: 

های شیعه در عصر خالفت های این دوره و نمایاندن مشقتبرای ترسیم دشواری

هشام، توجه به سرگذشت زندگی جابر بن یزید جعفی کافی است؛ زیرا او از 

فشارهای  یهای مبرز شیعه در عصر امام باقر )ع( بود که در نتیجهشخصیت
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 ی سخت و توانفرسایی را در پیش گیرد. سیاسی حکومت اموی ناگزیر شد، شیوه

رفتم، رفیق و همسفر جابر بن گوید: در سفری که به حج مینعمان بن بشیر می

یزید جعفی بودم. در مکه حج گزاردیم و عازم مدینه شدیم. جابر قبل از حرکت به 

ر آن سال برای حج به مکه آمده بود( سوی مدینه، خدمت امام باقر )ع( )که د

 شرفیاب شد، تا از آن حضرت خداحافظی کند. 

پس از خداحافظی، من و جابر از مکه به قصد مدینه خارج شدیم. در میان راه به 

ها جا گرفته [ رسیدیم، نماز گزاردیم و دوباره عازم شدیم. بر محمل14اخیرجه ]

ای را از امام باقر )ع( به جابر داد، هبودیم که مردی بلند باال سر رسید و نام

 های مهر نامه هنوز خشک نشده بود. گل

جابر از مرد قاصد پرسید، چه زمانی نامه را از امام باقر )ع( دریافت کردی؟ 

قاصد گفت: بعد از نماز. جابر با تعجب گفت: بعد از همین نماز! نامه رسان گفت: 

 آری بعد از همین نماز. 

اش در هم رفت و از آن لحظه تا از کرد و مشغول خواندن شد. چهرهجابر نامه را ب

وقتی که به کوفه رسیدیم دیگر هرگز نخندید، و حتی تبسم نکرد، با این که قبل از 

کرد و با من گفت و شنود داشت. چون به کوفه رسیدیم و خندید و تبسم میآن می

الی که نامه را به گردن وارد منزل شدیم، پس از ساعتی، جابر نزد ما آمد در ح

گفت گشت و میهای کوفه میآویخته و بر چوبی سوار شده بود و میان کوچه

 و سخنانی از این قبیل. « منصور بن جمهور امیر غیر مرمور»

گذشت در میان مردم شایع شد که جابر دیوانه شده است. سه روز از این جریان می

ر رسید. د -که والی کوفه بود  -عثمان ی هشام بن عبدالملک به یوسف بن که نامه

آن نامه هشام دستور داده بود که جابر بن یزید را به هر شکل که شده پیدا کنند و او 

را گردن زده، سرش را برای او بفرستند. یوسف بن عثمان پس از خواندن نامه، 

 رو به حاضران مجلس خود کرد و پرسید: 

ه است تا او را احضار کرده و گردن جابر بن یزید کیست؟ هشام از من خواست

 بزنم. 

حاضران مجلس گفتند: این مرد، عالمه و صاحب حدیث و ورع و زهد بود، ولی 

ها، همراه کودکان ببینی که توانی او را در کوچهاکنون گرفتار جنون شده است. می

 با آنان سرگرم بازی است. 

و هشام پاسخ داد: پس او  والی کوفه به هشام بن عبدالملک جریان را گزارش کرد

را به حال خود واگذارید! روزهای زیادی نگذشت که منصور بن جمهور سر رسید 

[ . از این روایت استفاده 11را کشت و... ] -فرماندار کوفه  -و یوسف بن عثمان 
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شود که جابر به دستور امام باقر )ع( مرمور به تقیه شده است و راه تقیه را در می

 یده و یا اصوال آن راه را نیز امام )ع( به وی پیشنهاد کرده است. اظهار جنون د

 شهادت زید بن علی بن الحسین 

قیام و شهادت زید بن علی )ع( در دوران حکومت هشام بن عبدالملک، به سال 

 [ از دالیل انکارناپذیر حاکمیت استبداد در آن عصر است. 12ه ] 121

: اندی خالفت هشام گفتهنه در توصیف دورهبرخی از مورخان نا آگاهانه یا مغرضا

مردم در خالفت او آرامش و آسایش داشتند و کسی علیه او خروج نکرد و در 

مقابل وی نایستاد، جز زید بن علی بن الحسین که در اطراف کوفه به تبلیغ علیه 

هبیره را فرستاد و او زید را خالفت هشام پرداخت و هشام برای سرکوب وی ابن

ر کرد و به قتل رسانید، بی آنکه از هشام فرمان قتل گرفته باشد، زمانی که دستگی

هبیره بر او گردن آمد و وی مشورت ابنخبر کشته شدن زید به هشام رسید، کار بی

 [ . 12را به خاطر کشتن مردی قرشی آن هم بدون مشورت، مالمت کرد! ]

سکوت عصر او نه معلول شود که پس از تحقیق در سایر منابع تاریخی آشکار می

ی های سرکوب گرانهی مشکالت اجتماعی و نیز برنامهآسایش و رفاه بلکه نتیجه

هشام بوده است و اگر هشام در برابر کشته شدن زید، چنین وانمود کرده باشد که 

به قتل او رضا نداشته است، این چیزی است که در موارد مشابه آن بعدها دیده شد 

پرداختند؛ زیرا از پیامدهای قتل آل ود به سوگواری برای آنان میکه قاتالن ائمه خ

علی به شدت هراسان بودند و نتایج بحران آفرین آن را بارها و بارها دیده و به 

ای بود که پس های گستردهها و آشوبخاطر داشتند. بهترین گواه این دعا، حرکت

 از شهادت زید بن علی بن الحسین در خراسان رخ داد. 

های نهانی آنان علنی گردید، همدستان و شیعیان خراسان به جنبش آمدند و حرکت

امیه بر خاندان پیامبر روا داشته بودند هایی که بنیهواخواهانشان انبوه شد، ستم

ها در آن راه گفتند تا شهری باقی نماند، مگر این که این جریانبرای مردم باز می

 [ . 16یافت. ]

 سازد. یخی از جهات متعدد نادرستی نقل پیشین را روشن میهای تاراین نقل

عالوه بر این، آنچه با بدن زید پس از شهادتش انجام دادند، نمایانگر شدت عداوت 

هشام نسبت به آل علی )ع( است؛ زیرا یاران زید، بدن او را در مسیر جریان جوی 

 ی فرد جاسوسی پیداآبی پنهان کرده بودند ولی یوسف والی کوفه آن را به وسیله

 کرد، بدن زید را بر صلیب کشیدند در حالی که عریان بود و جامه نداشت. 

 امیه چنین سرود: شاعری از بنی

 صلبنالکم زیدا علی جذع نخلة 
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 ولم ارمهدیا علی الجذع یصلب 

 های نخل به دار آویختیم. یعنی: ما زید را بر شاخه

 ها به صلیب کشیده شود! ام که بر شاخهدهشناسم و ندیای را نمیو من هیچ مهدی

  ی قیام مهدی )ع(.ی شیعه دربارهدر این تعبیرها، تعریض و کنایه است به اندیشه

به هر حال این هشام بود که سرانجام به یوسف فرمان داد که بدن زید را بسوزانند 

 [ . 15و خاکستر آن را به باد دهد! ]

  شهادت امام باقر با توطئه هشام:

در بررسی زندگی سیاسی امام باقر )ع( نباید از اختالف درونی برخی علویان با 

ها هر چند بظاهر رنگی سیاسی نداشت، آن حضرت غافل بود؛ زیرا این اختالف

ها را به امر سیاست ولی در نهایت به مسایل سیاسی انجامید. آن چه این اختالف

یافتن راهی آسان برای از میان بردن زد، این بود که خلفا همواره در صدد گره می

ی شیعی بودند و در این میان بدیهی است که دامن زدن خط امامت و جریان اندیشه

 توانستهای درونی آل علی و استفاده از عناصر ناراضی علیه آنان، میبه اختالف

 پیامد برای حکومت باشد. ای راحت و کمشیوه

تفاده کرد و با تدابیری زید بن حسن را که هشام بن عبدالملک؛ از همین شیوه اس

نسبت به امام باقر )ع( بر سر میراث رسول هللا و امر امامت عداوت داشت، علیه 

آن حضرت به کار گرفت تا این امر به شهادت امام باقر )ع( منتهی گردید! 

ابوبصیر از امام صادق )ع( نقل کرده است: زید بن حسن همیشه با امام باقر )ع( 

مورد میراث رسول خدا، درگیری داشت و مدعی بود که او برای دریافت آن در 

ز زیرا زید ا -میراث سزاوارتر است به این دلیل که از نسل فرزند بزرگتر است 

این اختالف حتی  -نسل حسن بن علی و امام باقر از نسل حسین بن علی )ع( بود 

 ی قاضی نیز کشیده شد. به محکمه

 برادر امام باقر -اکم زید بن حسن به زید بن علی بن الحسین در یکی از همین مح

توهین کرد و زید بن علی بن الحسین سوگند خورد که دیگر با زید بن حسن  -)ع( 

 روبرو نشود. 

ها، شخص امام باقر )ع( حضور شود که در این محکمهاز روایت استفاده می

پاسخگویی به ادعاهای زید بن  یافته، بلکه برادر خود )زید بن علی( را مرمورنمی

ی یاد شده، زید بن علی از امام نموده است. از این رو، پس از مشاجرهحسن می

ای که زید بن حسن کند که دیگر او را از حضور در محکمهباقر )ع( خواهش می

 پذیرد. در آن مدعی است معاف دارد. امام باقر هم می

با  تواند از آن پسصتی بود از این که میزید بن حسن که گویی در انتظار چنین فر
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شخص امام باقر )ع( رویارو شود، خرسند شد؛ زیرا امید داشت که در این 

حرمتی قرار دهد! زید بن تواند امام را تحت فشار و مورد اذیت و بیرویارویی می

ی قضا ببرد. امام عازم شد، حسن نزد امام باقر آمد تا آن حضرت را به محکمه

ای هایت خنجری را پنهان کردهاو فرمود: ای زید تو اکنون در زیر لباس ولی به

هایی از قدرت امامت را به وی نمایاند و با و... امام در این هنگام گوشه

های خویش به او اثبات کرد که امامت امری الهی است و نه میراثی بشری کرامت

شد و به شدت مدهوش می ها، گاهی کرامتو قراردادی اجتماعی. زید با مشاهده

گردید، ولی هرگز از غفلت و هواپرستی بیرون نیامد. زید بن حسن زده میشگفت

ها، سوگند یاد کرد که دیگر به نزاع با امام باقر )ع( ی آن کرامتبا مشاهده

[ 14برنخیزد! و از امام جدا شد ولی همان روز به سوی هشام بن عبدالملک ]

ور هشام رسید گفت: من از نزد ساحری دروغگو حرکت کرد. وقتی که به حض

آیم که برای تو سزاوار نیست او را به حال خود واگذاری. زید بن حسن آنچه را می

دیده بود برای هشام بازگفت. هشام بن عبدالملک به کارگزار خویش در مدینه 

 ندستور داد: محمد بن علی را دربند بکش و نزد من بفرست!. آنگاه به زید بن حس

گفت: اگر محمد بن علی را در اختیار تو قرار دهم، آیا حاضری او را به قتل 

رسانی؟ زید بن حسن گفت: آری. والی مدینه با دریافت فرمان هشام به عواقب آن 

کنم و این نامه به معنای مخالفت اندیشید و به هشام نوشت: من فرمان تو را رد نمی

خواهی با تو سخنی بگویم: مردی را که با تو نیست، ولی دوست دارم از سر خیر

در  ترین و زاهدترین کسای تا در بند کشیده، نزد تو بفرستم، عفیفاز من خواسته

بینم که متعرض وی شوی... روی زمین است و من به صالح حکومت تو نمی

[ . این حدیث طوالنی است، ولی به هر حال، زید بن حسن از این طریق به 12]

ست نیافت. پس از بازگشت از شام به مدینه، سرانجام با تدبیری ی خود دخواسته

زین اسب را آغشته به سم کرد و از این طریق امام باقر )ع( را مسموم ساخته، به 

شهادت رسانید. در این راه دست هشام پنهان است؛ زیرا آنچه هشام از آن بیم داشت 

مام، و از سوی دیگر و برای حکومت خود از آن نگران بود، از یک سو وجود ا

درگیری علنی با آن حضرت بود، اما از میان بردن امام باقر )ع( به صورت 

توانست او را از هر دو مشکل ی فردی از خاندان علی میمخفی و به وسیله

 [ . 18برهاند! ]

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها: 
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 . 142/  1[ حیاة الحیوان 1]

 . 245/  2[ مروج الذهب 2]

 . 228/  2[ تاریخ یعقوبی 2]

 . 121[ عمدة الطالب 6]

 . 54[ اعراف / 5]

/  2؛ کشف الغمة 242/  1؛ روضة الواعظین 222/  2[ احتجاج طبرسی 4]

/  12؛ احقاق الحق 216؛ الفصول المهمة 645/  6م النبالء ؛ سیر اعال221

 . 162؛ نوراالبصار 128

 . 2[ مائده / 2]

؛ نوراالبصار 246/  64؛ بحار 181/  6؛ مناقب 224/  2[ اصول کافی 8]

به نقل از امان  211و  222/  5؛ اثبات الهداة 111؛ االنوار البهیة 46-44

 امة محمد بن جریر بن رستم طبری.طاووس و دالئل االماالخطار ابن

[ در برخی روایات احضار امام از مدینه به شام در زمان عبدالملک نیز یاد شده 1]

گیرد که راوی به است، ولی با توجه به محتوای روایت و ذیل آن این نظر قوت می

جای هشام بن عبدالملک فقط عبدالملک را گفته باشد و هر دو روایت یکی به شمار 

 . 211/  1رک: الخرائج و الجرائح  آید.

 [ نام مکانی است در راه مکه به طرف مدینه. 14]

 . 52/  6؛ اعیان الشیعة 42[ اختصاص 11]

/  2اند. رک: مروج الذهب ه دانسته 122[ برخی سال شهادت زید را سال 12]

244 . 

 . 125/  2-1[ االمامة و السیاسة 12]

 . 224/  2[ تاریخ یعقوبی 16]

 . 242/  2[ مروج الذهب 15]

[ در برخی از متون به جای هشام بن عبدالملک فقط نام عبدالملک آمده است، 14]

توان مطمئن شد ولی با توجه به این که عبدالملک معاصر امام سجاد )ع( بوده، می

ی راویان یا که هشام بن عبدالملک مورد نظر است و چه بسا لفظ هشام به وسیله

 ط شده باشد. نسخه نویسان ساق

 . 221/  64؛ بحار 444/  2[ الخرائج و الجرائح 12]

 . 44و  61[ نوراالبصار 18]
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منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 ی

 یاد خدا، همیشه و در همه جا

 فرماید: های اخروی میتوران از نعمامام باقر )ع( در توصیف سعادتمندان و بهره

 [ . 1شوند. ]آنان کسانی هستند که هرگز از یاد خدا و ذکر او خسته و ملول نمی

امام باقر )ع( به نقل از کتاب آسمانی موسی )تورات واقعی و تحریف نشده( 

 فرماید: می

آید که در مکان و در حالی موسی )ع( به پروردگارش گفت: خداوندا! گاه پیش می

گیرم که شرم دارم در آن مکان و در آن حال نام تو را بر زبان جاری کنم یقرار م

دانم که در چنان شرایطی یاد و نام تو ی تو را برتر و واالتر از این میزیرا مرتبه

را به میان آورم. خداوند در پاسخ وی فرمود: ای موسی! یاد من در هر جا که باشد 

 .  [2و در هر حال و شرایطی نیک است. ]

فرماید: مهمترین اعمال، سه است: یاد خدا همیشه و در همه حال، امام باقر )ع( می

 [ . 2رعایت انصاف، همراهی و برابری با برادران ایمانی در مسایل اقتصادی ]

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

/  28ال یملون من ذکر هللا. بحار «... فی صفة أبناء االخرة»[ قال الباقر )ع(: 1]

145 . 

جعفر )ع( قال: مکتوب فی التوراة التی لم تغیر ان موسی سرل ربه [ عن ابی2]

قال: یا موسی ان فقال: الهی انه یرتی علی مجالس اعزک و اجلک ان اذکرک فیها، ف

 . 612/  2ذکری حسن علی کل حال. اصول کافی 

جعفر )ع( قال اشد االعمال ثالثة: ذکر هللا علی کل حال، و انصافک [ عن ابی2]

/  2؛ حلیة االولیاء 145/  2من نفسک، و مواساة االخ فی االمال. ارشاد مفید 

 . 114/  12؛ حقایق الحق 261/  2؛ کشف الغمة 182
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ام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی منبع: ام

 .1225چاپ دوم 

 یاران مهدی

از ابوخالد کابلی نقل کرده که  222محمد بن ابراهیم نعمانی در کتاب غیبت ص 

ند طلببینم قومی را که در مشرق قیام کرده حق را میامام باقر )ع( فرمود: گویا می

دهند، چون چنین طلبند، باز حق را به آنها نمیدهند، باز مینمی ولی حق را به آنها

کنند، در این زمان دیدند، شمشیرهای خویش برشانه خود گذاشته قیام مسلحانه می

کنند و گویند: باید خود قیام به حق کرده و دهند ولی آنها قبول نمیحق را به آنها می

 دهند مگرادند آن را تحویل نمیحکومت تشکیل بدهیم و چون حکومت را تشکیل د

به صاحبتان )امام زمان )ع(( کشتگان آنها شهیدانند، بدانید اگر من آن زمان را 

گذاشتم نگارنده گوید: چون کردم خودم را در اختیار صاحب آن کار میدرک می

 آوریم. شود لذا عین حدیث را میاین حدیث با انقالب اسالمی ایران بسیار تطبیق می

ابی خالد الکابلی عن ابی جعفر )ع( انه قال: کانی بقوم قد خرجوا بالمشرق عن »

یطلبون الحق فال یعطونه ثم یطلبونه فال یعطونه، فاذا راوا ذلک و ضعوا سیوفهم 

علی عواتقهم فیعطون ماسالوه فال یقبلونه حتی یقوموا وال یدفعونها اال الی صاحبکم، 

 «. الستبقیت نفسی لصاحب هذا االمر قتالهم شهداء، اما انی لو ادرکت ذلک

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

منبع: فضائل و سیره فردی امام محمد باقر؛ سید علی قریشی؛ برگرفته از کتاب 

 خاندان وحی 

 یاد دادن اسم اعظم به یکی از صحابه

من »السالم عرض کردم: گوید: به حضرت امام محمد باقر علیهعمر بن حنظله می

حضرت فرمود: « کنم که در پیش شما دارای رتبه و منزلتی هستم.چنین فکر می

 « آری.»

چه حاجتی »حضرت فرمود: « در پیشگاه شما حاجتی دارم.»عرض کردم: 

 « داری؟

 « کنم که اسم اعظم را به من تعلیم بفرمائید.از شما درخواست می»دم: عرض کر
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حضرت فرمود: « آری.»عرض کردم: « آیا طاقت آن را داری؟»حضرت فرمود: 

السالم دست مبارک چون وارد خانه شدم، امام باقر علیه« داخل این خانه بشو.»

وع به لرزیدن خود را به زمین گذاشت و ناگهان آن خانه تاریک شد و من شر

« گوئی؟! آیا اسم اعظم را به تو بیاموزم.چه می»کردم. آنگاه حضرت فرمود: 

السالم دست مبارک خود را از زمین پس امام باقر علیه« نه.»عرض کردم: 

 برداشت. 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

انگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ منبع: عجایب و معجزات شگفت

 . 1284شمیم گل نرگس چاپ چهارم 

 یزید بن مغاویه

عجل و از اعیان اصحاب امام بود. صحابه اجماعا وی را موثق و ی بنیاز قبیله

 وی استفاضه کردند.  مصدق شمردند. و از فتاوای فقهیه

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

منبع: معصوم هفتم محمد بن علی الباقر؛ جواد فاضل؛ شرکت سهامی چاپ و 

 انتشارات کتب ایران .

 ام محمد باقریاران حضرت ام

السالم روایت شیخ مفید در کتاب اختصاص از حضرت موسی بن جعفر علیه

کند: یاران و شود منادی ندا میکند که فرمود: موقعی که روز قیامت میمی

حواریون حضرت محمد بن عبدهللا صلی هللا علیه وآله که عهد و پیمان خود را 

 نشکستند کجایند؟ 

هللا بر ن فارسی و مقداد بن اسود و ابوذر رحمهمدر همین موقع است که سلما

 خیزند. می

بن ابیطالب که وصی پیغمبر اسالم کند: یاران و حواریون علیبعد از آن ندا می

صلی هللا علیه وآله است کجایند؟ پس از شنیدن ندا است که عمرو بن الحمق )بفتح 

رنی )بضم همزه و فتح حاء و کسر میم( و محمد بن ابوبکر و میثم تمار و اویس ق
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 خیزند. واو وقاف و راء( برمی

کند: حواریون حسن که فرزند علی و فاطمه بنت پیامبر اسالم آنگاه آن منادی ندا می

است کجایند؟بعد از این ندا است که سفیان بن ابی لیالی همدانی )به سکون میم( و 

ان و کند: یارز ندا میخیزند. نیحذیفة )بضم حاء و فتح ذال( ابن اسید غفاری برمی

ی آن افرادی که در رکاب امام حواریون حسین بن علی کجایند؟ در آن حین کلیه

خیزند و هیچ کدام از آنان تخلف نخواهند کرد. اند برمیالسالم شهید شدهحسین علیه

بن الحسین کجایند؟ در این هنگام است که گوید: حواریون علیگاه آن منادی میآن

طویل جیم و فتح باء( ابن مطعم )بضم میم و سکون طاء( و یحیی بن امجبیر )بضم 

 کند: یاران وخیزند. نیز آن منادی ندا میو ابوخالد کابلی و سعید بن مسیب برمی

السالم( و جعفر بن محمد )یعنی حواریون محمد بن علی )یعنی امام محمد باقر علیه

عد از این ندا است که عبدهللا بن السالم( کجایند؟ بحضرت امام جعفر صادق علیه

ی عجلی، محمد بن مسلم ثقفی، شریک عامری، زرارة ابن اعین، یزید بن معاویه

لیث ابن بختری، مرادی، عبدهللا بن یعقوب، عامر بن عبدهللا بن خزاعه، حجر 

خیزند. پس از این جریان )بضم حاء و سکون جیم( ابن زائد و حمران اعین برمی

زند. السالم را در روز قیامت صدا میدی سایر شیعه امامان علیهماست که آن منا

 ای هستند که داخل فردوس خواهند شد و... ایشان اولین شیعه

کند که گفت: گروه ی مجلسی در بحار از جابر بن یزید جعفی روایت میعالمه

رت ضترین و دانشمندترین یاران حاند بر این که فقیهشیعه اتفاق و اجتماع کرده

باقر و حضرت صادق علیهماالسالم شش نفر بودند و آنان عبارتند از: زرارة بن 

اعین، معروف بن خزبوذمکی، ابوبصیر اسدی، فضیل )بضم فاء و فتح ضاد( 

 ی. ی عجلیسار، محمد بن مسلم طائفی و برید )بضم باء و فتح راء( ابن معاویهابن

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

( )سرگذشت حضرت امام محمد باقر(؛ محمد جواد 2منبع: ستارگان درخشان )جلد 

 . 1224نجفی؛ کتابفروشی اسالمیه چاپ پنجم 

 یادی از حضرت مهدی و یاران نیرومند او

السالم از حضرت مهدی قائم آل محمد صلی هللا علیه و آله، بسیار یاد امام باقر علیه

گفت های آنها سخن میی یاران نیرومند و از ویژگیکرد و به خصوص دربارهمی

سازی و با شکافتن و توضیح مطالب در این راستا، راه و روش انتظار و زمینه
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آموخت و به آنها ن میالسالم را به شاگردابرای نهضت جهانی حضرت مهدی علیه

برد. در اینجا نظر شما را به چند سخن در بخشید و روحیه آنها را باال میامید می

 کنم: این رابطه، از آن بزرگوار جلب می

گوید: در سفری از عراق به حجاز، وارد مدینه شدم و به سوی عقده میابن -1

قات کنم، وقتی به در خانه ی السالم رفتم تا با آن حضرت مالی امام باقر علیهخانه

آن حضرت رسیدم، دیدم استر آن حضرت زین کرده در کنار در آماده شده. در 

السالم از خانه بیرون آمد و سوار بر استر کنار در نشستم، ناگاه دیدم امام باقر علیه

شد که به جایی برود، به پیش رفتم و سالم کردم، از استر پیاده شد و به من توجه 

 فرمود:  کرد و

 « اهل کجا هستی؟»

 گفتم: اهل عراق. 

 فرمود: کدام نقطه؟ 

 گفتم: کوفه 

 فرمود: همراهانت از کوفه تا اینجا چه کسانی بودند؟ 

 [ . 1گفتم: گروهی از مرجئه ]

 ند؟ برفرمود: وای بر مرجئه، آن هنگام که قائم ما قیام کند، آنها به چه کسی پناه می

گر قائم )عج( ظهور کند ما و شما در پرتو عدالت او یکسان گفتم: آنها معتقدند که ا

 هستیم. 

 یپذیر است... و اگر اظهار عقیدهی حقیقی کنند، خداوند توبهفرمود: اگر توبه

ریزد. سپس فرمود: سوگند به خداوندی )باطل( خود کنند، خداوند خون آنها را می

 زند... )مرجئه( را می که جانم در دست او است، حضرت قائم )عج( گردن آنها

گویند هر گاه قائم )عج( ظهور کرد، خداوند کار او را بدون خونریزی گفتم: آنها می

 بخشد. ی یک ظرف خونگیری، خون ریخته شود، سامان میآنکه به اندازهو بی

السالم فرمود: کال والذی نفسی بیده حتی نمسح و انتم در این هنگام امام باقر علیه

سوگند به خداوندی که جانم در دست او »لعلق، و اومر بیده الی جبهته: العرق و ا

ها ریخته شود. در این است، چنین نیست مگر این که ما و شما عرق بریزیم و خون

 [ . 2« ]هنگام امام با دست به پیشانی اشاره کرد.

 گویند وقتی که حضرتعقده گفت: آنها )مرجئه( میدر روایت دیگری آمده که ابن

ی یابد و به اندازهمهدی )عج( قیام کرد، کارها به طور طبیعی و عادی سامان می

ند سوگ»السالم در پاسخ فرمود: شود. امام باقر علیهشاخ خونگیری، خونریزی نمی

به خدا چنین نیست. اگر چنین چیزی ممکن بود، در مورد پیامبر اسالم صلی هللا 
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دندان آن حضرت در جهاد با دشمن خون شد در صورتی که علیه و آله انجام می

که  شود، مگر اینافتاد و پیشانیش شکست. سوگند به خدا قیام قائم )عج( تمام نمی

 «در میان جنگ عرق بریزیم و خونها بریزد، پس دست بر پیشانی مبارکش مالید.

[2 . ] 

السالم با جهاد، مبارزه، اشاره به این که حکومت جهانی حضرت مهدی علیه

یابد، نیاز به نیروهای آماده و پر توان و طلبی، رنج و زحمت، سامان میدتشها

 های حساب شده دارد. سازیزمینه

 از این رو همان حضرت، در عبارت دیگری فرمود:  -2

انه لو قد کان ذلک اعطی الرجل منکم قوة اربعین رجال، و جعلت قلوبکم کزبر 

 تم قوام االرض و خزانها:الحدید، لو قذف بها الجبال لقلعتها و ان

ی چهل مرد السالم پدیدار شود، هر یک از شما به اندازههمانا اگر قیام قائم علیه»

ها ها را به کوههای آهن شود که اگر آن پارههای شما همچون پارهیابد و دلنیرو می

آن دار شوید و خزانهکنند، آنگاه شما حاکمان زمین میبزنند آنها را از جا بر می

 [ . 6« ]خواهید شد.

خوشا به سعادت کسی که ظهور قائم )عج( را درک کند و از »نیز فرمود:  -2

یارانش شود. وای به حال کسی که در صف مخالفانش قرار گیرد و با او مخالفت 

نماید، او دارای فرمان جدید، سنت جدید و دادگاه جدید است و برخوردش با افراد 

ی امور را تحت لفان را خواهد کشت و همهعرب بسیار سخت است و مخا

دهد و در راه اجرای فرمان خدا از مالمت هیچ های مستقیم خود انجام میرهبری

 [ . 5« ]هراسد.گری نمیمالمت

نگرم که همراه پنج هزار گویی قائم )عج( را در نجف کوفه می»نیز فرمود:  -6

جانب راست او و میکائیل نفر از فرشتگان وارد سرزمین نجف شده، جبرئیل در 

در جانب چپش و مؤمنان در پیشاپیش او هستند و او لشگرهایش را از هم جدا 

 [ . 4« ]نماید.نموده و به سوی شهرها اعزام می

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

ای از اهل تسنن هستند که معتقدند اگر کسی ایمان به خدا داشته [ مرجئه: طایفه1]

رساند و اگر کافر باشد، اطاعت او سودی باشد، گناه و نافرمانیش آسیبی به او نمی

 (. 514، ص 1به حالش نخواهد داشت و... )سفینة البحار، ج 
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 . 258 - 252، ص 52[ بحار، ج 2]

 [ همان مدرک. 2]

 . 216[ روضة الکافی، ص 6]

 . 261 - 268، ص 52[ بحار، ج 5]

 . 265تا  261[ ارشاد شیخ مفید، ص 4]

منبع: نگاهی بر زندگی امام باقر؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ مطهر چاپ دوم 

1224 . 

 یزید بن عبدالملک

ه به  141ر سال [ وی د1دوران حکومت عمر بن عبدالعزیز با مرگ مشکوک ]

[ و در ماه رجب همان سال، یزید بن عبدالملک جوانی که حدود 2پایان رسید. ]

به  145گذشت بر مرکب خالفت سوار شد و تا سال سال از عمرش می 25

[ در حالی که چهار سال و یک ماه 6سالگی ] 21[ و در سن 2حکومت ادامه داد ]

 [ . 5پادشاهی کرده بود در گذشت. ]

ی عمر بن عبدالعزیز را کنار نهاد و به رسم دیگر امویان، راه عیش و وهیزید شی

کفایت و خوشگذران به نوش در پیش گرفت. داستان دلباختگی این جوان بی

ی خفت برای نظام حکومت در جوامع اسالمی و نشانگر اش )حبابه( مایهمعشوقه

ای مسلمان است! هی حاکمیت ناصالحان و سبکسران بر سرنوشت تودهعمق فاجعه

اش بدن وی را چندان نگاه داشت که بوی گند و تعفن از آن او پس از مرگ معشوقه

ای کوتاه مرگ یزید بن عبدالملگ فرا رسید. ظاهر شد و پس از دفن او با فاصله

[ . چنین فرمانروای هوسباز و عیش طلبی، خود فرصت رسیدگی به امور را 4]

ت چنین عناصر فاسدی، فرصت طلبان و مفسدان ندارد، بنابراین در پرتو حاکمی

چرخانند. چنین گیرند و امور کشور را به دلخواه خود میکارها را در دست می

امیه است که در دوران حکومت یزید بن عبدالملک، دوباره عناصر فاسد بنی

های ها را علیه شیعه به کار گرفتند و کینهکارگردان خالفت شدند و شدیدترین روش

امیه، شخص ی خود را با خاندان علی )ع( دوباره آغاز کردند. گذشته از بنینهکه

ها بود، عداوت و دشمنی ی دامان عناد خیز اموییزید بن عبدالملک که پرورده

[ . خدا، قرآن، پیامبر، اسالم 2عمیقی نسبت به امام باقر )ع( و خاندان او داشت. ]

لب و روح یزید بن عبدالملک و ی اسالمی چیزهایی بود که در قو جامعه
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ها بود. مبالغ ی آواز و آوازه خوانهمانندهای او هرگز جایی نداشت. او شیفته

کرد تا آوازخوانی از شهرهای دیگر نزد او آمده و برایش زیادی را صرف می

 [ . 8ترانه بخواند. ]

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

امیه علیه ی بنیی توطئه[ برخی مورخان مرگ عمر بن عبدالعزیز را در نتیجه1]

اند و معتقدند که به او سم خورانیده شد بر اثر مسمومیت جان سپرد؛ زیرا او دانسته

 . 264کرد. تاریخ الخلفاء را ترمین و تضمین نمیامیه روش او منافع بنی

 . 144/  1[ حیاة الحیوان 2]

 . 262؛ تاریخ الخلفاء 142/  1؛ حیاة الحیوان 216[ تاریخ یعقوبی 2]

سالگی مرگ او فرا رسیده است، توجه به سن این  22اند در سن [ برخی گفته6]

و تدبیر ایشان و خامی و های حکومت خلفا از آن جهت اهمیت دارد که سستی پایه

 کند. ای حکایت میکفایتی آنان را تا اندازهبی

 . 115/  2[ مروج الذهب 5]

 . 111/  2[ همان، 4]

 . 156[ اثبات الوصیة 2]

 . 112/  2[ مروج الذهب 8]

منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسالم؛ آستان قدس رضوی 

 . 1225چاپ دوم 

 پس از وصال یوسف چقدر عمر کردیعقوب 

السالم السالم عرض کردم: حضرت یعقوب علیهمحمد گوید: به امام باقر علیه

السالم آمد و خداوند پریشانی آنها را فراهم هنگامی که در مصر نزد یوسف علیه

السالم را به او نشان داد؛ چند آورد، و ترویل رؤیای صادق حضرت یوسف علیه

  سالی زندگی کرد؟

 حضرت فرمود: دو سال زندگی کرد. 

عرض کردم: حجت )خدا( در روی زمین چه کسی بود: حضرت یعقوب یا 

حضرت یوسف علیهماالسالم؟ حضرت فرمود: حجت الهی حضرت یعقوب 
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کرد  السالم وفاتالسالم پادشاه بود، چون یعقوب علیهالسالم بود، و یوسف علیهعلیه

تابوت به سرزمین شام حمل نمود، و در بیت  السالم او را درحضرت یوسف علیه

المقدس دفن کرد، و بعد از حضرت یعقوب حضرت یوسف علیهماالسالم حجت 

 السالم رسول و نبی بود؟ الهی بود. عرض کردم: آیا حضرت یوسف علیه

و از این پیش، یوسف به »فرماید: ای که میفرمود: آری؛ مگر کالم خدا را نشنیده

 ؟ «( با معجزات و ادله روشن به رسالت آمدسوی شما )مصریان

باالسناد الی الصدوق عن ابن المتوکل، عن الحمیری، عن أحمد بن محمد، عن ابن 

السالم: أخبرنی عن محبوب، عن عالء، عن محمد، قال: قلت ألبی جعفر علیه

السالم کم عاش مع یوسف بمصر بعد ما جمع هللا لیعقوب شمله، و أراه یعقوب علیه

 یل رؤیا یوسف الصادقة؟ ترو

 قال: عاش حولین. 

 قلت: فمن کان الحجة فی األرض؛ یعقوب أم یوسف؟ 

السالم حمله قال: کان یعقوب الحجة، و کان الملک لیوسف، فلما مات یعقوب علیه

یوسف فی تابوت الی أرض الشام، فدفنه فی بیت المقدس، فکان یوسف بعد یعقوب 

 الحجة. 

 نبیا؟  قلت: فکان یوسف رسوال

 [ . 1قال: نعم، أما تسمع قول هللا تعالی: )و لقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات(. ]

 [ . 2عن محمد بن مسلم )مثله(. ]

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 نوشت ها: پی

 . 26[ غافر: 1]

 ، عن قصص األنبیاء. 22ح  215ص  12[ بحاراألنوار: ج 2]

های امام باقر؛ احمد قاضی زاهدی؛ حاذق چاپ دوم های مردم و پاسخمنبع: پرسش

1284. 
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