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 زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السالم

  مشخصات کتاب

 زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السالم

 ۱۲۸۵ - ۱۳۶۹مولف: عمادزاده حسین، 

 ناشر: شرکت سهامی طبع

 ق ۱۳7۹ش،  ۱۳۳۹سال نشر: 

 محل نشر: تهران

 ص 44۶تعداد صفحه: 

 تحیت

 و ان الباقر بن علی رکنی

 محمد و هو رکن االمین

یا اباجعفر یا محمد بن علی ایهاالباقر یابن رسول اهلل )ص( انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا 

 عنداهلل بک الی اهلل و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عنداهلل اشفع لنا

 محمد بن علی باقر العلوم شه دین

 که داغ بندگیش از ازل به جبهه کشید

اللهم صل علی محمد بن علی باقر العلم و امام الهدی و قائد اهل التقوی و المنتخب من 

عبادک اللهم و کما جعلته علما لعبادک و منارا لبالدک و مستودعا لحکمتک و 

ت عن معصیته فصل علیه یا رب افضل ما صلیت مترجما لوحیک و امرت بطاعته و حذر

 علی احد من ذریة انبیائک و اصفیائک و رسلک و اولیائک یا رب العالمین

 ]صفحه چهارم[

 صلوات
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اللهم صل علی محمد بن علی باقر علم االولین و االخرین و امام الهدی و قائد اهل التقی 

و منارا لبالدک و مستودعا و المنتخب من عبادک اللهم و کما جعلته علما لعبادک 

لحکمتک و مترجما لوحیک و امرت بطاعته و حذرت عن معصیته و صلی علیه یا رب 

افضل ما صلیت علی احد من ذریة انبیائک و اصفیائک و رسلک و امنائک یا رب 

 العالمین

اللهم انی اسئلک بحق ولیک محمد بن علی الباقر و اتوسل الیک به ان ترزقنی علما 

فعا و فهما کامال و یقینا صادقا یطمئن به قلبی و یوصلنی الی درجات المقربین فی کثیرا نا

 معرفة امور الدین

 آمین یا رب العالمین

 ]صفحه پنجم[

 مقدمه

 نظری به تاریخ صد سال اول اسالم

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ت و محیط ی تابان دین مبین اسالم در افق مکه از غار حرا در کوه نور تابیدن گرفاشعه

تاریک سرزمین ریگستانی حجاز و عربستان را چنان روشن ساخت که از پرتو انوار 

و فصیلت و کمال مکتب تربیتی خود عرصه کشورهای مجاور را  -درخشان علم و دین 

 نیز در سیطره حکومت سیاسی و علمی خود درآورد.

م فرود آوردند و های بشری در پیشگاه دانش و بینش اسالم سر تعظیخردمندان جامعه

 علماء و روحانیون ملل و نحل تسلیم صفا و روحانیت اسالم گردیدند.

آمیزترین مسائل علم االجتماع شد که توجه فالسفه و سرعت پیشرفت مسلمین شگفت

حکما را جلب کرد و علمای روح االجتماع در آن سر انگشت حیرت به دندان گزیدن 

های ملل راقی را به سرعت باد تمدن تمدن گرفتند که چگونه یک ملت وحشی دور از
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و برق زیر قدرت نفوذ خود درآوردند و دو کشور پهناور خراجگیر آن عصر روم و 

عرب  -ایران در قبال عرب تسلیم شده و تمدن چند هزار ساله خود را تفویض نمودند 

 اند:سال را به کمال علم و فضیلت رسانید که گفتههم آن ملل کهن

 خلفا سوختیم گرچه ز جور

 ز آل علی معرفت آموختیم

 اوضاع و احوال علمی و دینی در قرن اول

میالدی قیاصره روم و اکاسره ساسانیان  ۶۱۱چنانچه دیدیم پس از ظهور اسالم در سال 

رو به ضعف نهادند و اسالم با آئین درخشان خود سطح اندیشه و افکار بشر را روشن 

تی و آئین انسانیت دعوت نمود و در مکتب رقاء و پرسو مردم را به ترک بت -ساخت 

 ارتقاء اسالم مردم را

 ]صفحه ششم[

دوره اموی پس از  ۱۳۲یعنی از اول هجرت تا سال  ۶۲۲از سال  -به انسانیت سوق داد 

رحلت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم اختالفاتی رخ داد که بیشتر بر سر خالفت بود 

ی ناچیز بوده و از میان رفت و مسلمین به سابقه چند عامل که ولیکن این اختالفات سیاس

اهم آن وحدت کلمه و تحکیم مبانی سازمان اجتماعی اسالم بود به نیروی قدرت تعالیم 

عالیه قرآن و وجود فرماندهان با انضباط و با ایمان که به سختی عادت داشتند به سرعت 

ایگان آمیختند و در نتیجه علوم و جنبش کردند و فتوحات شایانی نمودند و با همس

فنون و آداب آنها را هم گرفتند و یک ادب مشترکی از عرب و عجم به وجود آوردند 

 که به نام مکتب اسالم شرق و غرب را گرفت!!

 ۱۶هجری و جلوالء سال  ۱4ایرانیان با شکستهای پی در پی مانند جنگهای قادسیه سال 

مانان با ادب و آداب بسیار متنوعی روبرو شدند منقرض شدند و مسل ۲۱و نهاوند سال 

یک محیط دینی و علمی بوجود آوردند و حکومتی بر اساس انصاف و عدالت نفوذ 
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امیه ظهور کردند آن نصفت و عدالت حکومت دینی مبدل به یک یافت چون بنی

ه سلطنت مستبده گردید و نزاع و نفاق و اختالف بین مسلمین عرب با اقوام و ملل تابع

خاصه ایرانیان آغاز شد و چندان ادامه یافت تا سبب قیام ابومسلم خراسانی و یک 

علم و فضیلت حرکت فکری علیه حکومت اموی گردید و محیط تاریک خشک بی

که در شرح  -و دوره جدیدی پدید آمد  -پایان یافت  ۱۳۲سیاست اموی در سال 

 ایم.السالم نقل کردهالسالم تا امام رضا علیهزندگانی امام صادق علیه

 امیهزندگانی علمی دوره بنی

السالم بر اصل علوم و معارف اسالم تا شهادت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه

تعلیمات مستقیم قرآن و پیغمبر اسالم و زبان وحی بود به طوری که در تاریخ مفصل 

با همه خشونتی  اسالم نوشتیم هیچ کس جرئت انحراف نداشت حتی خلیفه چنانچه عمر

 که داشت در مقابل مردم گفت اگر من منحرف شوم چه خواهید کرد؟

مسلمانان با کمال شهامت گفتند با این شمشیر تو را هدایت و به راه راست بر 

بنابراین حکومت حکومت دینی و طبق قرآن و حدیث بود و جز غصب  -گردانیم می

عثمان منحرف گردید او را با شمشیر  شد و دیدیم تاخالفت و امامت لغزشها کمتر می

 به راه راست فرستادند.

زندگانی علمی و دینی یک وحدتی داشت مخصوصا زمان امیرالمؤمنین که همه جا 

های جنگ و به این طریق و در سفر و حضر همه بحث علمی و فقهی بود حتی در میدان

یافت ورق برگشت و  جا بحث روی علوم و فنون بود تا به شهادت امام المتقین خاتمه

 اوضاع به یک

 ]صفحه هفتم[

صورت دیگری درآمد حکومت دینی مبدل به حکومت عربی آن هم آمیخته به تعصب 

جاهلیت و تمایالت خانوادگی و تشخص گردید و معاویه خالفت دینی را به سلطنت 
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وشت شبیه اکاسره ایران و قیاصره روم تشکیل داد و علوم و فنون را تحقیر کرد و حتی ن

از آموزش و پرورش مردم جلوگیری کنید در مساجد و مدارس هم اخبار و حدیث را 

طبق دستور دربار خالفت نقل کنید تا مردم در جهالت بمانند و بشود بر آنها حکومت 

ایم ثابت شده السالم دادهبا شرحی که از دوره اموی در کتاب سیدالشهداء علیه -کرد 

ادبیات  -حدیث  -می را که در رأس آن سه قسمت تفسیر که معاویه علوم و فنون اسال

شد و حدیث در امیه گفته میبود آنها را به قدری تضعیف نمود که تفسیر به میل بنی

سایه جاعلین حدیث نشر و توسعه یافت فقط ادبیات خشک دوره جاهلیت در مدح و 

 توصیف باقی مانده و جز آن چیزی نداشت.

 اما تفاوت ادبیات

توان داد از این راه است امیه میشخیصی که از ادبیات دوره جاهلیت با دوره بنیتنها ت

که ادب و آداب عربی قالب معانی اسالمی گردید و به جای نقل داستانهای ملی و 

قومی و توصیف حیوانات عربستان و دوره جاهلیت داستانهای تاریخی و اسالمی و 

 یل گردید.سیاسی و فتوحات مسلمین ظروف معانی و فضا

مروان دور از علم و فضل و کمال و انسانیت بودند که امیه باالخص آلبه قدری بنی

همان مقدار حدیث و طبی هم که داشتند از عربستان به خاورمیانه و اروپا و از سوریه به 

روح بود و جز مفاسد اجتماعی مصر و افریقا نقل شد و محیط اموی سخت خشک و بی

یف و تعدی نسبت به مردم و خوشگذرانی و لهو و لعب و اجرای و سیاست ظلم و تضع

 شهوات و تمایالت نفسانی چیزی نداشت.

خطابه و سخنوری هم که از مختصات عرب بود آن هم یک صورت مبتذل خشک 

جامدی پیدا کرد زیرا به تصنع تمایل دربار خالفت باید متحلی گردد فقط نشر کتابت 

افت و علوم و فنونی جز نقل قسمتی از آیات قرآن و برای تکثیر نسخ قرآن توسعه ی

امیه بود نشری نداشت و تألیف و تصنیف در صورت حدیث که منطبق با سیاست بنی
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ظاهر در همین مواد و بیشتر ادبیات بود که لفظا و معنا سبکی خاص یافت چنانچه 

ت و امیه حاکی سبک مخصوص ادبیات حکومت عربی امویسدواوین شعرای دوره بنی

زده و غیر از این در اطراف مدح و هجو و مفاخره و مباهات و سیاست و تاریخ دور می

ولی در همین هشتاد سال که مسلمین در  -از علوم و ادب واقعی اسالمی چیزی ندارد 

 السالمپیشرفت و فتوحات بودند و پیروان علی بن ابیطالب علیه

 ]صفحه هشتم[

ب علمی از تفسیر و حدیث و ریاضیات و طبیعیات و در خفا به کار تألیف و تصنیف کت

عباس آشکار شد و فهرست کتب کردند که بعد در عصر بنیفلکیات و غیره فعالیت می

 شاهد صادق گفتار است.

 صد ساله دوم اسالمی از مکتب باقری تا مکتب رضوی

اول  فرهنگ و معارف اسالم از نظر دین و علوم و فنون از تاریخ هجرت تا نیمه قرن

شد و عصر روشن و حکومت دینی بود که قرآن و حدیث روزافزون بر بشر عرضه می

هائی از ظلم و پیشرفت داشت نیمه قرن دوم که حکومت اموی روی کار آمد پرده

ستمکاری و سیاست حفظ جهالت و نادانی و حکومت مستبد عربی بر چهره اسالم 

ات قرآن و حدیث هم راه انحراف و کشیده شد و نه تنها علوم و فنون نشر نیافت آی

جعل پیش گرفت و جاعلین اموی برای حفظ مقام خود مطالب را به نحو مطلوب 

دادند و مردم را در جهالت نگاه خویشتن و به مقتضای حکومت جابرانه نشر می

 داشتند.می

گذاری علوم و فرهنگ و ادبیات و لغت و فنون و حرف این از سنن اجتماعی در پایه

بینیم در که چنان شالوده کار ریخته شود که با مرور زمان نتیجه بخشد و لذا می است

های مقتضی علم االجتماع ملل زنده عالم برای تحکیم مبانی فرهنگی خود شالوده

کشید که لغت ریختند و گاهی یک قرن یا بیشتر طول میبدست خردمندان آن قوم می
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 وام و قبایل دیگر تعمیم پیدا کند.و فرهنگی و ادبی از میان یک قوم به اق

ایم دین و علم مسجد و مدرسه کتاب این سنت در اسالم هم بود با این تفاوت که گفته

و معلم قرآن و امام ناطق در اسالم از هم جدا و تفکیک پذیر نبودند و با هم دوش به 

قیر و رفتند و چون مردم جهان در آن عصر از جهت نیاز معنوی بسیار فدوش پیش می

بینوا و مستمند بودند علم و دین با هم مورد استقبال قرار گرفت و دولت موقتی اموی 

در صورت ظاهر فرهنگ و معارف تجلی  -نتوانست به کلی از آن جلوگیری کند 

بین که در مکتب نداشت ولی خردمندان اسالم و علمای مآل اندیش و خرده

این شالوده علمی و فرهنگی را حفظ کردند  السالم تربیت شده بودندامیرالمؤمنین علیه

شد نقل و انتقال دادند تا و در خفا خانه به خانه اگرچه به قیمت جان آنها هم تمام می

السالم که از پراکندگی و آشفتگی بیرون آمد و یک مکتب زمان امام محمدباقر علیه

مدت بیست  در ۱۱۵هجری تا سال  ۹۵مبوب، منظم، مطلوب و کالسیکی شد و از سال 

سال یک فرهنگی شایسته و مرتب تعلیم و تدوین گردید که به اتفاق تمام مورخین 

 فریقین

 ]صفحه نهم[

اند و السالم بودهافقه اولین و آخرین اسالم شش نفر شاگردان امام محمد باقر علیه

اساس آن چنان محکم ریخته شد و شالوده آن به قدری متین و قوی بوده که در ظرف 

السالم به این که حضرت علی بن موسی الرضا علیه ۲04ل از همین زمان تا سال صد سا

مکتب خاتمه داد دیگر دانشگاه اسالمی از هر گونه نقص و عیبی از جهت تجزیه و 

تحلیل علوم و فنون در اصول و فروع احکام سید المرسلین و علومی که متفرع بر آن 

 بود ابهام و اجمالی باقی نگذاشت.

اس علمی و دانشکده فنی اسالمی بود که میدان بدست مسلمین داد تا با قدرت و این اس

نظیری تمام مکتبهای علمی و تربیتی جهان بشری را در تحت سیطره خود شهامت بی

درآورده و محو و متروک گذارده همین اساس فرهنگی و علمی بود که توانست در 
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الشعاع نیروی علم و د و همه را تحتقرن سوم بر تمام فرهنگ و علوم دنیا دست انداز

 ادراک خود سازد.

نهضتی که در قرن سوم و چهارم شد و توسعه علوم و فرهنگ و ادبیات و فقه و اصول و 

 السالم قوت گرفت.های علمی همه در سایه مکتب امام محمدباقر علیهسایر رشته

ن و آخرین اسالم این بین و حکماء و فقهای اولیبرای خردمندان متتبع و محققین خرده

حقیقت غیرقابل انکار است که بنیان فرهنگ کالسیکی علمی و فنی اسالمی از 

سار باب مدینه علم تراوش کرده و پس از فترت شصت ساله به افاضات علمی چشمه

امام محمدباقر )ع( احیاء گردید و مکتب تربیتی و دانشکده فنی و آموزشگاه علمی هر 

امی بر آن بگذارید از آغاز قرن دوم شروع شد و با یک سبکی چه بخواهید از این اس

خاص و متین قوت و شدت گرفت توسعه یافت منتشر گردید و هزاران هزار مردانی 

بزرگ از علماء و فقها و حکماء و ادباء دانشمندان تربیت شدند که سرمایه علمی قرون 

نها ریشه علم و فضیلت را از بعد و مایه افتخار و مباهات ملی مسلمین گردیدند و همه آ

امام پنجم فرا گرفتند و متعاقب آن فرزندش امام جعفر صادق همان حوزه و دستگاه 

ایم دوازده هزار عالم علمی را بزرگ نموده به شرحی که در کتاب خودش داده

دانشمند در یک عصر بوجود آمدند که نه تنها هر یک از آنها برای یک کشوری مایه 

کنند و چهار بلکه امروز هم ملت اسالم بوجود هر یک از آنها افتخار می افتخار بودند

کردند و هزار نفر در مسجد کوفه همه از قول جعفر بن محمد الصادق نقل حدیث می

« تز تخصصی»چهارصد نفر از آنها اجازه تصنیف کتب داشتند و به اصطالح امروز 

پایه و مایه همه این علوم را امام  نوشتند که به کتب اربعمائه شهرت یافت و بدون شک

محمدباقر )ع( شکافت و تعلیم فرمود و نشر داد و زمینه را صاف کرده دست فرزندش 

 و اخالف و نسل آینده

 ]صفحه دهم[

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

سپرد تا تمدن علمی اسالم به شرحی که در کتاب جهان اسالم و اسالم در جهان 

 گذاری گردید.نگاشتیم پایه

 عباسزندگانی علمی دوره بنی

عباس را در کتاب زندگانی حضرت ابوعبداهلل امام جعفر زندگانی علمی دوره بنی

ایم و اینک به اختصار برای تشحیذ افکار خوانندگان و بدست صادق )ع( مفصل نگاشته

عباس را ای از حیات معنوی زمان بنیآوردن تأثیر محیط علمی و ادبی عصر اموی شمه

 کنیم.نقل می

ترین اعصار علمی اسالمی است که قدرت دانش و بینش و عباس درخشاندوره بنی

و صدها کتاب از السنه خارجی به  -فرهنگ و معارف به منتها درجه اعتال و ارتقا رسید 

عربی ترجمه شد و حکومت اسالمی در حقیقت حکومت علمی گردید آن تعصب 

که ایرانیان در روی کار  جاهلیت و آن حکومت عربی خشک از بین رفت باالخص

عباس سهمی به سزا داشتند و دربار خالفت عباسی متشکل از دانشمندان آوردن بنی

عباس یک حکومت عقالنی و علمی آمیخته به ایرانی بود و لذا حکومت خلفای بنی

و کاخ تمدن اسالم بر اساس آهنین علم و هنر و صنعت استوار  -دین و ادب بود 

عباس مایه گرفت و بنیان معنوی آن از دنیت اسالم از خالفت بنیگردید روحانیت و م

توان به تاریکی مکتب امام جعفر صادق )ع( تحکیم یافت و با مقایسه این دو عصر می

عباس پی برد و به حقایق امور تدریجی محیط علمی عصر اموی و افق درخشان عهد بنی

علمی از طرف دیگر به  رسید در قرن دوم جنبش جهانگیری از یک طرف و نهضت

 کره مسکونی سایه افکند.اطراف عالم پر و بال گشود و همای علم و دانش در فراز نیم

 فترت بین دو حکومت اموی و عباسی
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با توجه به مطالب گذشته دیدیم که برای امام محمدباقر )ع( از نظر سیاست عصر که 

و  -ت مستقل در اندلس و تشکیل دول -قیام ابومسلم خراسانی و علویان طبرستان 

سرکشی فرماندهانی بزرگ از عرب و عجم و اشتغال خلفای مروانی به عیش و نوش و 

های وقاحت آمیزی در زندگانی آنها دیده شد یک انقالب فکری به شهوات و بدمستی

وجود آورد که هر دسته از احزاب سیاسی در مقام روی کار آوردن طرفداران خود 

کردند یک دسته طرفداران آل علی در طبرستان کار فعالیت می اند و برای اینبوده

مشغول اقدامات نبودند و یک دسته از ایرانیان پیروان امیرالمؤمنین برای روی کار 

کردند و زمینه را صاف کردند به امام آوردن اوالد او در خراسان و حجاز فعالیت می

 محمدباقر پیشنهادالعابدین پیشنهاد کردند قبول نفرمود به امام زین

 ]صفحه یازدهم[

کردند رد کرد فرمود مقدور نیست در خاندان ما باشد هنوز مأیوس نبودند باز فعالیت 

در اطراف کار زید و یحیی کردند که آنها هم کشته شدند و چون سیل افکار به 

مخالفت امویان جریان یافت در مقام برآمدند که اگر آل علی قبول نکردند سر از 

خلفا و فرماندهان بپیچیند تا آنکه عموزادگان آل علی به فکر افتادند و ابومسلم  اطاعت

خراسانی برای آنها فعالیت شایانی نمود و دعوت خود را که در اطراف علویان بود به 

 جانب عباسیان برگردانید

 عباسابومسلم و بنی

ی علویان به تبلیغ ابومسلم اصفهانی که در کوفه تربیت شد و به خراسان رفت به طرفدار

پرداخت و چون آنها حاضر نشدند ابراهیم امام او را به خود جلب نمود که مردم را به 

 عباس دعوت کند.سوی بنی

در این ضمن که آل مروان ابراهیم امام را در کوفه زندانی کردند ابومسلم بحران محل 

نوان اینکه امانتی زندانی شدن ابراهیم شتافت و از خلیفه به صورت یک بازرگان به ع
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ترسم هالک شود و امانت من از بین برود درخواست مالقات او را نزد ابراهیم دارم می

کرد خلیفه هم موافقت نمود و ابومسلم ابراهیم امام را در حران دید و پرسید امانت مرا 

به چه کسی سپردی که از او بگیرم او هم مطلب را درک کرد گفت نزد من است و 

 از پسر حارثیه بگیرپس از من 

فرزند حارثیه سفاح بود که به ابوالعباس معروف گردید و ابومسلم به کوفه نزد او رفت 

عباس و با او بیعت کرد که به نام او دعوت کند برگشت به خراسان و به سوی بنی

دعوت نمود و سخت فعالیت کرد تا زمام خالفت را از مروان حمار آخرین اموی 

او را به ناجوانمردی  -عباس داد اما منصور نمک نشناسی کرد گرفت به دست بنی

کشت سیاهپوشان خراسان و سپاهیان نصر سیار والی امویین و علویان طبرستان و مردم 

امیه ساقط های مختلف دیگر علیه آل مروان قیام کردند تا دولت بنیمازندران و دسته

ید و در همین مدت امام های سیاسی درست بیست سال طول کششد و این فعالیت

 السالم مشغول گستردن بساط دانش و بینش گردید.محمدباقر علیه

 علوم و فنون در قرن دوم اسالمی

در تاریخ ادوار علوم اسالمی اکثر مورخین منشاء توسعه علوم اسالمی را از قرن سوم 

به اخبار  اند و به کلی از اهمیت قرن دوم چشم پوشیده یا توجه نداشته یا واردنوشته

علمی و خاندان عترت و طهارت که معدن علم و مخزن دانش اخذ وحی بودند، آنها از 

اند و همه علوم و فنون الهامی آسمانی را دریافت نموده، مدینة العلم پیغمبر سیراب شده

 اند.نبوده

 السالم که پنجمین رکنو چون ما در این اوراق شرح حال حضرت امام محمدباقر علیه

 ه دوازدهم[]صفح

دهیم ناگزیر توجه خوانندگان محترم را به رود شرح میامامت و عصمت به شمار می

این نکته لطیف تاریخی که منشأ صدور علم و فضیلت است جلب نموده و اهمیت 
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اوایل قرن دوم را و عظمت آن عصر را از نظر علم و دانش و تأسیسات معارفی و 

 م.رسانیفرهنگی به نظر خوانندگان می

خالفت یزید بن عبدالملک امویست که به  ۱0۱قرن دوم اسالم از لحاظ تاریخ از سال 

که به مروان حمار دولت اموی سقوط کرد و ثلث  ۱۳۲یزید ثانی معروف است و تا 

 ۱۹۸تا  ۱۳۳شود و دو ثلث دیگر از قرن دوم از جهت سیاست به این حساب گذاشته می

به اوج ترقی و کمال  ۲۲۸عظمت یافته است تا  عباسعصر ظهور مأمون در خالفت بنی

 رسید

اما از نظر امامت که مشحون بر علم و فضیلت و آموزش و پرورش دینی است از زمان 

شود و آغاز مکتب اند شروع میسال داشته 4۳السالم که در حقیقت امام محمدباقر علیه

م شروع گردید امام پنجم که مقدمه مکتب جعفری است از آخر نیمه دوم قرن دو

سال با پدرش بیست سال هم  ۳۵هجری سه سال با جدش سیدالشهداء و  ۵7تولدش 

ادامه داشت و اساس نشر معارف دین در این سنوات استوار  ۱۱7امامت داشته و تا سال 

های آهنینی برای تنویر افکار عمومی و تشحیذ اندیشه و ارشاد و هدایت عقول و پایه

 ریخته شد

اسالمی که سنوات پنجم و ششم تأسیس دانشگاه باقرالعلوم است بهترین  آغاز قرن دوم

شالوده معارف اسالم در برنامه جالب توجهی که از توحید و متفرعات و نبوت و 

امیه بزرگترین متفرعات آن و امامت که حساسترین مسائل روز در ضعف و سقوط بنی

اخالقیات و اوامر و نواهی الهی تر تفسیر قرآن در دشمن این مقام بوده و قسمت جالب

السالم را و مخصوصا تتمیم مکارم اخالقی است که ارکان دانشگاه امام محمدباقر علیه

ای نقل کنیم تا توجه اذهان و دهد و باید برای هر یک با مقدمه کوتاهی شمهتشکیل می

افکار جلب و مفتاح سخن را بدست آنها داده خود در تفحص و تجسس و تتبع و 

 حقیق آن کوشش نمایند.ت

تأسیس این مکتب که احیای مکتب علوی است مواجه با مشکالتی بود در عین حال 
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که فرصتی مغتنم شمرده شد موانعی هم در کار بوده مانند قحطی حجاز و شامات و 

غصب اموال آل محمد و کثرت افراد خاندان و اهل بیت علویان و توسعه مکتب امام 

و تجاوزات آل مروان و قتل و غارت مکرر شهر مدینه و عوامل  السالممحمدباقر علیه

معذلک امام پنجم در  -کرد دیگر که از سرعت عمل به نحو مطلوب جلوگیری می

بیست سال آخر عمر دائما در تالش حفظ اجتماع مردم مدینه جسما و روحا و نشو و 

 ارتقای افکار مسلمین علما و تربیتا بود تا آنکه

 []صفحه سیزدهم

علوم را به همان نحو که پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم خبر داده بود شکافت و یک 

حرکت فکری به وجود آورد و زمینه را صاف کرده بدست فرزند دلبندش امام جعفر 

 السالم سپردصادق علیه

 برنامه مکتب باقرالعلوم

مام محمدباقر با توجه به فرصت بیست ساله انقالب فکری و بحران سیاسی حضرت ا

داری داد شخصا استاد و آموزنده خود السالم یک سازمان فرهنگی عمیق و دامنهعلیه

رسید تربیت کرد که برخی از بود و دانشمندانی چند که تعداد آنها شاید به هزار نفر می

آن میان شاخص و برازنده گردیدند و این برنامه را تا پایان عمر آن سرور عزیز ادامه 

 از علمای اولین و آخرین در فن علوم اسالمی گردیدند به شرحی که داده شده دادند و

ها بود که هر یک السالم عبارت از این رشتهامام مواد برنامه مکتب امام محمدباقر علیه

گرفت و به رشد عقلی خاتمه متفرعات بسیاری داشت و همه آنها از قرآن سرچشمه می

 یافتمی

 قصص انبیاء
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یوسف  -لوط ذوالقرنین  -ابراهیم  -هود و صالح  -نوح  -ادریس  -ه آدم اخبار دربار

الیاس و لقمان و  -حزقیل  -خضر و یوشع  -حضرت موسی و هارون  -ایوب  -

حضرت عیسی بن مریم  -یحی بن زکریا  -سلیمان  -اصحاب سبت  -داود  -اشموئیل 

 الد بن سنانخ -اصحاب اخدود  -اصحاب کهف  -عزیر  -ارمیا و دانیال  -

 احتجاجات با علمای معاصرین

 اشاره

السالم از فواید علم و عالم و معلم و تعلم و لزوم طلب علم تعلیمات امام محمدباقر علیه

 جو و آداب تحصیل و تعلیم و تعلمآموز و دانشفضل طالب علم و اهمیت دانش -

 در بیان حدیث و آداب آن و محدثین و کیفیت حدیث و مشکالت آن

 و مناقب آن -امامت  -والیت  -فسیر آیات قرآن مجید در رسالت ت

روایات نقل خطب و تعلیمات عالیه امام المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب 

علوم و فنون مختلفه مرویه از موالی متقیان و  -احتجاجات  -السالم احادیث نبوی علیه

 صدها مواد تربیتی که بدین صورت نقل فرمود

از بیانات امام محمدباقر درباره فضایل و مناقب پیغمبر خدا صلی اهلل علیه و آله و قسمتی 

سلم و خدیجه کبری و فاطمه زهرا )س( و علی مرتضی و اخبار از قائم آل محمد است 

 ایم.که ما در کتب همه ائمه اخبار امام محمدباقر )ع( را نقل کرده

 ]صفحه چهاردهم[

 و ادعیه و اذکار و حکایات و امثال سایره و غیره. در اخالقیات در علوم و فنون

 در مواعظ و نصایح و پند و اندرز و سیر تاریخ.

 در جاللت قدر حضرت خدیجه و فاطمه و خاندان نبوت.

 و اخبار متعاقب آن. -درباره محشر و قیامت 
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که ما آن را به چهار قسمت کرده اجماال جریان تاریخی آن را از نظر خوانندگان 

 گذرانیم.می

 توحید در صد ساله اول اسالم

 افی اهلل شک فاطر السموات و االرض

ایم آفتاب اسالم از افق حجاز طالع گردید و مکه به شرحی که در کتب مربوطه داده

سال رنج و زحمت به یک مدینه فاضله توحید و خداشناسی  ۲۳پرستی را با سرزمین بت

نخوار و جاهل و گمراه را به یک سلسله تبدیل نمود و اخالق عمومی مردم بدوی خو

صفات ممدوحه مواسات و مساوات و اخوت و برادری و پاک طینتی و اندیشه نیکو 

برگردانید به طوری که توانستند در ظرف کمتر از سه ربع قرن دنیا را در سیطره 

و اسالم را دین سهل و سمحه و دین عقل و منطق و برهان و  -حکومت خود درآورند 

اما درس توحید به آن سادگی که اسالم داد و نکات  -الل و رشد عقلی شناختند استد

دقیق و غوامض مسائل مختلف فیه بین یهود و نصاری که پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و 

سلم به صورت سهل و ساده بیان فرموده بود به یک تحول علمی مبدل گردید و 

 الشعاع سیاست خالفت قرار گرفت.تحت

ساعده هجری سقیفه بنی ۱۱از رحلت خاتم النبیین صلی اهلل علیه و آله در سال  تا پس

ی قبلی مسیر پدید آمد و گفته شد پیغمبر خدا خلیفه معین نکرده با توطئه و نقشه

خالفت را تغییر دادند و در کشمکش تغییر خالفت با آن همه خطب مهیج و مفصلی 

در مجامع عمومی در هر حال بود ایراد که حضرت امیرالمؤمنین و پیشوای موحدین 

فرمود باز هم توحید به حال اجمال باقی مانده و موجب ظهور مفوضه و جبریه و می

اشاعره و خوارج و غیره گردید و در جنگهای جمل و صفین و نهروان و چهار سال 

ادامه درس ارکان اصول توحید با شهادت موالی متقیان و باب مدینه علم این درس 

 یل گردید.تعط
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السالم و عصر سیدالشهداء روحی فداه با آنکه در این در دوران امام حسن مجتبی علیه

 بیست

 ]صفحه پانزدهم[

آمدند و سال به طور خصوصی در پنهان و خفی برخی از عالقمندان حضورشان می

گرفتند ولی در حقیقت در دوران معاویه مکتب معارف درس توحید و اصول عقاید می

 ت به کلی بسته و تعطیل گردید.اهل بی

شهادت سیدالشهداء ارواحنا فداه حس توجه مردم را به تعطیل معارف دین بیدار کرد و 

سیادت و اعلمیت را در این خاندان به ثبوت رسانید ولی هنوز امویین قوت و قدرتی 

کشید و لذا دوره چهل ساله امام داشتند و تا این ورق برگردد مدتی طول می

السالم عصر سکوت و خمود و خاموشی بود که حضرت سجاد عابدین علیهالزین

السالم هم به صورت ادعیه و اذکار حقایق دین و تاریخ و معارف اسالمی را بیان علیه

رفت و کسی از آن خبر نداشت و انقالبات فرموده و صحیفه در پنهانی دست بدست می

داشت و بیش از چهارصد هزار نفر در این خونخواهی واقعه هائله کربال تا ده سال ادامه 

مدت در جزیرةالعرب بر اثر قیام سیدالشهداء کشته شدند و هر دسته و قبیله به 

کردند و حال بر این منوال بود تا قرن اول به پایان رسید تا خاندان خونخواهی قیام می

ارتکاب جنحه  ها ومروان در اثر تظاهر به فسق و فجور و افراط در شهوات و بدمستیآل

حد و حصر محکوم به تالشی و سقوط گردیدند و ضعف روزافزونی آنها و جنایات بی

قیام مردم خراسان به دنباله  -را احاطه کرد در این خالل که ضعف آنها از یک طرف 

السالم از طرف دیگر و زیر بار نرفتن سادات علوی در سیادت و مظلومیت آل علی علیه

فعالیت و اندیشه احراز مقام و  -با مردم آن سامان از یک طرف  آهنگیطبرستان و هم

منصب اوالد عباس هم از یک جانب آشوبی در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم به 

وجود آورد و مصادف با همین ضعف و انحطاط مسلمین در اندلس پیش رفتند و آنجا 

البته اموی صفت به پا  هم متعاقب ایران علم استقالل افراشته شد و حکومت مستقلی
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داشتند و تزلزل افکار و تشتت آراء یک زمینه مساعدی به دست امام محمدباقر 

السالم داد و مردانی با حدت ذهن و شدت ذکاء پیدا شدند که اطراف این امام را علیه

گرفته بساط دانش و بینش را به سهولت و آسانی گستردند و تحت عنوان تفسیر قرآن 

توحید عبادات به  -توحید افعال  -توحید ذات  -وع شد توحید صفات درس توحید شر

شرحی که در متن کتاب گفته شده تدریس و تعلیم گردید و روزافزون شاگردان این 

کردند و بر تعداد آنها و عشق و عالقه و نشر و تعمیم آن افزوده مکتب استفاده می

 شد.د بر آنها سهل و آسان میپرسیدنغوامض و مبهمات و مشکالت را می -گردید می

 -جوئی و معارف پروری بیدار و تقویت شد زمینه نشر علم و حس کاوش و دانش

 دیگر

 ]صفحه شانزدهم[

شدند وقت آن را نداشتند که به این کسی مزاحم و معارض محصلین علوم و فنون نمی

کامل از اطراف کارها رسیدگی نمایند آنها هم به توسعه این مکتب پرداخته و با آزادی 

شتافتند و السالم میو اکناف مخصوصا برای کسب معضالت توحید به دربار امام علیه

 بینیم.السالم را میلذا در تفسیر بسیاری از آیات قرآن بیانات امام محمدباقر علیه

 نبوت خاصه و عامه

 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اهلل و خاتم النبیین

النبیین از نو آغاز شد یک ریخ انبیاء دیدیم که بحث نبوت با ظهور خاتمدر مسیر تا

دسته از علماء یهود و نصارای نجران و کهنه و صائبین و مجوس برای کسب اطالع و 

تحقیق در صحت و سقم نبوت و پیغمبری حضرت محمد بن عبداهلل خاتم النبیین صلی 

آمدند و سابق به مدینه و مکه می اهلل علیه و آله و سلم با وقوف به کتب آسمانی

شد و با بررسی نمودند احتجاجاتی مفصل شروع میکردند و یا مباهله میتحقیقاتی می

گشتند یا اگر به سبب اوضاع کامل اکثریت قریب به اتفاق این طبقه مسلمان شده بر می
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ه سوی گشتند بتوانستند فی الحال اسالم قبول نمایند بر میو احوال محیط هم نمی

کردند یا بودند تا وقتی که مسلمین شروع خاندان و قوم و عشیره خود و قبول اسالم می

پذیرفتند زیرا برهان و استدالل به فتوحات کرده آنها هم اسالم را از روی کمال میل می

ها قطعی شده بود اما چون بشر در هر حال هر یک فردی دورانی دارد که باید از آن

ر کمالی کند تا به مطلوب برسد کسانی که دور بودند باید از نزدیک به آغاز و انجام سی

تحقیق و استعالم و اجتهاد و استنباط اصول عقاید خود که اصل مهم آن نبوت است و 

سایر ارکان آن نبوت به ثبوت رسیده است از روی حجت و دلیل بشناسند و به همان 

بوبکر و دنبال آن فتوحات عمر و عثمان دار رده زمان ادالیل که نقل شد جنگهای دامنه

و جنگهای جمل و صفین و نهروان و پس از آن جنگهای انتقامی و خونخواهی قتل 

سیدالشهداء دیگر فرصت نداد به ائمه ما که این مکتب را رسما بگشایند و استدالل 

نمایند و دیگران هم نیروی علمی و اطالع کافی از مدینه علم نبوت و سیر وحی 

تند تا بتوانند عقول و افکار زکیه و کیسه را قانع نمایند و لذا نبوت خاصه هم مانند نداش

توحید صفات و جالل و جمال در حال اجمال ماند تا امام محمدباقر )ع( به حجت 

 باقرالعلوم به گشودن این مکتب نموده و به شرحی که داده شد استدالال مقام نبوت

 ]صفحه هفدهم[

آن در ضمن تفسیر حال آدم تا حضرت عیسی به نحو طریقیت عامه را با قصص قر

موضوع اثبات فرموده و پس از آن نبوت خاصه جدش را مبرهن داشت و آیات و 

احادیث صادره در باب نبوت را تفسیر و تبیین فرموده ابهام این معضله را برطرف کرد 

گر به هیچ و متعاقب آن مکتب جعفری تا به مکتب رضوی رسید بحث نبوت خاصه دی

عنوان مخالف یا شاک و مترددی نداشت به شرحی که در کتاب امام جعفر صادق )ع( 

و کتاب امام رضا مفصل بیان شد در حضور مأمون بزرگان علمای فرق و ادیان دیگر 

تسلیم ادله و براهین آن حضرت گردیدند و بدین طریق باید اعتراف کرد که آغاز این 

 ر )ع( شروع گردیده و به امام رضا )ع( پایان یافته است.مکتب استداللی از امام باق
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مفهوم حقیقی نبوت عامه و خاصه را امام پنجم به طرق مختلف اثبات فرموده و مردم را 

شرحی از احوال انبیاء و رسل برای قضاوت نهائی  -به این موهبت آسمانی آشنا کرد 

 منظور نبوت و رسالت بیان فرموده است.

 در اسالمخالفت و امامت 

 انی جاعلک للناس اماما

های اسالمی روی بحث امامت ها و جنگ و جدالاساس اختالف و این همه محرومیت

بوجود آمده است که چون ما در کتب دیگر مانند کتاب امیرالمؤمنین و غیره بحث 

ایم اینجا لزومی ندارد لغوی و اصطالحی و ثبوت مقام آسمانی امامت را نقل کرده

 خواهیم تذکر دهیم.د بلکه فقط سیر تاریخی آن را میتکرار شو

خواهیم فقط سیر تاریخی امامت و خالفت را تذکر دهیم و بگوئیم قریب شصت می

طلبان بوده و ائمه ما فقط سال خونریزی و نزاع و سکوت و تعطیل برای قهر و غلبه جاه

ی در جانشینی به جرم آنکه آنها مردان برگزیده آسمانی و منصوب و منصوص ربان

پیغمبر خاتم النبیین )ص( بودند همه کشته و شهید و مسموم و متواری و تبعید و زندانی 

و باالخره غائب و پنهان از چشم مردم گردیدند و با این همه زجری که کشیدند باز هم 

مناقب و مآثر آنها دنیائی را پر کرده چنانچه از خلیل بن احمد عروضی پرسیدند علی 

لب را وصف کن گفت چه بگویم از کسی که دوستانش از ترس و دشمنانش بن ابیطا

 از حقد و حسد فضایل او را کتمان کردند معذالک.

 ]صفحه هیجدهم[

 کتاب فضل ورا آب بحر کافی نیست

 که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم

 شناختن شخص علی بن ابیطالب امیرالمؤمنین که وحدت نوری با پیغمبر خدا صلی اهلل

علیه و آله و سلم داشتند کار بس مشکلی است او نسخه منحصر به فرد و به قول مسیحی 
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معاصر صوت العدالة االنسانیه بود و به قول دیگر گوهر وجودش را عرب نشناخت و 

 عجم او را درک نموده و تعظیم و تقدیس کرد و در نشر اخبارش بذل همت نمود.

ر و پیشرفت اسالم سایه صفت دنبال پیغمبر خدا امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب در ظهو

جنگ شمشیر از دست علی نیفتاد و  ۸۳غزوه و جنگ زمان پیغمبر در  ۸4بود و از 

سهمی به سزا در نشر اسالم و باالخص در علوم و فنون دین دارد که پیغمبر صلی اهلل 

هر علم و علی در آن علیه و آله و سلم در حق او فرموده انا مدینة العلم و علی بابها من ش

مدینه فاضله است که هر کس بخواهد وارد و خارج شود جز آنکه سر تعظیم در 

الحدید به همین جهات توجه داشته که ابیپیشگاه علی )ع( خم کند چاره ندارد و ابن

نویسد ما هر خوبی را در عالم انسانیت که بخواهیم ریشه آن را پیدا کنیم دنباله آن را می

ها بینیم همه خوبیرویم میزنیم و پیش میگردیم هر چه دست میعقب بر می گرفته به

و فضایل و مکارم اخالقی اصل و مبناء و مخزنش در وجود علی بن ابیطالب بوده است 

با این حال یک دسته گفتند خالفت و امامت با آنکه در شخصیت علی محقق است  -

 اشتند.ولی مفضول را بر فاضل به سبب سیاست مقدم د

طلبان آن را از اصول عقاید اولیه جدا بحث امامت از ارکان عقیده اسالمی است که جاه

توانستند منطق این مقصد را اثبات کردند و به نام اصول مذهب نامیدند و چون نمی

کنند یکی دیگر از ارکان اصول عقاید را به نام عدل آن را هم همدوش نموده از صفت 

ند تا به جائی که به تجسم توحید و خدای خر سوار و وحدت اصول عقاید خارج کرد

موجودات و وحدت وجود قائل شدند در حالی که در عقاید علمای امامیه عدل از 

اصول عقاید و عین ذات پروردگار و امامت غیرقابل انفکاک از نبوت است آن هم در 

ش خاضع و یک شخصیتی چون علی بن ابیطالب که دوست و دشمن ناچار در پیشگاه

خاشع هستند و آنگاه با تفکیک این دو اصل توحید و نبوت را هم به معنی حقیقی خود 

 مخدوش نشان دادند زیرا توحید بدون عدل و نبوت بدون امامت ناقص است.

خدای غیر عادل ما قبول نداریم و پیغمبری که جانشین و وصی و خلیفه، وزیر و امام 
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 شریعت خود معین نکند آن را هم قبول نداریم. برای اجرای احکام و تشریح مبانی

 ]صفحه نوزدهم[

 ما به آن خدای واحد احد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد معتقدیم.

و به آن پیغمبری که خاتم االنبیاء بوده و علی بن ابیطالب را وصی و وزیر والی و خلیفه 

عین فرموده منصوب و منصوص و امام و جانشین و وارث علم و تقوی و فضیلت خود م

 بوده است.

این حقیقت تاریخی که در کتب مربوطه مفصل اثبات شده بیان و توضیح و تشریح آن 

مواجه با همان مشکالتی شد که توحید و نبوت به نحو اخص برای تشریح مواجه با آن 

 تر زیرا خدا و رسول تا آن حد دشمن نداشتند کهتر و مشکلبوده بلکه بسیار سخت

 امیرالمؤمنین و مقام امامت و والیت مطلقه دشمن داشت.

ولی چون اسالم سلطه کامل یافت و یک  -این مقام آسمانی منصوب و منصوص بوده 

تر از آفتاب طلب بنابر نقشه قبلی با واقعه روشنحکومت پابرجائی شد جمعی جاه

و اقوام خود او  غدیرخم به مخالفت برخاستند که نگذارند جانشین پیغمبر از خاندان

باشد تا بتوانند بر گردن مردم سوار شوند و به منصب و مقامی برسند و لذا طبق نقشه 

ساعده را بوجود آوردند اولی را به خالفت برداشتند و او هم به شکرانه سقیفه بنی

های نیل به مقصود دوم را به جانشینی و به صورت والیتعهدی معین کرد در فعالیت

 موضوع عدم جانشین و انتخاب ملی بود. -ه اصل حالی که بهان

نشین شد و بر سر این سال امیرالمؤمنین خانه ۲۵دوران خالفت هم چنان ادامه یافت تا 

 کار زن و یک فرزند در جنین او از دست رفت.

پس از آن که عثمان کشته شد رقیب دیگری که بیست سال مقدمات سلطنت خود را 

الیات شامات را به اضافه مصر و نواحی و سواحل دریا حاضر کرده بود و خراج و م

داد سر بر کشید و چون نیروی علمی و وسیله قابل گرفت و به دربار خالفت نمیمی

قبولی مانند خویشاوندی نزدیک هم نداشت به توطئه و تحریک قشونی آراست و 
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طراف خانه جنگ جمل را برپا کرد در حالی که مردم به صورت اجماع به معنی واقعی ا

امیرالمؤمنین را گرفتند و او را مجبور به قبول خالفت کردند و معاویه راضی نشد و 

جنگ جمل و صفین و باالخره نهروان را بوجود آورد تا به قتل و شهادت امیرالمؤمنین 

 خاتمه یافت.

معاویه برای استقرار سلطنت خود که به سبک قیاصره روم به سابقه حکومت آنها در 

شکیل داده بود دید با مقامی که امیرالمؤمنین از جهت علم و تقوی و شجاعت و دمشق ت

تواند مبارزه کند و ممکن است به زودی فضیلت و عبادت و عدالت اجتماعی دارد نمی

 خالفت

 ]صفحه بیستم[

امیه بیرون رود برای تحکیم مبانی خالفت خود علمائی دنیادار را از خاندان بنی

بار او طرح مؤانست ریختند و با زر و زور به اطراف رفته جعل برانگیخت که با در

احادیث کردند و مناقبی برای عثمان و معاویه نقل کردند و فضایل و مناقب 

امیرالمؤمنین را کتمان نمودند و سیاستی که معاویه در ظرف بیست سال اعمال کرد 

که مکتب سیاسی اموی هنوز کسی نتوانسته آن را به اجرا بگذارد مگر دولت انگلستان 

امیه و آثار را به اجرا گذاشته است به شرحی که در کتاب سیدالشهداء درباره ظهور بنی

آنها در تاریخ نوشتیم بیست سال تبلیغات سوء معاویه به شدت علیه علویان ادامه یافت 

گفتند علی در به نحوی که وقتی خبر دادند علی را در مسجد کشتند مردم شام می

کار داشت تا این حد علی را دگرگون جلوه داده بود در این مدت که مبانی مسجد چ

السالم برای اثبات خالفت آن قیام کرد و امیه پایدار شد و سیدالشهداء علیهحکومت بنی

امیه بود درست هزار ماه این شجره خبیثه شهید گردید شصت سال دیگر که دوران بنی

م امامت و والیت آسمانی الهی و دالیل نصب و عقاید و افکار را منقلب نموده مفهو

العابدین با منطق روز خود تا نص بر وصایت و امامت از بین رفت. حضرت امام زین

فهمانید ولی اوضاع و احوال محیط تاریک عصر اموی مانع شد به مردم میآنجا که می
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مستولی  مروانکم ضعف بر دولت اموی و آلاشاعه این عقیده مستدل گردید تا کم

تا سال  ۸0امیه شد و لذا از سال کم افکاری پدید آمد که سبب سقوط بنیگردید و کم

شد که مستقیم و غیرمستقیم مکتب باقری )ع( شروع به تقریبا قریب چهل سال می ۱۲0

نشر معارف و فرهنگ اسالم نمود و ما از مواد و برنامه دانشگاه امام محمدباقر استنباط 

ت مفهوم امامت و والیت را به صورت تفسیر آیات نازله درباره کنیم که حقیقمی

امیرالمؤمنین نقل و بیان فرموده و احکام و اخالقیات و حتی توحید و نبوت را با تمام 

متفرعات اصولی آن از زبان امیرالمؤمنین جدش نقل کرده است به طوری که در 

یرالمؤمنین در احکام و معالم و حقیقت باید اعتراف کرد امام محمدباقر )ع( بلندگوی ام

معارف دین بوده و برای احیای شریعت اسالم امامت را به معنی واقعی بلکه به معنای 

مختلفه حقیقی خود معنی کرد و از احادیث و خطب و تفاسیر و کلمات و رسائل 

جدش امیرالمؤمنین به نحو مستوفی بیان و تعریف و توصیف و تعلیم فرموده و در این 

وظیفه الحق بقدری شایسته مکتب باقری شروع و پایان یافت که به اعتراف تمام کار 

 اند.مورخین شاگردان او افقه و اعلم و آخرین مسلمین بوده

 ]صفحه بیست و یکم[

 اخالق یا تتمیم مکارم اخالقی

 انی بعثت التمم مکارم االخالق

 حدیث نبوی

های اخالقی است دباقر )ع( قسمتچهارمین قسمت عمده مواد تعلیم و تربیت امام محم

 که بیشتر آن از خواص مکتب اسالم است.

تردیدی نیست که غرض غائی و علت غائی ارسال رسل و انزال کتب تهذیب اخالق 

عمومی مردم است باید سطح فکر و دانش و علوم و بینش مردم را از ظلمات و تاریکی 

و روشن نموده تا مردم خود را جهل و ضاللت به نیروی نور علم و فضیلت باال برد 
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بشناسند و وظیفه خود را در راه تکامل خود انجام دهند این نیاز مخصوصا در پایان 

 دوران اموی بیش از هر عصری مورد توجه بوده.

اگرچه همه وقت و همه جا انسان محتاج به تذکر است تا زشتیهای خود را برطرف 

نظر آفریننده جهان در شرایع خود مخصوصا گرداند و به نیکوئیها بیاراید و به همین 

اسالم ارکان دین داروی امر به معروف و نهی از منکر قرار داد تا به یک سبک روشن 

و مستقیم و کوتاه به شاهد مقصود که تتمیم مکارم اخالقی است برسد ولی دوران آل 

تاریک  مروان به قدری فساد اخالق بوجود آورد که محیطزیاد و آلابوسفیان و آل

و از اوج رقاء و ارتقاء  -گردید و به کلی مردم از راه روشن اسالم منحرف گردیدند 

 اخالقی به حضیض مذلت سقوط و نزول کردند

اساس قبول اسالم در نظر خردمندان همین علت غائی است که تهذیب نفوس و تتمیم 

مین اخالق مکارم اخالقی است و یکی از حساسترین عوامل موفقیت و پیشرفت دین ه

و صفات و خصال مسلمین بوده که با این سالح نفسانی توانستند بر ملل و نحل مختلف 

آمیزی مردم جهان را بدین اسالم و اقوام و قبایل متنوع نفوذ یابند و به سرعت شگفت

 دعوت نمایند و این قولی است که جملگی برآنند.

 خالصه مطلب

شود: قسمتی که در زمان پدر در تقسیم میزندگانی امام محمدباقر )ع( به دو قسمت 

زیسته و از اوان خردسالی با بقایای اصحاب حدود چهل سال بنابر اختالف روایات می

باقی مانده پیغمبر که از جنگ معاویه نجات یافته بودند و پس از شهادت سیدالشهداء 

 العابدین را داشتند معاشر بوده واطراف امام زین

 ]صفحه بیست و دوم[

مروان گذرانید و در مدینه شاهد و ناظر جنایات آلدر تجزیه و تحلیل تفاسیر قرآن می

بود که چندین بار مانند مسلم حادثه )مسرف( بن ارطاة و غیره آن شهر را غارت و قتل 
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عام کردند و هستی مردم را فدای شهوات و تمایالت قرار دادند حضرت امام محمدباقر 

دانست و لذا در دید و هم را مولود جهل و ضاللت مییک می)ع( این حوادث را از نزد

مقام برآمد با اولین فرصت این ورق را برگرداند و بساط علم و دانش را بگسترد تا 

افکار مخالفین امویین قوت گرفت و این فترت قریب بیست سال طول کشید که زمینه 

اس سپرده شد و این عبانقالب صاف شد و دولت اموی سقوط کرد و زمام بدست بنی

حضرت  -تغییر سیر بدست کسانی بود که معنا طرفدار اهل بیت و علویین بودند 

شد با اصحاب و ابوجعفر امام محمدباقر در تمام مدت عمر که قریب شصت سال می

تابعین به بحث و فحص علمی اشتغال داشت مخصوصا امام در این بیست سال مدت 

مال استفاده کرده و زندگانی اجتماعی خود را صرف امامت خود از مقتضیات محیط کا

تعلیم و تعلم و آموزش و پرورش کرد و همان طور که شکافنده علم بود مانند تخم که 

شکافت و پرتوی از آن داد علم را هم میشد و ساقه و برگ و میوه میشکافته می

داشت که علم را افروخت و همان طور که شکافنده علم بود به نام ناشر علم شهرت می

رسانید و همه کس را به قدر مرتبه لیاقت و استعداد کرد و به همه جا میپراکنده می

داد و بساط آن داد و بسط میکرد و همچنین واسع علم بود که توسعه میبرخوردار می

آنگاه  -فرمود گسترد و تا آخرین نفس در این آموزش و پرورش سعی مبذول میرا می

قت خود را در فراغت در امر کشاورزی و تهیه آذوقه و مواد غذائی در باقیمانده و

 مزارع خود صرف فرموده است.

گذرد سطور آینده این اوراق نماینده زندگانی امام پنجم است که از نظر خوانندگان می

 و امید است مورد قبول آستان مقدسش قرار گیرد آمین یا رب العالمین -

 ۱۳7۹ماه رمضان 

 ۱۳۳۸اسفند 

 ]صفحه بیست و سوم[
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 اهداء کتاب

این کتاب را به ساحت مقدس حضرت ابوجعفر امام محمدباقر )ع( که ابوالمعارف و 

 نمایم.پیشوای فرهنگ و دانش اسالم است تقدیم می

یا ابوجعفر یا محمد بن علی ایها الباقر یابن رسول اهلل سالم اهلل علیک و علی جدک و 

 ابیک و اوالدک الطیبین الطاهرین

دانی در چه محیط پر آشوبی و با چه شرایط سختی از زندگی این سطور و اوراق تو می

س علوم و ام و برای اهداء آن جز تو که مشعلدار آسمانی و مؤسرا جمع و تدوین نموده

کنم و امید تر ندیدم لذا به نام مبارک تو اهداء میباشی کسی را شایستهفنون اسالم می

تمنی  -است مورد عنایت و الطاف سامیه واقع گردد و آن ذخیره روز واپسین باشد 

 دارد به لطف رحمت قبول فرمائی که اال ان الهدایا بمقدار یهدیها

 خدمتگزار معارف دین

 هحسین عمادزاد

 ]صفحه الف[

 مقدمه مؤلف بر چاپ سوم

 اشاره

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 قال )ص(

انا اهل بیت الرحمه و شجره النبوه و موضع الرساله و مختلف المالئکه و مخزن العلم و 

موضع سراهلل و نحن الحرم االکبر و نحن عهداهلل و قال )ص( علی منی و انا من علی و ال 

 یؤدی عنی اال علی.

 کشکول سید حیدر آملی ۱70ص 
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کردند و گذرد و مکرر از اطراف مطالبه میسال از چاپ اول این کتاب می ۲4بیش از 

داد تا به حمداله تعالی به همت عالقمندان چند جلد توفیق تجدید طبع آن دست نمی

معصوم که تجدید چاپ آن به تأخیر افتاده بود و از دور و نزدیک برای  ۱4اخیر دوره 

نمودند شروع به چاپ گردید که از معصوم مراجعه می ۱4ین دوره کتاب تکمیل ا

 گذرد و این کتابخانه کوچک برای هر؟ مسلمان الزم است.لحاظ عالقمندان می

 عترت معلم بشر است

قال )ص( انی تارک فیکم التقلین کتاب اهلل و عترتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض و 

 من تمسک بها نجی

ر این مقدمه باید تجدید عهد شود ارج و ارزش و اهمیت عترت در موضوعی که د

تکامل نظام تربیتی انسان است و به همین دلیل رسول اکرم )ص( فرمود دو ثقل ارزنده 

گذارم که آن قرآن و عترت مهم که هرگز از هم جدا شدنی نیست در اختیار شما می

آموزنده همه علوم قرآنی که  است قرآن یعنی همه علوم مورد نیاز بشر و عترت یعنی

 باشند.عمال ترجمان مفاهیم گران و مکارم اخالق است می

 ]صفحه ب[

 علم امام

و مطلب دیگری که در این کتاب ارتباط و اختصاص دارد موضوع علم امام است که 

ما در کتاب مستقلی درباره تنزیه امام و رساله مستقلی در موضوع علم امام و منابع علم 

السالم شروع ایم و چون گسترش علوم اهل بیت از امام محمدباقر علیهث کردهامام بح

 شده الزم دیدیم که اجماال از علم امام و منابع علوم امامت سخنی به میان آوریم.

در جلد دوم سر تفوق شیعه در موضوع علم و اینکه آیا علم غیبت که مخصوص به 

ان فرموده آیا به بندگان خود هم از این ذات اقدس حق تعالی و در آخر سوره لقمان بی
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 فرماید.علم افاضه می

ان اهلل عنده علم الساعه و ینزل الغیب و یعلم ما فی االرحام و ما تدری نفس ما تکسب 

 غدا و ما تدری نفس بای ارض نموت ان اهلل علیم خبیر.

ر از علوم یا نه و در صورت افاضه و اشراق به چه صورت و به چه وسیله و به چه مقدا

 فرماید ... غیبی را به بندگان تربیت شده خود افاضه اشراق می

السالم هم در این زمینه بحث مستوفی نمودیم و معلوم در کتاب مبانی علوم ائمه علیه

شد ذات اقدس حق تعالی جل شانه برای آنکه بندگان مستعد و الیق و تربیت شده را 

ا در عبودیت و اطاعت راضی باشد از آن علوم که تصریح فرموده اال من ارتضی از آنه

دانست که خدا علوم غیبی غیبی به آنها عنایت و افاضه فرموده و اگر چنین نبود کی می

دارد که اعالم فرمود )ال یعلم الغیب اال هو( و ان علوم در تکوینیات است نه در 

علوم به آنان  تشریعیات برای معرفی و شناخت امام و محبت خود در میان بشر از آن

افاضه و اشراق فرمود تا بدان علوم از دیگران ممتاز باشند و معجزه هم همین است که 

 دیگران عاجز از آوردن به مثل آن و دانستن آن علوم باشند.

 اما علم در اسالم

بدون تردید علم نوریست الهی بدل هر کس مستعد و الیق و قابل باشد افاضه و اشراق 

لم نور یقذفه اهلل فی قلب من یشاء و همه علوم دنیائی با عالم خود زیر که الع -گردد می

شوند و مربوط به دنیاست مگر علمی که نور باشد و افاضه اشراقی نمود خاک پنهان می

 و یقول نهج بهائی.

 این همه علم بنای آخور است

 واندیگر علم بنای آخر است

 ]صفحه ج[

ار آید نه در دنیا نور علم از جانب علم علمی است که حاصل آن در آخرت بک
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پروردگار تعالی جل شانه نخست بر قلب پاک پیغمبر خدا خاتم النبیین )ص( تابید و او 

خود نور اول و صادر اول بود و تمام مراحل امکانی را طی کرد تا بدین عالم ملک 

 رسید و آن علوم را هر چه داشت و از زبان وحی گرفته بود به علی بن ابیطالب

 السالم دادعلیه

 علم همه عالم به علی داد پیمبر )ص(

 چون ابر بهاری که دهد آب به گلزار

 و فرمود انا مدینه العلم و علی بابها

 درست این سخن گفت پیغمبر است

 که من شهر علمم علی ام در است

سال اول که  ۱۳سال رسالت خاتم النبیین صلوات علیه و آله و اجمعین در  ۲۳در دوران 

وران محرومیت و تحریم اقتصادی تبعید، تنگی و سختی مضیقه زندگی اجتماعی بوده د

 رسول خدا )ص( توانست جز اصل اصیل توحید را به مردم بفهماند.

جنگ پیش آمد که هر دو ماه یک جنگ بود و یا نداشتن  ۸4سال مدینه هم  ۱0در 

باس حدیث رسول اکرم شد در لبودجه و نیروی ثابت و تجهیزات الزم تا آنجا که می

فرمود و همه را دعوت به تمسک ثقلین نمود که )ص( مفاهیم قرآن را به مردم ابالغ می

از قرآن و عترت جدا نشوند و هر چه بخواهند از علم و عترت و شوکت پیغمبر مال و 

 منال و قدرت در سایه این دو ثقل است.

و بینش از اطرافش مانند سیل  امیرالمؤمنین علی )ع( که باب مدینه علم بود و دانش

های جمل و صفین و نهروان مشغول نمودند که ریخت او را هم با جنگباران فرو می

کران علوم نبوت و والیت، امامت را به مردم آن چنان که شایسته بود نتواند دریای بی

 تا او را در محراب شهادت شهید نمودند. -برساند 

طلبی معاویه قرار گرفت. با دستخوش تمایالت جاه السالم همامام حسن مجتبی علیه

جنگ و صلح برای حفظ جامعه مسلمین ناچار به صلح شد که جدش رسول خدا )ص( 
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داد از اصول و و در فرصتهائی که دست می -به او توصیه فرموده بود و کنار نشست 

 کرد.فروع دین برای مردم تدریس می

با قدرت مستی یزید شد و به جنگ کربال پایان السالم هم که مواجه امام حسین علیه

یافت ولی با خون شهداء تضمین گسترش علمی و اخالقی اسالمی را فرمود به طوری 

که امام صادق برابر قبر جدش عرض کرد )اشهد انک قد اقمت الصلوه و آتیت الزکوه 

 و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر.(

حصوریت قرار داشت علوم اسالم و حوادث السالم هم چون در مامام سجاد علیه

تاریخی را در لباس دعا و قالب راز و نیاز به نام صحیفه سجادیه در اختیار مردم 

السالم و در شرح حال هر یک مستقال گذاشت تا نوبت رسید به امام محمدباقر علیه

 مجلداتی نوشته شده است.

 ]صفحه د[

 م امام عصرآغاز گسترش علوم از امام محمد باقر العلو

امیه و طلوع دولتهای دیگری که طوفان انقالب اسالمی در ضعف دولت بنی

خواستند روی کار آیند تموجی در جامعه اسالمی بوجود آورد و امام محمد باقر می

عباس و السالم از این طوفان انقالب و تمایالت سیاسی که یک طرف آن بنیالعلوم علیه

نامی ایران ابومسلم خراسانی اصفهانی بود استفاده فرمود و های اموی و سردار باقیمانده

هزار جوان الیق و مستعد و عالقمند به دین و فضیلت و کمال را تدریجا به دور خود 

جلب نمود و پایه مدرسه و مسند علوم اسالمی را محکم و استوار ریخت که به همین 

وانست در جامعه با علل و مبانی سرمایه مکتب جعفری شد بنابراین نخستین کسی که ت

اسباب ظاهری علم و دانش را گسترش دهد و بدون معارض مردم را با مکتب اسالم و 

آیات قرآن و احادیث پیغمبر )ص( و سنت علوی )ع( و علل صلح و جنگ امام حسن 

و امام حسین آشنا سازد و متون اسالمی را از حالل و حرام و قوانین حقوقی فردی و 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

طه دین با دنیا از راه علم و اخالق و ارتباط دنیا با آخرت را از بعد ایمان اجتماعی و راب

و عمل تثبیت و اثبات نماید امام باقرالعلوم )ع( بود که دانش و بینش را تجزیه و تحلیل 

نمود به مردم مسلمان آن عصر و نسل آینده مسلمین آموخت اینک شما و شرح 

 لسالم.ازندگانی امام پنجم باقرالعلوم علیه

 ۲۲4۵۱۸تهران داودیه عمادزاده تلفن 

 [۱]صفحه 

 جعفر امام محمد بن علی الباقر علیه السالمزندگانی حضرت ابی

 مولد و میالد

 بسمه تعالی شأنه

هجری رخ داد.  ۵7السالم در مدینه در سوم صفر سال تولد حضرت امام محمدباقر علیه

السالم پرتوافکن علی علیهآفتاب وجودش در زمان جدش سیدالشهداء حسین بن 

 [.۱السالم بود ]گردید و سه سال با امام حسین علیه

در  ۱۱4هجری و وفاتش در سال  ۵7نویسد: تولدش در مدینه سال در کشف الغمه می

 [.۲سالگی بوده است ] ۵7سن 

شنبه در خبر جابر جعفی در مصباح روز جمعه ماه رجب در مناقب و روضه روز سه

روز جمعه در مدینه غره ماه رجب متولد گردید و اذان در گوش  فرماید صبحمی

اش را راست و اقامه در گوش چپ آن بزرگوار خواندند و نام او را محمد و کنیه

 [.۳ابوجعفر و لقبش را باقر نهادند ]

 ۵7خارج نیست اکثر محققین همان جمعه غره رجب سال  ۵7 - ۵۸ - ۵۹سال تولد از 

 اند.را اصح اخبار دانسته

 ۵۶و قیل  ۵7السالم را غره رجب یا سوم صفر سال در اعیان الشیعه تولد امام باقر علیه

نویسد ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین در مدینه سوم صفر صباغ مالکی مینوشته ابن
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 هجری متولد شد و در وقتی که جدش حسین شهید شد سه ساله بود ۵7سال 

 [۲]صفحه 

ادرش دختر حسن بن علی بن ابیطالب بود و او هاشمی و علوی العابدین و مپدرش زین

هادی است که مشهورترین آن باقر است  -شاکر  -اش ابوجعفر و لقبش باقر است کنیه

ای که از سنگ و بدین جهت او را باقر گفتند که علم را از هم شکافت مانند چشمه

 [.4شکافته و منفجر گردد از سینه او علم منفجر و منتشر شد ]

السالم ما در این کتاب وارد یک سبک نوینی در ترجمه و شرح حال امام باقر علیه

ایم که در کتب سابق به این نحوه تنظیم نگردیده و آن بیان روش مخصوص این شده

امام است در آموزش و پرورش و جامعیت علومی که امام پنجم تعلیم فرموده و مبانی 

دهد که ما آموزش آن حضرت را به ترتیب ل میمکتب بسیط و وسیع جعفری را تشکی

کنیم تا از علوم و فنون اسالم که در مکتب جعفری بسط داشته به تفصیل سخن نقل می

گوئیم و ما معتقدیم که آشنائی با مکتب جعفری بدون توجه به تعلیمات باقری نتیجه 

امام محمدباقر  کاملی نخواهد داد و بدین جهت از اینجا فصول علمی یا برنامه تعلیمی

 )ع( به ترتیب نقل خواهد شد.

طالب یا جابر انک ستبقی حتی تلقی ولدی محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی

 [.۵السالم المعروف فی التوریة بالباقر فاذا لقیته فاقرأ منی السالم ]علیهم

قات کنی که فرمود ای جابر تو آنقدر زنده خواهی ماند تا آنکه یکی از فرزندان مرا مال

السالم است و او در تورات به نامش محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب علیه

 باقر نامیده شده چون او را مالقات کردی سالم مرا به او برسان ... 

های علم را منفجر امام پنجم حضرت ابوجعفر امام محمد بن علی باقر است که چشمه

علوم و فنون به مردم آموخت و یک انقالب آموزشی و فرموده و به قدر امکان از تمام 

حرکت فکری و نهضت علمی برپا ساخت که در عالم نظیر نداشته با ورق زدن 
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نظیری که از این امام به صفحات آینده این کتاب یک سلسله تعلیم و تربیتی بی

 مقتضای آرامش اجتماع عصر به مسلمین تعلیم گردیده خواهید دید.

 و القاباسامی و کنی 

نویسد محمد بن علی ابوجعفر باقر العلوم و باقر العلم و جامعه و شاهر علمه و شافعی می

 رافعه و متفوق دره و واضعه و منمق

 [۳]صفحه 

دره و راصعه صفا قلبه و زکا عمله و طهرت نفسه و شرفت اخالفه و عمرت بطاعة اهلل 

ات االزدالف و طهارة االجتباء اوقاته و رسخت فی مقام التقوی قدمه و ظهرت علیه سم

 فاالمناقب تسبق الیه و الصفات تشرف به

الهادی که  -الشاکر  -اش ابوجعفر که سه لقب داشته باقر العلم نامش محمد و کنیه

اند که بقر به معنی شکافنده مشهورترین القابش باقر است و از این جهت او را باقر گفته

 [.۶از هم شکافت او را باقرالعلوم گفتند ] است چون امام محمد بن علی علوم را

نام محمد بهترین اسماء آسمانی است و وجه تسمیه آن برای کثرت حمد بر خالق متعال 

است و لذا برای این اسم فضیلت بسیار قائل هستند از آن جمله این است که در روایت 

محمد فلیدخل الجنه عباس است اذا کان یوم القیمه نادی منادا ال لیقم کل من اسمه ابن

لکرامة سمیه محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم و اخبار در فضیلت اسم محمد و دستور 

به اینکه اسامی فرزندان خود را محمد بگذارید برای کرامت محمد بسیار است و این 

 دومین اسم محمد است از خاندان نبوت صلی اهلل علیه و آله و سلم

یه را باید قبل از تولد طفل معین کرد و در هفت سالگی به نویسد کندرباره کنیه او می

السالم به کنیه انحصاری گوش او و دیگران آشنا ساخت و حضرت امام محمدباقر علیه

 ابوجعفر در تمام کتب اخبار مشهور است.

ایم آنها کنیه و لقب فرزندان خود را و چنانچه در اخبار اهل بیت عترت و طهارت دیده
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کردند و این حاکی از علم و فضیلت نفسانی آنها بود در حالی که معین می قبل از تولد

کردند مثال مردم عموما لقب را پس از احراز مقام و کنیه را پس از یافتن اوالد وضع می

گفتند و چون در علم کامل کرد او را ابوالقاسم میچون کسی فرزند قاسم پیدا می

نامیدند ولی به علم امامت که از سرچشمه علم نبوت یشد او را عالمه یا باقرالعلوم ممی

 گذاشتند.اقتباس شده آنها قبال کنیه و القاب می

 القاب

نویسد لقب امام پنجم باقر بوده برای آنکه علم را شکافت و این لقب شهرآشوب میابن

و اعالم را پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم به وسیله جابر بن عبداهلل انصاری با ا

ترین ائمه به پیغمبر خدا صلی اهلل اند و او شبیهامین هم گفته -هادی  -شاکرهلل  -نمود 

 علیه و آله و سلم بوده است.

 [4]صفحه 

نویسد بقره العلم ای تفجره و توسعه و آن لقب محمد بن علی بن در فصول المهمه می

 السالم است.حسین علیه

و آن لقب امام محمد بن علی بن الحسین  -فی العلم نویسد: تبقر التوسع در صحاح می

 السالم است.علیه

 نویسد الباقر محمد بن علی بن الحسین لتبحره فی العلمدر قاموس می

نویسد لقب به النه بقر العلم و عرف اصله و استنبط فرعه و توسع فیه در لسان العرب می

لسالم علم را شکافت اصل آن را او التبقر التوسع چون محمد بن علی بن الحسین علیه

معرفی کرد فروع آن را استنباط نمود و توسعه داد و تبقر به معنی توسع و وسعت دادن 

 است.

نویسد سمی بذلک من بقر االرض ای شقها و آثار مجناتها و حجر در صواعق میابن

مکامنها فلذلک هو اظهر من مجناته کنوز المعارف و حقایق االحکام و الحکم و 
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اللطایف ما ال یخفی االعلی منطمس البصیره او فاسد الطویه و السریره و من ثم قیل فیه 

 هو باقر العلم و جامعه و شاهر علمه و رافعه الخ

نویسد او را باقر السالم چنین میحجر از مخالفین است اما درباره امام محمدباقر علیهابن

فند تا کنوز و خزائن و معادن و شکااز این جهت گفتند که همچنان که زمین را می

منابع و جواهر قیمتی آن کشف گردد و ظاهر شود او زمین علم را شکافت و لطایف و 

دقایق و معارف و حقایق احکام را با حکم و لطائف آن ظاهر ساخت که بر کسی جز 

روشن ضمیران آشکار نبود و به این حقایق کوردالن بدطینت و بد سریرت واقف 

 و لذا او را باقر علم و جامع علم و ناشر علم و بلند گرداننده علم گفتند.نخواهند شد 

نویسد انما سمی الباقر من کثرة سجوده بقر السجود جبهته ای فتحها و جوزی میابن

وسعها و قیل لغزارة علمه امام پنجم را بدینجهت باقر گفتند که از بس سجده کرد 

آنکه علم او وسیع بود و علم و دانش را شکافت پیشانیش پینه کرد و شکافته شد و برای 

 باقرالعلم گفتند.

کند که چون او علم و دانش را شکافت او را شیخ صدوق ره از جابر جعفی روایت می

 باقرالعلم گفتند بقر العلم بقرا ای شقه شقا و اظهره اظهارا

و سلم به من  کند که پیغمبر صلی اهلل علیه و آلهجابر بن عبداهلل انصاری روایت می

 فرمود:

 [۵]صفحه 

سمعت رسول اهلل یقول )ص( انک ستدرک رجال منی اسمه اسمی و شمائله شمائلی 

 یبقر العلم بقرا فاذا لقیته فاقرئه منی السالم

های مدینه طفلی را دیدم به آن گوید این سخن در نظرم بود تا آنکه در کوچهجابر می

فت محمد بن علی بن الحسین گفتم جدت شمائل پیش رفتم پرسیدم نام تو چیست گ

 رسول اهلل سالم به تو رسانید و پیشانی او را بوسیدم

... فقال شمائل رسول اهلل و الذی نفس جابر بیده یا غالم ما اسمک قال اسمی محمد بن 
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علی بن الحسین فاقبل الیه یقبل راسه و یقول بابی انت و امی ابوک رسول اهلل یقرئک 

ه برگشت به خانه و به پدرش گفت رفتم خدمت حضرت سجاد فرمود السالم ... آنگا

 آری این همان است که باقرالعلوم خواهد بود.

کند که جابر بن عبداهلل انصاری گفت پیغمبر صلی اهلل علیه و خطیب بغدادی روایت می

ول رس -آله و سلم مرا امر فرمود که سالم او را به تو برسانم قال جابر االنصاری للباقر 

 اهلل امرنی ان اقرئک السالم

نویسد که ابوجعفر محمد بن علی فرمود دخلت علی جابر بن شیخ مفید در ارشاد می

عبداهلل االنصاری فسلمت علیه فرد علی السالم ثم قال لی من انت و ذلک بعد ما کف 

بصره فقلت محمد بن علی بن الحسین فقال یا بنی ادن منی فدنوت منه فقبل یدی ثم 

ی الی رجلی یقبلهما فتنحیت عنه ثم قال لی ان رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم اهو

 یقرئک السالم فقلت و علی رسول اهلل السالم و رحمة اهلل و برکاته

دید که درب خانه علی بن الحسین در روایت شیخ است که جابر چشمش خوب نمی

یا تو را ببینم آنگاه پرسید سجاد رسید کودکی را دید آمد درب در گفت نزدیکتر ب

نامت چیست گفت محمد پرسید پسر کیستی گفت علی بن الحسین او را بغل نمود 

بوسید و بر پای او افتاد و سالم پیغمبر خدا را صلی اهلل علیه و آله و سلم به او رسانید و 

 لقب او را اعالم کرد که پیغمبر تو را چنین لقب داده است باقرالعلوم

 ت امام محمدباقرصورت و سیر

نویسد کان ربع القامه رقیق البشره جعد الشعر اسمر اللون خال علی شهرآشوب میابن

 اسمر معتدل -خده و خال احمر علی جسده ضامر الکشح حسن الصورت مطرق الراس 

مو بود خالی بر سیاه -السالم متوسطالقامه چهارشانه سفیدرو امام محمدباقر علیه

 صورتش از

 [۶]صفحه 
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 خاندان هاشمی عالمت سیادت باقی مانده و خال سرخی بر بدنش بود.

گون داشت قیافه هاشمی صدای گرم و جاذب داشت سر و گردن بلند و بزرگ و گندم

و صورت پسندیده جذاب و بشره گیرنده و صدای فریبنده داشت که هر کس به دیدن 

 گردید.او فریفته می

ة و ابذلهم مهجة اقل اهل بیته ماال و اعظمهم کان اصدق الناس لهجة و احسنهم بهج»

مؤنة و کان یتصدق کل جمعة بدینار و کان یقول الصدقة یوم الجمعه تضاعف لفضل 

یوم الجمعه علی غیره من االیام و کان اذا احزنه امر جمع النساء و الصبیان ثم دعا فآمنوا 

 «ام و انه لیذکر اهللالذکر کان یمشی و انه لیذکر اهلل و یاکل الطع -و کان کثیر 

ترین آنها در ارشاد و او راستگوترین مردم در لهجه و بهترین آنها در قیافه و با گذشت

هدایت بود او از جهت مال دنیا کمتر از همه فامیل داشت و بیشتر از همه بذل و بخشش 

کرد دعا داد در هر مشکلی زن و فرزند را جمع میکرد هر روز جمعه صدقه میمی

 داد و بسیار در ذکر خدا بود.مود آنها را با آمین گفتن تعلیم مینمی

 نویسد:السالم میصباغ در صورت و سیرت امام محمدباقر علیهابن

شاعرش کمیت و سید حمیری دربانش جابر جعفی  -اسمر اللون و معتدل القامة بود 

 نقش خاتمش رب ال تذرنی فردا بود

فر محمد بن علی الباقر وارد مسجدالحرام شدیم تا جعکند که با ابیغالم او نقل می

نگرند که چشمش به کعبه افتاد به گریه افتاد گفتم پدر و مادرم فدایت مردم به تو می

کنی تا فرا گیرند شما گریان شدی فقال ویلک یا افلح و لم ال ارفع چگونه عمل می

فرمود وای بر تو چگونه  صوتی بالبکاء لعل اهلل تعالی ینظر الی برحمة منه فافوز بها

صدای من به گریه بلند نشود شاید خدای تعالی نظر رحمتی فرماید که بدان فائز و 

رستگار توان شد آنگاه طواف کرد آمد مقام ابراهیم نماز گزارد و چون فارغ شد به 

 [.7اش تر شد ]سجده رفت و آنقدر اشک ریخت که محل سجده

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم بود و  امام پنجم در صورت و سیرت چون جدش
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العابدین و وارث سجاد است در رفتار و گفتار مانند در عبادت شاگرد مکتب زین

السالم خود را مالک عمل برای تعلیم و تربیت قرار داد خود جدش امیرالمؤمنین علیه

 کردقبل از هر درس که بیاموزد عمل می

 [7]صفحه 

داد با حزم و حلم و فتوت و خود باشد. صدقه بسیار می تا ترجمان عملی گفتار

برای کودکان خانه  -نمود جوانمردی بود از لغزشهای زیردستان صفح و گذشت می

در ساحت حق  -داد مانند یک معلم آنها را به دانش و بینش درس فضیلت و اخالق می

کرد یار گریه میاختگردید و بیشد که مو بر بدنش راست میچنان خاضع و خاشع می

نمود آداب اجتماعی را کامال با ادب فردی به هم آمیخته عمال و از خوف خدا غش می

آموخت در فضایل نفسانی و اخالق و آداب و ادبیات و رسوم و به مردم مسلمان می

بینیم که امام پنجم مانند شئون ملی چنانچه در صفحات بعد روشن خواهد شد می

السالم نسخه منحصر به فرد و دارای صفات اضداد بود و همه را هجدش امیرالمؤمنین علی

گذاشت تا مسلمین را به فضیلت به موقع و مقتضای زمان و مکان به اجرا و عمل می

 بیاراید.

 نویسد:شیخ مفید می

السالم ربع القامه دقیق البشره جعد الشعر اسمر اللون خال علی خده و خال کان علیه»

 «ر الکشح حسن الصوت مطرق الرأساحمر فی جسده ضام

خال هاشمی بر گونه و خالی سرخ  -گون گندم -مجعدمو  -باریک بشره  -میانه باال 

سر بود و قامتی و تناسبی جاذب و آهنگ بزرگرنگ بر بدن داشت میان باریک خوش

 جالب داشت.

ن ستدرک قال رسول اهلل فی حدیث جابر بن عبداهلل االنصاری المروی فی کتب الفریقی

 رجال من اهل بیتی اسمه اسمی و شمائله شمائلی یبقر العلم بقرا

بنابراین باید شمائلی را که برای پیغمبر خاتم النبیین در کتاب پیشوای اسالم نوشتیم 
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السالم وصف کنیم زیرا نامش نام پیغمبر و صورتش چون برای امام محمدباقر علیه

شکافته است سینه پهناور علم را و تجزیه و صورت پیغمبر بود و علمش چون علم او می

کرده و اشکال و ابهام و اجمال را به تشریح و توصیف خود حل و هضم تحلیل می

فرموده است همان صالبت و مهابت که پیغمبر داشت همان قیافه جذاب و گیرنده می

جمعی نشست السالم داشت هر کجا میفریفت امام محمدباقر علیهکه هر بیننده را می

 کردند.شدند و عرض ادب و ارادت و عالقه میاختیار به دور او جمع میبی

السالم بود اکثر اوقات از آن حضرت در سیرت دارای سیرت جدش امیرالمؤمنین علیه

نمود و جای کرد و صدای خود را به گریه بلند میشد و غش میخوف خدا گریان می

 سجده او مانند

 [۸]صفحه 

گفت الهی ال تمقتنی خداوندا ما را شد میکرده بود و هر وقت خندان می سینه شتر پینه

اش درس تواضع بود او منبع علم و کانون فضیلت و دشمن یکدیگر مگردان و مجسمه

معدن کرم بود دارای مزارع و امالکی بود غالمانی داشت که پس از درس علم و 

آورد انفاق در راه خدا میورزید و هر چه بدست فضیلت به این امور اشتغال می

 الناس گفتندبه طوری که او را در زمان خودش اسخی -فرمود می

ای علماء همه در محضرش چون قطرات باران در سیل آسمانی بودند او چون چشمه

 ریخت چنانچه گفتهشد و آب حیات علم و دانش بیرون میمنفجر می

 یا عروة الدین المبین و بحر علم العارفینا

 قبلة لالنبیاء و کعبة للطائفینایا 

 من اهل بیت لم یزالوا فی البریة محسنینا

 التائبین العابدین الصائمین القائمینا

 العالمین الحافظین الراکعین الساجدینا

 یا من اذا نام الوری باتوا قیاما ساهرینا
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 پدر و مادر امام محمدباقر

السالم فاطمه بنت حسن بن قر علیهمورخین و محدثین اتفاق دارند که مادر امام محمدبا

اند و این الحسن هم گفتهباشد و کنیه او ام عبداهلل بود و امعلی المجتبی سبط اکبر می

امام اولین نقطه التقاء بین سبطین است که سادات حسنی و حسینی و فاطمی و علوی 

کسانی اطالق  السالم برسند و لذا سادات طباطبائی بههمه باید به امام محمدباقر علیه

 شود که به این امام سند اتصال شجره خود را برسند.می

کند که پس از فاطمه زهرا )س( زنی مانند فاطمه دختر امام حسن ابوالصباح نقل می

السالم به آن نبالت شأن و جاللت قدر و شباهت در سیرت و صورت نیامده مجتبی علیه

 است.

الحسن و ام عبداهلل بود که نامش کنات به امنویسد: مادر امام محمدباقر مشافعی می

 فاطمه بنت حسن بن علی است.

نویسد از آن جمله از در اصول کافی شرحی در مقام جاللت این بانوی مجلله می

کند که فرمود مادر من پای دیوار شکسته نشسته حضرت امام محمدباقر )ع( روایت می

گوش مادرم رسید مادرم بدست خود بود دیوار مشرف بر خراب شدن بود و صدائی به 

اشاره کرد فرمود ال و حق المصطفی ما اذن اهلل لک فی السقوط یعنی به حق حضرت 

مصطفی خداوند اذن نداده تو را بر سر ما خراب شوی آرام باش دیوار همان قسم معلق 

 ماند تا مادرم از پای دیوار

 [۹]صفحه 

د اشرفی تصدق داد حضرت امام گذشت آن وقت دیوار فرود آمد پدرم که شنید ص

 فرمایدالسالم میالسالم درباره فاطمه بنت حسن علیهجعفر صادق علیه

کانت صدیقة و لم تدرک فی آل الحسن امرأة مثلها فرمود فاطمه دختر امام حسن 

مجتبی یک صدیقه و راستگوئی بود که در خاندان آل حسن نظیر نداشته است و از این 
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شود که این بانوی مجلله دارای مقامات علمی بود و تصرف در عالم روایات استفاده می

کون به اجازه حق داشته و از آینده خود و اینکه حامل مقام امامت بود خبر داشته است 

باید هم چنین باشد که بانوان خاندان عصمت و طهارت تربیت شده مهد علم و امامت 

نها صدفهای حامل به لؤلؤ درخشان بود که اند آبود و این مرتبه را تا حدی به ارث برده

اند و بهترین شاهد صادق این است که این شخصیت پرتوافکن دانش و بینش شده

اند که از امام حسن بزرگ نقطه التقاء و مرکز اتصال دو صف از خاندان رسالت بوده

دند و پیونالسالم و امام حسین سیدالشهداء در سلسله حسب و نسب به هم میمجتبی علیه

 باشند.سادات طباطبائی از مفاخر عالم در میراث فضیلت اخالقی و سیادت می

 هاشمی طباطبائی

اول من اجتمعت له من والدة الحسن و الحسین فهو هاشمی من هاشمیین و علوی من »

 «علویین و فاطمی من فاطمیین اال جعفر محمد بن علی الباقر

 طباطبائی -حسینی  -حسنی  -فاطمی  -علوی  -هاشمی 

صفات جمال و جالل پیغمبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم در یگانه دختر 

 اش تجلی نمود و او میراث فضایل و مناقب و سجایا و کماالت پدر گردید.ماندهباقی

بلندی که عقل و السالم آن مرد آسمانی و آن فکر امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب علیه

رسد دارای مزایا و سجایای نفسانی ملکوتی بود که نسخه منحصر درک بشر به آن نمی

تاز عرصه فضیلت و کمال و علم و حلم و شجاعت و تقوی بود او هم آثار به فرد و یکه

معنوی خود را به وراثت بین دو فرزند دلبندش حسن و حسین تقسیم کرد که حلم 

 در دنیای بشریت برای کسی مکتوم و پنهان نیستحسنی و شجاعت حسینی 

این همه علم و فضیلت و شرف و سماحت و جاللت و مقام از این زن و شوهر که یگانه 

خاندان عصمت و طهارت بودند به وراثت غریزی و تربیت دینی به فرزندان منصوب به 

تری آورد به السالم دخامامت و منصوص به والیت منتقل گردید امام حسن مجتبی علیه
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نام فاطمه و امام حسین )ع( نیز دختری آورد به نام فاطمه این دو دختر را پسر عموها به 

 دستور جدشان گرفتند زیرا آئینه

 [۱0]صفحه 

سر تا پا نمای نجابت و عفت و عصمت و جاللت و نبالت شأن بودند آنها نماینده سر تا 

جایای ملکوتی پدرانشان سبطین شان فاطمه زهرا و وارث سپای فضیلت و کمال جده

 بودند.

السالم گرفت و دختر امام السالم را پسر امام حسن مجتبی علیهدختر امام حسین علیه

السالم گرفت اما چون امامت و والیت حسن مجتبی را پسر امام حسین سیدالشهداء علیه

علی بن در صلب سیدالشهداء قرار داشت تمرکز این همه سجایا و ملکات در خاندان 

السالم و فاطمه دختر امام حسن مجتبی انعکاس همان غرایز و سجایای خانه الحسین علیه

فاطمه زهرا را تجلی داده و در علم و تقوی و عبادت و فضیلت و جاللت و نبالت شأن 

این زن و شوهر خاندان عصمت و طهارت گردید و صفات بارزه عالیه اخالقی و علمی 

ا آشکارا نمودند و نشان دادند که در مجد و علو و همت و خاندان نبوت و والیت ر

 رفعت مقام و فضیلت و مکارم اخالقی دیگر نظیر و شبیهی نخواهند داشت

ای و شرف شخصی و خانوادگی و در سماحت و ریاست امام محمدباقر در شرف قبیله

و شرف و منصب و علو همت و فخر و حسب و طهارت و عصمت و عفت منحصر به 

بود زیرا او از جهت پدر و مادر در مجد و شرف بود و نقطه التقاء امامت و والیت  فرد

سبطین و خاندان عصمت و طهارت حسنین و مرکز انتساب سادات حسنی و حسینی 

 -فاطمی  -علوی  -شود که تمام سلسله هاشمی و تنها مصب التقاء سادات می -گردید 

رسند که السالم میامام محمدباقر علیهحسینی به نام طباطبائی به حضرت  -حسنی 

پدرش سید الساجدین پسر امام حسین و مادرش ام عبداهلل فاطمه بنت امام حسن مجتبی 

توان فخر و و بدین جهت می -باشد است و خود سر حلقه مرکز التقاء دو نسب می

سادات علوی و فاطمی یا سادات حسنی و  -مباهات نمود به چنین حسب و نسبی 
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باشند و چون نسل پیغمبر نی و موسوی و رضوی همه از نسل این زن و شوهر میحسی

السالم و لذا پسران فاطمه زهرا در اوالد فاطمه زهرا )س( قرار گرفت نه اوالد علی علیه

هر دو امام بودند و اگر محسن هم سقط نشده بود و او را نکشته بودند حتما او هم امام 

السالم از غیر صدیقه طاهره در حالی که از اوالد علی علیه بود و اوالد اول سید بودند

البنین و غیره هیچ یک امام نشدند و فرزندان آنها سید فرزند ام -مانند محمد حنفیه 

السالم نیستند و سیادت مخصوص ذریه فاطمه زهرا است که از نسل حسن و حسین علیه

ذراری پیغمبر باشد از فاطمه باشند و به همین جهت مفهوم کوثر که کثرت اوالد و 

 است حقیقت کوثر.

در خارج مفهوم شگفت آمیزی نشان داد مثال سلطان عبدالحمید خلیفه عثمانی ترک 

دستور داد در قلمرو سیاسی حکومت خود سادات را بشمارند قریب بیست میلیون سید 

 در

 [۱۱]صفحه 

دی حزب علویین در منطقه حکومت خلیفه عثمانی بودند و در عصر سید جمال اسدآبا

قاهره به یک صد و بیست و پنج هزار نفر رسید و در عصر ما از سادات ایران و عراق 

باشند و اینها احصائیه اجمالی به عمل آمد قریب سه میلیون سید از اوالد فاطمه زهرا می

و  باشدالسالم میهمه در نقطه التقاء خاندان امام محمدباقر و فاطمه دختر امام حسن علیه

این خاندان با فضیلت و کمال دارای فضایل نفسانی هستند که مخصوص به خودشان 

و امروز  -ای در این موضوع بحث نمودیم باشد و ما در کتاب فاطمه زهرا )ع( شمهمی

سادات طباطبائی باید به این حسب و نسب افتخار نمایند که از دو جانب به دو امام 

 باشند.النساء العالمین )س( میرسند که هر دو از بطن سیدة می

 لباس امام محمدباقر
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اسالم دین عقل و استدالل و رقاء و اعتالء است و لذا مانند سایر مذاهب و ملل پیرامون 

جزئیاتی که سد نیل به مدارج عالیه است از نظر موضوعیت بحث نکرده بلکه تعلیمات 

قت بود و لذا درباره لباس اسالمی کلیة در آداب و رسوم و شئون اجتماع از نظر طری

غرض شارع اسالم لباس نظیف و پاک از مال خاص و خالص بوده حرام و غصب و 

نجس و پلید را اکیدا منع فرمود اما در اینکه از چه پارچه و به چه صورت و شکل 

دوخته شود در این موضوع بحثی نکرده و مورد توجه قرار نداده است. و موضوع 

شبه بقوم فهو منه که معلوم نیست از سخنان کیست شباهت المثل معروف من تضرب

پرستی و مسیحیت و یهودیت و صهیونیت و غیره است در عملی به کفر و شرک و بت

خواست نفوس بشر را که در شباهت لباس ابدا توجهی بلکه نظری نداشته زیرا او می

الح کند و روحیه تمام اشکال و صور و همه قبایل و عشایر و آداب و عادات هستند اص

ای است که و لباس عاریه -آنها را مهذب نماید و به کمال مطلوب خود سوق دهد 

ربطی به عقاید و افکار ندارد و به همین نیروی معنوی بود که تمام قبایل مختلف ایران 

را از رومی و ترک و تاتار و مغول و چینی و الوار و اتراک و ترکمن و عرب و فارسی 

در افریقا سیاهان بومیان و حتی مردم سواحل و جزایر اندونزی و هند و  حضری بدوی و

ژاپن و چین و غیره و حتی مردم مختلف ممالک اروپا و حتی امریکا را به صورت 

مسلمان در یک وحدت فکری آورد و تمام همت و جدیت مسلمین در وحدت فکری 

بسی فرق و بسیار امتیاز بود نه وحدت رنگ و لباس و آداب و عادات جواهر از اعراض 

داد و اسالم در پرورش جواهر ذات و گوهر نفس که بقاء و دوام و حیات معنوی دارد 

بذل سعی نموده هیچ وقت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم درباره مردم و در دعوت 

ر فرماید یا ایها المدثر قم فانذخویشتن نفرموده چنین و چنان لباس بپوشید بلکه قرآن می

 و ربک فکبر و ثیابک فطهر لباس خواه لباس

 [۱۲]صفحه 

ظاهر یا لباس معنی باید پاک و پاکیزه و طیب و طاهر باشد از مال غصب و حق دیگران 
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پوشیدند روی زمین مکشید نباشد و امام المتقین فرمود لباس خود را که اعراب بلند می

بستند فرمود بلند بود که تا بازو می و یا مانند کردان امروز و اعراب بدوی آستینها آنقدر

قصر لباسک التقی و ابقی و انقی لباس خود را کوتاه کنید تا در پرهیز باقی بماند و 

پاکیزه باشد اما در اینکه چه رنگ و از چه نوع و از چه صورت در این موضوع ابدا 

ر دیگری از بحثی پیش نیامده و لذا تشبه و شباهت باید در عمل باشد نه در لباس اخبا

السالم خواهیم دید که فرمود لباس هر کس لباس عصر و معمول روز همین امام علیه

است و البته اختالف صور و اشکال برای تفاهم قبایل و عشایر و اقوام است فقط و 

باشد که فرمود و جعلناکم شعوبا و لباسی که مورد توجه اسالم است لباس تقوی می

 م عنداهلل اتقاکمقبائل لتعارفوا ان اکرمک

کند که حضرت ابوجعفر محمد بن شیخ کلینی در کافی به سند خود از زراره نقل می

رفت و السالم همیشه برای نماز با فرزندان و کسان خود به طرف مسجد میعلی علیه

پوشید پوشید یک جبه خز طالئی رنگ و یک روپوش خز سبز رنگ میلباس فاخر می

رفت برخی به آن کمال وقار و سکینه به طرف مسجد می کرد باعطر استعمال می

پوشید شما لباس دار میحضرت ایراد کردند که جدت امیرالمؤمنین لباس خشن وصله

کنید؟! فرمود مقتضی آن عصر که عمر زمامدار بود آن بود و این خز قیمتی در بر می

داد پیراهن خشنی  عصر که خلفای اموی هستند این است آنگاه لباس زیر خود را نشان

پوشید تا مردمی که از روی ورع و تقوی در زیر پوشیده بود و لباس خزی روی آن می

چشمشان در عقلشان قرار دارد به نظر احترام بنگرند و آنها که به دیده بصیرت امام را 

پوشیدند نه چون زاهدان مدلس که در زیر لباس حریر می -شناسند به آن لباس بینند می

 فروختندکردند و زهد خشک میی فریب مردم در رو لباس کرباس به تن میو برا

امام محمدباقر خواست به مردم بفهماند که زهد و تقوی و خضوع و خشوع باید برای 

خدا باشد و به روشی که پیغمبر خدا دستور فرمود عمل کنند نه مانند مرتاضین هند 

ن تظاهر و خودفروشی کنند و چنان ریاضات شاقه غیر شرعی یا چون صوفیان و زاهدا
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داشتند بنمایند که چنان نباشند، ولی مردان خدا اگر در ظاهر صورت از سیلی سرخ می

 نمودندافتادند و آنچنان که در دل بودند در ظاهر میدر باطن برای خدا به کرنش می

 [۱۳]صفحه 

 ادله امامت حضرت ابوجعفر محمد بن علی الباقر علیه السالم

 اشاره

[ اینک برای ۸ایم ]ادله امامت را عقال و نقال در دو جلد از کتب گذشته نقل کرده

رسانیم. شیخ مفید در ارشاد نقل تشحیذ افکار نیز یکی دو حدیث به نظر خوانندگان می

السالم فرزند خود محمد را از بین سایر العابدین علیهکند که حضرت امام زینمی

 امر والیت پس از خود نصب و وصیت فرمود فرزندان به امامت و قیام به

درباره امامت آن حضرت و اینکه نام محمد بن علی باقر العلوم در ساق عرش به خط 

نور نوشته شده و پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم قبل از میالدش خبر داده احادیث 

 متواتر در دست است.

ع رحلت ودایع نبوت و سالح والیت السالم موقشاهد زنده این است که امام سجاد علیه

 را که از دالیل امامت است به فرزندش محمد بن علی باقرالعلوم تحویل فرمود

کند که چون حضرت سجاد مریض شد و مشرف به موت کلینی در کافی روایت می

بود یک صندوقچه و سبدی را بیرون آورد و محمد را صدا کرد به او سپرد و این عمل 

السالم درگذشت برادران العابدین علیهلت او مانده بود و چون امام زینچهار روز به رح

آمدند برای تقسیم ارث فرمود حق مرا داده است و آن در این صندوق است که شما را 

 [.۹نصیبی از آن نیست و آن سالح رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم است ]

سلم که ادله امامت بود مانند تابوت  صندوق سالح رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و

ای که اسرائیل یا اوصیاء آنها بود و هر خانهاسرائیل است که دلیل نبوت پیغمبران بنیبنی

شناختند به شرحی اسرائیل میاسرائیل بود آن خانواده را اهل بیت نبوت بنیتابوت بنی
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صلی اهلل علیه و آله و سلم ام و صندوق سالح رسول اهلل که در کتاب تاریخ انبیاء نوشته

فرماید حیثما دار التابوت اتوالنبوه و حیثما همان حال را داشت و روایتی داریم که می

دار السالح فینا فتم االمر که این سالح نبوت دست امام زمان قائم آل محمد و مهدی 

 باشد.السالم امت اسالم میعلیه

ج اسامی اوصیاء خود را در ساق در حدیث لوح هم که دیدیم پیغمبر در شب معرا

گانه تو هستند که یک خبر  ۱۲عرش دید و جبرئیل گفت اینها ائمه معصومین و اوصیاء 

 کنیم.آن را نقل می

اند به اسناد خود از حضرت صادق )ع( که شیخ مفید و کلینی هر دو روایت کرده

 فرمود

 هذه وصیتک الی النجیة قال ان اهلل انزل علی نبیه کتابا قبل وفاته فقال یا محمد»

 [۱4]صفحه 

من اهلک قال و ما النجیه یا جبرئیل فقال علی بن ابیطالب و ولده و کان علی الکتاب 

السالم و امره ان یفک خاتما خواتیم من ذهب فدفعه النبی )ص( الی امیرالمؤمنین علیه

فک خاتما و منه و یعمل بما فیه ففک خاتما و عمل بما فیه ثم دفعه الی ابنه الحسن ف

عمل بما فیه ثم دفعه الی الحسین فوجد فیه ان اخرج بقوم الی الشهاده فال شهادة لهم اال 

معک و اشر نفسک اهلل عزوجل ففعل ثم دفعه الی علی بن الحسین ففک خاتما فوجد 

فیه ان اطرق و اصمت و الزم منزلک و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین ففعل ثم دفعه الی 

علی ففک خاتما فوجد فیه حدث الناس و افتهم و ال تخافن اال اهلل ابنه محمد بن 

عزوجل ال سبیل الحد علیک ثم دفعه الی ابنه جعفر ففک خاتما فوجد فیه حدث الناس 

و افتهم و انشر علوم اهل بیتک و صدق آباءک الصالحین و ال تخافن اال اهلل عز و جل و 

ابنه موسی و کذلک یدفعه موسی الذی بعده انت فی حرز و امان ابدا ففعل ثم دفعه الی 

 [.۱0« ]السالمثم کذلک الی قیام المهدی علیه

در این حدیث نص امامت و لزوم نصب آن از طرف پیغمبر تصریح شده و اینکه خود 
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پیغمبر )ص( چگونه ولی و امام و خلیفه و وصی خود را معین فرموده و این ودیعه و 

ست گردیده چنانچه در کتاب تاریخ انبیاء تشریح آثار امامت به سنت نبوت دست بد

نمودیم اسرار و ودایع نبوت از پیغمبر اول که آدم ابوالبشر بوده دست به دست از آنها به 

وصی بعدی نقل شده و هر کجا پیغمبری مبعوث شده وصی پیغمبر قبلی ودایع امامت و 

وصیاء نقل شده و اکنون نبوت را به او تسلیم کرده و دست به دست از آدم تا خاتم اال

و در این حدیث امام ابوجعفر محمد باقر  -همه آن ودایع دست امام زمان است 

السالم تصریح و تشریح به امامت و صفات خاصه خود گردیده و به او دستور داده علیه

شده به فرزندش جعفر و او به موسی تا آخر تسلیم نموده بسپارد تا به دست امام زمان 

 در این حقیقت همه مسلمین امامیه معترفند.رسیده و 

 امام محمدباقر علیه السالم و امامت

گفته شد به دالیل عقلی و نقلی وجود امام واجب و محور عالم کون و فساد است 

 ۱۸تواند زمین خالی از حجت باشد زیرا اوال خداوند عالم در سوره بقره آیه نمی

تصریح فرموده که انی جاعل فی االرض خلیفه اول فردی که از افراد بشر آفرید آن را 

او بندگان را آفرید و به اطاعت و پیروی خلیفه  خلیفه و جانشین خود گردانید و پس از

خود راهنمائی فرمود و انسان را در مراحل تکامل جسمانی و عقالنی قرار داد که مدتی 

 در تحت رهبری عقل و زمانی بال انقطاع زیر نظر

 [۱۵]صفحه 

نصب این امام و خلیفه با خداوند است زیرا  -امام و حجت به کمال مطلوب خود برسد 

با خلق باشد اوال معرفت به حال افراد ندارد ثانیا انتخاب بشر روی سطح فکر و  اگر

برد و اگر بدست او معرفت خود اوست و هر روز بر نقص فکر و علم خود پی می

انتخاب شود باید هر روز امام و خلیفه عوض گردد در حالی که امام باید عالم بما کان 

یمه باشد و نقشه عالم وجود زیر نظر او باشد از لوح و ما یکون و ما هو کائن الی یوم الق
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محفوظ و لوح محو و اثبات آگاه گردد تا بتواند مهام امور تشریعی بشر را بدست گرفته 

و چون آراء خالیق متفاوت و مختلف و در  -رتق و فتق شئون معنوی او را بنماید 

امام و خلیفه معین  تواندشدت و ضعف است و هر روز حادثات غیر متناهی دارد نمی

کند مگر آن که بگویند امام و خلیفه به معنی عرفی است که هر پیشوا و پیشنماز و قائد 

و زعیم را امام گویند و جانشین او را خلیفه نامند اما از دست این امام و خلیفه کاری 

پرداخته نیست امام و خلیفه در نظر شیعه امامیه کسی است که دست یلی الحقی داشته 

از منبع علوم غیبی سرچشمه گرفته و به جنبه یلی الخلقی به مردم تعلیم کند و بشر را از 

حضیض ذلت جهالت و ضاللت به شاهراه هدایت و ارشاد برساند و این کار هر کس 

نیست جز برگزیدگان الهی و تربیت شدگان مکتب ربوبی که به احوال تمام مخلوق از 

داند به اسرار و رموز آگاه است و اقتضاء مردم را می عالی و دانی واقف افکار و ضمایر

تا  -شناسد زمان و مکان و ابراز قدرت را برای حفظ دین و مصالح عمومی بشر می

که سنت اهلل ال یتبدل و  -سطح افکار و اندیشه آدمیان را به کمال سعادت خود برساند 

از آفرینش آدم تا  -د ال یتحول این سنت ربوبی است که تغییر و تبدیل نخواهد کر

زمان بعثت حضرت ختمی مرتبت و از آن تاریخ تا روز قیامت زمین خالی از حجت 

دهد و و لن تجد لسنت اهلل تبدیال و در این سنت تبدیلی رخ نمی -نخواهد ماند 

ایم از آدم اند و در کتاب تاریخ انبیاء نوشتههمچنین اوصیاء انبیاء که در این سنت بوده

السالم تا برسد به از نوح تا ابراهیم و از آن پس تا زمان موسی و عیسی علیه تا نوح و

اند که در کتاب اثبات الوصیه اسامی اوصیاء خاتم النبیین عدد اوصیاء دوازده نفر بوده

انبیاء از آدم تا خاتم و از وصی پیغمبر آخرالزمان تا عصر ما و تا روز قیامت یک به یک 

و مخصوصا نسبت به اوصیاء خاتم النبیین )ع(  -ده است تشریح و توضیح داده ش

تصریح شده که کلهم من قریش و کلهم من العترة الهاشمیه و الحدیقة المصطفویة و 

الدوحة االحمدیه و العصمة الفاطمیه که اسامی آنها در کتب فریقین به نام و نشانی و 

 کنیه و القاب تعیین و ضبط شده است.
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 [۱۶]صفحه 

یل عقلیه که به نظر نگارنده رسیده و بسیار جالب توجه است این است که یکی از دال

بیند و کند میهر بشری دارای حواس ظاهری و باطنی است احساس و ادراک می

کند و غیره. این حواس برای کند و درک میلمس می -گوید می -بوید شنود و میمی

حد و حصر و مرزی تعیین نشده  همین معانی است اما چون در مقدار احساس میزان و

باید عقلی باشد تا مقدار خوردن و بوئیدن و لمس کردن و گفتن و شنیدن را به آدمی 

بفهماند و حسن و قبح را که کار و وظیفه عقل است تشخیص دهد اگر عقل نباشد 

داند چقدر داند چقدر آب بیاشامد در حس گرسنگی نمیآدمی در حس تشنگی نمی

داند چه میزان مالمسه کند در سخن گفتن و سکوت و مس نمیبخورد در حس ل

حرکت و سکون و جذب و دفع و ضبط و حفظ و فکر و تفکر حواس میزانی ندارد 

فقط آلت حس است عقل باید رهبری کند که تا چه حد الزم است و بیش از آن حد 

خلیفه است در  اند عقل در بدن انسان به منزله پیغمبر و امام وو لذا گفته -مضر است 

خارج که حدود و ثغور و حسن و قبح و کسر و نقصان و ادب و آداب و شئون فردی و 

کند عقل است که میزان حب و بغض و علل و اسباب اجتماعی و ملی را عقل معین می

خواهیم در وصف عقل و خواص دهد که اکنون نمیدوستی و دشمنی را تشخیص می

ان آوریم زیرا در کتاب مکتب اسالم مفصل در آن و ارزش جوهر عقل سخن به می

ایم اینجا فقط اطراف این گوهر گرانبها که تنها ارزش آدمی بدان است بحث کرده

خواهیم بگوئیم عقل در بدن پیغمبر باطنی است و انبیاء و اوصیاء در عالم به منزله می

آموزند آدمی میکنند و به عقل در بدن هستند که مصالح اجتماعی و فردی را معین می

تا رشد عقلی نموده به کمال انسانیت برسد عالم صغیر با عالم کبیر ارتباط و تشابه 

 کاملی دارد که هر چه در عالم کبیر است در عالم صغیر وجود دارد.

 اتزعم انک جرم صغیر

 و فیک انطوی العالم االکبر

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

کند عالم را معین می ای است که خیر و شر اوطور که عالم صغیر مشتمل بر عاقلههمان

ای است که از آن تعبیر به امام و پیغمبر و حجت شده والیت کبیر هم مشتمل بر عاقله

فرماید و بشر مطلقه الهیه در وجود خلیفة اهلل باقی است که خیر و شر اجتماع را معین می

ل به را به مصالح عالیه خود که ضامن سعادت باشد ارشاد و هدایت و ارائه طریق و ایصا

 کند.مطلوب می

و باید گفته شود همانطور که آدمی در قبول فرامین عقل مختار خلق شده و عقل خیر و 

دهد خواه قبول کند به سعادت برسد یا رد کند به شر و ثواب و عقاب را نشان می

شقاوت بماند پیغمبران هم خیر و شر اجتماع را از نظر قبول دین و مصالح نوعی و فردی 

 و مردم را گویندمی

 [۱7]صفحه 

و راه کمال انسانیت و یا سقوط و ذلت و بهیمیت را  -کنند دعوت به حق و حقیقت می

 دهد تا که قبول افتد و چه در نظر آید.نشان می

از طرفی خالق عالمیان دستور مؤکدی به وسیله تمام انبیاء صادر فرموده که ما اتیکم 

کنند و هر چه پیغمبران به شما بشر تعلیم میالرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا 

نمایند موجبات سعادت و کمال و عزت و فوز و فالح است بگوید و راهنمائی می

کنند بپرهیزید و از آن استقبال کنید و به اجرا گذارید و آنچه شما را از آن نهی می

حجت خدا بر خلق  السالماحتراز کنید تا سعادتمند شوید بنابراین بیان امام معصوم علیه

باشد که بشر را به و خلیفة اهلل و وصی پیغمبر و مجری شریعت و احکام آسمانی می

و مانند عقل در بدن هیچ وقت اجبار و قهر و اصرار  -کند همین سعادت رهبری می

کنند بلکه دالیل و براهین عقالنی و علل و اسباب خیر و شر را در مقابل چشم شما نمی

های بارز تاریخی آن را از افراد بشر و از اقوام و ملل گذشته به شما مونهگذارند و نمی

دهد تا قبول کنید به سعادت برسید و چنانچه تمرد و انحراف ورزیده به نشان می

 شقاوت سقوط کنید.
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به عبارت دیگر ائمه و اوصیاء انبیاء اطبای روحانی هستند که نبض مزاج بشری را در 

کنند و چون طباع و امزجه یاج امزجه آنها طبابت و معالجه میدست گرفته درخور احت

هر عصر و هر زمان و مکان با هم مختلف و متفاوت است باید حجت همیشه در زمین 

باشد که بشر دردهای درونی و بیرونی نفسانی خود را بر او عرضه کند و استعالج نماید 

گرفته باشد و امزجه را بشناسد و البته طبیب حاذق آسمانی که از علوم غیبی سرچشمه 

تجربه است که کند غیر از اطبای مادی نابخرد و غیرحاذق بیهرگز خالف و اشتباه نمی

هر دم بخواهند به امزاج مردم تجارب خود را تکمیل کنند تا تجمل خود را فراهم 

 سازند.

و وجوده لطف و عنایته لطف اخر وجود امام لطف الهی است و توجه او به آموزش 

گردد اطاعت از امام یا پرورش لطف باالی لطف است که موجب ایصال به مطلوب می

نیاز از این عالم و خلق هستند تمرد و انحراف و فرار در خود امام اثری ندارد آنها بی

اند و اجر اند کامل و مکمل بوده و آمدهفقط به منظور هدایت و ارشاد در این نشئه آمده

 یح قرآن اجر و مزد اخرویست.و مزد آنها به نص صر

قل ال اسئلکم علیه اجرا اال المودة فی القربی بگو ای پیغمبر من از شماها اجری سئوال 

 کنیم بلکه اجر من دوستی خاندان من است.نمی

 [۱۸]صفحه 

 فان تولیتم فما سئلتکم من اجر ان اجری اال علی اهلل و امرت ان اکون من المسلمین

 سوره یونس 74

کنم زیرا اجر من با خداوند دوستی ما روی بگردانید اجری از شما مطالبه نمی اگر از

 است که ما مسلمانیم.

و یا قوم ال اسئلکم علیه ماال ان اجری اال علی اهلل و ما انا بطارد الذین آمنوا انهم مالقو 

 ربهم ولکنی اریکم قوما تجهلون

 سوره هود ۳4
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 خواهم اجر و مزد من با خداوند است.ای قوم من از شماها اجری و مزدی نمی

 یا قوم ال اسئلکم علیه اجرا ان اجری اال علی الذی فطرنی افال یعقلون

 سوره هود ۵۶

ای قوم من از شماها اجر و مزدی مسئلت ندارم زیرا اجر و مزد من با آن کسی است که 

قل و تفکر مرا خلق کرده و تربیت نموده و به این وظیفه امر فرموده است مگر شما تع

 کنید تا این حقایق را دریابید.نمی

 و ما اسئلکم علیه من اجر ان اجری اال علی رب العالمین

 شعراء ۱۲7و آیه  ۱۸0شعرا و  ۱۱0

فرماید از قول حضرت هود و سایر پیغمبران که من مطالبه اجر در یک سوره سه جا می

 کنم اجر من با خدای من است.و مزد رسالت نمی

 ء شهیدکم من اجر فهو لکم ان اجری اال علی اهلل و هو علی کل شیقل ما سئلت

 سوره فاطر 47

خواهم اجر و مزد من با خداوند ای پیغمبر به مردم دنیا بگو اجر و مزدی از شما نمی

است که شاهد دعوت و ارشاد و هدایت من است و چندین آیه دیگر که همه حاکی 

آن آسمانی است و اجر و مزد امام و پیغمبر است از ارشاد و هدایتی که اجر و مزد 

اطاعت و هدایت خلق است و بدین جهت در سلسله آفرینش اول پیغمبر و امام را آفرید 

السالم دوازده و بعد خلق را که اخبار متعددی متواتر داریم که نور پیغمبر و علی علیه

رساند ت زمان را میهزار سال قبل از آفرینش آسمان و زمین خلق شده و این تعداد کثر

باشد چه او عقل کل و اشرف رسل بوده و د یگران طفیل برای تفهیم و تفهم ما می

وجود او هستند به عالوه که امامت ریاست عامه معنوی است که نباید دست دو نفر 

باشد بلکه در هر عصر و زمانی باید خلیفه و امام که سر حلقه والیت مطلقه است یک 

 السالم در زمان برادرش اطاعتاز او اطاعت کنند و لذا امام حسین علیهنفر باشد و همه 

 [۱۹]صفحه 
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ظهور و خفاء امام منافاتی با والیت  -کرد و سایر ائمه نیز چنین بودند از امامت او می

اند که زیر ابر باشد یا نباشد مطلقه او ندارد و لذا امام را تشبیه به آفتاب و نیر اعظم کرده

 روشن کننده جهان را دارد. همان پرتو

این مفتاح عقالنی برای وجوب وجود امام است که عقال باید باشد و فقدان او سبب 

وقفه چرخ عالم وجود است زیرا امام محور عالم است و وجود ائمه ابدیت دارد آنها 

مانند کابینه و دولتهای سالطین بشری نیست که هر چند صباحی قابل ترمیم و تعویض و 

ل و غیره باشد بلکه انتخاب اعضاء دولت کابینه سلطنت الهیه چنان شده که از بدو تکمی

آفرینش تا پایان آن بدون تغییر و تبدیل چهارده معصوم پاک خاندان دولت ابدی و 

گردانند و آثار باشند که به صورت مرگ و حیات چرخ عالم وجود را میازلی الهی می

 وجودشان در هر حال پرتو افکن است.آنها در مرگ و حیات یکسان و شمع 

 ادله امامت

بدون تردید با اسناد و مدارکی که در دست است ائمه معصومین امامیه یکی پس از 

دیگری منصوبا و منصوصا سر حلقه والیت را در دست گرفته و به نام و کنیه و القاب 

ر او عرضه در ساق عرش الهی مشهود همه مالئکه بودند و پیغمبر )ص( خود دید و ب

ها اوصیاء پیغمبر خاتم هستند اول آنها علی بن ابیطالب خلیفه و وصی شد که این

ایم تا مهدی آل بالفصل پیغمبر و یازده نفر اوالد او به طریقی که در کتب مربوطه نوشته

باشند و هر کجا هم اختالف رخ داده با احتجاج محمد )ص( امام و پیشوای مسلمین می

 دالل عقلی و نقلی روشن گردیده حق با کیست.و مباهله و است

السالم حسن بن علی سبط اکبر مجتبی و پس از او حسین پس از علی بن ابیطالب علیه

سید الشهداء بود درباره محمد حنفیه در کتب معتبر هیچ ادعائی از او دیده نشد و نسبتی 

ای نیستند و و طایفهکه به کیسانیه دادند افترای صرف است زیرا اساسا کیسانیه طبقه 

افرادی در تاریخ ندارد بلکه محل تجمع مختار برای انتقام و قصاص بوده است و محمد 
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حنفیه هم نه در حیات خود و نه پس از ممات دعوی نکرده و تربیت شده مهد والیت 

امیرالمؤمنین بوده نصوص متواتره را دیده و شنیده و شکی نداشته که پس از برادرش 

سین زین العابدین امام و پیشوای منصوب آسمانی است و لذا دیدیم که علی بن الح

وقتی در حضور حجراالسود احتجاج کردند حجر به صدائی که به خوبی شنیدند و 

السالم داد و پس از امام سجاد هم تصدیق کردند شهادت به امامت سید الساجدین علیه

 علویین حضرت زید ابدا دعوی امامت نکرد فقط برای احقاق حق

 [۲0]صفحه 

خروج کرد آن هم به تحریک مردم کوفه بود یحیی و زید هیچ کدام دعوی امامت 

ای از کره زمین به امامت و نکردند ولی روی بزرگواری آنها طایفه بزرگی در گوشه

جهان اسالم »اند و در کتاب داری رسیدند که ائمه زیدیه یمن از آن طایفهسلطنت دامنه

 مفصل شرح داده شده و در تاریخ مفصل اسالم نیز ذکر شده است.« نو اسالم در جها

و به نص وصایت و آثار امامت و حفظ ودایع نبوت شکی نبوده که پس از امام علی بن 

السالم امام محمدباقر که در علم و فضیلت سرآمد تمام مردم عصر بود امام الحسین علیه

 گوار گفته است.پنجم مسلمین است چنانچه شافعی در حق آن بزر

کسی به پایه و رتبه محمد بن علی نبود و پدرش علی بن الحسین او را وصی خود نمود 

و پس از خود خلیفه مسلمین گردانید او و پدرش امام مفترض الطاعه و معصوم از خطا 

باشد بلکه به نص ربانی و ابالغ و ذنوب بوده و چون خالفت به رأی و اختیار نمی

و فعل و قول معصوم حجت است و باید وصی پیغمبر و هر امام رسالت نبوت است 

آموزند تا خود را به مردم معرفی گماشته آسمانی باشد به او معجزات و خرق عادت می

السالم دارای معجزاتی بود که ابراز فرمود تا مردم او را به کنند لذا امام محمدباقر علیه

ضایل و علم و قدرت و احاطه به همه امامت بشناسند مفاخر و مناقب و کماالت و ف

علوم انبیاء و مرسلین و پاسخ مسائل علمی او نمونه بارز انتصاب آسمانی آن حضرت 

 کنیم:است و اکنون حدیثی چند درباره ادله امامت حضرت باقرالعلوم نقل می
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 حدیث ابوهریره در امامت

ص( فاخذه و قبله و قال کند قال الحسین )ع( دخل علی رسول اهلل )ابوهریره روایت می

مسعود من هم یا رسول اهلل )ص( قال )ص( انت االمام ابن االمام ابواالئمة التسعة قال ابن

یخرج من صلب ابنی هذا ولد مبارک سمی جده علیه سیماء العباد و نور الزهاد و یخرج 

مة من صلبه سمیی و اشبه الناس بی یبقر العلم بقرا ینطق بالحق و یخرج من صلبه کل

الحق و لسان الصدق جعفر الراد علیه کالراد علی و یخرج من صلبه مولود طاهر سمر 

ربعة سمی موسی و یخرج من صلب موسی علی ابنه یدعا الرضا موضع العلم و معدن 

الحلم و یخرج من صلبه محمد المحمود المطهر اطهر الناس خلقا و احسنهم خلقا و 

ثه صادق اللهجه و یخرج من صلب علی یخرج من صلب محمد علی ابنه طاهر الج

 الحسن ابنه المیمون ابو حجة اهلل و یخرج من صلبه قائم اهل البیت یمالها قسطا

 [۲۱]صفحه 

و عدال کما ملئت ظلما و جورا له عمر نوح و غیبة موسی و حلم داود و بهاء عیسی ثم 

 السالم ذریة بعضها من بعض و اهلل سمیع علیمتال علیه

 (۳۸ران آیه عم)سوره آل

السالم من هؤالء قال اسماء االوصیاء من بعدک و العترة الطاهره و فقال له علی علیه

الذریة المبارکه و الذی نفس محمد بیده لو ان امرا عبداهلل الف عام ثم الف عام بین 

 الرکن و المقام ثم اتانی جاحدا لوالیتهم الکبه اهلل فی النار کائنا من کان

نشست و اصحاب اطراف او را رسم مألوف در مسجد خود در مدینه میپیغمبر )ص( به 

کند که نشسته بودیم حسین بر رسول خدا گرفتند این روایت را ابوهریره نقل میمی

)ص( وارد شد پیغمبر خدا او را گرفت بوسید فرمود ای پسرم حسین تو پیشوای اهل 

گانه  ۹و فرزندان  -اهل عالم هستی نفر از پیشوایان  ۹عالم پسر پیشوای اهل عالم و پدر 

مسعود گفت یا رسول اهلل نام آن پیشوایان که از باشند ابنتو همه پیشوایان اهل عالم می
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باشند بیان فرما پیغمبر )ص( فرمود از صلب این فرزندم السالم میاوالد این حسین علیه

او اسم جدش و آید که بسیار بابرکت است اسم حسین فرزندی نیکو سیرت بیرون می

سیما و صورتش سیما و صورت عباد و زاهدان است نور از صورت او متالالء هر کس 

فهمد از دنیا گذشته و به آخرت پیوسته است و از صلب او فرزندی آید که او را بیند می

شکافد چنانکه نامش نام من است و در شمایل و خلقت شبیه من باشد او علم را می

د و زبان او ندای حق و سخن او بیان حق است و از صلب او جعفر زارع زمین را بشکاف

متولد شود که او فرزندی پاک طینت اسمر اللون با مالحت و خوش خلق است هر 

کس او را رد کند سخن مرا رد کرده و از صلب جعفر فرزندی خواهد آمد زیبا و نیکو 

دی متولد گردد که اسم اسم موسی بن عمران و از صلب او فرزنروی و پاکیزه موی هم

شود او مقر علم الهی و معدن حلم و صبر است و از صلب او او علی و رضا خوانده می

خلق است در صورت و سیرت از همه شود که پاکیزه سرشت و خوشمحمد خارج می

گردد پاکیزه خلقت و خلق زمین بهتر است و از صلب او پسری به نام علی متولد می

شود به نام حسن صاحب فضیلت و میمنت صلب او پسری متولد میصادق اللهجه و از 

باشد و از صلب او قائم ما آل محمد و او پدر کسی است که حجت خدا بر خلق می

اهل بیت متولد گردد که زمین را پر از عدل و داد کند پس از آنکه پر شده باشد از 

ن غیبت موسی و حلم او جور و ظلم عمر او مانند عمر نوح طوالنی است و غیبت او چو

 چون حلم داود و بهاء روشنی او چون نور جمال

 [۲۲]صفحه 

عیسی باشد و خداوند درباره او فرموده ذریة بعضها من بعض امیرالمؤمنین علی بن 

باشند پس ابیطالب که حاضر بود گفت یا رسول اهلل ایشان کیانند فرمود اوصیاء من می

 باشندریه بابرکت من میاند و ذاز تو و آنها عترت طاهره

قسم به آن خدائی که جان محمد به دست قدرت اوست اگر کسی هزارها سال خدا را »

عبادت کند و دوستی و والیت این دوازده نفر اوصیاء مرا در دل نداشته باشد یقینا 
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 «سرازیر جهنم خواهد شد

وصیات ثابت السالم به نام و نشانی و خصبا این حدیث امامت امام محمدباقر علیه

 شود و عبادت هیچ کس بدون محبت و والیت او و این خاندان قبول و مقبول نیستمی

 حدیث دیگر در ادله امامت امام محمدباقر علیه السالم

 کندعباس روایت میمجاهد از ابن

قال قدم یهودی علی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم یقال له نعثل فقال یا محمد »

عن اشیاء تلجلج فی صدری منه حین فان اجبتنی عنها اسلمت علی یدک  انی اسئلک

قال صلی اهلل علیه و آله و سلم سل یا باعمره فقال یا محمد صف لی ربک فقال صلی اهلل 

علیه و آله و سلم ان الخالق ال یوصف اال بما وصف به نفسه و کیف یوصف الخالق 

ثله و الخطرات ان تحده و االبصار الذی یعجز الحواس ان یدرکه و االوهام ان تم

االحاطة به جل عما یصفه الواصفون نأی فی قربه و قرب فی نأیه کیف الکیف فال یقال 

له کیف و این االین فال یقال این هو منقطع الکیفوفیه و االینونیه فهو االحد الصمد کما 

 «کفوا احدوصف نفسه و الواصفون ال یبلغون نعته لم یلد و لم یولد و لم یکن له 

قال صدقت یا محمد اخبرنی عن قولک انه واحد ال شریک له و ال شبیه له الیس اهلل »

 «واحد و االنسان واحدا فوحدانیته اشبهت وحدانیة االنسان

 -فقال صلی اهلل علیه و آله و سلم واحد واحدی المعنی و االنسان واحد ثنوی المعنی »

 «ی المعانی ال غیرجسم و عرض و بدن و روح و انما التشبه ف

قال صدقت یا محمد فاخبرنی عن وصیک من هو فما من نبی االوله وصی و ان نبینا »

موسی بن عمران اوصی الی یوشع بن نون فقال نعم ان وصیی و الخلیفة من بعدی علی 

السالم و بعده سبطای الحسن و الحسین یتلوه تسعة من صلب الحسین بن ابیطالب علیه

السالم فابنه ة ابرار قال یا محمد فسمهم لی قال نعم اذ امضی الحسین علیهالسالم ائمعلیه

علی فاذا مضی علی فابنه محمد فابنه جعفر فابنه موسی فاذا مضی موسی فابنه علی فاذا 
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 مضی علی فابنه محمد فاذا مضی محمد

 [۲۳]صفحه 

جة ابن الحسن فهذا فابنه علی فاذا مضی علی فابنه الحسن فاذا مضی الحسن فبعده ابنه الح

اسرائیل قال فاین مکانهم فی الجنه قال معی فی درجتی اثنی عشر اماما علی عدد نقباء بنی

فی الجنه قال اشهد ان ال اله اال اهلل و انک رسول اهلل و اشهد انهم االوصیاء بعدک و لقد 

نه اذا کان السالم اوجدت هذا فی الکتب المقدمة و فیما عهد الینا موسی بن عمران علیه

آخر الزمان یخرج نبی یقال له احمد خاتم االنبیاء ال نبی بعده یخرج من صلبه ائمة ابرار 

عدد االسباط فقال یا باعمارة العرف االسباط قال نعم یا رسول اهلل انهم کانوا اثنی عشر 

اسرائیل قال فان فیهم الوی بن ارخیا قال اعرفه یا رسول اهلل و هذا لذی غاب عن بنی

 «سنین ثم عاد فاظهر شریعته بعد اندراسها و قال مع قرسطیا حتی قتله

اسرائیل حذ و النعل بالنعل و قال صلی اهلل علیه و آله و سلم کان فی امتی ما کان من بنی»

و القذة بالقذه و ان الثانی عشر من ولدی یغیب حتی ال یری و یاتی علی امتی زمن ال 

من القرآن اال رسمه فحینئذ یاذن اهلل له بالخروج فیظهر  یبقی من االسالم اال اسمه و ال

السالم طوبی لمن احبهم و طوبی لمن تمسک بهم و االسالم و یجدد الدین ثم قال علیه

الویل لمن ابغضهم فانتقض و قام بین یدی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم انشد 

 «شعر

 صلی العلی ذوالعلی علیک یا خیر البشر

 لنبی المصطفی و الهاشمی المفتخرانت ا

 بک اهتدینا رشدنا و فیک نرجوا ما امر

 و معشر سمیتهم ائمة اثنی عشر

 حبا هم رب العلی ثم صفا هم من کدر

 قد فاز من واالهم و خاب من عفی االثر

 اخرهم یسقی الظماء و هو االمام المنتظر
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 عترتک االخیار لی و التابعون ما امر

 معرضا فسوف تصاله سقرمن کان عنکم )عنهم( 

 ترجمه

گوید یک مرد یهودی آمد خدمت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم به عباس میابن

اسم نعثل گفت ای محمد سئوال دارم از مطالبی که در مغز من خلجان دارد و مدتی 

 آورماست مرا ناراحت کرده اگر پاسخ سئواالت مرا بدهی به تو ایمان می

 اهلل علیه و آله و سلم فرمود بپرس؟ پیغمبر اکرم صلی

رسول خدا آن یهودی را احترام نمود به کنیه خطاب کرد فرمود یا باعماره سئوال کن 

 نعثل گفت یا محمد خدا را برای من وصف کن؟!

توان وصف کرد مگر به اوصافی که پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود خدا را نمی

ت زیرا آنچه که تو تصور کنی و در وهم و خیال خود خودش به آن وصف فرموده اس

 آوری خداوند از آن برتر و باالتر

 [۲4]صفحه 

تر است و از واردات قلبی و محسوسات حواس بیرون است چشمها او تر و مهذبو منزه

اند ناقص و نارسا است و خداوند از آن بیند او بلندمرتبه است آنچه وصف کردهرا نمی

درک بشری خارج و به هر مخلوقی نزدیک او خالق زمان و مکان است  دور است او از

توان در زمانی یا مکان او را نمود و نشان داد ساحت جالل و کبریائی او منزه از نمی

چند و چون است و آنچه که تو به خاطر آوری تعلق به مصنوع و ممکن دارد خالق و 

 ظیر و شبیه و ضد و ند ندارد.ای است که نواجب از آن بیرون است پس او یگانه

ای محمد راست گفتی اما یگانه است یعنی چه یگانه بودن شبیه است به  -نعثل گفت 

گوئیم خدا را هم واحد که آنها را هم واحد می -یگانه بودن انسان و سایر مخلوقات 

 گوئیم؟!می

ند تعالی واحد ای باعماره وحدانیت و احدیت خداو -پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم 
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و احد حقیقی است که ذات مقدس او در نهایت بساطت و صرف وحدت است ولی 

انسان را که واحد گوئی واحد حقیقی نیست بلکه واحد ترکیبی است زیرا انسان روح و 

جسم دارد مرکب است از گوشت و پوست و استخوان و رگ و پی و غیره پس 

س حق صفات عین ذات اوست و هیچ وحدت او وحدت ترکیبی است اما در ذات مقد

 ترکیب و جزئی ندارد.

راست گفتی درست است اکنون مرا خبر ده از وصی خود زیرا هر پیغمبری  -نعثل 

وصی دارد پیغمبر ما موسی بن عمران وصی خود یوشع بن نون را معین کرد وصی تو 

 کیست؟

و جانشین من پس از من پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود آری من اوصیائی دارم 

علی بن ابیطالب است و بعد از او دو فرزندزاده من حسن و حسین پس از حسین نه نفر 

 باشند.از صلب حسین پیشوایان دین و ائمه معصومین اوصیاء من می

 نام هر یک را بیان کن؟! -نعثل 

عد از او پس از حسین علی و پس از او محمد و ب -پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم 

نام موسی بن عمران است و بعد از او علی که رضا جعفر و پس از جعفر موسی که هم

گویند و بعد از او محمد و پس از او حسن و سپس حجة ابن الحسن است که آنها 

 اسرائیل.باشند مطابق عدد اسباط بنیدوازده سبط می

 یا محمد جای آنها در آخرت کجا است؟ -نعثل 

 در بهشت با من خواهند بود. - علیه و آله و سلم پیغمبر صلی اهلل

دهم که تو رسول خدا و فرستاده به حق هستی و شهادت اکنون شهادت می -نعثل 

باشند و من نام آنها را دهم که این بزرگواران که یاد نمودی اوصیای به حق تو میمی

 در کتب آسمانی

 [۲۵]صفحه 

این وقایع خبر داده است که آخرالزمان پیغمبری دیده بودم و موسی بن عمران ما را به 
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خواهد آمد و او دوازده سبط و وصی دارد و هر یک از عقب دیگری به عدد اسباط 

 است

 شناسیای باعماره آیا اسباط را می -پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم 

ه غایب بلی آنها دوازده نفر سبط بودند و از آن جمله الوی بن ارخیا بود ک -نعثل 

اسرائیل پنهان بود تا چند سال بعد عودت کرد و شریعت موسی را گردید و مدتی از بنی

 پس از آنکه کهنه شده بود ظاهر ساخت

اسرائیل واقع شده در امت یا باعماره هر چه در بنی -پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم 

ی بن ارخیا غایب گردید و شود طابق النعل فی النعل و همانطور که الومن هم واقع می

بعد ظاهر شد و تجدید شریعت موسی را نمود دوازدهمین وصی من هم مخفی خواهد 

شد و پس از مدتی مدید ظاهر خواهد شد و شریعت مرا پس از اندراس تجدید خواهد 

نمود و اضافه فرمود که خوشا به حال کسانی که دوست دارند اوصیاء مرا و چنگ به 

 وای بر آنها که دشمنی کنند و خصومت ورزند. دامن آنها زنند و

نعثل برخاست ایستاد و چند شعر در منقبت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم سرود که 

 مضمونش تقریبا چنین است:

درود خداوند بر پیغمبرش که بلندمرتبه و صاحب علو عظمت است تحیت خدا بر تو 

باشی توئی پیغمبر تو بهترین خلق خدا می ای پیغمبر که از همه برتر و باالتری ای که

ایم کنند ما به تو هدایت شدههاشم به تو مفاخره و مباهات میبرگزیده حق توئی که بنی

و راه حق را تو به ما آموختی ما به تو امیدواریم و آنچه امر فرموده و آنها که نام آنها را 

باشند و خداوند به آنها هدایت بردی و عدد آنها که دوازده نفر است برگزیده خدا می

زداید هر کس به آنها توسل جوید فرماید و به وجود کدورات عالم طبع را میمی

رستگار و هر که ناامید گردد بدبخت خواهد شد آخرین آنها کسی است که تشنگان 

کشند کند و امامی است منتظر که او را میوادی جهالت را از علم و فضیلت سیراب می

عترت تو ظاهر شوند و خیرخواهان و نیکان آنها هستند که از اوصیاء تو پیروی و  تا بقیه
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رود هر که منحرف گردد به جهنم قرار تبعیت کنند هر کس اطاعت کند به بهشت می

 گیردمی

 دلیل دیگر بر امامت

قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم من احب ان یلقی اهلل عزوجل و هو مقبل علیه »

 یر معرض عنه فلیتوال اخی علیا و من سره ان یلقی اهلل و هو عنهغ

 [۲۶]صفحه 

راض فلیتوال ابنه الحسن و من احب ان یلقی اهلل و ال خوف علیه فلیتوال ابنه الحسین 

السالم و من احب ان یلقی اهلل تعالی و قد محص عنه ذنوبه فلیتوال علی بن الحسین علیه

 و هو قریر العین فلیتوال محمد بن علی الباقر و من احب السجاد و من احب ان یلقی اهلل

ان یلقی اهلل تعالی و کتابه بیمینه فلیتوال جعفر بن محمد الصادق و من احب ان یلقی اهلل 

تعالی طاهرا مطهرا فلیتوال موسی بن جعفر الکاظم و من احب ان یلقی اهلل تعالی ضاحکا 

ن احب ان یلقی اهلل و قد رفعت درجاته و مستبشرا فلیتوال علی بن موسی الرضا و م

بدلت سیئاته حسنات فلیتوال محمد بن علی الجواد و من احب ان یلقی اهلل و یحاسبه 

حسابا یسیرا فلیتوال علی بن محمد الهادی و من احب ان یلقی اهلل و هو من الفائزین 

ن اسالمه فلیتوال الحسن العسکری و من احب ان یلقی اهلل و قد کمل ایمانه و حس

فلیتوال الحجة صاحب الزمان المنتظر صلوات اهلل علیه فهؤالء مصابیح الدجی و ائمة 

 «الهدی و اعالم التقی من احبهم و توالهم کنت ضامنا له علی اهلل الجنه

 ترجمه

پیغمبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمودند هر که دوست دارد مالقات کند خدا را 

دوست بدارد و مواالت کند با  -خود را از وی باز نگرداند و روی مرحمت و لطف 

 السالمبرادرم علی بن ابیطالب علیه

هر که بخواهد خدا را مالقات کند و خدا از او راضی باشد دوست بدارد فرزند او 
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 السالم راحسن علیه

هر که بخواهد مالقات کند خدا را و به هیچ وجه خوف و ترس نداشته باشد فرزند 

 السالم را دوست بدارداو حسین علیه دیگر

هر که بخواهد خدا را مالقات کند و گناهان او ریخته شود و محو شده باشد دوست 

 بدارد فرزند او علی را که بزرگ سجده کنندگان است

هر که دوست بدارد خدا را مالقات کند و چشمش شاد باشد فرزند او محمد بن علی را 

 و دانش است دوست بدارد که شکافنده علوم

که »هر که دوست دارد که خدا را مالقات کند و نامه عملش را بدست راستش دهند 

 دوست بدارد جعفر بن محمد را« نشانه رستگاری اوست

دارد خدا را مالقات کند پاک و پاکیزه دوست بدارد موسی بن جعفر هر که دوست می

 را

ادان باشد دوست بدارد علی بن دارد خدا را مالقات کند و خندان و شهر که دوست می

 موسی را

 [۲7]صفحه 

دارد که خدا را مالقات کند و درجات او بلند باشد و سیئات او مبدل هر که دوست می

 به حسنات شود فرزند او محمد را دوست بدارد.

دارد خدا را مالقات کند و حساب او به آسانی بگذرد دوست بدارد هر که دوست می

 اعلی بن محمد هادی ر

 هر که بخواهد خدا را مالقات و از رستگاران باشد دوست بدارد حسن عسکری را

هر که بخواهد خدا را مالقات کند و دین او کامل و نیکو باشد مواالت و دوستی کند با 

 حجة بن الحسن صاحب الزمان که مردم در انتظار او خواهند بود

ی هستند آنها پیشوایان دین و اینها چراغهای افروخته الهی و شمعهای فروزان آسمان

پرهیزکاران کتب ربوبی هستند هر کس با آنها مواالت کند و دوستی نماید و تسلیم امر 
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 شوم خداوند آنها را بهشت ببردآنها گردد من ضامن می

شود و هر هر کس معتقد به امامت این دوازده امام گردد دوازده مژده به آنها داده می

 داده شود پادشاه دنیا و آخرت استکه دوازده مژده به او 

 اثبات امامت حضرت امام محمدباقر علیه السالم از قول حضرت عبدالعظیم علیه السالم

حضرت ابوالقاسم حسنی که مزار مقدسش در ری مطاف میلیونها مردم مسلمان است 

العابدین در آن تصریح روایت درباره نص امامت ائمه معصومین که نام حضرت زین

 کنیمفرماید که ما از نظر اهمیت موضوع ترجمه اجمالی آن را نقل میقل میشده ن

حضرت عبدالعظیم از جمله سادات حسنی است و دارای مقامی ارجمند است که 

السالم اند چنانچه امام علیهالسالم برابر دانستهزیارت او را با زیارت سیدالشهداء علیه

القدر این سید عالم جلیل -لحسین بکربال فرمود من زار عبدالعظیم بری کمن زار ا

پرسی فرماید وارد بر حضرت علی بن محمد نقی الهادی شدم پس از سالم و احوالمی

فرمود مرحبا به تو ای عبدالعظیم خوش آمدی گفتم قربانت تو امام و ولی ما هستی و 

بگو من  -ود من میل دارم عقاید خود را برای تو بگویم تا بدانم درست است یا خیر فرم

گفتم معتقدم که خدای عالم یگانه است که شبیه و نظیری نداشته و از دو حد بیرون 

است حد تعطیل و حد تشبیه اوست قدیر سمیع و علیم بصیر مرید و مدرک است و 

باشد و گرنه الزم آید که صفات کمال او در مرتبه علت و مؤثر صفاتش عین ذاتش می

شود یا به قول حکماء لتاخر المعلول عن درجة العلت و می وجود او باشد و ترکیب الزم

خداوند از حد تعطیل که نقص و احتیاج باشد بیرون است و از حد تشبیه که نظیر و 

 شبیه و مثل و مانندی

 [۲۸]صفحه 

داشته باشد خارج است جسم و جوهر و عرض و هیولی و صورت ابعاد ندارد بلکه فوق 

لعقول و االفهام است یعنی هر چه شما فکر کنید خداوند از الفوق و فوق ما کل یدرکه ا

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

دهم که محمد بنده او و فرستاده او نبوت همه انبیاء و نیز شهادت می -آن منزه است 

ختم شده به وجود او و پس از او پیغمبری نخواهد آمد و خلیفه و جانشین بالفصل 

السالم است یطالب علیهمنصوب و منصوص آسمانی او حضرت امیرالمؤمنین علی بن اب

العابدین و پس از او محمد و پس از او حسن و حسین و پس از او علی بن الحسین زین

بن علی باقر العلوم و پس از او جعفر بن محمد الصادق و بعد از او موسی بن جعفر 

الکاظم و بعد از او علی بن موسی و پس از او محمد بن علی بعد از ایشان ای آقای من 

 ستیدشما ه

امام هادی فرمود پس از من فرزندم حسن بن علی و پس از او شخصی است که زمین 

 کند بعد از آنکه پر از جور و ظلم شده باشدرا پر از عدل و داد می

عرض کردم معتقدم هر که آنها را دوست بدارد خدا را دوست داشته و هر که آنها را 

 دشمن دارد خدا را دشمن داشته است

عظیم پس از بیان عقیده امامت از حشر و نشر و دوزخ و قیامت معاد و سزا حضرت عبدال

و جزا اظهار نمود و از اصول و فروع دین بیان فرمود که گویا در کتاب منتقم حقیقی 

 ایمآنجا نقل نموده

 روایت دیگر

د کنعبداهلل بن ابی اوفی از پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم در فتح خیبر نقل می

که در بیان امامت و خالفت والیت فرمود هر پیغمبری دوازده وصی داشته و اوصیاء من 

نیز دوازده نفر هستند که اول آنها علی و آخر آنها قائم آل محمد و مهدی است 

گیرد تا وقتی که به اذن پروردگار ظاهر گردد و باشد که در پس پرده غیبت قرار میمی

و اسامی همه ائمه را یکی پس از دیگری نقل فرموده  -د زمین را پر از عدل و داد کن

است به شرحی که در سابق در همین کتاب و سایر کتب درباره امامت نقل نمودیم 

العابدین سجاد تصریح و امامت حضرت سجاد را مفصل و مشبع به نام و نشانی زین
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محمد باقر العلوم  تأکید فرموده است که در جلد مستقلی نوشتیم و به نام ابوجعفر امام

 تصریح و تخصیص یافته است که احادیث مفصلی نقل شده است

 نص وصیت بر امامت امام محمدباقر علیه السالم

السالم کان فیما اوصی ابی الی اذا بصیر قال قال ابوجعفر علیهمن دالیل الحمیری عن ابی

نویسد المه مجلسی میانامت فال یلی غسلی احد غیرک فان االمام ال یغسله اال االمام ع

 گوید وارد شدم بر علی بن الحسینزهری می

 [۲۹]صفحه 

در مرضی که از آن درگذشت طبقی پیش روی او بود در آن نان و هندوانه بود به من 

ای است که ام فرمود هندوانه میوهفرمود بخور عرض کردم یابن رسول اهلل من خورده

ر آن ریخته شده پس از غذا عطر آوردند ای از آب بهشت که شفا در آن است دقطره

استعمال فرمود به من هم فرمود از این عطر استعمال کن این عطر بنفشه است گفتم 

بنفشه بر سایر عطریات چه مرتبت دارد فرمود این عطر نسبت به سایر عطریات مانند 

 اسالم نسبت به سایر ادیان است

گفت و بشنیدم که ش او چیزی میدر این موقع محمد فرزندش آمد که مدتها در گو

گفت علیکم بحسن الخلق پرسیدم یابن رسول اهلل پس از شما کی خلیفه و جانشین می

باشد فرمود این فرزندم محمد وصی و وارث و معدن علم و شکافنده دانش شما می

ز است در این موقع او را به بازار فرستاد من پرسیدم یابن رسول اهلل آیا اوالدی بزرگتر ا

او هم داری که امامت را به او واگذاری فرمود اوالد بزرگتر از او ندارم و امامت هم به 

کوچکی و بزرگی نیست زیرا امامت عهدیست آسمانی که خداوند به هر کس بخواهد 

ای در نزد ما هست که شناسید فرمود صحیفهبخشد پرسیدم اسم آنها را از کجا میمی

صفحه دارد در هر صفحه مصدر به نام یکی از ائمه است که گانه دارد دوازده  ۱۲الواح 

های هر یک در آن ثبت است آنگاه نام او و پدر و مادر و خصوصیات و عالئم و نشانه
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فرمود از صلب محمد پسرم هفت نفر از اوصیاء خواهند آمد که آخر آنها مهدی است 

 [.۱۱باشد ]و قائم خاتم آل محمد می

 بة علمی معدن العلم و باقر العلمانه وصیی و وارثی و عی

کند که زهری گفت خدمت امام علی بن الحسین عالمه مجلسی در بحار روایت می

السالم بودم که پس از مذاکرات بسیار هندوانه خوردیم و عطر بنفشه آوردند فرمود علیه

استعمال کن که بهترین عطرهاست آنگاه از وصی او پرسیدم فرمود این پسر من که 

دار علم و شکافنده علم است پس از من یک من نشسته وصی و وارث و خزانهنزد

پرسیدم اوالد بزرگتری نداری که به او وصیت کنی فرمود امامت و این مقام آسمانی به 

بزرگی و کوچکی نیست بلکه یک منصب آسمانی است که هر که را خواست در 

 دهد.مکتب ربوبی خود پرورش می

دانید که کدام شماها که اکثر چند اوالد پسر دارید از کجا می گوید پرسیدمزهری می

کنیم ای هست که روی آن نگاه مییک منصوب آسمانی هستند فرمود نزد ما صحیفه

اسامی ائمه معصومین در آن ضبط است و آن صحیفه از لوح صورت برداشته شده که 

 از پیغمبر

 [۳0]صفحه 

ازده امام در آن ثبت است و فرمود از صلب این به ما رسیده است و اسامی اثنی عشر دو

 [.۱۲گردد ]محمد هفتمین آنها مهدی است که غایب می

 رقیب امامت

السالم به شرحی که در ادله امامت آن حضرت گفتیم امام پنجم امام محمدباقر علیه

منصوب و منصوص از جانب پروردگار بود و بین فریقین در عصمت و امامت او سخنی 

ط درباره امامت او رقیبی بود که آن هم زید بن علی بن الحسین است و ما در نیست فق

السالم گفتیم زید دعوی امامت نداشت بلکه معتقد بود که کتاب سیدالساجدین علیه

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

باید در قبال غاصبین حقوق قیام و خروج کند تا حق میراثی خویش را از غاصبین بگیرد 

و آن هم به سبب شهادت زید بود که این  و سبب اهمیت زید پس از او شهرت گرفت

سید عالی مقام روحانی را با وضعی فجیع کشتند و همان مظلومیت سبب شد که 

طرفداران او مقامی برای او قائل شدند و طوایف بزرگی به پیروی او برخاستند در حالی 

که ما از سطور زندگانی حضرت زید و یحیی کلماتی جز خروج مبنی بر دعوی امامت 

ایم اما پیروان او معتقدند که امامت منحصر در اوالد فاطمه نیست در از ایشان ندیده

اند که ائمه از قریش و از نسل فاطمه زهرا و حالی که امامیه به ادله قاطعه بر این عقیده

السالم به نام و نشانی مخصوص که در کتب انساب ضبط است اوالد سیدالشهداء علیه

 اوالد امیرالمؤمنین از غیر فاطمه زهرا )س( امام نشدند باشند و حتی سایرمی

 گویندزیدیه می

کل فاطمی عالم شجاع سخی زاهد خرج باالمامه یکون اماما واجب الطاعه سواء کان 

 من اوالد الحسن الزکی المجتبی او من اوالد الحسین سیدالشهدا )ع(

گویند زید بن علی دهند میعلت انحراف این عقیده را که نسبت به شخص زید می

شاگرد واصل بن عطا بود و نزد او تحصیل کرده و چون واصل خود مذهبی داشت که 

السالم در جنگهای جمل پس از جنگ نهروان عقیده پیدا کرد که علی بن ابیطالب علیه

و صفین بر یقین از صواب نبود یعنی اشتباه کرد با معاویه به جنگ پرداخت 

خواهد بگوید این جنگها مبتنی بر ند ال علی الیقین واصل میواحدالفریقین بر خطا بود

اند اما چون از معاویه الهام در این حب و ریاست بوده و حتما یکی از آنها خطا کرده

توانست او را به خطا نسبت دهد اما از علی به سبب عقیده به زر و زور گرفته بود نمی

توانست نسبت خطا به او بدهد فقط القاء د نمیاینکه او امام و اعلم و ازهد از تمام بشر بو

 شبهه کرد که این جنگها بر اساس اصول عقیده نبود و یکی از دو طرف

 [۳۱]صفحه 

 اند بدون آنکه بگوید کدام یک بودند.اشتباه و خطا کرده
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توان مفضول را بر گفت میواصل یک عقیده دیگر هم داشت و آن این بود که می

 تواند بر فاضل امامت کندفضول میفاضل مقدم داشت و م

الحدید معتزلی هم که از همین تیره در عقیده است اول کتاب خود و همچنین ابیابن

نویسد الحمدهلل الذی تقدم المفضول علی الفاضل که امام فخر رازی و حتی غزالی می

قرار به السالم بوده است امرادش ابوبکر و عمر و عثمان نسبت به علی بن ابیطالب علیه

افضلیت علی دارند معذلک به حکم سیاست محیط هم مفضول را بر فاضل جواز تقدم 

 دهند و گویندمی

بکر لمصلحة رأوها و قاعدة و کان علی افضل الصحابه اال ان الخالفه فوضت الی ابی

دینیه راعوها من تسکین نائرة الفتنه و تطیب قلوب عامة الخلق فان عهد الحروب التی 

ایام النبوه کان قریبا و سیف امیرالمؤمنین عن دماء المشرکین من قریش لم جرت فی 

یجف و الضغاین فی صدور القوم من طلب الثار کما هی فما کانت القلوب یمیل کل 

المیل و تنقاد کل االنقیاد و کان المصلحة ان یکون القیام بهذا الشأن عرفوه باللین و 

 السالم و القرب من رسول اهلل )ص(التودد و التقدم بالسن و السبق فی ا

گویند علی بن ابیطالب افضل از همه اصحاب پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم بود می

ولی خالفت را به ابوبکر تفویض کرد و علت آن مصلحت اجتماعی بود تا آتش فتنه 

بخوابد و لهیب بدبینی فرونشیند و دلهای مردم راغب ابوبکر بود نه به نصب علی 

السالم چه علی در جنگهای اسالم که زمان پیغمبر رخ داده بود آن قدر بینی علیه

چکید گردنکشان کفار قریش و عرب را به خاک مالید که هنوز خون از شمشیر او می

های سینه آنها هنوز باقی بود و از این جهت مردم میل به علی بن ابیطالب نداشتند و کینه

الفت را به ابوبکر واگذارد تا به نرمی و لینت و سکوت و مصلحت در این بود که او خ

 [.۱۳سلوک کند و ابوبکر هم که از جهت سن بزرگتر بود ]

این سخن صورت ظاهری دارد و باطنی چون مقدمات یک قضیه از صغری و کبری 

دهد و این حقیقت به ناقص و غلط بوده به عقیده منطقیین نتیجه درست دست نمی
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 دهدمه غلط نتیجه درست نمیثبوت رسیده که مقد

اول با اقرار به افضلیت عقال جایز نیست مفضول تقدم بر فاضل جوید زیرا فساد از 

گردد به عالوه مگر فتنه را سقیفه مفضول است جاهل است که موجد فتنه و فساد می

 ساعدهبنی

 [۳۲]صفحه 

ن مسلمین نبود این بوجود نیاورد از آن گذشته منصوب انتخابی و اجتماعی و انتصابی بی

یک منصب آسمانی مبتنی بر قرآن و آفرینش و تصرف در عالم کون و فساد و در 

دهد و به دست داشتن سرحلقه والیت مطلقه الهیه است که خدای عالم به هر کس نمی

 سپارد.دست هر کس نمی

به عالوه پیغمبر به عقیده فریقین خواست پس از آن همه آیات و احادیث و خطابه 

فصل و ابالغ والیت علی در کراع غدیرخم در روی کاغذ و صحیفه وصایت والیت م

آتش فتنه را روشن کردند و با « دعی الرجل لیهجر»او را بنویسد نگذاشتند و به نام 

مقراض حب جاه اختالف را بوجود آوردند در حالی که پیغمبر خاتم النبیین که به 

حی از آن در قرآن مجید تعبیر شده بیش از وصف ما ینطق عن الهوی ان هو اال وحی یو

السالم با صدها چندین صد حدیث در خالفت و وصایت و وزارت علی بن ابیطالب علیه

گویند چون اماره و اشاره و تلویح و تصریح و تأکید بیان فرموده است باری آنها می

جاه و نژاد و بنابر عصبیت قومی که در اسالم از بین رفت ولی در دل منافقین هنوز حب 

خون و عشیره و قبیله باقی بود بر حسب عادت قدیم قریش از علی خونهائی طلبکارند 

خواهند بگویند که حاضر نبودند او امام و پیشوای آنها باشد و به این دالیل سخیف می

زید ابن علی بن الحسین امام بود و او به تلقین استادش واصل بن عطا شیخین را غاصب 

جست و اهل کوفه هم بدینجهت او را مدد و دانست و از او تبری نمیحق علی نمی

 کمک نکردند تا کشته شد

گویند زید بن علی با برادرش محمد بن علی الباقر احتجاج نموده و این طبقه زیدیه می
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السالم گفت امامت به خروج و شمشیر است نه به علم حضرت امام محمدباقر علیه

و  -قول پدر تو علی بن الحسین امام نبوده زیرا خروج نکرده فوری پاسخ داد بنابراین 

 یا للعجب -شوند اگر خروج شرط امامت باشد بسیاری از ائمه ما از این مقام خارج می

چون زید کشته شد  -السالم دادیم العابدین علیهبه شرحی که در جلد سابق زین

حمدباقر و امام جعفر فرزندش یحیی به خراسان رفت و خروج کرد و حضرت امام م

صادق خبر از خروج و شهادت آنها دادند و با آنها اجتماع در عدم خروج نمودند و 

همانطور که گفته بودند آنها کشته شدند پس از یحیی امر مفوض به محمد و ابراهیم 

شد که محمد به مدینه و ابراهیم به بصره رفت و آنها هم هر دو کشته شدند و امام جعفر 

السالم فرمود صالح به خروج نیست تا زمان قائم آل محمد که او خروج یهصادق عل

 خواهد کرد و انتقام خون آنها را خواهد کشید

اما نگارنده گوید ما معتقدیم که نه محمد حنفیه دعوی امامت داشته و نه زید و یحیی 

ود طلب بودند این بزرگواران را وسیله دعوی خدعوی امامت نمودند کسانی که جاه

 برای

 [۳۳]صفحه 

احراز مقام و منصب قرار داده و آن هم پس از شهادت آنها بود از متون اخبار و 

اند اما معتقد شود که آنها خود دعوی امامت نداشتهاحادیث مورد استفاده استنباط می

مروان و ضعف و فساد و فتنه دربار امویان بودند که با آشفتگی احوال آل زیاد و آل

ته حکومت را از دست آنها بگیرند و مسند خالفت را احراز کنند و این معنی باید سررش

دانستند معصوم نیستند و غیر از مفهوم امامت و پیشوای معنوی است که خود آنها می

 باشد.عصمت منحصر به این چهارده نفر بوده و می

هوس و  با این مقدمه نگارنده را عقیده این است که اکثر فرق اسالمی روی هوی و

مشتهیات برای احراز جاه و منصب و مقام بوجود آمده و آن هم پس از شخصیت کسی 

کردند چنانچه ابوبکر و عمر مکرر پس از بوده که خود را به جانشینی او معرفی می

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم به جعل حدیث نحن معاشر االنبیاء ال نورث و عدم 

ه که منا امیر و منکم امیر و صدها احادیث جعلی دیگر بر تعیین خالفت و ایجاد سقیف

گردن ملت سوار شدند که روح مقدس پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم از آن بیزار 

فرمود مقام امامت شد از حضرت زید استعالم کنیم یقینا میاست و اگر امروز می

والیت مطلقه الهیه و السالم است و سر حلقه منحصر به حضرت امام محمدباقر علیه

صندوق آثار انبیاء و میراث خاتم النبیین نزد او به ودیعت سپرده شده است و او محور 

 باشدعالم نفوس خالیق می

 برادران امام محمدباقر علیه السالم

نفر اوالد داشت که یکی از آنها  ۱۵السالم گفتیم که در شرح زندگانی امام سجاد علیه

عبداهلل بن علی بن الحسین است که امام محمدباقر و عبداهلل از دختر امام حسن  -۱

او مردی فقیه عالم و فاضل ارجمند و راوی موثق و  -السالم بوده است مجتبی علیه

و  -السالم دست آن جناب بوده است و امیرالمؤمنین علیهمعتبر بود که صدقات پیغمبر 

و از آن جمله روایتی است که عمارة بن غزیه نقل  -از او اخبار کثیره روایت شده است 

کرده که عبداهلل بن علی بن الحسین گفت قال رسول اهلل )ص( ان البخیل کل البخیل 

 و سلمالذی اذا ذکرت عنده لم یصل علی صلی اهلل علیه و آله 

فرمود بخیل که بخلش به کمال رسیده باشد کسی است که هر وقت نام مرا نزد او برند 

و نیز عبداهلل سمعان از عبداهلل بن علی بن الحسین روایت  -صلوات بر من نفرستد 

السالم روایت کرد که فرمود یقطع السارق الیمنی کند که از جدش امیرالمؤمنین علیهمی

ق ثانیه قطع رجله الیسری فان سرق ثالثه خلده السجن امیرالمؤمنین فی اول سرقته فان سر

برید در بار دوم پای چپش را و در بار سوم او را دزد را در بار اول دست راستش را می

 کردزندانی می

 عمر بن علی بن الحسین کان فاضال جلیال و ولی صدقات النبی و صدقات -۲
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 [۳4]صفحه 

اند که گفت المفرط فی حبنا سخیا و از او روایت کردهامیرالمؤمنین و کان ورعا 

کالمفرط فی بغضنا لنا حق بقرابتنا من نبینا علیه و آله السالم و حق جعله اهلل لنا فمن ترکه 

ترک عظیما انزلونا بالمنزل الذی انزلنا اهلل به و ال تقولوا فینا ما لیس فینا ان یعذبنا اهلل 

و فضله فرمود هر کس در دوستی ما افراط کند مانند  فبذنوبنا و ان فبرحمنا برحمته

کسی است که در دشمنی ما افراط کرده باشد خداوند برای ما به سبب قرابت و 

خویشاوندی پیغمبرش حقی قائل شده که هر که ترک آن حق را بنماید یک امر 

ه را بزرگی را ترک کرده و منکر آیات منزله آسمانی شده فرمود در حق ما نگوئید آنچ

کند و اگر بیامرزد و ترحم که در ما نیست خداوند ما را به گناه خودمان عذاب می

 آمرزدفرماید به لطف و بزرگواری خود می

زید بن علی بن الحسین: یکی دیگر از برادران امام محمدباقر زید بن علی بن  -۳

د او مردی الحسین است که پس از امام محمدباقر افضل و اعبد و اتقی از دیگران بو

کرد فقیه شجاع سخی عابد بافضیلت بود که با شمشیر امر به معروف و نهی از منکر می

السالم قیام کرد و شهید شد چنانچه در و او بود که به خونخواهی جدش حسین علیه

 السالم گفتیمجلد امام سجاد علیه

ر حسین بن حسین بن علی بن الحسین السجاد: یکی دیگر از اخوان امام محمدباق -4

السالم که او هم مردی فاضل متقی پرهیزکار بود و از او احادیث علی بن الحسین علیه

اش و پدرش اخباری روایت کرده که از آن جمله است بسیار روایت شده که از عمه

کرد احمد بن عیسی گفت حسین بن علی بن الحسین را دیدم که هر کس را دعا می

لطحان گفت در مدینه هیچ کس را از حسین بن علی حرب ا -شد دعایش مستجاب می

اند که گفت ابراهیم هشام مخزومی والی اشد خوفا ندیدم و از آن جناب روایت کرده

داد و شماتت رفت به جدم امیرالمؤمنین دشنام میمدینه شد و روزهای جمعه منبر می

ه شخصی که ترسی چنین سخنان نسبت بکرد روزی یکی از او پرسید از خدا نمیمی
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گوئی گفت چرا یک روز همچنان اند میدوست و دشمن در فضیلت او اعتراف کرده

که باالی منبر بود تیری بر او خورد و مرد و هیچ کس نفهمید این تیر از کجا بوده است 

[۱4.] 

 احتجاج امام محمدباقر علیه السالم با زید

اصمه و احتجاجی بین زید نویسد یک مخالدین میدر کتاب صراط المستقیم شیخ زین

بن حسن و محمد بن علی الباقر در میراث النبی رخ داد بدین شرح زید مطالبه میراث 

خواهی حجت و السالم فرمود ای زید میپیغمبر را کرد حضرت امام محمدباقر علیه

 دلیلی از خودت بر تو بنمایم که یقین کنی

 [۳۵]صفحه 

لم من هستم نه تو و حقی در این وراثت که حفظ وارث پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و س

گفت آری فرمود میل داری کاردی که  -آثار نبوت و ودایع امامت است در تو نیست 

در زیر لباس داری شهادت بر اثبات حق من دهد گفت آری که به اشاره امام محمدباقر 

 کارد زیر جامه او به زمین افتاد و به قدرت حق به صدا درآمد و گفت

 ا زید انت ظالم و محمد احق باالمر منک و لئن لم تکف اللین قتلک فغشی زیدی

کنی محمد سزاوارتر است به امر امامت و اگر دست از او گفت ای زید تو ظلم می

شوم زید به شنیدن این سخن غش کرد حضرت محمد بن برنداری مرتکب قتل تو می

بود که آن هم به سخن آمد و  علی او را به هوش آورد و سنگی در زیر پای هر دو

و نیز درختی را پیش خواند که آنهم آمد  -همان کلمه که آن کارد گفت تکرار نمود 

اعتراف و اقرار به همان سخن کرد زید رفت نزد عبدالملک بن مروان گفت از نزد 

ام تو باید او را دفع کنی عبدالملک به امیر مدینه نوشت آن حضرت را ساحری آمده

گوئی بهترین خلق و مقید به شام بفرست عامل مدینه نوشت آنکه را که تو میدستگیر 

در عبادت و بندگی و زهد و تقوی و علم و  -خدا روی زمین است و مثل و مانند ندارد 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

شود چرنده و پرنده اطراف نظیر است هر وقت در محراب عبادت مشغول میفضیلت بی

گویند و قرائت قرآن او شبیه یح و تهلیل میشوند و با او به یک آهنگ تسباو جمع می

به مزمار داود است صالح نیست تو متعرض چنین شخصی بشوی که همه خلق به او سر 

آورند عبدالملک از این گزارش شاد شد و نصیحت را به جان تعظیم و تجلیل فرود می

 و دل پذیرفت

 معجزات امام محمدباقر علیه السالم

ه باید پیغمبران و ائمه )ع( معجزه داشته باشند در کتاب تاریخ درباره معجزه و علت اینک

انبیاء و پیشوای اسالم و سایر کتب شرح حال ائمه که تاکنون طبع و نشر یافته با جمال و 

ایم امتیاز و تشخیص امام از غیر امام به همین معجزه است که تفصیل بحث کرده

زات با سحر و جادو و علوم اعداد و دیگران عاجز از آوردن مثل آن باشند و این معج

جفر و رمل و اسطرالب و قواعد علمی دیگر و ریاضیات و غیره بسی فرق و بسیار امتیاز 

دارد زیرا این اعجاز تصرف در امور و موالید و عناصر است که به اذن خداوند انجام 

می شود و آنها یک رشته علوم طبیعی و ریاضی است که در صور اشیاء تصرف علمی

گردد اما اعجاز شود یا در دیده بیننده تصور در نشان دادن مرائی و مناظر منظوره میمی

انبیاء بحث تصرف در جواهر و اعراض و محو و اثبات باذن اهلل است که در ماهیت و 

کنند و بعد دیگر موجود و معدوم نخواهند وجود آنها، در بود و نبود آنها تصرف می

 بود

 [۳۶]صفحه 

صای موسی که هزارها متر مکعب احجام سحره و کهنه را خورد و بلع کرد و مثال ع

دیگر اثر از تمام آن حجم سحر ساحرین باقی نماند و عصای موسی هم به صورت اولیه 

گردد در ها عوض میشود صورتبرگشت ولی در سحر ساحرین فقط خلع و لبس می

تصرف در امور طبیعی عالم است ماهیت وجود موجودات اثری ندارد یا اعجاز آنها از 
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القمر گردد یا از شکم سنگ شتر مخصوص به رنگ و که خرق شمس شود یا شق

هیکل مخصوص بیرون آورند یا زنده را مرده نمایند یا مرده را زنده کنند تمام این 

معجزات باذن اهلل برای ثبوت مقام خالفت و والیت و وصایت پیغمبر خاتم النبیین و 

گیرند و بدون امر حق ربیت ربوبی آنهاست که از منبع شدید القوی مینشان دادن ت

 [.۱۵دارند ]قدمی بر نمی

یک قسمت اعجاز ائمه معصومین هم روی مبانی علمی آنهاست که خداوند تعالی پنج 

علم مخصوص خود را که در قرآن در اواخر سوره لقمان تشریح فرموده به ائمه 

باشند عنایت یافتگان خودش در مکتب ربوبی میطاهرین که برگزیدگان و تربیت 

 فرماید ۳۲چنانچه در سوره لقمان آیات  -فرموده است 

ان اهلل عنده علم الساعه و ینزل الغیث و یعلم ما فی االرحام و ما تدری نفس ماذا تکسب 

 غدا و ما تدری نفس بای ارض تموت ان اهلل علیم خبیر

علم مردن و  -علم غیب برای آینده  -نین شناسی علم ج -علم نزول باران  -علم قیامت 

 مرگ مخصوص خدای تعالی است

حارث بن عمرو محاربی از اهل بادیه بود آمد حضور پیغمبر خدا صلی اهلل علیه و آله و 

ام باران کی خواهد آمد که سلم پرسید قیامت کی خواهد بود من تخمی در زمین کشته

دانم زائید دختر است یا پسر عمل خود را میسبز شود زن من حامله است چه خواهد 

جبرئیل نازل  -دانم مرگم کجا خواهد بود محل تولد خود را می -فردا چه خواهم کرد 

که این علوم مخصوص ما است اما از باب حکمت و مصلحت  -شد این آیه را آورد 

ان به اذن بار -داند قیامت کی خواهد شد آن را به برگزیدگان خود آموختیم و خدا می

فرماید بارد چنانچه در آیه دیگر سوره واقعه هم بر سبیل استعالم استیجابی میاو می

أانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون آیا شما باران را از ابرهای بارنده فرو میریزید یا 

 ریزیم.ما باران را بر سطح زمین فرو می

 داند و امروز که قرن بیستمد کسی نمیو علم ارحام آیا دختر است یا پسر جز خداون
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 [۳7]صفحه 

و قرن اتم است و این اندازه طب و جنین شناسی وسعت یافته و با اشعه مافوق بنفش از 

بینند و کنند میاعماق سنگ و کوه و آب و دریا و خاک و معادن استفاده می

دختر و کلیه اند بفهمند که در جنین پسر است یا شناسند معذلک هنوز نتوانستهمی

داند و به هر اند ولی امام باذن اهلل میدکترها اعتراف به عجز خود در این زمینه نموده

 فرمایدکس صالح و مصلحت باشد می

 داند فردا چه خواهد شد ال یعلم الغیب اال هوکسی نمی -یکی دیگر 

 که داند بجز ذات پروردگار

 که فردا چه بازی کند روزگار

دهند هم فقط آنهائی هستند وم ریاضی و ریاضت از غیب خبر میو کسانی که در عل

تواند خبر دهد جز آنکه مؤید توانند خبر دهند از آینده کمتر کسی میکه از گذشته می

من عنداهلل باشد و ائمه معصومین ما که لوح محو و اثبات و صحیفه فاطمیه که نماینده و 

ست آن هم باذن اهلل هر خبری که رونوشتی از لوح محفوظ است در زیر نظر آنها

 گویندمصلحت طرف یا مقتضی حال ایجاب کند از آینده می

شود اما محل وفات و ساعات مردن هم در نظر آنها از همین لوح محو و اثبات معین می

داند و واقف نیست فقط خداوند است که علیم و خبیر است و این که دیگری نمی

 اعطا فرموده استمزیت را به ائمه خود اهداء و 

السالم رفتم گفتم عباد بن کثیر بصری گفت خدمت امام محمدباقر علیه -معجزه اول 

 حق مؤمن بر خدا چیست؟

فقال من حق المؤمن علی اهلل ان لو قال لتلک النخله اقبلی القبلت فنطرت و اهلل الی 

 النخله التی کانت هناک قد تحرکت مقبلة فاشار الیها قری فلم اعنک

ت رنگش دگرگون شد فرمود حق مؤمن بر خدا این است که اگر مؤمن به این حضر

خورد به خدا درخت خرما گفت بیا نخل حرکت کند نزد او بیاید راوی قسم می
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سوگند که یک لحظه نگاهی به درخت خرما کرده فرمود بیا که درخت بسوی او 

از امام محمدباقر حرکت کرد آنگاه اشاره فرمود قرار بگیر ایستاد و این معجزه 

 السالم برای اصحابش نمودار گردید.علیه

آید یکی آنکه امام هم نگارنده گوید که سه موضوع از این اعجاز و این خبر بدست می

مانند پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم در هنگام گرفتن وحی انصرافی از عالم ماده به 

شد چنانچه ییر رنگ طبیعی او میکرد و همین انصراف سبب تغعالم دیگر پیدا می

 پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم هنگام نزول

 [۳۸]صفحه 

گردید امام محمدباقر هم شد و بدنش مرتعش و رنگش دگرگون میوحی سنگین می

شد و بدین جهت رنگش هنگام نمودن یک اعجازی به حالت عالم غیبی متوجه می

 کردتغییر می

خواسته امام زمان خود اختباری و امتحانی بود که راوی می موضوع دیگر سئوال سئوال

 را بشناسد که حضرت او را بدین حقیقت واقف ساخته است

موضوع دیگر حرکت درخت بین خاک و آب و گل با آن قدرت نباتی است که یک 

بلکه چند نفر قادر نیستند یک درخت نخل را از جا برکنند چه جای آنکه حرکت دهند 

ن درنگ آن را احضار فرمود اجابت کرده در حضورش ایستاد این خرق و امام بدو

 طبیعت برای اعجاز آن حضرت بود که دیگران از آوردن نظیر آن عاجز هستند.

ی مؤمن را بدین جهت وصف فرمود که عالمت ایمان کامل و موضوع دیگر کلمه

تمام عناصر  مؤمن حقیقی این است که وقتی عبادت و اطاعت خدا را کرد خداوند هم

و موالید را در اختیار او بگذارد تا در آنها تصرف فرماید و این مصداق کامل و تمام 

فقط در ائمه معصومین ظهور و بروز داشته مؤمنین دیگری که واجد شرایط فوق باشند 

شناسیم مگر شاگردان مکتب آنها که تعبیر به شیعه امامیه به این کمال و فضیلت نمی

 ه خلقوا من فاضل طینتناشوند و گفتمی
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کند گفت یک روز رفتم درب خانه امام صباح کنانی نقل میای است که ابیمعجزه -۲

السالم درب را کوبیدم یک کنیزکی آمد در را گشود گفتم برو به آقا محمدباقر علیه

درنگ از داخل حجره فرمود وارد شو شرفیاب شدم بگو کنانی آمده شرفیاب شود بی

گوئی اگر ام فرمود راست میقط برای عرض سالم و زیارت شما آمدهعرض کردم ف

دیدی آن دید از پشت دیوار همانطور که تو ما را نمیغیر از این بود چشم ما تو را نمی

 وقت فرقی بین ما و شما نبود اکنون برگرد نزد اهل و عیالت

ب و جهات دیگر بیند از عقو بدیهی است که امام که تربیت شده قلب ربوبی است می

بیند زمان و مکان و حجر و مدر برای او حاجب دیدن نیست همانطور که از پیش رو می

بیند و به حال ما و اعمال ما واقف و لذا امام زمان ما اکنون به حال ما واقف و ما را می

خوانی اشهد انک تسمع کالمی و ترد جوابی امام کسی است که است در زیارتش می

بیند همه صداها را بشنود همه اعمال را مشاهده کند و پاسخ همه را بدهد و همه جا را ب

 به حال همه رسیدگی نماید

السالم شدم فرمود چه شده نزد ما گوید وارد بر امام محمدباقر علیهحبابه والبیه می -۳

السالم دست بر فرق ای گفت برای آنکه موی سرم سفید شده دلم گرفته امام علیهآمده

 ذاشت در اثر دست اماماو گ

 [۳۹]صفحه 

 موی سرش سیاه شد و به حال زنان جوان برگشت

گوید در مسجد رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم در خدمت امام بصیر میابی -4

السالم بودم نشسته بودیم در سبب رحلت علی بن الحسین سخن محمدباقر علیه

لیمان وارد شدند داود نشست و آنها فرمود که در آن حال منصور و داود بن سمی

ایستاده بوده امام فرمود چرا دوانیقی نیامد بنشینید او جفا کرد اما بدان که صباحی چند 

نخواهد گذشت که او بر مردم سلطنت خواهد یافت و نفوذ حکم او شرق و غرب را فرا 

ورده است داود آید که احدی قبال بدست نیاگیرد و خزائن بسیار در اختیار او در میمی
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بلند شد دوانیقی را صدا کرد این خبر را به او داد دوانیقی آمد حضور امام ایستاد گفت 

آیا این خبر که داود گفت صحیح است فرمود حتما واقع خواهد شد پرسید ما اوالد 

امیه سپری عباس قبل از شماها اوالد علی به سلطنت خواهیم رسید فرمود آری مدت بنی

شما طوالنی خواهد بود و فرزندان شما با کشور مانند گوی که  شده ولی مدت

دوانیقی که به سلطنت رسید عظمت امام  -کودکان با آن بازی کنند بازی خواهند کرد 

 محمدباقر در نظر او بسیار شد

ای المال مسلمین در زمان منصور به اندازهما در تاریخ اسالم نوشتیم ذخیره اموال و بیت

و این اعجاز علمی امام  -ک از خلفا به آن مقدار مال و ثروت نداشتند بود که هیچ ی

 السالم بودمحمدباقر علیه

بصیر گفت یک روز خدمت امام محمدباقر گفتم مگر شما ذریه رسول خدا ابی -۵

نیستید؟ فرمود چرا گفتم مگر رسول خدا وارث انبیاء نبود؟ فرمود چرا ما وارث تمام 

سیدم مگر شما وارث تمام علوم پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم علوم انبیاء هستیم پر

توانید مرده را زنده کنید؟ و کور و کر و ابرص نیستید؟ فرمود چرا پرسیدم آیا شما می

کنند خورند و چه میهای خود چه میرا شفا دهید و خبر دهید از مردم که در خانه

ما گذاشته است آن گاه فرمود ای  فرمود آری همه را خداوند در قدرت و اختیار

بصیر نزدیک بیا نزدیک آن حضرت رفتم دست به صورت من کشید و من از اثر ابی

دیدم و دست آن حضرت تمام موجودات که در دشت و کوه و صحرا و دریا بودند می

هیچ چیز برای من مانع دیدن نبود آنگاه دست دیگر بر سر من کشید به حال اول 

گوید امام محمدباقر فرمود اگر بخواهی دیدم ابوبصیر میدیوار را نمی برگشتم که پشت

خداوند اجر اعمال تو را بدین دیدن در دنیا بدهد ممکن است هر کجا را بخواهی ببینی 

و اگر بخواهی ثواب اعمال تو بهشت باشد بهتر است که میدان دید تو محدود باشد 

 عرض کردم بهشت را بهتر دوست دارم

 [40]صفحه 
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کند که من با قریب پنجاه نفر خدمت امام جابر بن عبداهلل انصاری روایت می -۶

وران و تمر و خرما فروشان وارد شدند سالم السالم بودیم جمعی از پیشهمحمدباقر علیه

کرد کردند نشستند گفتند مغیرة بن عمران با ما بود و اکنون در کوفه است او گمان می

که سنگ محک و امتحانی دارد او کافر را از مؤمن و دشمن که شما یک ملکی دارید 

فرمود پیشه تو چیست؟ گفت گندم فروشم  -دهد را از دوست تمیز و تشخیص می

فرمود دروغ گفتی گفت جو فروشم فرمود این طور هم نیست بلکه تو گوسفند فروش 

ان ملکی هستی گفت کی به شما خبر داد فرمود فرشته الهی به من خبر داد و آن هم

نماید آنگاه فرمود تو به مرگ فجأه است که دوستان ما را از دشمنان ما معرفی می

گوید چون به کوفه برگشتم سراغ او را گرفتم گفتند مرده از زنش خواهی مرد جابر می

 تحقیق کردم گفت سه روز است فجأه کرده است.

السالم ام باقر علیهکند که در خدمت امحمزه روایت میمعجزه هفتم: عاصم بن ابی

رفتیم چند نفر ملتزم رکاب بودند که دو نفر مردی را دیدیم فرمود اینها سوار بودیم می

دزدند آنها را بگیرید غالم امام آن دو نفر را گرفت فرمود در این کوه بروید غالمی را 

هم  اند رفتند آن غالم را دیدند که رفیق آنها بود سپس فرمود رفیقی دیگرآنجا برده

دارند او را هم به نشانی که داده بودند گرفتند به مدینه برگشتند فرمود خود شما بگوئید 

چه دزدیدید آنها ابا کردند فرمود دو هزار دینار دزدیدند که هزار دینار نزد این یک 

ها را دزدید آنگاه اسم و حسب و باشد و آن سومی لباسهزار دینار نزد آن یک می

ود و خبر داد که بیست سال دیگر زنده است چون این اخبار غیب نسب هر یک را فرم

و این اعجاز را دیدند توبه کردند و اموالش را به صاحبش رد نمودند و ایمان آوردند و 

گوید شهادت دادند به کلمه توحید و نبوت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم راوی می

 درست بیست سال بعد زنده بودند و مردند

کند که زید بن علی قصد خروج داشت آمد نزد امام حسین بن راشد روایت می -۸

السالم فرمود ال تفعل یا زید فانی اخاف ان تکون المقتول المصلوب بظهر محمدباقر علیه
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الکوفه اما علمت یا زید انه ال یخرج احد من ولد فاطمه علی احد من السالطین قبل 

یا حسین ان فاطمه احصنت فرجها فحرم اهلل ذریتها خروج السفیانی اال قتل ثم قال لی 

علی النار و فیهم نزل ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و 

منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات فالظالم لنفسه الذی ال یعرف االمام و المقتصد 

یا حسین انا اهل بیت ال نخرج العارف بحق االمام و السابق بالخیرات هو االمام ثم قال 

 من الدنیا حتی نقرا لکل ذی فضل بفضله

 [4۱]صفحه 

کنی و در پشت کوفه تو را بینم که تو خروج میفرمود ای زید این کار را مکن من می

دانی که تا قبل از خروج سفیانی هر کس از نمایند مگر نمیکشند و مصلوب میمی

آنگاه به حسین بن راشد فرمود ذریه فاطمه بر  نسل فاطمه خروج کند کشته خواهد شد

آتش حرام شدند و خداوند به ما که ذریه او هستیم کتاب و صحیفه عنایت فرمود که به 

کنند و جمعی مقتصد هستند ای به نفس خود ظلم میحقایق واقفیم از ذریه فاطمه دسته

ام زمان خود را اما ظالم به نفس آن کس است که ام -و برخی سابقه نیکوئی دارند 

نشناسد و مقتصد عارف به حق امام است و سابق به خیرات امام است سپس اضافه 

رویم مگر آنکه هر با فضیلتی به فضل فرمود که ای حسین ما اهل بیت عترت از دنیا نمی

 ما اقرار نماید.

جمعی اجازه گرفتند وارد خانه امام محمد باقر شدند و آنجا به زبانی سخنانی  -۸

کردند چنان حال آنها مبکی بود که ما همه گریان شدیم پرسیدم گفتند و گریه میمی

گویند فرمود آنها سریانی السالم اینها چه ملتی و قومی هستند و چه میاز امام علیه

 السالم به کار آنها رسیدگی فرمودگویند و امام علیههستند و درد دل خود را می

السالم کنار شط فرات رفتم امام )ع( فرمود هر حیوانی را ابوبصیر گفت با امام علیه -۹

 از ماهی و غیر ماهی که نر و ماده آن کدام است اقوام و خاندان هر یک را بیان فرمود

باشد که عیسی بن عبدالرحمن معجزه دیگر مربوط به زن گرفتن برای فرزندش می -۱0
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عفر وارد شد و ابوعبداهلل جعکاشة بن محصن اسدی بر ابیکند ابناز پدرش نقل می

خوردند جعفر بن محمد نزد او نشسته بود انگوری پیش روی امام بود که دانه دانه می

خوردند گفتیم دانه دانه آدمی سیر چیدند میپدر و پسر با متانت و وقار دانه دانه می

 شود بهتر است سه تا چهار تا بخورید فرمود مستحب است دانه دانه خورد آنگاهنمی

گیری فرمود این کیسه مهر شده مهریه زنی پرسیدم چرا برای فرزندت جعفر زن نمی

فروشی بود وارد است که برای او خواهند آورد در این اثنا نحاس بربری که کارش برده

ای که به این نشانی خواهد بود برای شد فرمود نحاس این کیسه سربسته را بگیر و جاریه

شود در این کیسه سربسته ت که همان مبلغی که راضی میمن بخر و نشانی آن این اس

 است

گرفت چندین فروشی کناره میهای بردهنحاس بربری گفت رفتم کنار شط که کشتی

خواهم رفت کنیز بهتری کنیز آوردند یکی را گفت هفتاد دینار گفتم بهتر از آن می

دانم چه مبلغی م اما نمیخرآورد گفت هشتاد دینار گفتم به این دینارهای این کیسه می

 در آن است گفت

 [4۲]صفحه 

دهم شیخی که آنجا فروشم به این انگشتر که در دست داری میدانی نمیبه آنچه نمی

ایستاده بود سر و موی سفیدی داشت گفت انگشتر را بیرون کن وزن نما قیمت کند به 

ردیم وزن کردیم عینا همان قیمت پول کنیز را بده قبول کرد چون انگشتر را بیرون آو

قیمت آن بدون کسر و نقصان مطابق با پول کیسه سربسته بود یعنی هفتاد دینار پول را 

داده کنیز را گرفتم خدمت امام محمدباقر بردم هنوز جعفر بن محمد نزد او ایستاده بود 

السالم شکر خدا نموده فرمود اسمت چون جریان را گزارش دادم امام محمدباقر علیه

ت آن کنیزک گفت حمیده فرمود حمیدة فی الدنیا و محمودة فی االخره فرمود چیس

بگو بدانم تو باکره هستی یا ثیبه گفت باکره هستم فرمود چگونه از دست این مردم دیو 

نشست مردی آمد پهلوی من میسیرت مصون ماندی گفت هر وقت نحاس بربری می

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

خاست و زد به طوری که او بر مییآمد سیلی بر گوش او مسفید رو و سیمین مو می

رفت و مکرر این واقعه رخ داد و آن شیخ آمد و مرا حفظ کرد آنگاه امام محمدباقر می

السالم آن کنیزک را به فرزند خود جعفر بخشید فرمود آن را بگیر و برو خداوند از علیه

 ی خواهد بوداو فرزندی به تو عنایت فرماید که بهترین اهل زمین باشد و نام او موس

و چنانچه تاریخ هم مؤید این اعجاز است دیدیم که امام هفتم موسی بن جعفر از این 

 حمیده به دنیا آمد

بصیر از امام جعفر معجزه دیگری که راوندی نقل کرده است این است که ابی -۱۱

السالم روایت کرده که حضرت باقرالعلوم یک روز در مسجد نشسته بود صادق علیه

اطراف او را گرفته بودند به تعلیم و تربیت مشغول بود ناگاه سر بلند کرد اصحاب 

فرمود ای مردم مدینه چگونه خواهید بود زمانی که مردی با چهار هزار شمشیرزن به 

مردم  -سوی شما رو آورد و متعرض عرض و ناموس و مال و اموال و جان شما گردد 

بترسید و پرهیز کنید اما مردم مدینه به  گفتند چنین نشده فرمود حتما چنین خواهد شد

هاشم این سخن آسمانی که علم غیب بود وقعی ننهادند مگر عده کمی که به تبعیت بنی

الوقوع است و هرگز خلف دانستند سخن امام حتمیاز شهر بیرون رفتند چه آنها می

عباس به بنیالسالم بود که نافع بن زرق نماینده زمان امام جعفر صادق علیه -ندارد 

مدینه وارد شد و جنگی کرد بسیاری را کشت و زنان آنها را مورد تعرض قرار داد و 

اموال آنها را به غارت برد و قضیه واقعه حره را برای مدینه تجدید کرد آن وقت مردم 

 متوجه شدند که امام محمدباقر درست سخن گفته و همه اذعان و اعتراف

 [4۳]صفحه 

شده مهد نبوت و دامان عصمت و آغوش والیت است و آنچه که  کردند که او تربیت

 [.۱۶گوید حق است ]می

 مناقب امام محمدباقر علیه السالم
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حد و حصر است جابر جعفی السالم بیمناقب حضرت ابوجعفر امام محمدباقر علیه

کند که محمد بن علی یک روز به من فرمود یا جابر انی لمشتغل القلب روایت می

 اشتغال قلب شما چیست؟ پرسیدم

فرمود یا جابر انه من دخل قلبه دین اهلل الخالص اشغله عما سواه هر کس قلبش با 

 گسلدخلوص نیت به خدا مشغول باشد از غیر او می

قال )ع( یا جابر ما الدنیا و ما عسی ان تکون هل هی اال مرکب رکبته او ثوب لبسته او 

ن به مرکبی یا عوض کردن لباس یا گرفتن زنی امرئة احبتها فرمود دنیا جز سوار شد

نیست و ان المؤمنین لم یطمئنوا الی الدنیا بالبقا مؤمنین ایمان دارند که دنیا بقائی ندارد و 

روند و آنجا که فانی است باید قربان باقی مطمئن هستند که به طرف آخرت پیش می

 کرد و برای بقای آخرت ذکر خدا الزم است.

کنند برای بندند بلکه به فوز و فالح آخرت توجه میبه زینت دنیا نمیمردان خدا دل 

توان از آن گذشت و آخرت در پیش است اهل تقوی دنیا زودگذر است و آسان می

 [.۱7بینند ]که برای آن زاد و توشه تهیه می

تر از محضر امام گوید به خدا سوگند علما را هیچ کجا خاضععبداهلل بن عطا می

السالم ندیدم چنان در محضر او خضوع و خشوع داشتند که چون شاگرد ر علیهمحمدباق

 آموختندنشستند علم و دانش میدر پیشگاه استاد با کمال ادب و احترام می

سفری به مکه رفت چون چشمش به مسجدالحرام افتاد سر به زیر انداخته سخت گریان 

کنی چرا که چگونه عمل می شد غالمش گفت یابن رسول اهلل مردم به تو نگرانند

بیند با گریان شدی؟ فرمود وای بر تو چگونه گریان نشوم که خداوند من بنده را می

همه شرمندگی به این فوز و فالح مرا موفق داشته از خجلت و انفعال گریان شدم آنگاه 

گفت الهی ال تمقتنی خداوندا ما را به هم طواف و نماز کرد و در قنوت مکرر می

 مگردان دشمن

 نویسد هو االمام الحاضر الذاکر الخاشع الصابر ابوجعفرحافظ ابونعیم می
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 [44]صفحه 

محمد بن علی الباقر و کان من ساللة النبوه و جمع حسب الدین و االبوه تکلم فی 

العوارض و الخطرات و سفح الدموع و العبرات و نهی عن المراء و الخصومات و قیل ان 

 رة و التمیز للخطرةالتصوف التعزز بالحض

 یا راکبا یقطع جوز الفال

 علی امون جسرة ضامر

 و ابلغ رسول اهلل خیر الوری

 عنی فی الماضی و فی الغابر

 سالم عبد خالص حبه

 باطنه فی الصدق کالظاهر

 و حج علی ارض البقیع الذی

 ترابه یجلوقذی الناظر

 و بلغا عنی سکانه

 تحیة کالمثل السایر

 ناء العلیهم االولی شاد و اب

 باالسمر الزابل و الباتر

 و اشرقت فی المجد احسابهم

 اشراق نور القمر الباهر

 فحبهم وقف علی مؤمن

 و بغضهم حتم علی کافر

 کم لی یدع فیهم شایع

 و هذه تختص بالباقر

 امام حق فاق فی فضله
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 العالم من باد و من حاضر

 اخالقه العز ریاض فما

 الروض عذاة الصیب الباصر

 من بعد بنوه علیو جاء 

 [.۱۸آثاره الوارد کالصادر ]

 نظم در مناقب

حدیث از امام  ۳0000کند که محمد بن مسلمه سی هزار شهرآشوب روایت میابن

 محمدباقر روایت کرده است

کند حدثنی ابوجعفر سبعین الف حدیث شیخ مفید در ارشاد از جابر جعفی روایت می

حدیث برای من نقل فرمود که  70000هفتاد هزار  گویدلم احدث بها احدا ابدا جابر می

 فرمایداحدی از آن احادیث نگفته بود آنگاه خود شیخ می

لم یظهر عن احد من ولد الحسن و الحسین علیهماالسالم من علم الدین و االثار و السنه 

 و علم القرآن و السیرة و فنون االداب من محمد بن علی

حسین در علم دین و آثار شریعت و سنت پیغمبر و علم  احدی از اوالد امام حسن و امام

 قرآن و سیره نبوت و فنون آداب اسالم مثل محمد بن علی باقر العلوم نبوده و نیست

اگر در عالم بشریت عظمت و ارزش بشر به علم و فضیلت است باشد خاندان آل محمد 

 )ص(

 [4۵]صفحه 

اند زیرا آنها سرحلقه دانش و بینش شتهدر این قسمت بر تمام افراد بشر تقدم و تفوق دا

گرفتند و با جنبه یلی اند آنها از جنبه یلی الحقی میو واسطه وحی و الهام آسمانی بوده

آموختند و چه فضیلت و منقبتی باالتر از این است و در میان ائمه معصومین الخلقی می

که بیش از صد هزار تا السالم بیش از هر کس علم و دانش آموخته امام محمدباقر علیه
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اند که جالب توجه سیصد هزار حدیث در فنون مختلفه علمی از امام پنجم نقل کرده

 است

 فضیلت حضرت امام محمدباقر علیه السالم

 اشاره

السالم افضل و اورع و اعلم و ازهد و اعبد و اسخی اهل زمان بود در امام محمدباقر علیه

ضیلت و کمال علما و عمال در حلم و سخاوت کرم وجود و بخشش و علم و تقوی و ف

نظیر نداشته و به همین صفات هم باشد او احق به امامت و پیشوائی خلق بوده است زیرا 

عقال قبیح و زشت است که مفضول بر فاضل ترجیح داده شود امام باید از تمام مردم 

رضا )ع(  عصر اعلم و ازهد و اعقل و اشرف باشد و سی شرط است که در کتاب امام

 نوشتیم شرط امامت است و تمام سی شرط در این امام هم جمع بود

کردند مشاهیر اکابر علماء زمان زانوی اطاعت و خضوع و خشیت در پیشگاهش خم می

 بوسیدندنظیر زمین ادب میمصنفین جهان در ساحت مقدس آن معلم بزرگ و مربی بی

مام پنجم گفته لم ار مثله قط نظیری ابواسحق سبیعی که اعلم علمای عصر بود در حق ا

حجر در زرعه یکی دیگر از کبار علماست گوید انه لمن اکبر العلماء و ابنندارد ابی

صواعق گوید وارث زین العابدین من اوالده عبادة و علما و زهادة ابوجعفر محمد الباقر 

لت نظیر همه علما متفقند که حضرت امام محمد باقر العلوم در علم و عظمت و جال

 نداشته قرطبی گفته:

 یا باقر العلم الهل التقی

 و خیر من لبی علی االجبل

 مالک بن اعین جهنی گفته

 اذا طلب الناس علم القرآن

 کانت قریش علیه عیاال
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 و ان قیل این بنت النبی

 نالت یداه قروعا طواال

 نجوم تهلل للمدلجین

 جبال تورث علما جباال

 و عبادت امام محمدباقر علیه السالم

عبادت و اطاعت و بندگی یک نسبت مستقیمی با معرفت و شناسائی و علم و دانش 

دارد هر کس نسبت به دیگری معرفتش بیشتر و علم و اطاعتش وسیعتر باشد نسبت به او 

آید تر و عالقمندتر است ارتباطی که بین بشر بوجود میتر و خاشعتر و خاضعدوست

 روی اصل معرفت و

 [4۶]صفحه 

رود دو شناسائی آنهاست عواطف متبادل بشری به همین نسبت مستقیم باال و پائین می

گذارند ولی چون به شناسند به هم اعتنا و وقعی نمینفر که در بدایت یکدیگر را نمی

هم آشنا و معرفی شدند از صفات و خصال یکدیگر آگاه گردیدند به جهت آن چه که 

 شوند چنانچه دشمنی هم به همین سبب است.در اوست و دوست دارند دوست می

شناختیم بعد که آشنا به ایم و اول هم نمیمن و شما شمر یا حر بن یزید ریاحی را ندیده

آمد صفات و هویت آنها شدیم اولی را به جهت رذائل اخالقی که ما از آن بدمان می

دومی را به جهت  رحمی لعنت نمودیم وابراز تنفر کردیم و او را به سبب قساوت و بی

صفت فکر و تملک نفس و برازندگی فهم و اراده که ممیز حق و باطل شد و این 

صفات را ما دوست داریم و در او به حد کمال بروز داشته او را دوست داریم و در 

رویم عرض سالم و ارادت نموده خضوع و خشوع و اظهار ادب مقابل قبرش می

 نمائیم.می

شناسد همین ید بشر در اولین مرحله حس و ادراک خدا را نمیاین دایره را بزرگ کن
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داند که او به اختیار خود نیامده و به میل خود نخواهد رفت بلکه در حیطه قدر می

کم پدر و مادر و آموزگار نام خدا را بر زبان او جاری قدرت دیگری است تا کم

دهند تا آنجا د و نشان میکننکنند و مظاهر خلقت و قدرت حق را برای او بیان میمی

شناسد چون در رشد عقلی رسید و حرکت فکری پیدا کرد و که جز خدا کسی را نمی

شود و به او توانست مطالب را تجزیه و تحلیل کند خودش بیشتر به خدا نزدیک می

کند و از گردد و هر قدر بهتر و بیشتر خدا را بشناسد بهتر عبادت او میعالقمند می

 نماید.اطاعت حق میصمیم قلب 

پس عبادت و اطاعت یک نسبت مستقیم با علم و دانش دارد اکنون که بخواهیم میزان 

عبادت ائمه طاهرین را از جهت خلوص ارادت و حضور قلب و کمال ایمان بدست 

الیقین آنها مراجعه کنیم ببینیم که چون سطح علم و دانش امام آوریم باید به مرتبه علم

باالتر از سطح فکر و دانش بشر است یقینا عبادت و اطاعت آنها نیز عموما برتر و 

متناسب علم و اطالع و معرفت آنها بوده است و چون ما در مراتب علم ائمه معصومین 

اثبات کردیم که آنها از سر چشمه علوم غیبی سیراب شده و به تمام مراتب علمی از 

به همان نسبت بود که خاضع و خاشع  دین و دنیا واقف هستند عبادت و اطاعت آنها هم

بودند و لذا درباره عبادت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم که عقل کل و اشرف رسل 

سال در غار حرا با علف کوهستان اکتفا نموده  ۱۵بود دیدیم با چه حالی در ظرف 

گونه السالم با آن قدرت علمی آن کرد و امیرالمؤمنین علی علیهبندگی و عبادت می

 عبادت

 [47]صفحه 

همچنین فاطمه زهرا و امام حسن  -کرد که پیکان از پای او کشیدند و توجهی نکرد 

العابدین بود که مجتبی و امام حسین سیدالشهداء و بارزتر از آنها سیدالساجدین و زین

السالم نیز و امام محمدباقر علیه -سال شبها به نماز و روزها به روزه مشغول بود  ۳۵

کرد که اجدادش به ارث همان علوم بود و در عبادت همان گونه قیام و اقدام میو
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 خاستند.عبادت برمی

کرد افتاد رنگش تغییر میالسالم چون چشمش به کعبه میدیدیم که امام محمدباقر علیه

شد و در کمال خضوع و خشوع سر به عبادت و اطاعت فرود و اشکش جاری می

 آورد.می

گفت ربنا پرداخت میهای شب به نماز و تضرع و زاری میند که در نیمهاروایت کرده

امرتنی فلم اأتمر و نهیتنی فلم انزجر فها انا عبدک بین یدیک مقر ال اعتذر و در 

ء احب الی فرمود ما من عبادة افضل من عفة بطن او فرج و ما من شیتعلیمات خود می

لدعا فان اسرع الخیر ثوابا البر و اسرع الشر عقوبة اهلل من ان یسأل و ال یدفع القضاء اال ا

 البغی

فرمود عبادتی افضل از حفظ شکم و فرج نیست و هیچ چیز آن قدر نزد خداوند 

محبوب نیست که سائلی از او چیزی بخواهد که دعا و مسئلت بهترین نمونه عبادت و 

 اطاعت و بندگی است

ت عرض بندگی و خلوص نیت ابراز او همیشه در ساحت کبریائی حق با خضوع و خشی

 گذرانید.کرد و همیشه به نماز و دعا و روزه میمی

 عبادت

در عبادت و بندگی و ذکر خدا و توجه به حق وارث پدرش سیدالساجدین 

السالم به روایت کلینی السالم بود چنانچه حضرت صادق علیهالعابدین علیهزین

کردم در حال ذکر بود من با او حرکت میفرماید پدرم کثیرالذکر بود و هر وقت می

نمود و در ذکر حدیث همیشه در آغاز و انجام ذکر خدا خورد ذکر خدا میغذا می

کرد شد که ما اهل بیت را جمع مینمود و بیشتر ذکر او ال اله اال اهلل بود و بسیار میمی

گفتیم ر خدا میزد ذکفرمود ذکر خدا بگوئید از طلوع فجر تا صبح آفتاب که میو می

کردیم و هر کدام که از کودکان قادر بر خواندن قرآن نبودند و قرائت قرآن می
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 [.۱۹فرمود ذکر خدا بگوئید ]می

آموخت و آنها را به خدا و ذکر حق و تقویت در هر حال بود علم و دانش به مردم می

 فرمود.توحید و تشدید مبانی عقیده به یگانگی خداوند را تأیید می

 [4۸صفحه ]

و چنانچه در تعلیمات این امام که مبانی دین اسالم است خواهیم دید اوقات را تقسیم 

فرموده و عبادات را حصر در نماز و روزه ندانسته بلکه ذکر و تحکیم مبانی توحید و 

خدمت به خلق را از راه آموزش و پرورش عبادات دانسته و خود در تمام ساعات شبانه 

دعیه و اذکار و آثار و تفسیر و اخبار و احادیث و علوم و فنون مختلفه روز با تعلیمات ا

فلکی آسمانی و زمینی که امروز به نام طبیعیات و ریاضیات و نجوم و هیئت تعبیر شده 

ها همه عبادت است چنانچه یکی از مراجع مشروحا و مصرحا تعلیم فرموده است و این

رمود تحصیل علم در جوانی برای هر محصل فو اساتید بزرگوارم رحمة اهلل علیه می

 عبادت است یعنی پس از فرایض هیچ عبادتی باالتر از کسب علم نیست.

 نکته

ای به نظر رسید که باید نگفته نگذریم و آن این است که عبادت صرف این جا نکته

نماز و روزه نیست بلکه اطاعت امر است که حداقل واجب و فریضه با حضور قلب ادا 

و بقیه در راه سعادت و نیکبختی جامعه صرف شود که افراد اجتماع هم به همین شود 

مثال اگر مردی عالم و دانشمند محققی فقیه و مشعلدار  -روش فضیلت تربیت شوند 

هدایت صرف وقت نماید تا از راه علم و دانش چراغی پیش پای راه مردم برافروزد و 

د تا که با توانائی این قدرت علمی به کار در پیشگاه خداوند بیشتر ارج و ارزش دار

عبادت خود بپردازد و لذا این همه اخبار در فضیلت نشر علم و تعلیم و تعلم وارد شده و 

دو رکعت نماز مرد عالم و عارف بهتر از یکسال تا شصت سال عبادت جاهل شناخته 

 شده است و سعدی همین حقیقت را به نظم آورده که

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

 لق نیستعبادت به جز خدمت خ

 به تسبیح و سجاده و دلق نیست

کنند که در حریم مقدس علوی در نجف اشرف از شیخ مفید و شیخ طوسی نقل می

بوده به تألیف و تصنیف کتب خود اشتغال داشت و هفته یکبار بیشتر حرم مشرف 

دانم ثواب این کار شوی فرمود میشد از او پرسیدند چرا هر شب حرم مشرف نمینمی

لیف و تصنیف کتب احادیث و اخبار و تفسیر آیات و غیره ثوابش بیشتر و یعنی تأ

کنم و ام عرض سالم میاهمیتش باالتر از زیارت است و لذا از همین منزل که نشسته

البته شکی نیست که هدایت و تنویر افکار  -کنم بقیه وقت را صرف تعلیمات ائمه می

ی است باید مرد حکیم فقیه دانشمند عمومی مسلمین مهمتر از نماز و روزه مستحب

واجبات را بپردازد و بقیه وقت را صرف خدمت به عالم بشریت از راه نشر علم و 

 فضیلت نماید.

 [4۹]صفحه 

السالم چون آنها عالم بما کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیمه درباره امام علیه

السالم که مواجه با آن سجاد علیهدهند امام باشند بهتر مقتضیات را تشخیص میمی

حوادث انقالبی بود مقتضی وقت را چنان دانست که خود طریق عبادت و بندگی را به 

امیه مردم را از این فضیلت دور مردم تعلیم کند زیرا سیل شهوات و تبلیغات سوء بنی

در  السالم خود مدت امامت را به عبادت پرداخت وساخته بود و لذا امام سجاد علیه

خالل عبادت همان تعلیمات عالیه را که شامل تمام دوره علم و حکمت و فقه و فلسفه 

السالم به مقتضای عصر خود است به نام صحیفه سجادیه بیان فرمود امام محمدباقر علیه

که انقالب سیاست و تحول تغییر سلطنت بود از موقع استفاده کرده مردمی را که اذهان 

درش مهیای توجه به علم و فضیلت گردیده بود به یک روش و افکارشان در عصر پ

پرورش مهذب علمی و یک حرکت فکری واداشت و از آغاز تا انجام اصول دین به 

پژوه و مردم تعلیم فرمود انقالب تحول سیاست هم کمک کرد که مردم دانش
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اندان آمدند یا در شام امام محمدباقر را دیده بودند و خپرور به مدینه میمعارف

سیدالشهداء را به علم و فضیلت رسما شناختند در مقام برآمدند که از این جوان هاشمی 

مشهور به علم و دانش استفاده کنند و لذا عالوه بر اصول و فروع فقه اسالم شروع به 

درس علوم و معارف بشری گردید و در مطالب علمی و فلسفی و طبی و تشریح و 

السالم آنها پرسیدند و امام محمدباقر علیهمدند مسائلی میآریاضی و طبیعی و غیره می

گشتند نقل علم و فضیلت فرمود به اوطان و بلدان خود بر میرا سیراب علم و دانش می

کردند آنگاه دسته دسته دانشمندان به مدینه برای کسب علم و اطالعی مسافرت می

ود نهضت علمی مردم قریب بیست سال مقتضی موجود مانع مفقود ب -کردند می

ها مسلمان شروع شد و کلیه طبقات منورالفکر کشورهای اسالم که بارزترین پایتخت

بود برای کسب فیض از حضور امام محمدباقر  -کوفه  -مدینه  -در آن عصر مکه 

 -شدند تا از خرمن فضایل علمی امام پنجم استفاده نمایند السالم به مدینه جمع میعلیه

اند و از زمان امیرالمؤمنین کتاب مباحثی را که این امام مورد بحث قرار دادهو ما در این 

السالم از سال چهلم هجری تا آن عصر که قریب سه ربع قرن علی بن ابیطالب علیه

شود مسکوت مانده بود و اگر هم یکی دو نفر یا چند نفر از آن مسائل علمی می

شد در عصر حضرت باقرالعلوم کامال داده می پرسیدند به اجمال و ایما و اشاره پاسخمی

بندی گردید آغاز مسائل علمی از هم تفکیک و تجزیه شد علوم و معارف اسالمی طبقه

گردید و انجام هر علم کامال مرتب و منظم و تدریس آن روی مبانی علمی تشریح می

 و ورود و خروج از هر موضوع علمی کامال

 [۵0]صفحه 

سازد و عقلها مات و ود که حتی امروز هم چشمها را خیره میسحرآمیز و عالمانه ب

گردد مثال در تشریح بدن و آالت تناسلی و تولد و تکون جنین تا برسد به مبهوت می

بداء که آخرین سیر کمالی معنوی بشری است درس داده که عقلها حیران است و از 

تواند بر که هر کس می آغاز تا انجام مطلبی را به زبان علمی ساده تشریح فرموده
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گذرد قدرت علمی آن حضرت واقف گردد و امروز هم که سیزده قرن از آن عصر می

السالم با همه آن قدرتی که طب و تشریح پیدا کرده بیش از آنچه امام محمدباقر علیه

چنانچه به جای خود نقل خواهیم کرد و همچنین درباره  -اند بفهمند فرموده نتوانسته

شناسی و غیره مکتبی گشوده شناسی و روانشناسی و گیاهو فلکیات و زمینریاضیات 

است که تا دودمان قیامت کهنه و مندرس نخواهد شد زیرا برتر و باالتر از سطح علمی 

 و فکری بشر است.

قال )ع( و اهلل لموت عالم احب الی ابلیس من موت سبعین عابد فرمود مردن یک عالم 

تر از مردن هفتاد عابد است زیرا عابد تنها گلیم خود را از آب فقیه در نزد شیطان به

آورد و عالم جامعه بلکه جوامعی را از هالکت و جهالت و ضاللت نجات بیرون می

 بخشدمی

 گفتم میان عابد و عالم چه فرق بود

 تا برگزیدی از آن این طریق را

 کشد ز آبگفت آن گلیم خویش برون می

 رد غریق راکند که بگیوین سعی می

السالم خواهیم دید چقدر در تحصیل علم و و ما در فصول آینده در کلمات امام علیه

 عظمت عالم و مقام متعلم تأیید و تأکید و توصیه فرموده است.

 جود و سخاوت امام محمدباقر علیه السالم

از صفات فاضله و پسندیده بشر جود و سخاوت است و مفهوم کلی آن در شرع اسالم 

ن است که هر کس هر چه دارد با برادران ایمانی خود در طبق اخالص بگذارد و با ای

هم به مواسات و مساوات صرف کند و حتی برخی از موارد الزم است که ایثار کند 

یعنی دیگری را بر خود مقدم دارد و مخصوصا پیشوایان ما عمال چنین نشان دادند که 

داشتند انفاق هر چه بهتر و بیشتر دوست می قرآن فرموده است ینفقون مما تحبون از
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نشستند با حمد و شکر خدا کردند و برای مثال از غذای روزانه اول که سر سفره میمی

گذاشتند و بعد به کشیدند جدا میاز بهترین غذاها ظرفی را برای فقرا به رضای خدا می

و کارگر و پرداختند و اکثر آنها با نوکر و کلفت و پیشخدمت صرف غذا می

خوردند تا تکبر نشستند و با هم غذا میخدمتگزار و رعایای خود در سر یک سفره می

 و نخوت خودستائی را از بین بردارند این ایثار از جهت غذا بود تا

 [۵۱]صفحه 

گذشتند شاید دیگران برسد به جان عزیز خود و فرزندان که در راه خدا از سر آن می

 هدایت شوند.

در اسالم باالترین صفات شناخته شده و لذا تمام پیغمبران با مهمان غذا این فضیلت 

 ای نداشتند.خوردند و از مال خود اندوختهمی

صفت جود و بخشش یک صفت ممتازی است که اگر کسی داشته باشد صرف نظر از 

گردد در برد و سبب نجات او در آخرت میاینکه اجر و ثواب دنیوی و اخروی می

ری هم روپوش برای تمام رذایل اخالقی اوست چنانچه مشاهده شده کسانی اجتماع بش

اند ولی جود و سخاوت و بخشش که دارای رذایل اخالقی و صفات ذمیمه بوده

اند کلیه بدیهای آنها پوشیده و مکتوم مانده و صفات کرم و بخشش آنها داشته

اند ولی بودهالمثل گشته است و بعکس کسانی که واجد صفات فاضله هم ضرب

اند همه صفات فاضله و خوب ممسک و کنسک و دارای قبضیت و بخل و لئامت بوده

اند که و ممدوحه آنها هم مکتوم و پوشیده مانده است و ائمه معصومین ما چنان آموخته

 مال مال دنیاست باید هر کس هر چه دارد از راه حالل در این دنیا صرف دوستان کند.

 ویش فرستبرگ عیشی به گور خ

 کس نیارد ز پس تو پیش فرست

 جود و بخشش امام پنجم علیه السالم
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در جود و بخشش مردی جواد و کریم بود عامه و خاصه در نظرش از جهت بخشش و 

داد و انعام گوید هر وقت جایزه میاکرام و انعام مساوی بودند سلیمان بن دمدم می

هیچ وقت از صله دادن و انعام و اکرام  فرمود کمتر از پانصد و ششصد درهم نبود ومی

 ملول و خسته و دلتنگ نبود.

فرمود خداوند به تو و این وجه برای تو برکت عنایت داد میهر وقت به سائل چیزی می

فرماید کمتر شد که سائلی از در خانه او محروم برگردد و مأیوس شود اکثر از پشت در 

 گذاشت بفهمد یا او را بشناسد.میگفت خذ هذا و نداد میبه سائل چیزی می

گردد که آن حضرت هیچ وقت چیزی السالم مستفاد میاز آثار امام محمدباقر علیه

فاطمه و علویین هاشم و بنیرسیده بین بنیداشته و هر چه میبرای خود ذخیره نگاه نمی

را ادا  کرده تا خداوند برساند و قرض خودفرمود و اگر کسر داشتند قرض میتقسیم می

نمایند و از طرفین فقراء مدینه مخصوصا علویین که دارای صدقاتی بودند دست تنگ 

السالم که جمعیت انبوهی بودند همه نشوند از این گذشته اصحاب امام محمدباقر علیه

 هائی از امامآنها از جهت معیشت کمک

 [۵۲]صفحه 

وتمندی که حاشیه نشین گرفتند تا بتوانند در قبال یک طبقه مردم متمول و ثرمی

نیازی کنند و به نشر اخبار آل محمد صلی اهلل علیه و آله و مروان بودند اظهار بیبنی

السالم از شود که امام محمدباقر علیهسلم بپردازند و لذا از مجموع اخبار چنین معلوم می

آنچه  اند ونظر اداره امور معیشت خویشان نسبت به درآمد خود بسیار در زحمت بوده

 فرمود.آمد با دیگران با هم صرف میمی

 جود و سخاوت

هاشم و نویسند با آنکه عیالبار و کثیرالنفقه بود خاندان قریش و بنیامام محمدباقر می

بنوطالب و علویین و عموزادگان و غیره که از حق آسمانی خود در حکومت جابرانه 
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اضافه که صدقات پیغمبر و  شد بهخلفا محروم شده بودند و حقوق آنها ادا نمی

دادند اداره امور کردند نمیامیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سالم اهلل علیهم را غصب می

معیشت همه هاشمیین و علویین با حضرت باقرالعلوم بود معذلک با این حال در جود و 

شد کرد و هر کس شرفیاب میسخاوت هر چه داشت بین اقوام خود تقسیم و توزیع می

عرض حاجتی کند او را به هر مقدار موجودی بود راضی و مقضی المرام نموده به که 

 فرستاد.وطن می

به روایت شیخ مفید و غیره مردی آمد شکایت از وضع زندگی خود کرد حضرت 

اند گفت عرض حاجت به آنها نکردم فرمود فرمود برادران ایمانی به تو کمک نکرده

خبرند باید برادر ایمانی اند و از عسرت تو بیغافل مانده بد برادرانی بودند که از حال تو

 از حال فقر و غنای برادر آگاه باشد

آنگاه فرمود  -در حال غنی او را رعایت کند و در حال فقر حمایت و دستگیری نماید 

موجودی هر چه هست بیاورید یک کیسه که هفتصد درهم داشت به او داد فرمود آن 

کن و باز نزد ما بیا بلکه بتوانیم به تو احسانی درخور حاجت تو را صرف مخارج اولیه 

 بکنیم.

کرد شبانه کند که محمد بن علی نفقات و صالت و لباسها حمل میعبداهلل زبیر نقل می

کند مکرر شد که برد و ابونعیم نخعی نقل میدرب خانه مردم و اقوام و عشیره خود می

م عطا فرموده است و تا هزار درهم به هر به ما جایزه پانصد درهم و ششصد دره

داد شافعی و جنابذی و حافظ عبدالعزیز و بسیاری دیگر نیکوکاری صله و جایزه می

گردید شد خارج نمیالسالم میکنند که هر کس وارد منزل امام محمدباقر علیهنقل می

ببخشد سلمی گفت  تا او را اطعام کند و لباس نو و پاکیزه بپوشاند و به او درهم و دینار

یابن رسول اهلل شما که با این همه عیالمندی این همه صله و جایزه و اکرام و انعام و 

 گذرد فرمود ایفرمائی سخت میاطعام می

 [۵۳]صفحه 
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سلمی بهترین کار دنیا این است که انسان مال دنیا را هر چه دارد بین برادران و دوستان 

بب کثرت اوالد هاشمیین و کسانی که در مدینه خود هدیه کند امام محمدباقر به س

بودند و باید معیشت آنها را سید قوم اداره کند منتظر بودند که حضرت امام محمدباقر 

السالم به آنها کمک نماید خاصه که پدرش سیدالساجدین امر اعاشه صد خانواده علیه

آید و حتی از کجا میکرد بدون آنکه کسی بداند این قوت و غذا را در مدینه اداره می

العابدین به او چیزی از یکی از آنها که از اقوام امام بود گستاخی کرد که چرا امام زین

السالم او را پاسخی مالیم داد و شبانه مقداری خوراک دهد و امام علیهصدقات نمی

امام محمدباقر  -برای او با وجهی نقد فرستاد به طوری که نفهمید از کجا بود 

السالم بدین معنی عیالبار بود که برای بیش از صد خانواده را اداره کند و در عین علیه

حال صدقات و موقوفات اختصاصی پدران و جدش را غصب کرده بودند و چون خبر 

امر تنگدستی امام پنجم به عمرو بن عبدالعزیز رسید فدک را به آن حضرت واگذاشت 

السالم یک قحطی امام محمدباقر علیه تا در محل خودش صرف نماید خاصه که زمان

عظیمی شد که مردم زیادی از دنیا رفتند و از گرسنگی به ستوه آمده از عمر بن 

عبدالعزیز خواستند که مال خدا را به جایش صرف کند و همین تقاضای عمومی باعث 

 شد که فدک را به امام پنجم برگردانید

 صالت و اطعام

داد و بهترین ها را به من میگوید بهترین خوراکالسالم میغالم امام محمدباقر علیه

گفتم یابن رسول اهلل کرد میپوشانید و دراهم بسیار به من عطا میها را به من میلباس

گفت هر فرمود یا سلمی ما حسنة الدنیا اال صلة االخوان و المعارف او میکافی است می

اد کمتر از پانصد و ششصد درهم نبود و گاهی هزار درهم جایزه دوقت جایزه می

 فرمود از خجالت اخوان ملول نشوید.داد و میمی

 اسود بن کثیر گفت شکایت کردم خدمت امام محمدباقر از جفای دوستان فرمود
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فقال بئس االخ اخ یرعاک غنیا و یقطعک فقیرا آنگاه امر کرد غالمش هفتصد درهم به 

ود آن را خرج کن تا تمام شد باز نزد ما بیا آنگاه فرمود اعرف الموده فی من داد فرم

قلب اخیک بماله فی قلبک دوستی برادران را از قلب خود جستجو کن آیا چه اندازه 

حاضری در راه دوستی آنها صرف مال کنی همان نمونه دوستی است که از او در تو 

 وجود دارد

 [.۲0ء اال دمعه فان اهلل یکفر بها بجور الخطایا ]ء اال و له جزاقال )ع( ما من شی

فرمود هیچ چیزی نیست که جزا نداشته باشد مگر اشک چشم گریان که آن خود 

 وسیله

 [۵4]صفحه 

بخشش خطایا است امام پنجم برای آنکه مردم را به این صفت ممدوحه تشویق و 

جود و بخشش سبب  ترغیب فرماید از اخبار و احادیث اجدادش بسیار نقل فرمود که

گردد و او را در نظر مردم و خلق و خالق تکریم و ترفیع قدر و منزلت صاحبش می

دارد و خداوند هم که رضای خود را در رضای خلق قرار داده از او راضی بزرگ می

این گذشت و بخشش تنها نسبت به انسان و خویشان و دوستان نیست مرد  -گردد می

خور او باشد و هر درخت و مرغ و بت به هر حیوانی که روزیالطبع نسبخشنده و کریم

ماهی و حیوانات اهلی و وحشی که اسیر او باشند مورد کرم و انفاق و محبت او قرار 

شوهر و زنان بیوه و زن و دختران بیگیرند و بزرگ قوم باید در فکر جوانان بیمی

اید امر معیشت آنها را اداره کند و شوهرمرده و ایتام و مساکین و بینوایان و فقرا باشد ب

السالم فرمود من باید مثل حقیرترین افراد کشور به همین دلیل امیرالمؤمنین علی علیه

اسالم زندگی کنم تا او دلخوش باشد که امیرش چون اوست و خداوند هم امیر را به 

شد ولی غضب نگیرد که امیر قومی به انواع ملبوس و مطعوم و مسکن و مرکوب مرفه با

 رعیت فاقد همه چیز باشد
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 فدک فاطمه زهرا علیها السالم

در کتاب پیشوای اسالم درباره چگونگی اهداء فدک و در کتاب زندگی حضرت 

فاطمه زهرا )س( درباره وضع فدک فصلی نوشتیم که مدلول آن این است که آن باغها 

یه و آله و سلم هم به تقدیمی یهود خیبر بود به شخص پیغمبر و رسول اهلل صلی اهلل عل

حکم آیه مبارکه و آت ذالقربی حقه فدک را به دخترش فاطمه زهرا که از نور خودش 

ای مبنی بر واگذاری فدک ملک طلق خود را به فاطمه نوشت و مشتق بود بخشید و نامه

ساعده برای آنکه دست علی و اوالد او را از فکر چیان سقیفه بنیاین فدک را توطئه

دن خالفت کوتاه کنند فدک را غصب کردند و بر سر آن غوغائی شد تا آنکه برگردانی

چند بار رد کردند و باز غصب نمودند اولین باری که رد آن را گرفت فاطمه زهرا )س( 

این اوال ملک شخص من است »شخصا برای حفظ احکام شریعت پافشاری کرد که 

ث او هستم و اگر باز قبول اگر قبول ندارید ملک شخص پدرم است و من یگانه وار

آورم که ملک ملک اوست و به من بخشیده نداری سند رسمی خط خود پیغمبر را می

و آن روزی که پس از ایراد خطبه غراء و لرزاننده در مسجد و رفتن درب خانه « است

مهاجر و انصار برای اثبات حق و اجرای احکام شریعت رفت سند را برداشت به خانه 

و آن سند خط پیغمبر و مهر و امضای رسول خدا بود که ابوبکر ناچار آن ابوبکر رفت 

 را تأیید کرد و فدک را برگردانید زیرا فاطمه زهرا به او فرمود ای

 [۵۵]صفحه 

ابوبکر اگر من دختر پیغمبر از پدرم رسول خدا ارث نبرم تو چرا از پدرت ابوقحافه 

ین بود که ابوبکر را به نام شیخ و بزرگ ای داشت و آن ابری و این نکته لطیفهارث می

تر بود انتخاب کردند و به خالفت برگزیدند فاطمه زهرا )س( قوم که از همه کهنسال

خواست بفرماید پدرت از تو بزرگتر است اگر خالفت به سن بود باید او خلیفه شود و 

فت به ابوقحافه هم همین پاسخ را در جواب نامه فرزندش ابوبکر نوشت که اگر خال
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سن است من پدر تو هستم و بر تو تقدم دارم و ابوبکر مجاب شد و نامه پیغمبر را تأیید 

کرد فدک را برگردانید اما عمر در راه آن نامه را از دست فاطمه زهرا )س( گرفت و 

چنانچه خودش گفته و مفاخره کرده با سیلی که بر گوش دختر پیغمبر زده نامه را به 

ند مالکیت معتبر غیرقابل انکاری است آن را پاره کرد و دختر عنف گرفته و دید س

رسول اهلل در حق او نفرین فرمود که خدا به جرم این عمل شکمت را پاره کند و دعای 

 آن حضرت مستجاب شد و شکم عمر را پاره کردند

 عمر بن عبدالعزیز فدک را به امام محمدباقر علیه السالم برگردانید

چنانچه در تاریخ مفصل اسالم نگاشتم از خلفای عادل بود اگر چه از عمر بن عبدالعزیز 

کوشید که حق را به جای خود خاندان اموی بود ولی روحا از آن قماش نبود هماره می

حق برساند یک روز دستور داد ندا کنند هر که بر او در معیشت صرف کند و به ذی

اجتماعی است در خانه  گذرد یا در گرفتاری و محن دنیا و مشکالتسخت می

 عبدالعزیز حاضر شود که بار عام است.

 ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین باقر العلوم بر او وارد شد دید خلیفه گریان است

فقال انما الدنیا سوق من االسواق یبتاع فیها الناس ما ینفعهم و ما یضرهم و کم قوم 

ن الدنیا ملومین لمالم یأخذوا ما ابتاعوا ما ضرهم فلم یصبحوا حتی الموت فخرجوا م

ینفعهم و صاروا الی من ال یعذرهم فنحن و اهلل حقیقون ان تنظر الی تلک االعمال التی 

فتخوف علیهم منها فکف عنها و اتق اهلل و اجعل لنفسک اثنتین انظر الی ما تحب ان 

کان یکون معک اذا قدمت علی ربک فارقه وراک و ال ترغبن فی سلعه بارت علی من 

قبلک فترجوا ان عنک و افتح االبواب و سهل الحجاب و انصف المظلوم و رد الظالم 

ثالثه من کن فیه استکمل االیمان باهلل من اذا رضی لم یدخله رضاه فی باطل و من اذا 

 [.۲۱غضب لم یخرجه غضبه من الحق و من اذا قدر لم یتناول ما لیس له ]

 [۵۶]صفحه 
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کند که اکثر آنها نه نفع خرد و گمان میهر کس متاعی می فرمود دنیا بازاری است که

ضرر بخرند آنها غفلت دارند به خواب دارد نه ضرر ولی کمتر قومی هستند که مال بی

اند تا روزی که مرگ گریبان آنها را بگیرد بیدار شوند آن وقت دیگر خرگوشی رفته

زدگی زیرا از این متروند در حال خسران و زیان و مالفرصتی نیست از دنیا می

اند و در دیوان محاسبات عذری ندارند فرمود ای مردم به خدا معامالت نفعی نبرده

نگریم و بر این مردم بیمناک هستیم که غافل سوگند با چشم حقیقت بدین اعمال می

 برای خود دو چیز را در نظر بگیرید و فراموش نکنید -شدند بپرهیزید از خدا بترسید 

دارید که با شما باشد و چون بر خدا خواهید؟ چه دوست میببینید چه می اول آنکه

 وارد شدید آن دوست شما در کنار شما قرار گرفته باشد

آید و کراهت دارید و چون پیشگاه خالق متعال رسید میل دوم ببینید از چه بدتان می

د پشت سر خواهید آنچه مکروه داریدارید آن منفور شما در مقابل شما باشد می

 بگذارید و ناپیدا گردد.

برای حصول این محصول بکوشید راغب کار خیر و اعمال نیکو باشید تا امیدواری به 

عمل صالح  -اعمال نیکو  -کار خیر  -شما دهد و جواز فتح و فیروزی شما گردد 

های جهل را کند پردهگشاید و کارها را سهل و آسان میابواب رحمت و نعمت را می

با مظلومان هم انصاف و دادگری نمائید ستمکاران را از سر مظلومان برانید و  -رد دمی

بدانید که سه چیز است اگر آنها را بدست آرید به کمال الیق خود  -دور کنید 

 رسیدمی

اول ایمان به خدا و جلب رضای حق که اگر او راضی شد رضای او در باطل نیست و 

ت خارج نیست و سپس تسلیم به تقدیر که چون غضب کند غضبش از حق و حقیق

توان گرفت و آن صالح و مصلحت آنچه مقدر فرموده با هیچ نیروی بیش از آن نمی

 [.۲۲بنده است ]

عمر بن عبدالعزیز خادم را صدا زد و گفت  -چون سخن امام محمدباقر به اینجا رسید 
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مارد عمر بن عبدالعزیز  قلم و دوات و کاغذ بیاورید نوشت بسم اهلل الرحمن الرحیم هذا

ظالمة محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب بفدک و ما قیمته فدک و غیر 

 فدک

 [۵7]صفحه 

 بازاء الخالفه االلهیة المجعوله لذریة النبی )ص( من اهلل سبحانه

این است نامه رد فدک از طرف عمر بن عبدالعزیز به محمد بن علی باقر العلوم و آنچه 

ک و درآمد آن بود و آن را خداوند به ازاء خالفت در ذریه پیغمبر خود قرار قیمت فد

 داده است

گفت چرا خالفت را به نویسد اگر عمر بن عبدالعزیز راست میغزالی در سرالعالمین می

 اهلش وانگذاشت

دانست کرد زیرا میالسالم قبول نمیبه نظر ما اگر هم وا می گذاشت امام محمدباقر علیه

 خاندان او سلطنت ظاهری مقدر نیست و وظیفه آنها ارشاد و هدایت بوددر 

نویسد چون این خلیفه سید حیدر آملی درباره گفتار و کردار عمر بن عبدالعزیز می

حس کرد که مردم از اعمال و رفتار آنها نسبت به آل محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم 

السالم و گشته و افراط در سب علی علیهاند و دیگر کاسه صبرشان لبریز متنفر شده

اند خواست برای تحکیم مبانی حکومت خود جلب تبلیغات سوء علیه خاندان او کرده

قلوب نماید و لذا دستور داد سب کردن را منع و موقوف سازند و فدک را به امید 

جلب تمایل علویان برگردانید وگرنه جبلت و فطرت از همان شجره تلخ خبیثه است 

[۲۳.] 

 درختی که تلخ است وی را سرشت

 گرش بر نشانی به باغ بهشت

 ور از جوی خلدش به هنگام آب

 به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب
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 سرانجام گوهر بکار آورد

 همان میوه تلخ بار آورد

جاحظ گوید: عمر بن عبدالعزیز دید که کار شریعت و سنت پیغمبر اسالم و تربیت و 

امیه برای جلب منافع یله علی بن ابیطالب تمام شده و بنیجنگ و پیشرفت دین به وس

کم با این رفتار ممکن است مردم را از دین برگردانند کنند و کمخود علی را سب می

 [.۲4لذا منع این سب را سبب محو ملیت خود دانست ]

از اینکه آیا عمر بن عبدالعزیز از روی سیاست و کشورداری سب کردن را منع نمود و 

ک را رد کرد و یا از روی ایمان خالص انجام داد بین مورخین و علماء بحث زیاد فد

برد و السالم این ابهام را از میان میشده ولی حدیث حضرت امام جعفر صادق علیه

 فرماید:سازد که میمطلب را روشن می

ه و قال له السالم لما ولی عمر بن عبدالعزیز اعطانا عطایا عظیمه فدخل علیه اخوقال علیه

 فاطمه علیهم فقال افضلهمامیه ال ترضی منک بان تفضل بنیان بنی

 [۵۸]صفحه 

حتی ال ابالی اال اسمع النی سمعت ان رسول اهلل )ص( یقول فاطمة شجنة منی یسرنی و 

 [.۲۵یسوءنی ماساءها فانا اتبع سرور رسول اهلل )ص( و اتقی مساءتة ]

امر خالفت شد عطایای زیادی برای ما فرستاد فرمود چون عمر بن عبدالعزیز متصدی 

فاطمه را بر آنها امیه از تو دلتنگ هستند زیرا تو بنیبرادرش نزد او رفت گفت بنی

دهم و از خویشان خود بیمی ای عمر گفت من باز هم آنها را برتری میبرتری داده

من است و هر  اند که فرمود فاطمه پاره جگرندارم زیرا از پیغمبر خدا روایت کرده

کس او را مسرور کند یا غمگین نماید مرا مسرور و غمگین کرده و من میل دارم 

 کنم از اینکه سبب تکدر خاطر او شوم.پیغمبر را از خود راضی کرده باشم و پرهیز می

همین عقیده سبب شد که سب کردن را منع کند و فدک را برگرداند و به آل علی 

خواست خالفت را گویند او می -ت و انصاف مرعی دارد احسان نماید و رحم و عدال
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 السالم برگرداند.به علی بن الحسین )ع( یا امام محمدباقر علیه

العابدین اتفاق و بیعت کنند گفت اگر عبدالملک کنار رود و مردم بر امام زینعمر می

نبوی  العالء گفت مگر نشنیدی حدیثحسین بن ابی -باید خالفت را به او واگذاشت 

را که فرمود من مات و ال یعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیه میتة الکفر قال ال میتة 

ضالل خواست کفر و شرک را از خود دور کند و راه ضالل را نشان دهد که قابل عفو 

 باشد.

آنچه مسلم است مروانیان همه مانند امویان اهل تدلیس و غل و غش و حیله و غدر و 

گفتند پیغمبر نصی بر خالفت علی نگذاشت و اجماعی نانچه مکرر میاند چمکر بوده

هم بر او نشد در حالی که نصوص متواتر درباره امامت بود که در محل خود نقل 

السالم بوده فقط کردیم و اگر اجماعی در خارج مفهومی یافته باشد درباره علی علیه

 [.۲۶اجماع دیگری بر خالفت رخ نداده است ]

العابدین و فضیلت و علم و دانش فرزندش امام محمدباقر هیچ والیت امام زینباری در 

و عمر بن عبدالعزیز  -اند سخنی نیست دوست و دشمن اعتراف به بزرگواری آنها کرده

های امویان است که یک کنیزی از اصحاب به دادن دو باغ خرید و به پسر از شاخه

 بهترین معرف حسن سابقه اوست. [ و این۲7عثمان که عاشق او بود بخشید ]

 [۵۹]صفحه 

 کثرت صدقات امام محمدباقر علیه السالم

در کتب سابق که شرح حال پیغمبر )ص( و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سالم اهلل علیهم 

را نوشتیم گفتیم که صدقات پیغمبر و علی و فاطمه )س( همه دست امام حسن مجتبی و 

ا در این حال که خلفا هر یک مقداری از آن را غصب ام -بعد دست سیدالشهداء بود 

دادند و این امیه همه را بردند و حقوق آسمانی علویین و اهل بیت را نمیکردند تا بنی

صدقات چنانچه در کتاب امیرالمؤمنین نوشتیم یک قسمت آن نخلستانها بود که شخصا 
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غرس کرده نخلها نشاند علی بن ابیطالب قنوات و چاههای آن را حفر فرموده و درخت 

و در آخر عمرش فرمود روزی که من با فاطمه )س( عقد ازدواج کردم دوشک ما از 

کند لیفه خرما پر شده بود و اکنون صدقات علی بن ابیطالب معیشت قریش را اداره می

و آن را حساب کردند در هر سال هفتاد تا هشتاد هزار دینار درآمد این نخلستانها بوده 

 من آرد جو قناعت کرد. ۱7که خودش در مدت خالفت با  در حالی

امیه بود تا عمر بن عبدالعزیز فدک را به امام محمدباقر برگردانید این صدقات دست بنی

بعد باز از او و اوالدش گرفتند و در مدتی که قدرت مالی داشت هر چه بود بین اقوام و 

 فرمود.علویین تقسیم می

کند که السالم نقل میعبداهلل علیهل به سند خود از ابیشیخ صدوق در ثواب االعما

پدرم از میان ائمه از جهت قدرت مالی بسیار ضعیف البنیه بود و از جهت اهل و »فرمود 

عیال و عشیره و اقرباء نفقه خود بسیار عیالبار بود معذلک هر روز به هر یک نفر یک 

برای فضیلت جمعه بر سایر ایام بوده  کرد و اینداد و روز جمعه دو برابر میدینار می

 [.۲۸« ]است

 امام محمدباقر علیه السالم و حلم و بردباری

حلم از فضایل اخالقی و امهات صفات محموده است که در ائمه معصومین به شدت 

ظهور و بروز داشته اما چون حلم با غیرت گاهی در مرحله مواجهه و اصطکاک قرار 

شود چنانچه در غیرتی میز سر حد خود گذشت تعبیر به بیگیرند در بشر عادی که امی

هتک ناموس مثال حلم داشته باشد در حالی که حلم و بردباری برای حفظ عصمت و 

طهارت و غیرت و حمیت است نه برای سلب آن باید در مواقع مقتضی بردباری نمود تا 

 شئون اجتماع در سایه عفت و امنیت مصون بماند.

داند موارد حلم کجاست تشخیص امام بهتر م که عالم به ما کان است میالسالامام علیه

کند تا و سریعتر از سایر مردم است و لذا درباره دین فداکاری و تحمل و بردباری می
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 آنجا که

 [۶0]صفحه 

نسبت به دین هتک احترام نشود و در حالی که اگر نسبت به مصالح و منافع خود 

فداکاری است که منافع خود را فدای مصالح دین کند اما تکاهل و تجاهل نماید این 

گوید و برای حفظ حق قیام نسبت به دین به موقع در هر حال باشد سخن حق را می

 کند.می

امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب )ع( در موقعی که الزم بود دین را حفظ کند تا آنجا 

دین شمشیر او تا چهل سال در تحمل کرد که ریسمان به گردنش اندازند ولی در برابر 

امام حسن مجتبی برای  -مالید کشان را به خاک میغالف نرفت و هر روز بینی گردن

حفظ مصالح عمومی مسلمین و دین خالفت و حکومت عامه را از دست داد تا دین 

السالم به همان جهت قیام کرد و شمشیر کشید و اگر مصون بماند و سیدالشهداء علیه

کرد و دادند او صلح میتضیات عصر امام حسن را به امام حسین )ع( میزمان و مق

هاشم مخصوصا ائمه کشید پس حلم و غیرت هر دو در بنیحضرت مجتبی شمشیر می

رسید معصومین به قوت باقی بود که به مقتضای زمان و مکان به منصه ظهور و بروز می

آوری نمود زیرا ردباری شگفتالعابدین به اقتضاء زمان تحمل و بحضرت امام زین

نامالیمات عصر او بیش از همه ائمه بود و مصائب و متاعبی که او با آن مواجه گردید 

 برای هیچ یک از ائمه نبود و حلم و صبر او بارزترین صفات اخالقی بود.

حضرت امام محمدباقر نیز از سه سالگی شاهد همان مشهودات پدر بود و صبر و 

نمود و از فرصت زمان و مکان برای ابراز قدرت ردباری و تحمل میکرد و بحوصله می

علمی خود استفاده کرد و تحمل هر گونه مصائب و نا مالیمی دشوار را در این راه بر 

کند یکی از اهل کتاب که به شهرآشوب نقل میبه طوری که ابن -خود تحمل فرمود 

اند حضورش گفت انت استه بودهالسالم برخدشمنی و خصومت با امام محمدباقر علیه

السوداء الزنجیه قال انت ابن -بقر قال ال انا باقر قال انت ابن الطباخة قال ذاک حرفتها 
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 فاسلم -البذیه قال ان کنت صدقت غفر اهلل لها و ان کنت کذبت غفر اهلل لک 

آن مرد یهودی گفت تو بقر هستی خواست اهانت و جسارت کند با کمال آرامش 

نه من باقر و شکافنده علم هستم گفت پسر طباخه هستی فرمود آن حرفه است فرمود 

اگر هم باشم عیبی ندارد کسب و هنر ننگ و عار نیست گفت تو پسر سیاه زنگباری 

هستی فرمود ای مرد اگر اینها که تو گفتی در حق من باشد خدا مرا رحمت کند و اگر 

این مرد بداندیش سخت دگرگون  -رزد دهی خدا تو را بیامدروغ و تهمت و دشنام می

شد اسالم آورد و تسلیم گردید و این اسالمیت دشمن در اثر حلم و بردباری و شکیبائی 

 السالم بود تاامام محمدباقر علیه

 [۶۱]صفحه 

مردی هدایت شود به عکس حلم و بردباری معاویه است که گروهی را از دین بدر 

گشود ی را با حلم خود به سوی خود و خاندانش میآبروئبرد و ابواب افتضاح و بیمی

 السالم نوشتیم.چنانچه در کتاب امام حسن مجتبی علیه

 هیبت امام محمدباقر علیه السالم

کند امام محمدباقر غریزه فطری و هیئت و هیکل ظاهری افراد سطوت و هیبتی ایجاد می

نت داشت که هر بیننده را مرعوب السالم بدنی ثمین و فربه و قامتی با وقار و با سکیعلیه

 ساخت او دارای هیبتی و صالبتی بود.و مجذوب می

کند که یک سالی ابوجعفر محمد حمزه ثمالی نقل میشهرآشوب در مناقب از ابیابن

بن علی )ع( به حج رفت و هشام بن عبدالملک هم به حج رفته بود دید مردم بر اطراف 

صالبت او بودند و از این جهت مردم او را  آن حضرت جمع شده و فریفته هیبت و

عباس را دیده زهرة العلم لقب دادند و عرض کردند یابن رسول اهلل ما بسیار مجالس ابن

کنیم از او نکردیم و اکنون بنشین برای ما بودیم این استفاده که از مجلس شما می

ر خانه نبوت و های شامیان من دصحبت کن که چه شیرین بیانی فرمود ای تربیت شده
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ام که قرآن در باب آن ام من در مکتب ربوبی نشو و نما یافتهمهد والیت تربیت شده

فرمود بیوت اذن اهلل ان ترفع و یذکر فیها اسمه آنگاه در مسجدالحرام نشست و مردم را 

به معارف اسالم آشنا فرمود. چنانچه در محل خود بیان شده است هیبت و وقار و 

شکافی و تجزیه و تحلیل علمی با بیان بسیار جذاب و شیرین پس از و علمتحقیق و تتبع 

السالم بود که از او به فرزندش امام صادق به امیرالمؤمنین مخصوص امام محمدباقر علیه

گفت و با ادب و وقار و متین مباحث ارث رسید به قدری جالب و جاذب سخن می

کرد که هر کس یک بار از مجلس او ل میعلوم و مسائل احکام را از هم تجزیه و تحلی

و روزافزون راویان و شاگردان او زیاد شدند تا  -کشید شد دیگر دست نمیمند میبهره

 به مقام مکتب باقری رسید.

 درس برادری

کند که امام محمدباقر )ع( یک روز به اصحابش آبی در کتاب نثرالدرر روایت می

ست در جیب برادرتان کنید و به قدر احتیاج فرمود آیا هیچ کدام شماها شده که د

 بردارید و بعد به جای او بگذارید.

 قال )ع( یوما الصحابه ایدخل احدکم یده فی کم صاحبه فیأخذ حاجته من

 [۶۲]صفحه 

الدتانیر قالوا ال قال فلستم اذا باخوان گفتند نه چنین نشده فرمود پس هنوز شما با هم 

 برادر نیستید.

کسی است که به درد دل یکدیگر برسند و آن قدر با هم وحدت و اتحاد برادر ایمانی 

دست بود دست در جیب برادرش کرده به داشته باشند که اگر نیازی پیدا شد و تهی

قدر احتیاج بردارد و بعد به جای او بگذارد و آن برادر هم نپرسد چه کردی و چه مبلغ 

 گذاری.برداشتی و کی به جای آن می

دارند ولی گذاشتن بجای آن با برها بر میکند که امروز اکثر جیبضافه مینگارنده ا
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السالم از فضیلت نفسانی در مواسات و مساوات خداست درسی که امام محمدباقر علیه

این مکتب فضیلت در دنیای  -و ایثار و حقوق برادری داد تاکنون کسی نداده است 

ظیر نداشته و ندارد زیرا آنها خودشان علم بشریت و در میان ملل و ادیان آسمانی هم ن

را با عمل و تقوی را با فضیلت به هم آمیخته ترجمان درس دینی بودند مردم هم که 

دیدند پیشوایان دینی آنها چنین سرگرم علم و عمل و دانش و بینش هستند به معنی می

قام انسانیت ترین مگذاشتند و در نتیجه به عالیحقیقی تشیع قدم جای قدم آنها می

رسیدند ولی امروز که ما مسلمانان از اسالم جز نامی نداریم و این فضائلی که امام 

رویم اند به هیچ یک عمل نکردیم و لذا در سیر انحطاط میالسالم به ما آموختهعلیه

بزرگترین برنامه در تحکیم مبانی سازمان اجتماعی اسالم چنانچه در جلد پیشوای اسالم 

ن عقد اخوت و درس برادری و برابری و مساوات و مواسات است که نوشتیم همی

شد و امروز دو صد بلکه دو هزار گفتار چون حرف به حرف و کلمه به کلمه عمل می

یک کردار نیست امیدواریم خداوند ما را در مکتب این امام از آموزش و پرورش او 

سباب تنزل و انحطاط مند سازد شرح مفصل علل و عوامل ترقی و تکامل و ابهره

خواهم در ایم که اکنون نمیمسلمین را در کتاب جهان اسالم و اسالم در جهان نگاشته

 آن مرحله وارد گردیم.

 [۶۳]صفحه 

 مدیحه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اثر طبع حضرت آیت اهلل آقای عالمه حایری مازندرانی مقیم سمنان

 حسن مطلع ز ثنای تو مفاخر دارد

 لعل تو بس گوهر فاخر دارد و از لب و

 طبع سرشار به ساحل ز بحارت نرسد
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 بحر علم تو کجا اول و آخر دارد

 گر به قاموس محیط تو برد ره غواص

 زان مسالک چه شرایع ز جواهر دارد

 هر که ز انوار بحار تو وسایل یابد

 فیض وافی ید کافی به سرایر دارد

 صبح علم ازلی با لب تو حق بشکافت

 تو نه گنجینه نه باقر دارد علم جز از

 کیست چون مام تو آن فاضله ام عبداهلل

 یا چو باب تو و پورت به شعایر دارد

 ذات حق گرچه مجرد بود از هر مظهر

 در دل پاک تو هر لحظه مظاهر دارد

 ید بیضای تو هر عالم غیبی خواهد

 طرفة العین سر جیب تو حاضر دارد

 ونه فلک نقطه ز خطی است به سطح کف ت

 عرش را حق به سر انگشت تو دائر دارد

 هر که بیعت نکند با تو ز صدق ایمان

 هیچ شک نیست که او فطرف کافر دارد

 هم ز عریانی محشر به خدا باکی نیست

 هر که از ذیل عنایات تو ساتر دارد

 ای محمد تو ز احمد چو علی و از حسنین

 ذات فرد تو بهر جمع مآثر دارد

 ز پریشانی دلالحق از روی تو در رو

 از خطرها همه جمعیت خاطر دارد

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

 آویز تو جمع است امورای به یک موی دل

 هم بدان دوست تو خاطر عاطر دارد

 نتوان مسند فضل تو به آحاد رساند

 که مسلسل همه دوری متواتر دارد

 جان فدای سر سرشار بشر پرور تو

 که در آن نیروی خالق مشاعر دارد

 فعال عضو عضو تن پاکت همه عقل

 ی قاهر داردبند بندش به فلک پنجه

 پرورد هیکل تو روح روان آدم

 که ز اسماء و ز انوار ذخایر دارد

 چون پیمبر به تو تخصیص سالم خود داد

 ی جابر داردلب تو جای دو صد بوسه

 نام نامی تو در لوح زبرجد چون دید

 در منظوم والیت ز تو دائر دارد

 دمشحرمت جابر و سلمان و اباذر خ

 خضر و اسکندر و الیاس مجاور دارد

 خاک کوی تو که نیروی پر جبریل است

 جز خدایش نسزد گفت که زائر دارد

 [۶4]صفحه 

 چون محمد به مزارت رود از عرش برین

 عرش با کعبه بدان قبر مفاخر دارد

 هر که با آب والی تو دل و رویش شست

 روز محشر نه هراسی ز کبایر دارد
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 حید بقیع اندر دلی توچار گنجینه

 از حسن و از علی و صادق و باقر دارد

 صد فغان هشتم شوال هزار و سیصد

 چهل و چار زهر دشمن فاجر دارد

 چه کشیدند در ایام حیات آل رسول

 هان همان ناله گل و سنگ مقابر دارد

 فی بیوت اذن اهلل بان ترفع فرض

 ی تعظیم شعایر داردبر همه شیوه

 شعایر باشد گر صفا و شتر و مروه

 عترت از چه نه شعایر نه مشاعر دارد

 العجب ریگ حجاز است شعار دین لیک

 هادم و کاسر داردروضه آل نبی

 بدن آل نبی را شرف سنگی نیست

 کعبه سنگ و شرف از عترت طاهر دارد

 بین کلیسای نصاری بدل گوی طال

 از خر عیسی مریم سم حافر دارد

 زهمگر کتاب اهلل و عترت نه جدایند 

 تا لب حوض چه عذری متجاسر دارد

 فیل بر کعبه چو راند ابرهة بن صباح

 سنگ ابابیل چو باران متقاطر دارد

 تو جمل راندی و خیل از چه بر ارکان حرم

 کزستم غلغله هر عامر و غامر دارد

 دشمن آتش به مدینه زد و در کرب و بال
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 آب بستند که حیران دل حائر دارد

 به لبش چوب زدند تاختند اسب بر آن تن

 بر شتر خصم سپس سوق حرائر دارد

 گه خاتم و هفتاد و دو تنحیف از آن بوسه

 که ابوالفضل و حبیب بن مظاهر دارد

 خشک بین دو شط و سینه هزار و نهصد

 زخم پنجاه فزون ازنی و باتر دارد

 ای مه مکی و شمس مدنی شاه حجاز

 که فزون علم اوائل چو اواخر دارد

 تهامی سویت این مور ضعیف وای سلیمان

 با همین ران ملخ هان روی قاصر دارد

 پیر هشتاد و دو کم خادم این درگاه است

 چشم بر آن ز نواهی و اوامر دارد

 اهلل درگاه تو صالح گفتشنام فضل

 تا ز درگاه تواش حافظ و ناصر دارد

 از والی تو گرفت الهام این فال نکوی

 ردتا مبادا به زیان طالع خاسر دا

 حق بدست تو نهاد ای شه هر سود و زیان

 چون به پای تو گدایت دل فاتر دارد

 دشمنت ناقه صالح نتواند پی کرد

 گرچه در عصر ثمودی است که عاقر دارد

 تو مرا عفو بفرما و بهر دشمن گوی
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 ی باقر داردبر سر این مادح ما سایه

 [۶۵]صفحه 

 لقب باقر العلوم علیه السالم

بقی حتی تلقی رجال من ولدی یقال له محمد بن علی بن الحسین یهب یا جابر لعلک ت

 اهلل له النور و الحکمة فاقرأ منی السالم

ای جابر شاید خداوند تو را باقی بدارد تا یکی از فرزندان مرا مالقات کنی که نامش 

محمد فرزند علی بن الحسین است و آن کسی است که خداوند نور علم و حکمت را 

 شیده و باقر شکافنده علوم است سالم مرا به او برسانبه او بخ

 انک ستدرک رجال منی اسمه اسمی و شمائله شمائلی یبقر العلم بقرا

در روایت دیگر این است شاید تو مردی را از اوالد من درک کنی که نامش نام من و 

 شکافد شکافتنی.صورت و سیرتش چون صورت و سیرت من است او علم را می

کند که جابر بن عبداهلل انصاری عمامه سیاه بر سر بسته در ن عیسی روایت میاحمد ب

گفت یا باقر یا باقر گفتند ای جابر باقر کیست ما باقری را نشست و میمسجد پیغمبر می

گویم پیغمبر به من وعده فرمود شناسیم گفت به خدا سوگند بیهوده سخن نمینمی

و شمایل او که علم و دانش را از هم تجزیه و تحلیل  کسی خواهد آمد از اوالد او به نام

شکافد تا یک روز محمد بن علی بن الحسین را در مسجد پیغمبر کند و از هم میمی

دیدم گفتم جدت رسول خدا وارث علوم انبیاء بود فرمود آری میراث علوم تمام انبیاء 

م شما هم وارث پیغمبر نزد جدم بود و او به کلیه علوم اولین و آخرین واقف بود گفت

دانید فرمود ما هم به عنایت ربانی و به اذن حق به تمام علوم هستید همه علوم را می

دید و مکفوف البصر بود گفت شرفیاب شدم عرض ابوبصیر که چشمش کم -واقفیم 

کردم اگر به تمام علوم انبیاء واردی دست به چشم من بگذار دست به چشمم گذاشت 

 نا شد.و دیدگان من بی
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باشیم خداوند اسالم را به فرمود ای ابوبصیر ما خازن علم الهی هستیم و والی امر حق می

فرمود به آن خدائی که نبات را از دانه شکافته و  -فرماید ما گشوده و به ما ختم می

آدمی را آفریده علم و دانش را هم به ما عنایت فرموده و جز به ما آن علم را به کسی 

کنند و به زودی و چون سخن ما دشوار است مردم آن را آسان فهم نمی نداده است

نمایند فرمود به خدا سوگند ما خازنان خدائیم در آسمان و زمین نه گنجور درک نمی

 زر و سیم بلکه خازنان علم و دانش.

 [۶۶]صفحه 

 السالم در علم دین و سنن و علمنویسد محمد بن علی بن الحسین علیهشیخ مفید می

 قرآن و سیر و فنون ادب از تمام مردم عصر برتر و باالتر بود

کنند که اعلم و اتقی مردم محمد بن علی باقر العلوم بود که از اصحاب و روایت می

هاشم روایت نموده و در علوم و اخبار و حدیث و تفسیر نظیر و تابعین و اجداد و بنی

قصیده خود که در مدح امام شبیهی نداشته است و لذا مالک بن اعین جهنی در 

 گوید:السالم انشاد نموده میمحمدباقر علیه

 اذا طلب الناس القرآن

 کان القریش علیه عیاال

 و ان قام ابن بنت النبی

 تلقت یداه فروعا طواال

 نجوم تهلک للمدلجین

 جبال تورث علما وجاال

 و قرطبی در مدح آن حضرت گفته:

 یا باقر العلم الهل التقی

 ن لبی علی االجیلو خیر م

السالم مجدد قرن اول هجری است یعنی صد سال از طلوع حضرت امام محمدباقر علیه
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اسالم گذشت که دولت مستبده ظالمانه اموی مردم مسلمان را در مدت هشتاد سال 

حکومت ستمکارانه از راه حق و حقیقت منحرف ساخته بودند و مردم به کلی از دین و 

سنن دینی و ادب و آداب و علوم مذهبی و طریق تکامل و خبر گردیده فضیلت بی

سعی در راه کسب علم و دانش به کلی محو و متروک گردیده مردم در اشتباه و خطا و 

لغزش مانده کسی هم نبوده که مسلمین را به روش تکامل رهبری نماید و لذا در مدت 

آمد که در حقیقت السالم تغییر خالفت یک فرصت خوبی بدست امام محمدباقر علیه

تمام علوم و معارف اسالم که از اوایل قرن دوم با یک حرکت فکری و نهضت علمی 

 جنبشی ایجاد فرمود که هنوز ادامه دارد.

برنامه فرهنگی حضرت باقرالعلوم و تعلیم سبک فرا گرفتن علم و دانش و روش مدارج 

آغاز معارف اسالم در  کمالی دانش و بینش بدون هیچ شکی از این امام باقی مانده و

امیه آغاز گردید و علوم اسالمی از تفسیر حقیقت پس از تحوالت خونین حکومت بنی

قافیه  -عروض  -بیان  -معانی  -فقه اهل بیت  -فقه  -اصول  -ادبیات حدیث  -لغت  -

علوم طبیعی از جماد و  -حساب و هندسه  -اعداد  -هیئت  -نجوم  -شعر و ادب  -

النفس و معرفت الروح از همه مهمتر علم -شناسی حیوان -شناسی گیاه -جواهرشناسی 

و روانشناسی و تکامل نفس ناطقه به وسیله اجرای احکام شرعیه و وقوف کامل به فقه 

 امامیه همه از آثار و برکات حضرت امام محمدباقر )ع( بود.

 [۶7]صفحه 

م را به باقرالعلوم و شکافنده علم و اینکه پیغمبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم این اما

امیه مدت هشتاد سال مردم را دانش لقب عنایت فرمود بدین جهت است که چون بنی

السالم پرتوی درخشان از علم و در جهالت و انحراف نگاه داشتند امام محمدباقر علیه

 ر است.نور در آسمان بشریت پرتوافکن فرمود که هنوز جهان به نور علم و دانش او منو

افتتاح مکتب علم و دانش و تعلیم و یاد دادن سبک فرا گرفتن علم و آغاز و طی 

مراحل ادوار مختلف علم و آماده و مهیا ساختن استعدادها و ترتیب دادن مدارج و 
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های مستعد و مراتب علوم از نظر هضم و تحلیل عقلی و تشویق و ترغیب افکار و اندیشه

بندی نمودن علوم در قالب احادیث و س کالسیک و طبقهالیق و به اصطالح امروز در

اخبار و تفسیر و تأویل از علوم نقلی و ساده و لغت و نحو و صرف و بیان و معانی شروع 

فرمود تا به علوم فلکی و عقلی و بیان نکات حساس و دقایق و لطایف معانی رقیقه را 

 تعلیم فرمود

السالم را در مکتب عبداهلل صباح ر علیهتر این است که حضرت امام محمدباقو عجیب

بردند که جابر بن عبداهلل انصاری و ابوخالد کابلی و جابر جعفی و چند نفر دیگر از 

صحابه حاضر بودند عبداهلل صباح به محمد بن علی که در سن پنج سالگی بود گفت 

را  بگو الف پاسخ داد الف گفت بگو ب این امام فرمود تا معنی الف را نگوئی ب

دانم آنگاه این امام در سن پنج سالگی گویم عبداهلل صباح گفت بیش از این نمینمی

بابی از علوم حروف و اعداد گشود و یک نوع ابجدی تعلیم فرمود که همه برای اثبات 

 ۱4توحید و والیت مطلقه و نبوت و امامت و تطبیق با خاندان عصمت و طهارت در 

چهارده نوع ابجدی که در دست است این نوع  ۱4میان معصوم بود بیان فرمود که در 

ی نوشته شده که در ابجد و یا نوع تقسیم حروف وجود ندارد و در این باب رساله

توان استفاده آلمان چاپ شده است و از قدرت و نیروی علم امامی از این کتاب می

طلسمات و غیره  نمود که تا چه پایه در علوم حروف و اعداد و ارقام و علوم غریبه و

 [.۲۹ای داده است ]تعلیمات عالیه

 [۶۸]صفحه 

 برنامه و مواد تعلیم و تربیت مکتب امام محمدباقر علیه السالم

ما در این کتاب بر این مقصد هستیم که مواد تدریس در مکتب باقری را منظم کنیم تا 

از آن علوم اسالمی  آنجا که اطالع داریم مانند فیلمی از نظر خوانندگان بگذرانیم و بعد

را در مکتب جعفری توصیف و تشریح نمائیم و شاید اطالعاتی که در کمتر از کتب 
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 سیره ائمه اطهار معمول بوده به نظر خوانندگان برسانیم.

السالم در آغاز افتتاح مکتب خویشتن شاگردان و اصحاب حضرت امام محمدباقر علیه

احترام معلم و قدر و منزلت متعلم و محصل و و روات را به فوائد علم و تعظیم عالم و 

آموز آگاه فرمود و احادیثی در این مواد از پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم دانش

و از قرآن و اخبار گذشته تعلیم فرموده تا مردم عصر را شیفته علم و دانش کرد و توجه 

رفتن و فریفته مکتب سمع و اذهان و قلوب و افکار را جلب فرمود و همه مهیای فرا گ

 بصری امام پنجم شدند.

شود که بسیار السالم در دو قسمت مهم خالصه میتوجه به مکتب امام محمدباقر علیه

 جالب توجه است.

قسمت اول تشحیذ افکار و اندیشه و پرورش استعداد و سلیقه افراد است به سوی دانش 

پروری مردم پس از هزار ماه جوئی و معارف و بینش که بیدار نمودن حس دانش

العاده باالتر و برتر از سطح افق افکار و امیه خود یک قدرت و نیروی فوقحکومت بنی

 اندیشه مردم الزم داشت که به واسطه این امام معمول و مجری گردید

باشد قسمت دوم برنامه تعلیم و تربیت است که دو اصل مهم اساسی پرورش نفوس می

السالم اول اصحابی را که م تربیت فرمود. حضرت امام محمدباقر علیههم تعلیم داد و ه

شدند از روی مبانی علمی و اخالقی به خود جلب کرد و آنها را بیش از صد نفر می

فریفته مکارم اخالق خود نمود چون همه مانند پروانه اطراف شمع وجود امام پنجم به 

 پرداختند.طواف مداوم می

السالم اول وجوب علم و دانش را به آنها تذکر داد و از روی هحضرت امام باقر علی

مبانی آیات قرآن ارزش و اهمیت و عظمت علم و اجر و ثواب معلم و آموزگار و 

آموز و دانشجو را تعلیم داد تا چون خوب به این حقیقت رسیدند آن وقت باب دانش

هی علوم توحید و نبوت علوم حدیث و فقه را گشود و در ضمن بیان احکام و مسائل فق

و امامت و عدل و معاد را که اصول دین اسالم بود با فروع آن برای مردم تشریح کرده 
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 و فنون دیگر علمی را هم در خالل این تعلیمات آموخت

 [۶۹]صفحه 

 توحید

 -اهلل الذی رفع السموات بغیر عمد ترونها ثم استوی علی العرش و سخر الشمس و القمر 

 مسمی یدبر االمر یفصل االیات لعلکم بلقاء ربکم توقنونکل یجری الجل 

 رعد ۱۳سوره  ۲آیه 

آن خداوندی است که آسمانها را بدون ستون برافراشت و با کمال قدرت عرش را در 

خلقت بیاراست و خورشید و ماه را مسخر اراده خود ساخت که هر کدام در وقت 

نظام محکمی و آیات و قدرت را با  خاص و مدار معین به گردش آیند و او عالم را به

دالئلی مفصل منظم ساخت تا شما آنها را ببینید و به قدرت پروردگار اعتراف کنید و به 

 مالقات او برسید

حضرت امام محمدباقر )ع( آیات توحید را از وجود خدا و یگانگی او و قدرت حق بر 

ات و صفات افعال و آفرینش آسمانها و زمین و موالید و عناصر و مواد و صفات ذ

 -فرشتگان  -ترس از حق  -توکل به خدا  -خدادوستی  -قیامت  -اعمال او از قدرت 

سپس از  -خلقت و آفرینش  -سحر و جادو  -ابلیس  -شیاطین  -میکائیل  -جبرئیل 

شرح حال حضرت محمد )ص( تبلیغات دینی  -قرآن و تعلیمات و علوم قرآن از تاریخ 

 -عبادات شریعت  -عقاید  -دین  -ماوراء الطبیعه  -نصاری  -ات تور -اسرائیل بنی -

نجاح و رستگاری به عبارات  -تجارت تهذیب اخالق  -علوم و فنون  -نظام اجتماعی 

مختلف و بیانات شیوا و جذاب مطالب علمی را تعریف و تصریح و تشریح فرمود و 

همه را نقل و بیان فرمود که مفاهیم و مصادیق آیات و احادیث را درباره علوم و فنون 

بدون تردید روش آموزش  -برای همیشه مکتب پرورش خاص او باقی و برقرار است 

نظیر بود و پرورش او ممتاز و السالم در اسالم پس از امیرالمؤمنین بیامام باقر علیه
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باشد و اکنون از علوم و تعلیمات آن حضرت به اجمال از علم الهی و اخبار مهذب می

االنبیاء سوابق دعوت پیغمبران را به هدایت و ارشاد و قت آدم ابوالبشر تا خاتمخل

قصص ملل گذشته و نتیجه اطاعت آنها یا تمرد و انحراف اقوام و ملتها را بیان فرموده 

است و از حکمت عملی که اخالق و تهذیب نفوس است تعلیماتی داده که از نظر یک 

 کنیمای از آن را نقل میون شمهمحقق بسیار قابل توجه است و اکن

 علم الهی

 و ما یعلم تأویله اال اهلل و الراسخون فی العلم

 سعدی از آنجا که فهم اوست سخن گفت

 ورنه خیاالت و وهم کی رسد آنجا

السالم روایت کرده که فرمود ان هلل بصیر از امام محمدباقر علیهدر اصول کافی ابی

 عزوجل

 [70]صفحه 

یعلمه اال هو و علم علمه مالئکته و رسله فما علمه مالئکته و رسله علمین علم ال 

السالم فنحن نعلمه فرمود برای خداوند تعالی دو علم است یک علم مخصوص به علیهم

داند و یک علم که به فرشتگان و ذات مقدس اوست که جز او هیچ کس نمی

هی بر حسب اقتضای باشند و گافرستادگان خود آموخته است و آنها خود واقف می

 اند.زمان پیغمبر یک یا چند مصداق آن را برای بشر آشکار نموده

دانیم در این علم بر تمامت فرماید قسمت دوم علم الهی را ما میدر این حدیث امام می

 مالئکه و پیغمبران سلف سبقت و برتری دارند.

اره بداء همین امام محمدباقر )ع( در روایت دیگری که مفصل خواهیم نگاشت درب

سخن را به صورت دیگری فرمود که خداوند عالم دو علم دارد علمی که در لوح 

محفوظ است و مخصوص اوست و علمی که در لوح محو و اثبات است و آن را در 
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فرماید نظر پیغمبران و ائمه معصومین که منتخب او هستند گذاشته است و در اینجا می

اوند تعالی به مالئکه و رسل خود آموخته است و این دانیم آن علمی را که خدما می

کند انتم معدن الحکمه و خزان العلم و نیز در جمله تأیید همان مفاد زیارت جامعه را می

تحت عنوان و لوال یمحو اهلل ما یشاء فرمود مشیت ما مشیت الهی است و مشیت او 

و وحی شده و در  مشیت ماست یعنی هر چه حضرت حق اراده فرماید به ما الهام

ام فاطمه زهرا )س( دستور و وظیفه ما را معین فرموده تا بدان عمل کنیم صحیفه جده

کنیم جز آنچه او مشیت که به اعمال حق در عالم کون و فساد هستیم و ما هم عمل نمی

 و اراده فرماید.

ق علم الهی عین ذات حق است که در صفات ثبوتیه اثبات شده اولین صفات ثابته ح

 علم است.

 عالم و قادر وحی است و مرید و مدرک

 هم سمیع است و بصیر و متکلم صادق

 [.۳0در حکمت الهی این صفات استدالل و مبرهن شده است ]

عالم الغیوب عالم الغیب و الشهاده و  -علم عام را به نام علم الکتاب و هو العلیم القدیر 

 و عنده مفاتح الغیب ال یعلمها - ال یعلم الغیب اال هو و هو علیم بذات الصدور

 [7۱]صفحه 

اال هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة اال هو یعلمها و ال حبة فی السموات 

 و االرض و ال رطب و ال یابس اال فی کتاب مبین

ای از ذرات عالم از نظر او مخفی نیست به همه چیز واقف و دانا و عالم و که هیچ ذره

ها است او داند آنچه در دریاها و خشکیعلم غیب را جز او کسی نمی -ت تواناس

روید و هیچ تر و افتد و هیچ دانه در زمین نمیهیچ برگی از درخت نمی -داند می

خشکی نیست مگر آنکه در کتاب مبین یا لوح محفوظ که ترشحات علم الهی است 

 یان فرموده این است.باشد اما علم خاص را که از نظر خلق و آفرینش بمی
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ان اهلل عنده علم الساعه و ینزل الغیث و یعلم ما فی االرحام و ما تدری نفس ماذا تکسب 

 غدا و ما تدری نفس بای ارض تموت ان اهلل علیم خبیر

شناسی و علم کسب و براستی که علم ساعت و قیامت و علم نزول باران و علم جنین

زگار و اینکه چه کس در کدام نقطه دنیا خواهد حرفه و اینکه فردا چه بازی کند رو

 مرد از علوم اختصاصی الهی است و او خدائی است که به همه چیز آگاه است.

خداوند عالم این علم و دانش خود را از روی مصلحت حسن انتظام شریعت پیغمبران و 

نها به باشند افاضه اشراقیه فرموده که آاوصیاء و اولیای خود که ائمه معصومین می

موهبت الهی بر تمام اسرار و رموز عالم واقف هستند و نقشه عالم وجود زیرنظر آنها 

السالم تعلیم باشد و آنچه که ائمه معصومین و مخصوصا حضرت امام محمدباقر علیهمی

مسلمین فرموده و مکتب باقری بر پایه آن استوار گردیده روی مبانی همین علم و دانش 

 فاضی الهی است وگرنه بشر قادر به سلطه بر همه این علوم نیست.موهبتی و اشراقی ا

 علم و دانش

 اشاره

 [.۳۱علم در اصطالح کشف مطلوب است و هر چه بر انسان کشف شود علم است ]

اند چون دو قوای متضاد در بدن است عقل و نفس )جهل( در تعریف علم حکماء گفته

و هر چه را که عقل و نفس هر دو بدان راضی باشند آن علم است و در اینکه علم از 

شود و از چه کیفیاتی است و آیا علم به کدام مقوله است و چگونه در نفس حاصل می

دهد یا نوری است آسمانی و مطالب عقلی میهمین صور حروف و تعلیم و تعلم دست 

فلسفی باید به کتب سیر فلسفه نویسنده مراجعه کرد و فضیلت علم از عقل و نقل بسیار 

 است.

 [7۲]صفحه 

که همین شهادت در توراة و انجیل و زبور  -کنیم و ما از ادله نقلی از قرآن استشهاد می
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 نیز وارد شده است.

جز عالمان و دانایان و خردمندان  -خشی اهلل من عباده العلماء فرماید انما یقرآن می -۱

از خدا نترسند و دلیل بیم، آن است که چون کسی عالم باشد و این دستگاه عظیم عالم 

را مصنوع یک صانعی داند که به جزئیات و کلیات اشیاء عالم و قادر بر عقوبت 

این چرخ با عظمت عالم کون عاصیان و ثواب مطیعان باشد او از صانع حکیم و موجد 

 بترسد و از دستور و فرمان او سر نپیچد.

 قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون انما یتذکر اولوااللباب

بگو ای محمد صلی اهلل علیه و آله هرگز دانا با نادان مساوی نخواهد بود و این لطیفه را 

 جز خردمندان نیابند.

جهل، بینا را با کور و طیب را با خبیث و نور را با ظلمت و  و در آیات دیگر علم را با

 زنده را با مرده تشبیه فرموده.

و ما یستوی االعمی  -قل ال یستوی الخبیث و الطیب  -قل هل یستوی االعمی و البصیر 

و البصیر و الالظلمات و الالنور و الالظل و الالحرور و ما یستوی االحیاء و الاالموات و 

 اصحاب النار و اصحاب الجنه ال یستوی

 دلیل سوم و علم آدم االسماء کلها ثم عرضهم علی المالئکة -۳

ها و ها و نشانیتعلیم و تربیت ربانی از آغاز آفرینش آدمی شروع شد و به او از کلیه نام

دانستنیها آموخت و چون به مالئکه امر کرد گفتند اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک 

خواهی کسی را بیافرینی که فساد ن نسبح بحمدک و نقدس لک آیا میالدماء و نح

گوئیم خطاب شد انی انگیزد و خون هم بریزد در حالی که ما تسبیح و تقدیس تو می

اعلم ما ال تعلمون که سر دانش و بینش را بر فضیلت علم به خود و راز مکتوم خویش 

خود را بدان فضیلت معرفی نسبت داد و اگر چیزی شریفتر از دانش و بینش بود 

 کرد.می

فرماید یا ایها الناس علمنا منطق الطیر که پیغمبر برگزیده از قول حضرت سلیمان می -4

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

 کرد.به منطق طیور مفاخرت بر دیگران می

 -علم  -فهم  -و من یؤتی الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا که حکمت به معنی موعظه  -۵

این علم خیر کثیر مراد است که به هر کس علم و بیان و قرآن آمده و از  -نبوت 

 حکمت داد

 [7۳]صفحه 

خیر کثیر عنایت فرموده است و علم بهتر از تمام دنیاست زیرا علم را خیر کثیر و تمام 

 دنیا را )قل متاع الدنیا قلیل( ناچیز شمرده است.

ر مفسرین اولی االمر که به تفسیر اکث -اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم  -۶

عالمان و دانایان هستند زیرا پادشاهان با آن قدرت و سطوت که بوی خون از 

 زنند.آید در محضر عالمان زانو به زمین میشمشیرشان می

یرفع اهلل الذین آمنوا منکم و الذین اوتوالعلم درجات که بلند نمودن مقام و مرتبه  -7

 دهد.رآن چهار طایفه را درجه میاختصاص به عالم و دانا دارد و در ق

فرماید لهم اول مؤمن که انما المؤمنون الذین اذا ذکر اهلل وجلت قلوبهم تا آنجا که می

 درجات عند ربهم

 دوم مجاهدین و فداکاران را که فضل اهلل المجاهدین علی القاعدین درجه

 «ک لهم الدرجاتو من یأته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئ»سوم صلحا و نیکوکاران را 

 چهارم علما را والذین اوتوالعلم درجات

که خداوند اهل بدر را بر مؤمنین دیگر به درجاتی برتری داد و مجاهدین را بر قاعدین 

روحانی و صالحان را بدین گروه و دانشمندان را بر همه اصناف و طبقات به مراتب 

 [.۳۲اشند ]ترین مرد دنیا بترجیح داد پس دانشمند و عالم برگزیده

فرماید طلب زیادتی علم کنند چنانچه قل رب زدنی علما که به پیغمبرانش امر می -۸

و لقد آتینا موسی »موسی را پس از نه معجزه امر فرمود بدنبال خضر برود و علم بیاموزد 

 «.تسع آیات
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و علمک مالم تکن تعلم و کان فضل اهلل علیک عظیما که علم را فضل و منتی  -۹

 انسته.بزرگ د

شهد اهلل انه ال اله اال هو و المالئکة و اولوا العلم قائما بالقسط که به نقل غزالی نفس  -۱0

خویش را به علم و دانش شاهد گرفته در حالی که کسی نیست و نبوده که از علما 

 بخواهد و معلوم شود علم تا چه پایه رفیع است که خود گواه علم و دانش است

انجیل و زبور و سایر کتب آسمانی همه جا همین عظمت و اهمیت  در توراة و سفر دوم

 برای علم منظور شده است

 [74]صفحه 

 مولوی درباره حضرت یوسف گوید:

 حکمت حسنش سوی زندان کشید

 حکمت علمش سوی کیوان کشید

 شه غالم او شد در علم و هنر

 ترملک علم از ملک حسن آسوده

 اخبار بر فضیلت علم

عة خیر من عبادة ستین سنه که فکر و تفکر یک ساعت در آالء و نعماء تفکر سا -اول 

و ادله توحید و استدالل از آفاق و انفس در وحدانیت و براهین عقلی از عبادت شصت 

 سال بهتر است.

تفکر عمل دل و جان است و عبادت عمل جوارح و ارکان و جان از تن فاضلتر است از 

توان به دالیل عقلی توحید به اضافه که با فکر می -ر این جهت عمل آن از عمل این بهت

علم و یافت و نبوت ثابت کرد و والیت را درک نمود آیا عبادت به اتفاق علماء بی

 شود.معرفت و کمک فکر حاصلی ندارد و سبب نجات نمی

 [.۳۳یا علی الن یهدی اهلل بک رجال خیر لک مما تطلع علیه الشمس ] -دوم 
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اگر خدای به واسطه تو یک مرد را هدایت کند برای تو بهتر است از هر ای علی و اهلل 

 چه آفتاب بر وی طلوع کند یعنی از زمین و هر چه در آن است

العلماء ورثة االنبیاء باالترین مراتب انسانیت نبوت است و هیچ شرفی برتر از آن  -سوم 

و آن علماء هستند که  نیست که شخصی وارث پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم باشد

 [.۳4توانند میراث پیغمبران برند ]می

یستغفر للعالم ما فی السموات و االرض علماء که در خدمت مردم به تعلیم و  -چهارم 

تعلم اشتغال دارند و علم خدمت عمومی است عموم آنچه در آسمان و زمین است به 

 کنند.شکرانه علم طلب مغفرت می

درجه النبوه اهل العلم و الجهاد اما اهل العلم فدلوا الناس علی ما  اقرب الناس من -پنجم 

 جاءت به الرسل و اما اهل الجهاد فجاهدوا باسیافهم علی ما جاءت به الرسل

 نزدیکترین مردم به مقام نبوت اهل علم و جهاد هستند اهل علم برای آنکه مردم

 [7۵]صفحه 

د و اهل جهاد برای آنکه در راه نشان دادن کنناند رهبری میرا به آنچه انبیاء آورده

 زنند.آیات و احکام انبیاء شمشیر می

 لموت قبیلة ایسر من موت عالم موت یک قبیله بهتر از مرگ یک عالم است -ششم 

هفتم وحی به ابراهیم شد یا ابراهیم انی علیم احب کل علیم من دانایم و دانایان را 

 دوست دارم

اذا اتی علی یوم ال ازداد فیه علما یقربنی الی اهلل فال بورک لی  السالمقوله علیه -هشتم

فی طلوع الشمس ذلک الیوم روزی که بر معلومات من افزون نگردد آن روز برای من 

 مبارک و میمون نیست

السالم فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلة البدر علی سائر الکواکب نهم قوله علیه

 است بر سایر کواکب ۱4مانند اشعه تابناک ماه برتری دانا بر عابد 

السالم یشفع یوم القیمه ثلتة االنبیاء ثم العلماء ثم الشهداء و این باالترین قوله علیه -دهم
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از اخبار و  -کنند مقام است که علماء صف دوم انبیاء را تشکیل داد و شفاعت می

وارد است که محتاج کتابی  کلمات قصار و آثار ائمه اطهار )ع( در فضل علم آن قدر

 است

العلم یحرسک و انت  -السالم یا کمیل العلم خیر لک من المال قال امیرالمؤمنین علیه

و المال تنقصه النفقة و العلم یزکو  -تحرس المال و العلم حاکم و المال محکوم علیه 

فی االسالم ثلمة  اذا مات العالم ثلم -علی االنفاق العالم افضل من الصائم القائم المجاهد 

 ال یسدها اال خلف منه

ای کمیل علم بهتر از مال است زیرا علم حافظ توست ولی تو باید حافظ مال باشی علم 

علم  -گردد شود مال به انفاق کم میحاکم است مال محکوم علم به بخشش زیاد می

ن عالم دار قائم و مجاهد است چوکند عالم افضل از صائم و روزهمال را تزکیه می

 گرددشود که به هیچ چیز مسدود نمیای در اسالم پیدا میبمیرد رخنه

 و نیز منظوما فرماید

 ما الفضل اال الهل العلم انهم

 علی الهدی لمن استهدی ادالء

 و وزن کل امری ما کان یحسنه

 و الجاهلون الهل العلم اعداء

 ففزبه ال تکونن جاهال ابدا

 الناس موتی و اهل العلم احیاء

 کننددانند و هدایت و ارشاد میفضیلتی جز برای اهل علم نیست زیرا آنها راه را می

 [7۶]صفحه 

وزن و ارزش هر کس به نیکوئی اوست و جاهل دشمن داناست بکوشید نادان نباشید 

 که نادان مرده و اما دانا زنده و جاویدان است

 رو هنر جمع کن از تفرقه مال و منال
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 که عمر برد فدکمرتضی را چه تفاوت 

 علم دادند به ادریس و به قارون زر و سیم

 شد یکی فوق سما و دیگری تحت سمک

 یمینابن

 جامی در فضیلت علم گوید

 تاج سر جمله هنرهاست علم

 قفل گشای همه درهاست علم

 در طلب علم کمر چست کن

 دست زاشغال دگر سست کن

 با تو پس از علم چگویم سخن

 چه کن علم چو آید به تو گوید

 علم کثیر آمد و عمرت قصیر

 آنچه ضروریست به آن شغل گیر

 هر چه ضروریست چو حاصل کنی

 به که عمارت گری دل کنی

 دلیل عقلی برتری علم

فضیلت هر چیز در کمال آن است مانند فضیلت چشم در بینائی گوش در شنوائی  -۱

 دست در کمال قوت که اگر فاقد این کمال باشد فضیلت ندارد.

 چون انسان مرکب از روح و جسد است چنانچه سنائی گفته:

 آدمی زاده طرفه معجونی است

 از رفیعی رفیع و از دونیست

 یا
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 آدمی زاده طرفه معجونی است

 کز فرشته سرشته وز حیوان

 گر کند میل این شود کم از این

 ور کند میل آن شود به از آن

روح به علم و حکمت است و کمال جسد به آن است که دارای روح باشد و کمال 

 توان یافترمز این سخن را از این آیه می

 و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا پس کمال آدمی به علم و حکمت است

انسان بر جماد و نبات و حیوان به علم و ادراک کلیات برتری دارد و این برتری از  -۲

 علم است

تر اش کاملر کس قوت عاقلهادراک عقلی شریفتر از ادراک حسی است پس ه -۳

یابد که هر یک گیرد یا علم به عقل زیور میباشد فاضلتر است و عقل به علم زینت می

 بدون دیگری ارزش ندارد.

 [77]صفحه 

 یا آنکه گوئیم علم ادراک عقلی است و لذا علم موجب افضلیت است

ن زیادتی دارد علم فضیلت است و فضل زیادی از چیزی است و چون انسان از حیوا -4

 که علم است پس علم فضیلت است

 العلم زین و تشریف لصاحبه

 فاطلب هدیت فنون العلم و االدبا

 العلم کنز و ذخر ال نفاذ له

 نعم القرین اذا ما صاحب صحبا

 یا جامع العلم نعم الذخر تجمعه

 ال تعدلن به دواوال ذهبا

 ابواالسود
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 فواید علم

 کنددهد و گم شده روح او را پیدا میمیاول حسن کنجکاوی بشر را تسکین 

 کنددوم احتیاجات مادی و معنوی او را رفع می

کند که باالترین لذائذ است و به هر سوم یک لذت معنوی و روحانی در نفس ایجاد می

قیمتی قابل خرید و فروش و تبدیل نیست و آن علمی که ارزش دارد لذت معنوی و 

 روحانی است

 فضیلت علم

فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادنی رجل من اصحابی فرمود فضل عالم  قال )ع(

 ترین مردم از اصحاب من استبر عابد چون فضل من بر پست

علماء امت من « اسرائیلاو کانبیاء بنی»اسرائیل قال )ع( علماء امتی افضل علی انبیاء بنی

زنند الحق چنین است زیرا ها میاسرائیل هستند یا پهلو به پهلوی آنافضل از انبیاء بنی

دارتر از آثار وعظ و نصیحت تر و دامنهتر و وسیعخدمات علمی علمای اسالم عمیق

 اسرائیل استپیغمبران بنی

قال )ص( اذا مات العالم ثلم فی االسالم ثلمة ال یسدها اال خلف منه چون عالم بمیرد در 

ی چون او پیدا شود آن رخنه پر گردد که جز یک جانشینای پدیدار میاسالم رخنه

 نگردد

عباس للعلماء درجات فوق درجات المؤمنین برای علماء درجاتی است باالتر از قال ابن

 درجات مؤمنین

السالم لو یعلم الناس ما فی العلم لطلبوه و لو بسفک المهج و قال علی بن الحسین علیه

ریزند تا از هم آن خونها می خوض اللجج فرمود اگر مردم قدر علم را بدانند در طلب

 سبقت گیرند.

 [7۸]صفحه 
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 علم دین واجب عینی است

 «طلب العلم فریضة علی کل مسلم»

 طلب علم بر هر مسلمان واجب است

قال صلی اهلل علیه و آله و سلم اطلبوا العلم من المهد الی اللحد بدست آورید علم را از 

 گهواره تا گور

لم اطلبوا العلم و لو فی الصین بدست آورید اگرچه در چین قال صلی اهلل علیه و آله و س

 باشد

قال اهلل تعالی فلوال نفر من کل فرقة طائفه لیتفقهوا فی الذین و لینذروا قومهم اذا رجعوا 

 الیهم لعلهم یحذرون

ای از اهل علم نبودند که مردم را ارشاد و هدایت کنند همه از هم می اگر در فرقه طایفه

 رسیدند.به هالکت میگریختند و 

تواند ظاهر آدمی را به ادب و ها علم دین است که میترین دانشبرترین علوم و راقی

 تهذیب نفس تربیت کند و از راه ریاضات نفسانی به حقیقت عالم رهبری نماید.

چنانچه مکرر نوشته شده وقوف به اسرار آفرینش بسته به سیر معارف دین است از راه 

ت و درک معارف حقه از راه سیر و سلوک نفسانی و این هر دو راه به اخالق و فضیل

باشد و لذا کلیه علمای اسالم پذیر میوسیله دین که مبتنی بر عقیده و عمل است انجام

طلب علم را واجب دانسته و بر هر مسلمان به نص حدیث نبوی کسب علم واجب عینی 

 است و در این یکی هیچ مستثنی نیست

الی فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون ذکر قرآن است و اهل ذکر علما و قوله تع

 هستند

فرماید من احب ان ینظر الی عتقاء اهلل من النار فلینظر الی صور در حدیث نبوی می

المتعلمین فو الذی نفسی بیده ما من متعلم یختلف الی باب عالم اال کتب اهلل له بکل قدم 
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ه بکل قدم بیتا فی الجنه و یمشی علی االرض و االرض تستغفر عبادة ستین سنة و بنی ل

 له و یصبح مغفورا له و شهدت المالئکة لهم بانهم عتقاء اهلل من النار

هر کس بخواهد به صورت آزادشدگان از آتش جهنم بنگرد به صورت دانش طلبان و 

نه عالمی متعلمین نگاه کند به حق خدائی که نفس من بدست اوست هر متعلمی به خا

کند و به هر رود خدای تعالی او را به هر قدمی ثواب عبادت شصت سال عنایت می

کند و به هر قدمی که روی زمین بردارد زمین ای در بهشت برای او بنا میقدمی خانه

 برای او طلب آمرزش کند

 [7۹]صفحه 

از آتش دهند به اینکه او آزاد شده کند در حالی که مالئکه شهادت میو صبح می

 جهنم است

یقین است که این همه اجر و ثواب با شرایط علم و خلوص نیت عالم و متعلم برای نیل 

 به معارف الهیه است.

 طلب علم

 ذر غفاری(یا مبتغی العلم ال یشغلک اهل و مال عن نفسک )ابی

اند که طالب طلب علم بر هر فرد مسلمان واجب است و در مکتب اسالم چنین آموخته

آموز نباید هیچ چیز را مانع تحصیل خود قرار دهد بلکه کسب و محصل و دانشعلم 

 کمال بر هر چیزی مقدم است

السالم درباره کند که حضرت امام محمدباقر علیهو عالمه مجلسی از ابوبصیر روایت می

 تحصیل علم فرمود

فسک انت یوم ذر رحمه اهلل یا مبتغی العلم ال یشغلک اهل و مال عن نکان فی خطبة ابی

تفارقهم کضیف بث فیهم ثم غدوت عنهم الی غیرهم الدنیا و االخرة کمنزل تحولت 

منه الی غیره و ما بین الموت و البعث اال کنومة نمیتها ثم استیقظت منها یا مبتغی العلم ان 
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 ء من العلم کالبیت الخراب ال عامر لهقلبا لیس فیه شی

ای این حقیقت را بیان کرده در ضمن خطبه ذر غفاری رحمة اهلل علیهفرمود ابی

 گویدمی

ای جوینده علم ای محصل و دانشجو ای خواهان دانش خوب متوجه باش که در راه 

مراقبت کن که مال و دوست و  -تحصیل علم و کسب دانش هیچ چیز تو را باز ندارد 

از روزی زن و فرزند تو را مشغول نسازد که از کسب علم و دانش محروم گردی بدان 

که از مال و عیال جدا گردی خواهی دید که تو به منزله مهمان یک شبه نزد آنها بوده 

فاصله  -و صبحگاهان خداحافظی کرده و به سوی آخرت و منزل آن سرای رفته باشی 

 بین مردن و انگیزش یافتن جز خوابی نیست که آدمی بخوابد و بیدار شود.

ش بدان که خانه دل از علم آبادان است و دلی ای طالب علم و ای محصل دانش و بین

 ای بیش نیست و از آن نام و نشانی نخواهد ماندکه نور دانش و بینش در آن نتابد ویرانه

این پند گرانبها برای محصلین بسیار پرارزش است وقت تحصیل علم را نباید صرف 

ز واجبات اولیه آموز جگفت طلبه و دانشهیچ کاری کرد استادم رحمة اهلل علیه می

نباید کاری دیگر پیشه کند حتی دعا خواندن و زیارت رفتن کار محصل نیست طالب 

علوم باید تمام اوقات خود را صرف تحصیل علم نماید تا قوای آنها تکمیل شده آنگاه 

 به سایر شئون زندگی

 [۸0]صفحه 

ادتی است تحصیل علم و کسب کمال در مکتب اسالم خود عب -با پیروی علم پردازد 

فرمودند اگر مردم اهمیت و ارزش علم را بدانند  -که با هیچ عبادت دیگر برابری ندارد 

و لذا برای مثال فرمود اگر علم در  -کنند برای کسب آن از هیچ کاری فروگذار نمی

 چین باشد که دورترین مسافرتهای آن عصر بود بروید بدست آورید

 فضیلت طالب علم و ارزش دانشجو
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در ارزش علم و ارج و قدر و قیمت طالب علم و دانشجو اخبار بسیاری در دست است 

آالیش خود را مقابل دریچه نور علم و فضیلت قرار محصل علم خاطر پاک و بی

و لذا در فضیلت  -دهد تا بر او پرتو افکند و پیش پای خود را در زندگی روشن بیند می

 احترام نگریسته است. طلب علم همه جهانیان به نظر تقدیر و

السالم روایت فرموده عالمه مجلسی در کتاب بحاراالنوار از حضرت امام محمدباقر علیه

که فرمود اغدوا عالما خیرا و تعلم خیرا صبح کنید در حالتی که عالم نیکوکاری باشید 

و چون یک معلم و طالب علم کسب کمال کنید که محصل نیکوکار باشید و باید 

 ا بر این منوال باشد یعنی یا محصل نیکوکار یا عالم نیکوکار باشید.روزگار شم

کند که فرمود قال ان دواب االرض السالم روایت میابوعبیده از امام محمدباقر علیه

لتصلی علی طالب العلم حتی الحیتان فی البحر از روئیدن نبات و جنبیدن حیوان حتی 

فرستند که طالبان علم در نظر درود و تحیت میماهیان دریا همه حیوانات بر طالبان علم 

 همه موجودات محترم و ارجمند هستند

این درس علم و فضیلت ارج و ارزش محصل را برای همیشه ثابت نموده و از تعلیمات 

عالیه او احترام عمومی طبقه محصل در همه دنیا محفوظ ماند و اکنون در همه جهان 

آموزان قدر و منزلتی یافته و مورد محصلین و دانشمتمدن و غیر متمدن طالبین علم و 

 باشنداحترام عموم طبقات ملتها می

چون مردم آن عصر مخصوصا عصر اموی حکومت عربی داشتند که تعصب دینی آنها 

السالم مردم را از روی همین تعصب دینی به طلب علم و احترام شدید بود امام علیه

و آیات و احادیث و اخباری برای  -رمود طالب علم تحریض و ترغیب و تشویق ف

تشدید مبانی علم دوستی و دانش پروری بیان و تعلیم فرمود که اثری عمیق در دل و 

 مغز مردم مسلمان نمود.

 و همین تشویق و ترغیب بود که حس بسط معارف و فرهنگ را زنده و جاوید نمود

 [۸۱]صفحه 
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مکتب جعفری دامنه علم و فرهنگ و به فاصله کمی از افتتاح مکتب باقری و بسط 

 دار بوجود آوردتوسعه یافت و نهضتی دامنه

 آداب تعلم

در تمام شئون اجتماع یک سلسله آداب و مراسمی هست که باید رعایت گردد تا به 

کمال مطلوب برسد و لذا در مکتب اسالم وظایفی و آدابی برای محصلین علم و طالبین 

 انددانش و بینش مقرر داشته

کند که به اصحاب خود بحاراالنوار عالمه مجلسی از امام محمدباقر )ع( روایت می در

فرمود اذا جلست الی عالم فکن علی ان تسمع احرص منک علی ان تقول و تعلم حسن 

 االستماع کما تعلم حسن القول و ال تقطع علی احد حدیثه

ا متوجه استاد خود فرمود چون در پیشگاه عالمی جلوس نمودی افکار و اندیشه خود ر

فرماید در شنیدن حریص می -کن و سخن او را بشنو و از علوم او بهره کامل برگیر 

بیانی را بیاموزی حسن استماع را بیاموز خواهی خوشباش نه در گفتن همانطور که می

و هیچ وقت در میان گفتار معلم سخن او را قطع مکن و این خود علمی است که باید 

مقابل عالم تواضع کنی و رشته سخن او را به خاطر بسپاری خود  آموخت اگر در

 عالمی متقی خواهی گردید

کند که قال )ع( ما من عبد یغدو السالم روایت میجابر از حضرت امام محمدباقر علیه

ای نیست که در طلب فی طلب العلم و یروح االخاض الرحمة خوضا فرمود هیچ بنده

 سعی کند مگر آنکه در رحمت الهی غرق نشودعلم صبحگاه تا شامگاه بذل 

و بدیهی است برای کسانی که پیوسته در طلب علم و کسب کمال برای کمال نفس 

کنند بهترین اجر آنها این است که از غوغای طاقت فرسای زندگی وقت صرف می

مند دهد بهرهمصونیت دارند و از انواع رحمت و نعمت حق که در سایه علم دست می

 شوند.
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کند که فرمود قال رسول اهلل )ص( العالم و المتعلم همین جابر از آن حضرت نقل می

 شریکان فی االجر للعالم اجران و للمتعلم اجر و ال خیر فی سوی ذلک

جو و استاد در اجر پیغمبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود عالم و متعلم دانش

س تعلیم گرفتن و یکی تعلیم دادن و برای شریکند برای عالم دو اجر است یکی به پا

ای آموز یک اجر است و دیگران را در این اجر و مقام و مرتبت بهرهمتعلم و دانش

 نیست

السالم روایت کرده که فرمود ان الذی محمد بن مسلم از حضرت امام محمدباقر علیه

علم و علموه اخوانکم تعلم العلم منکم له مثل اجر الذی یعلمه و له الفضل علیه تعلموا ال

 کما علمکم العلماء

 [۸۲]صفحه 

فرماید از شما اصحاب من هر کس به تعلم علم پردازد او اجر و مزد کسی را دارد می

تر است و بدین وسیله آموزد یعنی دو اجر لکن اجر معلم بر متعلم افزونکه علم می

فت ای یاران من علم اصحاب را بر فرا گرفتن علم و دانش تشویق و ترغیب فرمود و گ

را از حامالن علم و علماء و دانشمندان مسلم در علم فرا گیرید و چون فرا گرفتید به 

شکرانه آن به دیگران بیاموزید همانطور که دانایان و علما به شما آموختند منظور این 

نیا به نما ثادرس این بود که اوال علم را از عالم حقیقی بیاموزید نه از مدعی علم و عالم

شکرانه این نعمت به دیگران تعلیم کنید و منتشر نمائید و بسط دهید تا قومی فاضل و 

دانشمند باشید ثالثا علم را بدون تحریف و تغییر همانقسم که از استاد گرفتید به شاگرد 

یاد بدهید در آن تحریفی و تغییر ندهید چه بسا معنی و هدف اصلی در تغییر و تحریف 

 د و این خود خیانتی است جاهالنه و شاید کاف کما برای تعلیل باشد.رواز بین می

به علت آنکه مبادا نقص و فتوری در آن رخ دهد هر چه فرا گرفتید عینا نقل کنید و 

 ای دارید از خود پس از بیان استاد اظهار نمائیداگر نظریه

کتب رو به آداب طلب علم و دوست یابی و معارف پروری در جهان بشریت از این م
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کمال نهاد به نحوی که به سرعت باد و برق شرق و غرب عالم را گرفت و چندین 

دانشگاه بزرگ در مراکز علمی کشورهای آسیا و اروپا و افریقا تشکیل یافت و 

های بزرگ به وجود آمد و همین حس ادب علمی بود که محصلین را محترم کتابخانه

لمین و ادب عمومی را نسبت به اجتماع معمول و داشت و احترامات آنها را نسبت به مع

 محفوظ داشتند.

 دانائی توانائی است -علم حیات است 

 توانا بود هر که دانا بود

 ز دانش دل پیر برنا بود

السالم روایت کرده که در به نقل عالمه مجلسی از فضیل از حضرت امام محمدباقر علیه

لناس جمیعا فرمود: این آیه دو صورت دارد ذیل آیه کریمه و من احیاها فکانما احیی ا

یک تأویل ظاهری و یک تفسیر بزرگ و باطنی تفسیر ظاهرش این است که هر کس 

نفسی را نجات دهد از غرق شدن از سوختن از پرتگاه هالکت مانند کسی است که 

 یک جمعی را نجات داده و احیاء کرده باشد و تفسیر بزرگش این است.

ه هدایت و ارشاد علم و توحید از گمراهی نجات بخشد به او هر کس یک نفر را ب

 حیات

 [۸۳]صفحه 

جاودانی بخشیده است زیرا احیای حقیقی نفوس بشری به راه مستقیم آوردن و هدایت 

 و ارشاد به علم و دانش و بینش است آنگاه در پاسخ فضیل فرمود:

اجورهم و من علم  من علم باب هدی کان له اجر من عمل به و ال ینقص اولئک من

 باب ضالل کان وزر من عمل به و ال ینقص اولئک من اوزارهم

ای از دانش به برادران یعنی هر کس بابی از علم و هدایت به سوی مردم باز کند و کلمه

کند شرکت خواهد داشت در خود تعلیم نماید در اجر و مزد او که با علم عمل می
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هم نخواهد کاست و هر کس از ضاللت و  حالی که از اجر و مزد آن عالم عامل

گمراهی و شهوت و اغفال و اغوا چیزی به کسی یاد دهد در وزر و وبال او شریک 

گردد و بدون آنکه از وزر او خواهد شد و آن عالم عامل فاسق به وزر و نکبتی مبتال می

 کم شود راهنما و رهبر و دلیل و هادیش نیز از وزر نصیبی خواهد برد.

السالم روایت کرد که در ذیل همان آیه ن مسلم از ابوجعفر امام محمدباقر علیهمحمد ب

فرمود لم یقتلها او انجاها من غرق او حرق او اعظم من ذلک کله یخرجها من ضاللة 

 الی هدی

کسی که مردی را از غرق شدن یا سوختن یا بالیای دیگر نجات دهد او را از ضاللت 

ی زنده داشتن نفس او به علم و دانش است که یک فرد نجات بخشیده ولی احیای حقیق

 را از ضاللت به هدایت درآورد

گوید فرمود ال تخاصموا ابوبصیر که یکی دیگر از شاگردان آن حضرت است می

الناس فان الناس لو استطاعوا ان یحبونا الحبونا چون شیعیان با مخالفین آنها که امویین 

ا مردم به دشمنی قیام نکنید چه آنها اگر استطاعت کردند فرمود ببودند مخاصمه می

دوست باشند قهرا ما را دوست خواهند داشت. داشته باشند یعنی عالم باشند یا علم

 اندعالمه مجلسی و سپهر و دیگران در این بیان امام تأویالتی کرده

خن را اما نظر نگارنده این است که چون بحث روی مبانی اهمیت علم بود و امام این س

فرمود منظورش این است که مناظره و مناقشه و احتجاج برای دوستی نکنید بلکه برای 

پژوهی آنها دوستی و دانشتعلیم علم کنید که اگر مردم راغب علم باشند اگر حس علم

 باشد.بیدار شود ناچارند ما را دوست بدارند زیرا علوم اسالمی و فنون جهانی نزد ما می

اگر در شرق و غرب بگردید »فرماید یگر چنین مضمونی دارد که میو لذا در حدیث د

 علمی پیدا نخواهید کرد مگر آنکه از خاندان ائمه اطهار سرچشمه گرفته

 [۸4]صفحه 

الحدید هم همین حقیقت را اعتراف کرده که اگر ما هر علم و هر ابیو ابن« باشد
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اهیم دید که نزد امیرالمؤمنین فضیلتی را کاوش کنیم تا مبداء آن را بدست آوریم خو

السالم هم غیر از این سخنی ندارد نهایت علی بن ابیطالب بوده و امام محمدباقر علیه

چون غوغای زندگی فرصت نداد که امام متقیان علوم خود را ظاهر سازد تا فرصت 

 السالم رسید شروع به نشر علوم و معارف دین فرمود و شاهدبدست امام محمدباقر علیه

السالم جعفر علیهکند ابیاین حدیث حدیث دیگر است که عالمه مجلسی نقل می

 فرمود

ء اخذوه منا اهل السالم اما انه لیس عند احد من الناس حق و ال صواب اال شیقال علیه»

البیت و ال احد من الناس یقضی بحق و عدل و صواب اال مفتاح ذلک القضاء و بابه و 

السالم فاذا اشتبهت علیهم االمور کان الخطاء من قبلهم یطالب علیهاوله و سببه علی بن اب

 «اذا اخطأوا و الصواب من قبل علی بن ابیطالب صلوات اهلل علیه

فرمود آنچه حق و صواب سخن است این است که هر کس علمی و دانش آموخته از 

ند ما اهل بیت است و احدی از مردم نیست که قضاوت و حکومت به عدل و داد ک

السالم مگر آنکه مفتاح و کلید عدالت را از کلمات و تعلیمات علی بن ابیطالب علیه

اقتباس کرده باشد و هر کس به اشتباه افتد و خطا و لغزش نماید خطا از خودشان و 

 صواب از امیرالمؤمنین باشد.

 [.۳۵زیرا حق با علی و علی با حق بود ]

گرش زراره فرمود این که جدم امیرالمؤمنین السالم به شاگرد دیامام محمدباقر علیه

ء اال انبؤکم به فرمود بپرسید السالم فرمود سلونی عما شئتم و ال تسئلوتی عمن شیعلیه

دهم خواهید و هر چه پرسید جواب درست و کافی و شافی به شما میاز من چه می

 دالسالم فرموآنگاه زراره از منبع علم و دانش پرسید امام پنجم علیه

ء اال خرج من عند امیرالمؤمنین فلیذهب الناس فقال )ع( انه لیس احد عنده علم شی

 حیث شائوا فواهلل لیأتین االمر الی هیهنا و اشار بیده الی صدره

السالم فرمود هیچ کس به هیچ دانش نرسیده مگر از امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه
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د باالخره باید به این خانواده برگردد آموخته و هر کس هر کجا برای طلب علم برو

سینه من است « با دست اشاره کرد»زیرا علم را خدا به او داده و از او به ما رسیده و این 

 باشد.السالم میکه وارث دریای علم نامتناهی حضرت امیرالمؤمنین علیه

 [۸۵]صفحه 

ستان و والیت شکی نیست با توجه به اوضاع و احوال عصر طلوع اسالم و محیط عرب

کلیه مطلقه الهیه و نزول وحی به این خاندان غیر از این هم نباید باشد علوم و فنون 

السالم ها کلیدش دست امیرالمؤمنین علیهاسالمی به شهادت کتب موجوده در تمام رشته

است چنانچه فنون مختلفه علمی از قضاوتها و سئواالت مردم عصر از آن حضرت 

مقدار را که پرسیدند به اوالد خود آموخته تا آنها به مردم جهان  شود و هرمعلوم می

و لذا امام پنجم فرمود هر کس هر کجای دنیای طالب علمی باشد که  -تعلیم نمایند 

خیر دنیا و آخرت را بخواهد ناچار است به مکتب علوی مراجعه کند و هر کجا رفت 

 دآخراالمر به این خاندان سر تعظیم فرود خواهد آور

و باز مؤید این معنی روایت دیگر از همین امام به یکی دیگر از شاگردانش به نام محمد 

انه لیس عند احد من حق و ال صواب و لیس احد من الناس یقضی »فرماید بن مسلم می

بقضاء و یصیب فیه الحق اال مفتاحه علی فاذا تشعبت بهم االمور کان خطائه من قبلهم و 

 «ن ابیطالبالصواب من قبل علی ب

هر کس جویای حق و صوابی باشد ناگزیر است قضاوت کند به قضاوتی که 

امیرالمؤمنین )ع( فرمود تا درست و صائب باشد و اگر خطائی و لغزشی نمود خطا را او 

 کرده و درست و راست و صحیح از مبداء علم علی بن ابیطالب است

بخواهد ناچار است از علی بن باز به محمد بن مسلم فرمود اگر کسی علمی و دانشی 

ابیطالب اخذ کند و یا از ما که وارث علوم او هستیم اقتباس نماید اگر به حق و صواب 

چه علم  -حکم کرد رستگار است و اگر اشتباه کرد خطا از او و ثواب از ماست 

 نوریست آسمانی که بر قلوب ائمه دین تابیده است
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هلل فی قلب من یشاء یعنی هر کس طالب علم به همین جهت فرمود العلم نور یقذفه ا

افکند و این باشد و به در خانه اهل علم و باب مدینه علم برود نور علم به دلش پرتو می

من در این حدیث من فاعلی است که طالب علم باید بخواهد و برای طلب آن قیام کند 

 رمایدو کاوش نماید خداوند هم به داللت قرآن و حدیث او را راهنمائی ف

 لزوم اطاعت اهل بیت علیهم السالم

و با توجه به همین جهات فرمود انا اهل بیت من علم اهلل علمنا و من حکمه اخذنا و من 

 قول الصادق سمعنا فان تتبعونا تهتدوا

یعنی ما مردان آن خانواده هستیم که از علوم جلیله خاصه الهی عالم هستیم و از 

 ایم پس اگرایم و از قول پیغمبر صادق شنیدهتهپایان خدا فرا گرفحکمتهای بی

 [۸۶]صفحه 

شوید و تردیدی در اطاعت ما و هدایت گفتار ما را بشنوید و اطاعت کنید هدایت می

 خود نداشته باشید.

 علم صحیح

السالم فرمود شرقا و غربا لن تجدا علما کند که امام محمدباقر علیهابومریم روایت می

 صحیحا اال شیئا یخرج من عندنا اهل البیت

تر و با مأخذتر و تر و با مدرکیعنی در تمام اقطار عالم از شرق و غرب علمی صحیح

د یافت مگر از معتبرتر و کاملتر که شامل العنوان و کافل االرکان باشد نخواهی

سار علوم ما اهل بیت باشد و علوم ما اهل بیت به اقتضای زمان با حفظ مراتب چشمه

 معاش و معاد جهانیان تراوش کرده است.

 علم غذای روح است
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درباه علم و ارزش و ارج آن فرموده علم چون گوهر است اگرچه از دهن سگ و 

را به ادب و آداب شریعت بشوئید و از آلوده هم باشد بگیرید و استقبال کنید و بعد آن 

 مند گردید.آن بهره

السالم فرمود کلما لم یخرج من هذا البیت فهو باطل هر چه از امام محمدباقر علیه

آموزش و پرورش از خاندان رسالت و امامت بیرون نیامده باشد باطل است و مراد از 

باشد چه ادر شده است میآن علومی که از معادن و مخازن اهل بیت اطهار ظاهر و ص

علم غذای روح است و غذا را باید برای مریض طبیب تجویز کند و طبیب حاذق 

و باز  -روحانی غیر از آل محمد خاتم النبیین صلی اهلل علیه و آله و سلم کسی نیست 

زید شحام از آن امام نقل کرده که در تفسیر آیه شریفه فلینظر االنسان الی طعامه فرمود 

انسان به طعام خود بنگرد که چیست و از کجاست و مراد از طعام علم و دانش باید 

 است که نفوس آدمی طالب آن است.

گیرد از قال )ع( علمه الذی یاخذه ممن یأخذه فرمود طعام انسان علم اوست که فرا می

 گیرد و اگر استاد او با تقوی و دانش باشد غذای مناسب پاک و پاکیزه بهآن که فرا می

گردد عالمه مجلسی از این تقوی و ناپاک باشد بالی جان او میدهد و اگر بیاو می

امام روایت کرده که فرمود: علوم آب حیات است که خدای تعالی از آسمان نازل 

و آن آب حیات و سبب عمارت و آبادی دلهاست که ارواح بشری زنده و  -گرداند می

 گردد.جاودان می

قال المسیح )ع(  -جعفر فرمود کند که حضرت ابیالسالم روایت میزراره از امام علیه

معشر الحواریین لم یضرکم من متن القطران اذا اصابکم سراجه خذوا العلم ممن عنده و 

 السالم فرمود ای حواریین اگر علم و دانشال تنظروا الی عمله یعنی حضرت مسیح علیه

 [۸7]صفحه 

افکند تا بتوانید علم و دانش فرا گیرید ه زیان نمیفرا گیرید عفونت قطران شما را ب
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اگرچه در منافق باشد و او بد عمل باشد شما علمش را فرا گیرید و به کار بندید تا 

 رستگار گردید.

 علم از دیده شعراء

تر از علم و دانش نیست و هر ملتی که علم و در عالم آفرینش هیچ گوهری ارزنده

شته باشد و دانشمندان و علماء بیشتری بوجود آورد آن تر و بسیطتری دادانش عمیق

شعراء که در صف دوم انبیاء قرار  -باشد ملت راقی و بزرگوار و سید اقوام و ملل می

اند و جمع و اند از نظر خطابه و استحسان علم و دانش را مورد بحث قرار دادهگرفته

 :کنیماقتصاء آن محال است لذا به چند بیت آن اکتفا می

 السالم فرمودامیر مؤمنان علی علیه

 دانشمند زنده است اگر چه بمیرد

 و نادان مرده گرچه زنده باشد

 ال فضل اال الهل العلم انهم

 علی الهدی لمن استهدی ادالء

 و قیمة المرء ما قد کان یحسنه

 و الجاهلون الهل العلم اعداء

 نقم بعلم و ال نبغی له بدال

 احیاءفالناس موتی و اهل العلم 

 لیس الجمال باثواب تزینها

 ان الجمال جمال العلم و االدب

 همره عقل و یار جان علم است

 در دو گیتی حصار جان علم است

 میروی با دل تو همراه است
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 نشینی ز جانت آگاه استمی

 علم با عمل سودمند است

 دعوی مکن که برترم از دیگران به علم

 چون کبر کردی از همه نادان فروتری

 ز من بگوی عالم تفسیر گوی راا

 گر در عمل نکوشی نادان مفسری

 بار درخت علم ندانم بجز عمل

 بریبا علم اگر عمل نکنی شاخ بی

 علم آدمیت است و جوانمردی و ادب

 ورنه ددی به صورت انسان مصوری

 از صد یکی به جای نیاورده شرط علم

 وزحب جاه در طلب علم دیگری

 اندائی رسیدهمردان به سعی و رنج به ج

 هنر کجا رسی از نفس پروریتو بی

 رود به همه حال جهد کنعمری که می

 تا در رضای ایزد بیچون بسر بری

 )سعدی(

 [۸۸]صفحه 

 علم

 قال )ع( اطلبوا العلم تعرفوا به و اعملوا به تکونوا من اهله

 نمائید دانش طلب تا بدان

 شما را شناسند خلق جهان

 صوف شدبه دانش هر آن کس که مو
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 بر خلق با قدر معروف شد

 نمائید از صدق هر آن عمل

 خللکه باشید از اهل آن بی

 صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه

 بشکست عهد صحبت اهل طریق را

 گفتم میان عالم و جاهل چه فرق بود

 تا اختیار کردی از آن این فریق را

 برد ز موجگفت آن گلیم خویش بدر می

 گیرد غریق راکند که بوین جهد می

 شرافت

 قال )ع( اکتسبوالعلم یکسبکم الجاه

 گرت هست بر سر تمنای جاه

 گاهنما دانش خویش را تکیه

 بزرگی است آری به فضل و هنر

 خوش آن کس به دانش شود مفتخر

 به علم آنچه خواهی تو اندر بود

 به هر خیر و هر نیک رهبر بود

 به علم است اندر جهان برتری

 افتن سروریبه دانش توان ی

 چو تو را دانشی پدید آید

 پیش تو سر فرو برند احرار

 ادب آموز هر چه خواهی باش

 که ادب از نسب به است ای یار
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 دانش طلب و بزرگی آموز

 تا به نگرند روزت از روز

 نه محقق بود نه دانشمند

 چهارپائی بر او کتابی چند

 آن تهی مغز را چه علم و خبر

 فترکه بر او هیزم است یا د

 شرف به ادبست نه به نسب

 فاضلی در نهایت معنی

 ی دعویداشت با خواجه زاده

 گفت این علم بهتر است و ادب

 گفت آن اصل بهتر است و نسب

 ماجراشان بدان کشید از قهر

 که مسافر شوند هر دو ز شهر

 تا از آن راهشان چه پیش آید

 که نکوتر به شهر خویش آید؟

 عالم پر خرد پس از یک ماه

 به یکی مملکت رسید از راه

 رفت و در شهر علم خویش نمود

 کس به علمش در آن دیار نبود

 [۸۹]صفحه 

 تا بدان غایتش برآمد نام

 کامدش میر و پادشه بسالم

 بود روزی میان شهر سوار
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 در رکابش پیاده اهل دیار

 دید مرد اصیل را عریان

 کسی گریاناز غریبی و بی

 رمفاضلش خواند و جامه داد و د

 گفتش از روی مردمی و کرم

 فضل باید برای آوازه

 اصل ناید برون ز دروازه

 ترفخر مردم به دانش اولی

 که بود مفتخر به اصل و به زر

 )کلمات علیه مکتبی(

 علم قال )ع( اسئل تعلم بپرس تا بدانی

 نما مسئلت تا بدانی همی

 که زود شد قوی دانش آدمی

 گرت دانش و معرفت آرزوست

 تو را مسئلت دأب و خوستز دانا 

 بپرس از بزرگان که ذل سئوال

 کشد مر تو را سوی اوج کمال

 همره عقل و یار جان علم است

 در دو گیتی حصار جان علم است

 روی با دل تو همراه استمی

 نشینی ز جانت آگاه استمی

 کس نهانش به خاک نتواند

 تند بادش هالک نتواند
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 نه به میل زمان خراب شود

 میل زمین در آب شودنه به 

 راز چرخ فلک بدان دوری

 همه از علم یافت مشهوری

 این همه کار و حرفت و پیشه

 نه هم از دانش است و اندیشه

 علم کشتی کند بر آب روان

 وانکه کشتی کند به علم توان

 چو تو با علم آشنا گشتی

 کشتیبگذری ز آب نیز بی

 دل چو گردد به علم بیننده

 ندهراه جوید به آفرین

 از جام جم اوحدی

 عملعلم بی

 قال )ع( اوضع العلم ما وقف علی اللسان و ارفعه ما ظهر فی الجوارح و االرکان

 بود پست در رتبه علمی گران

 اثر نیست ظاهر به جز در زبان

 ورش شد به ارکان دانا ظهور

 رفیع است و زان دل بود پر ز نور

 [۹0]صفحه 

 کسی را به گیتی توانائی است

 ردار بر وفق دانائی استکه ک

 درختی که او را نباشد ثمر
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 تو خواهش حجر خوان خواهش شجر

 به گفتار کردار باشد ضرور

 عمل هست دورزحق عالم بی

 عمل نیکو

 عمر به خشنودی دلها گذار

 تا ز تو خشنود شود کردگار

 گرم شو از قهر و ز کین سرد باش

 چو مه و خورشید جوانمرد باش

 ماندهیدردشناسی کن و در

 تات رسانند به فرماندهی

 هر که به نیکی عمل آغاز کرد

 نیکی او روی بدو باز کرد

 نظامی

 علم و تشبیه آن

 چیز تشبیه فرموده ۲۵خداوند در قرآن حکماء و عرفا را به 

 -۱0عنبر  -۹مشک  -۸در  -7یاقوت  -۶جواهر  -۵نقره  -4طال  -۳خاک  -۲آب  -۱

آتش  -۱7جبل  -۱۶معراج  -۱۵براق  -۱4فلک  -۱۳شقایق  -۱۲زنجبیل  -۱۱کافور 

 بهشت. -۲۵بحر  -۲4نجوم  -۲۳قمر  -۲۲شمس  -۲۱ترمس  -۲0اس  -۱۹باد  -۱۸

تشبیه به آب برای آن است که آب منشاء هر چیز است و زندگانی هر چیز به آب  -۱

 است زندگانی هر چیز هم به معرفت است.

آید و منشاء زندگی موجودات رون میخاک برای آن است که هر نباتی از آن بی -۲

 گردد.می
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 زنند و موجب ارتباط و احتیاج افراد است.نقره برای آنکه از آن سکه می -طال  -۳- 4

 گیرد.جواهر برای آن است که علم چون جواهر در دل نیکبختان جا می -۵

 آزار است.بخش بیحرارتی است عارف نیز روشنییاقوت مانند آتش بی -۶

 گردند.مند میدر و مشک برای آن است که همه از بوی خوش آن بهره -۸ - 7

 پرورد.آمیزد و عقل را میعنبر دماغ را نشاط می -۹

 کند.کافور برای آن است که دل مؤمنین و عارفین را از معصیت سرد می -۱0

بخش اجتماع بخش زمین هستند چنانچه عارف زینتزنجبیل و شقایق زینت -۱۲ - ۱۱

 است.

 [۹۱]صفحه 

توحید اخالص یقین  -کند معرفت نیز مانند نور دین کشتی در دریاها سیر می -۱۳

 کند.عبادات و غیره سیر می -شکر  -توکل و رضا و تسلیم ذکر 

براق وسیله رسانیدن طالب به مطلوب است معرفت نیز هر طالب را به مطلوب  -۱4

 رساند.می

 کند.واز میمعراج برای آن است که در هوا پر -۱۵

 کوه برای آن است که میخ کره زمین و اسباب ثقل و نگاهداری آن است. -۱۶

سوزاند هر چه مخالف سوزاند هر چیز را معرفت نیز میآتش برای آن است که می -۱7

 با حق باشد.

 دهد.وزد به نفوس و در هوا انتقال میباد برای آن که می -۱۸

ابستان ندارد و همیشه بهار است علم نیز چنین اس برگ سبز است که زمستان و ت -۱۹

 است.

 ترمس که همیشه در روی زمین است عارف نیز همیشه در سجود و رکوع است. -۲0

باشد و اوقات را آفتاب و ماه برای آن است که هادی مسافرین می -۲۳ - ۲۲ - ۲۱

 نماید.کند و جهات را مینماید. معرفت نیز وقت را معین میمی
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برد و شود هر چیز را در خود فرو میا برای آن است که هیچ وقت نجس نمیدری -۲4

 نماید.کند و پاک میتحلیل می

بهشت که همیشه باقی و برقرار است عارف و عالم نیز همیشه زنده و برقرار است  -۲۵

[۳۶.] 

 علم دین

 علم و فضلی که به چهل سال دلم جمع آورد

 )حافظ( ترسم آن نرگس فتانه به یک جا ببرد

ای راجع به علم و دین که یک حقیقتی هستند غیرقابل انفکاک در اوراق جداگانه

 نویسیم.ایم و این جا فقط درباره علم دین میمفصل بحث کرده

اصل علم حصول و ادراک حقایق است و با کشف وجود اشیاء برای نفس تا آنجا که 

مانی که در مکتب ربوبی ای است آستکامل نفس حاصل شود و دین منهاج و شریعه

برای تربیت و تکامل نفس بشری به ودیعه سپرده شده و با سرمشق گرفتن از این راه 

شود. دین چنانچه طرق دیگر بشری که زائیده و پدیده افکار کوتاه است تمیز داده می

 به شرایط مقتضی آن عمل

 [۹۲]صفحه 

 خواهد بود.گردد ضامن سعادت و موفقیت گرویدگان و مؤمنین به دین 

در قرآن هم این حقیقت را که دین ضامن سعادت است تصریح فرموده آنجا که 

 فرماید.می

 «استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم»

دین راهنمای زندگی است و زندگی مفهوم احساسات و ادراکات نفسانی در 

 اجتماعات بشری است.

یا به عبارات  -عمل  -اخالق  -فکر  -برای سعادت زندگی سه چیز اثر عمیق دارد 
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 گفتار نیک -پندار نیک  -گفتند کردار نیک دیگر که ایرانیان قدیم می

بنابراین متدین کسی را گویند که بر این منهج و راه سیر کند و ایمان آورد و اعتقاد به 

 مبداء و معاد داشته باشد و عمل نیک انجام دهد.

و در هر سه قسمت ضامن سعادت و کفیل  -د شوعلم دین منشعب به سه قسمت می

 باشد.خوشبختی و آسایش خاطر آدمیان می

شود و در آن از عقاید که به اصول دین یا اصول عقاید و علم کالم نامیده می -اول 

گویند و این اصل مانند افعال و عبادات سخن می -صفات  -فکر صحیح و توحید ذات 

اج فکر انسان عامل مؤثری برای سعادت و نیکبختی طب برای معالجه فکر و اعتدال مز

 است.

علم فقه است که از احکام شرایع و حقوق و معامالت و عبادات و مناسبات  -دوم 

مکاسب و امر به معروف و نهی از منکر و روزه و حج و غیره  -اجتماعی مانند نکاح 

 [.۳7راند ]سخن می

عتدال مزاج نفسانی و تقویت سوم علم اخالق است که طب روحانی است برای ا

آزادی و غیره است تا آنجا که مزاج نفس معتدل  -راستی  -صفا  -ملکات صدق 

فضیلت عمل به تکامل  -گردد و مزاج اجتماع با تدبیر سیاست مدنی به وسیله عقیده 

 حقیقی خود برسد.

 مراجع علم دین )منابع علم دین(

 اشاره

لمای آن فن با آن منابع و مدارک و مراجع برای هر علم مدارکی است که استناد ع

 -دهد. در علم نحو است و آن مواد اولیه علم است که سازمان آن را تشکیل می

 در علم -در طب تجربه عملی است  -استعمال فصحای عرب است 

 [۹۳]صفحه 
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طبیعی تجزیه و تحلیل و ترکیب مواد است در علم دین نیز چهار منبع اصول و فروع 

دهد که هر یک از آن فاقد باشد رکنی از این فاقد است و این را تشکیل میعلم دین 

 چهار عبارت است از:

 اجماع -4عقل  -۳سنت  -۲کتاب  -۱

بازگشت سوم و چهارم هم به کتاب و سنت است و لذا منابع اسالم از کتاب و سنت 

 آید:بدست می

 کتاب یا وحی

ی از عالم غیب الغیوب بر قلب حضرت مراد از کتاب قرآن مجید است که به وسیله وح

ای است از خالق برای مخلوق و آن امر حجت قطعی و خاتم النبیین وارد شده و اعالمیه

منبع اصلی برای نیل به کمال حقیقت است و در اثبات وحی و طریق نزول آن و 

شناختن مهبط وحی و منزل آن که شخصیت رسالت است باید به کتاب زندگانی 

 م مراجعه فرمایند )سیر تاریخی قرآن(.پیشوای اسال

 سنت

سنت عمل پیغمبر اسالم است بنابر آنچه قرآن تصریح فرموده است ما آتاکم الرسول 

 فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا

عمل و سنت پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم حجت قطعی عمل مکتب ربوبی 

 باشد.پروردگار است که ضامن سعادت حیات می

 «ما وافق کتاب اهلل فخذوه و ما خالفه فاترکوه»و قال )ص( 

 عقل
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خرد و عقل حجتی است مخفی که در فطرت انسان به ودیعت باز سپرده شده و در اثر 

اند هر که را عقل دادی چه ندادی و هر که را عقل ندادی چه آن بس که عرفا گفته

 دادی؟.

توان حقایق امور را ت است و با عقل میعقل مرشد و راهنما و هادی انسان در راه سعاد

دریافت و مجاز را از حقیقت جدا ساخت و قرآن نیز این درس را برای مزایای عقلی 

 «فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»فرماید. داده آنجا که می

هی  ان هلل حجتین حجة ظاهره و هی االنبیاء و حجة باطنه و»و قال موسی بن جعفر )ع( 

 «العقول

 -تجارب  -تواتر  -بدیهیات اولیه  -طبیعیات  -توان فطریات با عقل است که می

[ و درباره عقل جداگانه در این کتاب ۳۸وجدانیات و ضمایر و غیره را دریافت ]

 کنمصحبت می

 [۹4]صفحه 

 اجماع

و سلم تا هر اجماع یعنی اتفاق مسلمین بر امر شرعی از زمان پیغمبر صلی اهلل علیه و آله 

 فرمایدعصر باشد که در حدیث می

 «ال تجتمع امتی علی خطاء»قال )ص( 

 روزه و حج و غیره اتفاق و اجماع دارند. -بینیم همه امت بر نماز چنانچه می

 آموزد.پس ارکان منابع دین راه توفیق و سعادت را به آدمی می

ود فرمود هر کس فتوی بدهد به و پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم در مکتب تربیتی خ

غیر علم از روی رای خود لعنت خدا و مالئکه بر اوست من افتی الناس بغیر علم لعنته 

 مالئکة السموات و االرض.

فرماید من فسر القرآن برأیه کبت وجهه علی النار کسی که قرآن و در حدیث دیگر می
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تاد که مراد این است خودرأی را تفسیر به رای خود کند از رو بر آتش جهنم خواهد اف

 و خودنظری در مکتب دین نیست.

و فتوی و رأی به نظر « ادری بما فی البیت»باید قرآن به تفسیر اهل بیت روایت شود که 

و فکر شخصی که اکثر قاصر است مردود و حرام است بلکه باید روی موازین علمی و 

 ق رای و فتوی داد.با دانش و بینش و اطالع و استنباط و اجتهاد و تحقی

 علم مفید

 علم گر بر دل زند یاری شود

 علم گر بر تن زند ماری شود

 تیغ دادن بر کف زنگی مست

 به که افتد علم ناکس را بدست

 علم کز تو ترا نه بستاند

 جهل از آن علم به بود بسیار

 علم با کار سودمند بود

 بند بودعلم بیکار پای

 حلم باید نخست پس علمت

 علم خوانده با حلمت برخور از

 حلم خاک کوی بودعلم بی

 علم با حلم خال روی بود

 علم سوی در اله برد

 نه سوی مال و نفس و جاه برد

 جاهل از علم جاه جوید و سود

 مرد آجل به عاجل آرد رود
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 علم کز بهر راغ و باغ بود

 همچو مردد را چراغ بود

 علم گر بهر جسمت آموزی

 حاصلش رنج دان و بدروزی

 انکه جان آفرین چو جان نبودز

 [.۳۹علم خوان همچو علم دان نبود ]

 [۹۵]صفحه 

 نز پی کار داشت علم ابلیس

 داشت بهر تکبر و تلبیس

 قدر دین تو دیر به داند

 که دهد عشوه دینت بستاند

 تو ز ابلیس کمتری ای خر

 زانکه تو دین فروش و او دین خر

 آن کسی از خدای برنخورد

 ی شمردکه حدیث و حدث یک

 علم در مزبله فرو ناید

 که قدم با حدث نکو ناید

 فرق بین علم و عقل فرق بین علم و عرفان فرق بین درایت و حکمت

باید دانست که علم ادراک چیزی است بر حسب حقیقت آن چیز و این ادراک دو 

قسم است یا به حصول صور معلومات در نفس است مثال درخت را بیند و در نفس 

که سبب ایجاد میوه است و علم به خصوصیات یک درخت از ریشه و ساقه  تصور کند

و شاخ و برگ و میوه و طرز تغذیه و تحوالت و تطورات مزاج نباتی و آفات آن و تأثیر 
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 چوب و میوه آن پیدا کند.

قسم دوم حکم نفس بر چیزی بوجود آن چیز است خواه در نفی یا اثبات مانند حکم به 

قت در حرکت است و چه موقع در سکون و آدمی چه موقع در طی اینکه طیاره چه و

مراحل کمال است و چه وقت در سراشیبی انحطاط است قسم اول را در دین شریعت 

نماید و به آدمی درسی از خوب و بد و خواص گویند که علم و ادراک اشیاء را می

ا در شرع هم دهد و حکماء همان را عقل گویند و لذافکار و اعمال و کردار می

 احکامش منطبق با عقل است.

قسم دوم را علم خوانند که اقسام آن را بیان کردیم پس فرق عقل و علم این شد که 

ادراک اگر روی قواعدی است علم است و اگر حکم روی قواعد است عقل است و 

 قیاس عقل و علم بر سه وجه است:

 عقول اطفال. اول عقل بدون علم که عقل غریزی است مانند ادراک و

 اند ارزشی ندارد.دوم علم بدون عقل و آن دانش است که اکثر دیوانگان کسب کرده

عقل و علم که با هم وحدتی پیدا کنند و آن را عقل مستفاد گویند و گاهی از  -سوم

اند که درک با حکم عقلی توأم شده معرفت کامل به آن علم به معرفت تعبیر کرده

 آن حاصل شده است.چیزی با تمام خصوصیات 

به عبارت دیگر علم درک بسیط است و عقل علم قویست و یا عقل موضوع علم بسیط 

 است

 [۹۶]صفحه 

شود از مبادرت در کاری که اند که مانع صاحبش میو عقل را بدین جهت عقل گفته

 ء است.اند برای آنکه عالمت شیخالف نظام امور است و علم گفته

کند ولی و معرفت این است که معرفت درک آثار وجودی میاما فرق بین علم بسیط 

کند از این جهت درباره حق کند و علم درک ذات وجود میدرک ذات وجود نمی

گویند فالنی معرفتش به خدا بیشتر است اما تعالی که غیر قابل درک است می
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مقدس  شناسد نه ذاتگویند علمش به خدا بیشتر است زیرا آثار وجود حق را مینمی

شود که علم به ذات درخت داریم و معرفت بسیار می -او را بر خالف علم به درخت 

به آثار و خواص آن نداریم اما فرق درایت و حکمت این است که درایت درک 

معرفت است و حکمت درک حقیقت است چنانچه در عرف گویند فالنی را دیدم 

وجودی او را شناخته باشد در حالی که  یعنی فهم بوجود او پیدا کردم اما نه آنکه آثار

 [.40تعریف حکمت علم به حقیقت وجود است ]

 فضیلت تعلیم و تعلم

اند و آموزگاران مکتب اسالم کسب دانش و بینش را بر هر کار برتری و فضیلت داده

چون علم افضل هر چیز است طلب آن نیز افضل هر کار است زیرا تکامل دین و دنیا و 

آخرت به علم است و نظام دین نظام دنیا و نظام آخرت است که فان الدنیا مزرعة 

 االخرة

 گویدنظامی می

 ادت دانش آموزاگر خواهی سع

 شوی تا بر مراد خویش فیروز

 هوای عیش و نوش از سر بدر کن

 به سن کودکی کسب هنر کن

 گر آموزی هنر اندر جوانی

 کجا در وقت پیری کور مانی

 نیابد هیچ کس عمر دوباره

 به دانش کوش کزوی نیست چاره

 چو کسب علم کردی در عمل کوش

 نوشعمل زهری است بیکه علم بی
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 وشی و خوشخواری مکن رویبه خوش پ

 به تحصیل کمال نفس کن روی

طالب علم باید وقتی فارغ ننشیند تا کسب کمال کند و از تکرار و مطالعه بسیار خسته و 

 فرسوده نشود که علم در تکرار مطالعه و سخن است.

 [۹7]صفحه 

 و من طلب العلی سهر اللیالی

 بقذر الکد تکتسب المعالی

 و خواجه حافظ گوید:

 گنج سعادت که خدا داد به حافظ هر

 از یمن دعای شب و ورد سحری بود

و باید خود را حاضر کرد و مهیای کسب فیض نموده کسالت و تعلل از درک و تتبع 

 آورد.محرومیت می

 لو کان نورالعلم یدرک بالمنی

 ما کان فی البریة جاهل

 اجهد و ال تکسل و ال تک غافال

 فندامة الدنیا لمن یتکاسل

 السالم من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک اهلل به طریقا الی الجنهال علیهو ق

 کندکسی را که راهی پیش گیرد برای طلب علم خداوند راه بهشت را به او رهبری می

 السالم ان المالئکة تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یصنعو قال علیه

 کنند.گسترند و بدان مباهات میفرشتگان حق بالهای خود را زیر پای طالب علم می

فرماید کسی که بابی از ابواب علم را بگشاید بهتر است از آنکه در حدیث دیگر می

 صد رکعت نماز بگزارد.

علم خزائنی دارد که مفتاح و کلید آن سئوال  -یک باب علم بهتر از همه دنیاست  -
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 است از اهل ذکر )قرآن(.

گرداند و بین انبیاء خداوند او را زنده میهر کس در حین تحصیل علم بمیرد  -

 دهد.ای به او میدرجه

در فضیلت تعلیم آیات بیشتری هست و این کار از وظایف انبیاء بوده چنانچه در 

مبعوث کردیم از خود شما کسی را که علم و  -فرماید تعریف وظایف پیغمبران می

 حکمت و تربیت و تزکیت بیاموزد.

 اهلل میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس و ال تکتمونه قوله تعالی و اذ اخذ

از پیغمبران تعهد و پیمان گرفته شد که چون کتاب آسمانی به آنها داده شود برای مردم 

 بیان کنند و کتمان ننمایند و یعلمهم الکتاب و الحکمه

ب سبعین نبیا فرماید من تعلم بابا من العلم لیعلم الناس اعطی ثواو در حدیث نبوی می

گشاید به منظور آن که به مردم بیاموزد خداوند صدیقا هر کس بابی از علم بر خود می

 فرماید و این بزرگترین فضیلت برای آموزگارانثواب هفتاد پیغمبر صدیق به او عطا می

 [۹۸]صفحه 

 و معلمین اسالمی است

 تر بود پاس آموزگارفزون

 ای گوشدارز پاس پدر نکته

 سمانت زمین آوردپدر ز آ

 معلم سوی آسمانت برد )صفوت(

فرماید ال حسد اال فی اثنین رجل اتاه اهلل الحکمة فهو یقضی بها و یعلمها در حدیثی می

 الناس و رجل اتاه اهلل ما ال فهو ینفق منه سرا و جهرا

دو مرد قابل حسد بردن هستند اول آن کس که علم و حکمت بیاموزد به مردم و دیگر 

مال خود را در خفا و آشکارا انفاق کند صدها حدیث و خبر در فضیلت تعلیم و آنکه 

دهد و ثابت تعلم در کتب اخبار است که درجات متعلم و معلم را در اسالم نشان می
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کند که هیچ ملتی در اسالم و هیچ دینی از ادیان بشریت به اندازه اسالم و مسلمین به می

 اندادهدعلم و دانش عظمت و اهمیت نمی

شمارد علم کهنه و نو داند و علم را قدیم و جدید نمیمسلمان علم را از دین جدا نمی

ندارد همه علم است و همه برای رشد بشریت است و رشد بشر برای رشد عقلی اوست 

 و لذا علم از دین و دنیا از آخرت به حد خود و شرایط معلوم غیرقابل انفکاک است.

لمی را انتخاب کرد تا به دین و دنیا سودی بیشتر رساند و چه در اینکه باید چگونه ع

مند گردید و چه علومی باید همه طبقات معلمی برگزید تا از خرمن فضایل آن بهره

هائی را فقط متخصصین فن بیاموزند و از چه رشته علومی همه مردم بدانند و چه رشته

ها مطالبی است که باید با مایند اینباید احترام کنند و از عمل چه علومی باید احتراز ن

وضع و محادات محیط و جامعه و آب و خاک و زمان و مکان تطبیق داد و اقدام کرد 

در هر حال علم دین از علوم واجب عینی است و عمل به علوم موسیقی و طرب و 

آالت و غیره از محرمات مکتب اسالم است زیرا سد راه تکامل و ترقی انسانیت 

 گردد.می

تواند انفکاک یابد در حکمای اسالم برای اثبات اینکه علم از دین جدا نیست و نمی

اند ای از علم دین دانستهفضیلت تعلیم و تعلم کلیه علوم بشری را تقسیم کرده و شاخه

خواهد و وسایل زندگی علم زیرا دین از راه دنیا باید به کمال برسد و اینها وسایل می

ای از باشد و رشتهه سبب مقدمه افضلیت موضوع دین افضل میالزم دارد و آن علم ب

 علوم بشری برای تکامل خواهد شد بدین ترتیب.

کند از سه قسم گویند آنچه که بشر بدان احتیاج دارد و زندگی بشریت را تأمین میمی

 خارج نیست:

 ستگردد و این اصول چهار اقسم اول اصولی است که نظام عالم بدون آن منظم نمی

 [۹۹]صفحه 

 زراعت برای غذا و مطعم یعنی تولید مواد غذائی -۱
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 حیاکت برای ملبس تولید و توسعه مواد لباس و پوشش -۲

 بنا و ساختمان برای مسکن که عمران و آبادانی جهان است -۳

 سیاست برای تألیف قلوب و نظم اجتماع و تعاون در اسباب معاش -4

باید برای آن از فعالیت باز نایستاد و کلیه  و این هر چهار اصول زندگی است که

 ترقیات بشری از این چهار نوع خارج نیست و حایز همین اهمیت است.

نویسند تحدید علم ممکن است ولی تعریف آن مشکل است و این فالسفه اسالم می

شود و فصل با خاصه و نه از دشواری نه برای آن است که جنس و عرض عام مشتبه می

شود و نه برای تعریف حقیقی و تعریف رسمی و ه اخالل به ذاتی کرده میجهت اینک

جهات دیگر بلکه برای این است که علم از ذاتیات و مجردات است و خواص آن از 

حد خارج است و لذا تعریف آن مشکل است زیرا علم صفت نفس است و در ذات 

کرد و تعریف نمود توان محدود واجب عین ذات است و در انسان چون نفس را نمی

 [.4۱لذا دشوار است ]

گردد و لذا علم را به معنی صنعت برده و و علم در تقسیم به نسبت موصوف منقسم می

اند و ریشه هر علوم حکمت است که از جهت فن طبابت و فالحت و غیره تقسیم کرده

حکمت علمی و حکمت عملی اولی  -گردد به طور کلی به مدد حکمت تقسیم می

ه دومی است و دومی منظور ما در این کتاب است که نفس بدین جهت به کمال مقدم

 [.4۲مطلوب خود برسد ]

 ابداع نتیجه علم است

در اصول کافی از سدیر صیرفی مأثور است که گفت از حمران بن اعین شنیدم که از 

 جعفر امام محمدباقر )ع( روایت کرده که در ذیل آیه شریفه بدیع السمواتحضرت ابی

و االرض فرمود ان اهلل عزوجل ابتدع االشیاء کلها بعلمه علی غیر مثال کان قبله فابتدع 

السموات و االرضین و لم یکن قبلهن سموات و ال ارضون اما تسمع لقوله تعالی و کان 
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 عرشه علی الماء

ها و زمین را به علم خود ابداع فرمود و آفرید بدون آنکه فرمود خداوند عالم آسمان

ها و نقشه و شبیه و نظیر قبلی داشته باشد آن وقت که به قدرت و علم خود آسمان طرح

ها را خلق کرد قبل از او آسمانها و زمینهائی نبود که از روی آن چنین ابداعی را و زمین

 بنماید بلکه

 [۱00]صفحه 

قه از بر مشیت و اراده و علم خود ابداع نموده و ابداع نتیجه علم است که بدون هیچ ساب

کتم عدم به عرصه وجود آورد و فرمود مگر نشنیدی که در قرآن فرمود و عرش او بر 

آب بوده یعنی آن وقت آسمان و زمین نبوده و خالق عالمیان از روی علم و دانش 

السالم در پاسخ حمران که از آیه عالم خویش ابداع و ایجاد فرموده است. امام علیه

ا فرمود خداوند عالم به علم غیب است یعنی هیچ الغیب فال یظهر علی غیبه احد

 ای از علم حق مکتوم و پنهان نیست.موجودی و هیچ ذره

سازد مگر کسانی که از او راضی فرمود علم او علم غیب است و بر هیچ کس ظاهر نمی

 -باشد و فرستادگان او که محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم در رأس فرستادگان اوست 

خویشتن پیغمبرانش را آموخته است و باز از همین امام درباره علم الهی در و از علم 

ذیل آیه ان اهلل عنده علم الساعه و ینزل الغیث و یعلم ماذا تکسب غدا و یعلم ما فی 

 االرحام

فرمود از علوم مخصوص خود به ما خاندان رسالت تعلیم فرموده است و آن پنج علمی 

آنگاه فرمود لوال انا نزداد  -ا به آل محمد آموخته است داند استثنائکه جز خدا نمی

شود و دائما از افاضات النفذنا یعنی اگر علمی به علم نیفزاید علم ما فانی و کم نمی

 گردیم.اشراقیه الهیه مستفیض می

 قبض و بسط علم
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السالم راجع به علم و قبض و بسط آن پرسید قال مردی از اهل فارس از امام علیه

عفر )ع( یبسط لنا العلم فنعلم و یقبض عنا فال نعلم و قال سر اهلل عزوجل اسره الی ابوج

جبرئیل )ع( و اسره جبرئیل الی محمد )ص( و اسره محمد الی من شاءاهلل فرمود علم از 

خداوند عالم  -گردد و از ما مقبوض می -یابد شود و از خاندان ما نشر میما منبسط می

السالم به به طور پوشیده و اجمال به جبرئیل سپرد و جبرئیل علیهعلم خود که سر اوست 

حضرت رسول خدا به ودیعت سپرد و حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم به آن 

و علوم و اسرار حق در نزد امام است و امام  -کس که خدای معین فرماید باز نمود 

اقتضای روز و استعداد مردم هر  السالم بر حسب مقتضیات زمان و مکان و شرایط وعلیه

کردند و به همین جهت مقدار که الزم بود از علوم و اسرار الهی ابراز و اظهار می

ریاست مطلقه روحانی زیر سایه اعلمیت و افقهیت مطلقه مشروطه و مربوطه است و تا 

گردد و تا به اعلی درجه کمال و اقصی عالم مطلق نباشد رئیس مطلق انتخاب نمی

 تب تکمیل نائل نباشند پیشوای مطلق و امام برحق نخواهند بود.مرا

 آنها حامل -شود یابد و از آنها قبض و اخذ میبنابراین علم از طرف اهل بیت بسط می

 [۱0۱]صفحه 

آنها قرآن  -باشند اند آنها مخزن علم اهلل بوده و مفسر و مبین قرآن میعلم الهی بوده

 گویا و کتاب ناطق هستند.

علم آنها علم الهی و دانش  -و حمله شریعت بودند  -معادن حکمت  -ها خزان علم آن

اند آنها آسمانی است آنها از مرکز نور علم قبض و اخذ نموده و به عالم خلق بسط داده

باید علم را از منبع اصلی برداشت تا کسر و اضافه و نقصان و فزونی نداشته باشد باید از 

ه الهیه کسب علم و دانش کرد و آن هم جز در راه تهذیب سرچشمه افاضات اشراقی

دهد و لذا فرمودند العلم نور یقذفه اهلل فی قلب من نفس این افاضه اشراقیه دست نمی

کند و به نظر یشاء علم حقیقی نوری است که خداوند به دل هر کس بخواهد افاضه می
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باید برای اخذ علم قیام کند نگارنده من در این عبارت من فاعلی است یعنی طالب علم 

 و خود را مهیای فرا گرفتن علم نماید تا خداوند هم به آنها علم و دانش افاضه فرماید.

 ثواب علم عالم و متعلم

 کند که فرمودالسالم روایت میجعفر علیهجابر از حضرت ابی

ل ذی قال رسول اهلل )ص( ان معلم الخیر یستغفر له دواب االرض و حیتان البحر و ک

روح فی الهواء و جمیع اهل السماء و االرض و ان العالم و المتعلم فی االجر سواء یأتیان 

 یوم القیمه کفر سی دهان یزدحمان

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود آن کس که آموزگار خیر و نیکوئی باشد 

کنین زمین و تمامت جنبندگان روی زمین و ماهیان دریا و پرندگان هوا و جمله سا

 کنند.آسمان برای او طلب مغفرت و آمرزش می

فرمود آموزنده و آموخته در اجر و مزد مساوی هستند و در روز قیامت و برداشتن 

پرچم فضیلت و سعادت و اجر و ثواب با هم همعنان هستند که مانند دو دوست در 

بالنسبه به نادانان  معلم -مسابقه در حرکتند تا کدام یک بیشتر به خدمت ادامه دهند 

عالم است و او با هر کس که از او عالم شود و کسب فضیلت کند در اجر شرکت 

 دارند

السالم مروی است فرمود جعفر علیهکند که از حضرت ابیروایت می« ابوحمزه ثمالی»

مند دانشمندی که از علمش بهره« عالم ینتفع بعلمه افضل من عبادة سبعین الف عابد»

سود برند از عبادت هفتاد هزار عابد افضل است و نکته این حقیقت این است گردند و 

برد ولی عالم به متعلم و سایر مردم فیض که عابد در عبادت خودش به تنهائی سود می

دهد و آنها رساند و مردم را از ظلمتکده جهل و کوری نجات میبخشد و فایده میمی

 د بدونبررا به مقام ارتقا و اعتال باال می

 [۱0۲]صفحه 
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تردید علم با حیوة و قدرت نسبت مستقیم دارد عالم زنده و قادر و تواناست دانشمند 

السالم فرمود الناس موتی و اهل العلم احیاء مردم مرده امیرالمؤمنین علیه -نخواهد مرد 

مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست  -باشند هستند و علماء زنده و جاویدان می

باشند علما آبرو و اسباب ارج و ارزش اجتماعند شمندان علت مبقیه یک اجتماع میدان

مردن یک عالم در ارکان  -توان دانست یک عالم را با صد هزار جاهل برابر نمی

توان جبران کرد اذا مات العالم ثلم کند که به هیچ چیز نمیای ایجاد میاجتماع رخنه

وقتی از امیرالمؤمنین تعریف علم و اهمیت دانش را  -ء فی االسالم ثلمة ال یسدها شی

نفر پشت سر هم آمدند پرسیدند به هر یک یک نوع جواب داد فرمود  ۱۵پرسیدند تا 

السالم درباره اهمیت و ارزش علم سئوال کنید به هر یک اگر تا روز قیامت از علی علیه

 ه باشد.دهم که با پاسخ دیگران ربطی نداشتجواب مستدل و مفصلی می

 شودعالم جاهل نمی

علم برای امام دو نوع است علم حضوری و علم حصولی یا به عبارت دیگر علم 

علم مکتسب که خداوند عالم نقشه عالم وجود را به برگزیدگان خود تعلیم  -موهبتی 

فرموده است و زیر نظر آنها گذاشته تا به هر چیز و همه جا از زمان و مکان واقف 

معنی که آیا امام دارای علم حصولی است یعنی به تحصیل دانش فرا گردند و این 

گیرد یا به موهبت الهی اختالف است آنچه مسلم است علم امام حصولی است ولی می

السالم به همین جهت امام محمدباقر علیه -آموزند از فرشتگان و معلم شدید القوی می

ء جاهال کون عالم جاهال ابدا عالما بشیدر روایت ابوحمزه ثمالی فرموده ال و اهلل ال ی

ء ثم قال اهلل اجل و اعز و اکرم من ان یفرض طاعته عبد یحجب عنه علم سمائه و بشی

 ارضه ثم قال ال یحجب ذلک عنه

شود یعنی عالم به چیزی باشد و جاهل فرمود سوگند به خدا که هرگز عالم جاهل نمی

ه از سرچشمه وحی علم و دانش فرا گرفته فرماید اگر عالم کامل باشد کبه چیزی می
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داند و عالم داند و چیزی نمیتوان گفت که چیزی میباشد، به همه چیز عالم است نمی

به همه چیز آگاه است و از هیچ چیز نزد او پنهان نیست و اضافه فرمود که خداوند 

ین او از وی تعالی اجل و اعز و اکرم از آن است که طاعت بنده را که علم آسمان و زم

پوشیده و محجوب باشد فرض و واجب گرداند و این علم برای بنده مطیع خدا 

محجوب نیست اگر امامی در زمانی به مقتضای مصلحت نظام نوع از علم خود کتمان 

کرده و یا اظهار نموده در هر دو حال عین علم است که اقتضا و مصلحت را پیوست 

 درات و مقتضیات و مافوق زمان وعلم نموده و او خود علم است به مق

 [۱0۳]صفحه 

مکان است به اضافه که بیان اظهار علم به سابقه علم به حال شنونده است که تا چه حد 

استطاعت قبول چه مقدار علم را دارد و درخور گنجایش چه مقدار دانش است که این 

به مرض  شود مگر آنکههم خود علمی است پس عالم در هر مرحله باشد جاهل نمی

نسیان یا امراض مغزی مبتال گردد و این هم برای مردم عادی است امام که عالم به 

و به اصطالح  -کند داند پیدا نمیگذشته و آینده است هیچ وقت جهل بر آنچه می

احساسات مغفوله ندارد همیشه مستحضر است و هر وقت هر چه بخواهد بر آن دست 

حت نوعی است و جاهل بر ضرر خود و اجتماع عالم همه کارش علم و مصل -دارد 

 کند.عمل می

 اهمیت هدایت و ارشاد بشر

توان کرد و رهانیدن یک گمراه نادان از ضاللت بزرگترین خدمتی است که به بشر می

 ترین وظیفه است.نوع مقدستنویر افکار و هدایت و ارشاد بنی

به مهام امور علم و دانش ارائه طریق و پیغمبران و ائمه اطهار همیشه بشر را به همین نظر 

سپردند و سرچشمه علم و فضیلت کردند و سر حلقه دانش و بینش را به دست او میمی

 کردند تا خودشان با حرکت فکری به کمال خود برسند.را راهنمائی می
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السالم روایت کرده که عالمه مجلسی در بحاراالنوار از حضرت امام محمدباقر علیه

السالم پرسید آیا رهانیدن اسیری مؤمن از دوستان خود را صحاب از امام علیهیکی از ا

از چنگ یک ناصبی که گمراه کننده امت بهتر است یا رهانیدن اسیری را از چنگ 

 کفار مردم روم.

اخبرنی انت عمن رأی رجال من خیار المؤمنین یغرق و »السالم فرمود امام محمدباقر علیه

 «ر علی تخلیصهما بایهما اشتغل فاته االخر ایهما افضل ان یخلصهعصفورة تغرق ال یقد

تو اول بگو بدانم اگر مردی از نیکان در گرداب غرق شده باشد و گنجشکی هم در 

حالت غرق باشد و بخواهد هر دو را نجات دهد اما در یک لحظه نتواند هر دو را نجات 

آن مرد افضل است یا نجات  دهد آیا کدام یک را باید زودتر نجات داد آیا نجات

السالم فبعد ما سئلت فی الفضل اکثر من بعد قال علیه»کنجشک؟ آنگاه خود امام فرمود 

ما بین هذین ان ذلک یوفر علیه دینه و مبین ربه و ینقذه من نیرانها و هذا المظلوم الی 

ین این دو فرمود بعد و دوری و فاصله این دو که پرسیدی از دره عمیق ماب« جنانها بصیر

خواهد اغوا یعنی فضیلت نجات دادن اسیری مؤمن را از چنگ ناصبی بدنفسی که می

کند و به ضاللت بیندازد و آخرتش را تباه سازد با آنکه به دست کفار مردم اسیر گردد 

 نجات اولی نجات از دین و آبرو و حفظ آخرت و -

 [۱04]صفحه 

ن تنهاست چه ناصبی دشمن مال و رستگاری است و نجات دومی نجات از مال و جا

کافر دشمن فقط جان و مال است فرمود نجات کسی که  -جان و دین و فضیلت است 

روحش اسیر نابخردی و ضاللت است افضل است از کسی که جسمش اسیر دشمن 

تر از فنای اند فنای روح باعظمتاست یا مالش مورد طمع است اگرچه هر دو فانی

شاد یک نفر موجب زنده داشتن یک اجتماع است زیرا یک هدایت و ار -جسم است 

فرد وقتی روحا زنده و جاودان گردید خاندان و قوم و قبیله او زنده و جاودان خواهند 

 ماند و معنی احیای نفس که زنده داشتن ناس است همین است.
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قال )ع( من علم باب الهدی فله مثل اجر من عمل به و ال ینقص اولئک من اجورهم 

 یئا و من علم باب ضالل کان علیه مثل من عمل به و ال ینقص اولئک من اوزادهم شیئاش

فرمود هر کس راه دانش و هدایت را به مردم بیاموزد پاداش وی به اندازه ثوابی است 

دهد و از ثواب آنها هم کاسته کنند میکه خداوند به تمام اشخاصی که بدان عمل می

 شود.نمی

اهی مردم گردد و راه ضاللت و انحطاط اخالقی به خلق نشان و هر کس وسیله گمر

کنند و از عقوبت آن دهد کیفرش به اندازه عذاب مردمی است که بدان روش عمل می

 شود.بدکاران هم چیزی کاسته نمی

 قال )ع( ال یکون العبد عالما حتی ال یکون حامدا لمن فوقه و ال محقرا لمن دونه

مگر آنکه سپاسگزار استاد خود گردد و او را بزرگ شمرد و  شودای دانشمند نمیبنده

 [.4۳زیر دست را هم کوچک و دون نگیرد ]

شکی نیست که شکر داشتن علم. افاضه و افاده علمی است که باید عالم به دیگران 

بیاموزد عالم وقتی دیگری را ارشاد کرد شکر نعمت نمود چه برافروختن یک چراغ 

پیش پای کسی زنده و جاودان داشتن آن کس و آن راه است  فروزان از علم و دانش

هر کس از این راه به کمال مطلوب برسد خداوند به شکرانه آن ثوابی بر مرشد و مهدی 

دهد ارشاد و هدایت خلق و تنویر افکار عمومی مردم باالترین خدمت است در کلیه می

شاد و هدایت اهمیت فنون و صرف و خدمات اجتماعی بشر هیچ خدمتی به درجه ار

زیرا این خدمت زنده داشتن نفوس بشری و تربیت آنها به راه راست است وای  -ندارد 

اگر که این رهبری به ظلمات جهالت و قید ضاللت باشد آن وقت ضامن تمام معاصی 

 مرتکب مهتدی است باید مهدی و مرشد از خدا بخواهد

 [۱0۵]صفحه 

دایت نماید و به راهی که پیغمبران بر آن مبعوث که خلق را به کمال فضیلت آسمانی ه

 اند رهبری کند.شده
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 احادیث ائمه علیهم السالم و پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم از زبان وحی است

در اینکه علم و دانش ائمه دین از مخزن علم و دانش پیغمبر سرچشمه گرفته تردیدی 

حقیقت را در الفاظ و عبارات مختلفه  السالم ایننیست و حضرت امام محمدباقر علیه

قال النا حدثنا برأینا »کند از آن امام روایت می« فضیل»چنانچه  -بیان فرموده است 

فرمود ای فضیل « ضللنا کما ضل من کان قبلنا ولکنا حدثنا ببینة من ربنا بینها لنبیه فبینه لنا

مانیم چنانچه گمراه میما اگر برای خود سخن گوئیم و به میل خود نقل حدیث کنیم 

پیشینیان گمراه ماندند ولی بدان که ما از روی بینه و روشنائی از روی دلیل و برهان از 

روی استدالل و منطق آنچه را که پروردگار عالم به پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم 

موزیم و آکنیم و میخود تعلیم فرموده و رسول خدا به ما آموخته است به شما تعلیم می

 نمائیم.بر آن افزونی و نقصانی نمی

واهلل لو کنا تحدث الناس او حدثناهم »فرماید یا جابر و همین حقیقت را به جابر هم می

برأینا لکنا من الهالکین ولکنا نحدثهم بآثار عندنا من رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و 

 «هبهم و فضتهمسلم یتوارثها کابر عن کابر نکنزها کما یکنز هؤالء ذ

آوریم و به رأی و میل ای غیر از بیان وحی نمیای جابر به خدا سوگند ما سخن تازه

شدگان خواهیم بود لکن ما مردمان به گوئیم که اگر چنین کنیم از تباهخود حدیثی نمی

آن آثاری که از رسول خدا )ص( به امانت نزد ما سپرده شده و دست به دست به ما 

کنیم و این گوهرهای نفیس را در ظروف سینه ما که مخزن قلوب قل میرسیده آن را ن

داریم همان طور که مردم زر و سیم را نگاه و محفظه علوم و دانش است نگاه می

دارند ما هم این علوم را ذخیره سعادت پیروان خود قرار دارند و ذخیره خویش میمی

 خود برسند. کنیم تا به کمال و سعادتداده به آنها تعلیم می

انا علی بینة من ربنا بینها لنبیه صلی »فرماید و باز هم در تأکید این حقیقت به فضیل می

کنیم آنچه را یعنی ما بیان می« اهلل علیه و آله فبینها نبیه لنا فلوال ذلک کنا کهؤالء الناس
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ه است و که پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم در مکتب ربوبی دریافته و به ما آموخت

اگر این تربیت ممتاز نبود ما هم مانند سایر مردم بودیم برتری و امتیاز ما از سایر خلق به 

این تربیت مکتب ربوبی است کتاب اهلل کله و الحق کله یعنی امیرالمؤمنین بیمناک از 

 مردم بود که اگر علوم و حقایق را

 [۱0۶]صفحه 

رفیت احادیث متشابه را ندارند تا آنچه را الزم به آنها تعلیم فرماید نتوانند نگاه دارند ظ

است به موقع خود اجرا نمایند و آنچه را برای مواقعی خاص است نگاه دارند تا به موقع 

و چون این ظرفیت و تحمل علمی برای عموم مردم نیست لذا امیرالمؤمنین قسمتی از 

ها را امر به اجرا در آن را که برای مواقع مخصوصی بود به اوالدش تعلیم فرمود و آن

های موارد خاص خود کرده و آنها هم که به علم گذشته و آینده و استعدادها و لیاقت

 کردند.خلق واقف بودند به موقع عمل می

و ان اشبه االمر علیکم فقفوا عنده وردوه » -و لذا آن حضرت در وصایای خود فرموده 

ر وقت از حدیثی و خبری برای شما یعنی ه« الینا حتی نشرح لکم من ذلک ما شرح لنا

ای ایجاد شد و تمیز حق و باطل آن مشکل گردید و صحت و سقم آن سخت شبهه

ضعیف بود توقف کنید و به ما اهل بیت عترت و طهارت مراجعه کنید تا برای شما آن 

 به ترتیبی که از پیغمبر خدا به ما رسیده است. -را توصیف و تشریح نمائیم 

فرماید که الوقوف عند الشبهه د این حقیقت برای ابوسعید زهری بیان میو باز در تأیی

خیر من االقتحام فی الهلکه و ترکک حدیثا لم تزده خیر من روایتک حدیثا لم تحصیه 

اندیشه تاختن فکر سخن گفتن بهتر است چه اقتحام و بییعنی توقف در مقام شبهه از بی

دد حدیثی را نقل نکنید بهتر است که بدون گرگدار به آب زدن سبب هالکت میو بی

و به عبارت دیگر حدیثی که روایتش از روی  -خبر از حقیقت آن نقل نمائید تأمل و بی

باشد و باز مؤید این گفتار به جابر فرمود انا لو کنا درایت نباشد ترکش بهتر از نقلش می

م و فضتهم یعنی ای جابر اگر نحدثکم برأینا و هو انا لکنا من الهالکین یکنز هؤالء ذهبه
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ما احادیث را به میل خود نقل و تعلیم کنیم از هالکین خواهیم بود و آنچه ما نقل 

کنیم احادیثی است که از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم به ما رسیده و آنها می

ما آموزیم همان طور که شهای خود حفظ کردیم و امروز به شما میرا در خزینه سینه

کنید بنابراین احادیث ما از زر و سیم های خود حفظ میطال و نقره را در خزینه

 تر و مفیدتر است.بااهمیت

 پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم علم خود را به علی علیه السالم سپرد

در اخبار فریقین از همه مسلمین به تواتر نقل شده که در تحت عنوان انا مدینة العلم و 

 اند پیغمبر مدینه علم است و علی باب آن است.ابها گفتهعلی ب

 السالم روایت کرده که فرمودجعفر علیهعالمه مجلسی در بحار از حضرت ابی

 [۱07]صفحه 

ان رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم دعا علیا فی المرض الذی توفی فیه فقال یا علی »

ئتمنک علی ما ائتمنی اهلل علیه ففعل ذلک ادن منی حتی اسر الیک ما اسراهلل الی و ا

السالم و فعله علی بالحسن و فعله حسن بالحسین و فعله الحسین بابی رسول اهلل بعلی علیه

 «صلوات اهلل علیهم اجمعینو فعله ابی بی

پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم در مرض رحلت خود علی بن ابیطالب را صدا کرد 

خواهم سری از اسرار الهی را به تو به ودیعت بسپارم و این یا میفرمود یا علی نزدیک ب

اسراری است که خداوند به من به ودیعت سپرده و خوب حفظ کردم و اکنون به دست 

سپارم خوب آن را حفظ کن آنچه خدا مرا بر آن امین فرموده آن را به تو تو می

وت و علم را که ودیعه آسمانی و اسرار امامت و نب -نمایم سپارم و امین بر آن میمی

السالم به حسن سپرد او به حسین و او به پدرم علی بن بود به او سپرد و جدم علی علیه

 الحسین و او به من سپرده است و اکنون آن ودیعه نزد من است.

 السالم فرموده.گوید امام محمدباقر علیهابوبصیر نیز روایتی در این باب نقل کرده می
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السالم و اسره جبرئیل الی محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم ره الی جبرئیل علیهاسراهلل س»

و اسره محمد الی علی و اسره علی صلوات اهلل و سالمه علیه الی من شاء واحدا بعد 

 «واحد

فرمود این سری بود از حق که جبرئیل به جدم رسول اهلل سپرد و او به وصیش علی بن 

د منصوب و منصوصش یکی پس از دیگری نقل و انتقال ابیطالب و او به دست اوال

 اند.داده

کند که فرمود علم السالم روایت میابوبکر خضرمی از حضرت امام محمدباقر علیه

رسول اهلل )ص( علیا الف حرف کل یفتح الف حرف فرمود پیغمبر به علی بن ابیطالب 

و مقصود از هر  -د هزار حرف آموخت که از هر حرفی هزار حرف دیگر مکشوف نمو

حرفی علمی است و از بابی دانشی و علمی استفاده فرمود و هزار باب علم مراد کثرت 

 علوم است که پیغمبر )ص( به علی تعلیم فرموده.

 السالم روایت کرده که فرمودجعفر علیهابوالجارود از حضرت ابی

البنه الحسن ادن منی  قال ان امیرالمؤمنین صلوات اهلل علیه لما حضره الذی حضره قال

حتی اسر الیک ما اسر رسول اهلل )ص( الی و ائتمنک علی ما ائتمنی علیه ففعل چون 

السالم را احضار کرد امیرالمؤمنین به مرض شهادت در بستر خوابید پسرش حسن علیه

فرمود بیا تا آنچه رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم با من به ودیعت سپرده و در 

ی اسرار امامت را واگذاشته من هم به تو بسپارم و همچنان که من بر آن امین بودم پنهان

 آنگاه اسرار -تو نیز بر آن امین باش 

 [۱0۸]صفحه 

امامت را به او سپرد و علومی که مخصوص این خاندان است و از سرچشمه علوم غیبی 

او سبطین و  سیراب شده بود به او سپرد در وصایای حضرت شاه والیت و فرزندان

های آنها به ائمه منصوب و منصوص خود اسرار علمی و ودایع امامت و علوم وصیت

اند و خداوند به قدرت بالغه خود علم هر پیغمبر غیبی را به حکم حق به ودیعت سپرده
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فرماید و از هر امام به امام حی که زمین خالی از وجود آن را به وصیش اضافه می

فرماید و به شهادت تاریخ اوصیاء پیغمبران دست به دست ت میحجت نخواهد بود عنای

اند چنانچه مسعودی در کتاب علوم مکنونه خود را به دیگری سپرده و به حق پیوسته

 اثبات الوصیه این حقیقت تاریخی را ثابت و نقل کرده است.

 وجوب طلب علم و اخذ آن از امام علیه السالم

ه عینی شمرده هر بشری باید کسب علم کند و اسالم طلب دانش را واجب و فریض

دیگران را هم دانش بیاموزد و این فریضه بر هر فرد الزم است کفایت از دیگری 

کند و لذا فرمود طلب العلم فریضة علی کل مسلم کسب دانش بر هر مسلمان نمی

السالم روایت کرده واجب است آنگاه ابوحمزه ثمالی از حضرت امام محمدباقر علیه

تر از آن که فرمود و من اضل ممن اتبع هواء بغیر هدی من اهلل فرمود کیست گمراه

کسی که متابعت هوای نفس خویش را نماید بدون آن که از جانب خداوندش هدایت 

باز فرمود مقصود آن کسی است که به رای و اندیشه باطل خود دین و  -و هادی باشد 

 م اهلل علیهم فرانگیردآئینی اختیار نماید و از ائمه هدی سال

السالم شنیدم که فرمود ان لنا اوعیه نملوها گوید از امام محمدباقر علیهجابر جعفی می

علما و حکما و لیست لها باهل فما نملوها اال لینتقل الی شیعتنا فانظروا الی ما فی االوعیه 

وعیه فانها وعاء فخذوها ثم صفوها من الکدرة تأخذونها بیضاء نقیه صانیه و ایاکم و اال

 سوء

فرمود ظروف علمی ما پر از علم و حکمت است و آکنده از دانش و بینش است و ما از 

دهیم مگر آنکه صالحیت علمی داشته باشد آن ظروف علم و حکمت به کسی نمی

یعنی از شیعیان و دوستان ما بوده و به آنها منتقل بنمائیم فرمود ای اصحاب من بدانید 

دهند مبادا فریب این قلوب کدر و تیره را ده گاهی شما را فریب میکه ظروف نکوهی

خورده خود را در پرتگاه ضاللت و گمراهی افکنید و اضافه فرمود انظروا الی ما قال و 
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ال تنظروا الی من قال یعنی علم و دانش را فرا گیرید اگرچه حاملش باصفا نباشد و به 

در حد ذات خود ارزش و ارج و اهمیت دارد  هوای نفس علم نیاموزد زیرا علم و دانش

نهایت اینکه توجه داشته باشید در خالل علم کلمات گمراه کننده به شما نیاموزند و 

 تلقین نکنند.

 [۱0۹]صفحه 

 منبع علم اهل ذکر هستند

از ظاهر و باطن و تفسیر و تأویل قرآن مجید استنباط شده که قرآن به نام ذکر نامیده 

ن مورد به کلمه ذکر مراد قرآن بوده یکی این آیه است که فاسئلو شده است و چندی

دانید و در آن شک یا جهل دارید از اهل اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون هر چه را نمی

ذکر بپرسید و اهل ذکر در تفسیر به وجود ائمه تعبیر شده آنها اهل ذکر هستند زیرا 

السالم فرمود ضرت امام محمدباقر علیهقرآن و ذکر حق در خاندان آنها نازل شده و ح

پیغمبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فرموده است ذکر من هستم و اهل ذکر ائمه و 

اهل بیت من هستند قال رسول اهلل )ص( الذکر انا و االئمه علیهم السالم اهل الذکر و 

نحن قومه و اضافه فرمود در این آیه و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسئلون فرمود 

نحن المسئولون که مراد به قوم او و مسئول ما هستیم که ذکر اعم از اینکه قرآن باشد یا 

شخص پیغمبر باشد اهل او و مائیم که منبع علوم و وارث آن هستیم و هر کس بخواهد 

علمی فرا گیرد که صحیح و درست باشد باید از ائمه دین که اهل بیت سید المرسلین 

 ا به حقیقت علم برسدهستند برسند ت

السالم بودم که برادر کمیت شاعر ابوبکر حضرمی گفت در خدمت امام محمدباقر علیه

وارد شد عرض کرد فدایت شوم هفتاد مسئله حاضر کرده که از محضر شما استفاده 

کنم و اکنون همه آنها فراموش شده جز یک مسئله و آن این آیه است که فاسئلوا اهل 

 ال تعملون مراد از اهل ذکر کیست؟! فرمود اهل ذکر ما هستیمالذکر ان کنتم 
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و محمد بن مسلم از این امام روایت کرده که فرموده ان من عندنا یزعمون ان قول اهلل 

عزوجل فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعملون انهم الیهود و النصاری برخی گمان 

هم غلط باشد باید شما مسلمین به کنند که مراد یهود و نصاری هستند و اگر این تومی

کنند آنگاه دست بر دین آنها وارد شوید چه آنها شما را به دین خودشان دعوت می

سینه مبارک خود نهاد فرمود نحن اهل الذکر و نحن المسئولون ما اهل ذکر و ما 

دانند و مسئولیت راهنمائی و مسئولیم بدیهی است علل و اسباب نزول وحی را می

کنند لق به عهده آنهاست و تا علمی آسمانی نداشته باشند مسئولیت قبول نمیرهبری خ

السالم و دعوی علم و اعالن اعلمیت نخواهند کرد. جابر از حضرت امام محمدباقر علیه

هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون انما »کند که در تفسیر آیه روایت می

نا بر نادان به علم و عقل است و خردمندان علماء ما فرمود برتری دا« یتذکر اولوااللباب

هستیم نحن الذین یعلمون و عدونا الذین ال یعلمون و شیعتنا اولوااللباب فرمود ما هستیم 

 باشندآنانکه به همه چیز دانا هستند و اولوااللباب خردمندان شیعیان ما می

 [۱۱0]صفحه 

و ما یعلم »کرده که در تفسیر آیه  برید بن معاویه از حضرت امام محمدباقر روایت

فرمود راسخین در علم ما هستیم و پیغمبر صلی اهلل « تأویله اال اهلل و الراسخون فی العلم

 علیه و آله و سلم فرموده

افضل الراسخین فی العلم قد علمه اهلل عزوجل جمیع ما انزل علیه من التنزیل و التأویل و 

له و اوصیائه من بعده یعلمونه کله و الذین ال یعلمون ما کان اهلل لینزل علیه شیئا تأوی

تأویله اذا قال العالم فیهم بعلم فاجابه اهلل بقول یقولون امنا به کل من عند ربنا فرموده 

تر از همه خلق است و به تمام آنچه نازل شده داناتر است پیغمبر خدا از راسخین افضل

ه و از علل و اسباب نزول وحی او را خبر و خداوند عالم بر او چیزی را مکتوم نفرمود

داده و اوصیای او به تمامی آیات و علل و نزول وحی وارث او هستند و بر تأویل و 

گویند ایمان تفسیر دانا هستند و اگر از آنها سئوال شود راسخ در علم کیست می
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محکم آوردیم به تمام آنچه از جانب حق نازل شده و به آیات قرآن از خاص و عام و 

 و متشابه، ناسخ و منسوخ آگاهیم

 -باشند آری ائمه اطهار راسخین در علم هستند و به تأویالت و معانی قرآن دانا می

بل هو آیات بینات »جعفر روایت کرده که در تفسیر آیه شریفه ابوبصیر از حضرت ابی

ه علوم فرمود مراد کسانی هستند که علم را از سرچشم« فی صدور الذین اوتوا العلم

غیبی و از منبع شدیدالقوی اخذ کرده و افاضه اشراقیه الهیه است در سینه آنها آنگاه به 

 باشد.های ما میسینه خود اشاره کرده فرمود مراد سینه

السالم روایت کرده که این آیات مبارکات را پس از جعفر علیهابوبصیر از حضرت ابی

فی صدور الذین اوتوا العلم یعنی آیات باهره این بیان تالوت فرمود بل هو آیات بینات 

الهی در سینه کسانی است که خداوند به آنها نور علم و دانش افاضه فرموده و خانه 

دلشان را به نور علم روشن ساخته است سپس فرمود اما و اهلل یا بامحمد ما قال بین دفتی 

تمام قرآن « است کنیه دیگر ابوبصیر»المصحف سوگند به خدای تعالی ای ابومحمد 

 باشد.مجید در گنجینه صدور و سینه ایشان است یعنی تمام معانی قرآن در دل ما می

گوید عرض کردم یابن رسول اهلل ایشان کیانند؟ قال من عسی ان یکونو ابوبصیر می

 غیرنا یعنی مگر غیر از ما کسی خواهد بود که به این فضیلت علمی تربیت شده باشد.

کند که السالم از استادش روایت میاگرد دیگر امام محمدباقر علیهمحمد بن مسلم ش

نزل جبرئیل علی محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم برمانتین من الجنة فلقیه علی »فرمود 

السالم فقال ما هاتان الرمانتان اللتان فی یدک فقال اما هذه فالنبوة لیس لک فیها علیه

 رسول اهلل نصیب و اما هذه فالعلم ثم فلقها

 [۱۱۱]صفحه 

بنصفین فاعطاه نصفها و اخذ رسول اهلل نصفها ثم قال انت شریکی فیه و انا شریکک فیه 

قال فلم یعلم و اهلل رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم حرفا مما علمه اهلل عزوجل اال و 

 «قد علمه علیا ثم انتهی العلم الینا ثم وضع یده علی صدره
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ر پیغمبر نازل شد و دو انار در دست داشت که از بهشت آورده بود یعنی جبرئیل ب

امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب حاضر بوده او را مالقات کرد پرسید این دو انار چیست و 

برای کیست که در دست گرفته جبرئیل گفت اما این یک نبوت که تو در آن شریک 

پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم  باشی آنگاهنیستی ولی این دیگر را تو شریک آن می

انار را گرفته نصف کرد و نصف آن را خود و نصف دیگر را به علی داد سپس فرمود 

باشم یعنی علم بین یا علی این علم است که تو شریک آن هستی و من شریک تو می

 من و تو مشترک است

علمی نیست که السالم اضافه فرمود که سوگند به خدا حضرت امام محمدباقر علیه

السالم پیغمبر بداند و حرف به حرف به علی بن ابیطالب تعلیم نکرده باشد و علی علیه

دانست تا علم به نهایت رسید و به حکم وراثت تمام علوم علوی تمام علوم پیغمبر را می

 به ما رسیده است و آنگاه دست بر سینه خود نهاد فرمود در این مخزن محفوظ است

 هرهبیان صحف مط

ی آموزش احادیث اهل بیت عترت و اینکه آن اخبار شمع فروزان هدایت راه درباره

السالم آنچه به نظر سعادت است فصول بسیار در دست است که از امام محمدباقر علیه

 آوریم.رسیده می

که در ذیل آیه وافی  -کند السالم روایت میجعفر علیهبرید عجلی از حضرت ابی

قال هو حدیثنا »از آن حضرت پرسیدند فرمود « مطهره فیها کتب قیمةفی صحف »هدایة 

باشد.. که فرمود مقصود از صحف مطهره احادیث ما می« فی صحف مطهرة من الکذب

 در صحفی است که از آالیش کذب و خبث و دروغ پاک و مطهر است.

ان »که فرمود کند السالم روایت میو باز هم ابواسماعیل جعفی از امام محمدباقر علیه

یعنی « اهلل برء محمدا صلی اهلل من ثلث ان یتقول علی اهلل او ینطق عن هواه او یتکلف

خداوند تبارک و تعالی پیغمبرش محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم را از سه چیز مبرا 
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)سوم( به هوای نفس « و تکلف گذاشتن»داشته )اول( کذب بر خدا )دوم( کار به تصنع 

خواهد بفرماید پیغمبر )ص( منزه است از اینکه سخن السالم میامام علیه -سخن گفتن 

آنچه گفته از منبع وحی « ما ینطق عن الهوی ان هو اال وحی یوحی»به گزاف بگوید 

 پردازی یا تکلفسرچشمه گرفته و روی فن سخن

 [۱۱۲]صفحه 

شده ی میمشکل تراشی سخن نگفته بلکه برای هدایت و ارشاد بشر آنچه به او وح

یعنی اگر « و لو تقول علینا بعض االقاویل»چنانچه در قرآن فرموده  -فرموده است 

و افترا را  -ای از گفتار دروغ و افترا را بر ما بندد محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم پاره

در حالی که او به منطق وحی  -تقول فرموده و آن قولی است که تکلف در آن باشد 

و  -یعنی من کسی نیستم که مکلف باشم « ما انا من المتکلفین»فرمود  سخن رانده و

 ..-سخنی گویم که درخور آن نباشم

آنچه مسلم است و از چهارده قرن پیش ثابت گردیده این است که ائمه ما یکی پس از 

اند و آن حضرت هم شارح وحی بود از دیگری مبین بیان پیغمبر خاتم النبیین )ص( بوده

ی معصومین علیهم صلوات اهلل اجمعین یک حرف بر سخنی نیاورده و ائمهخود هیچ 

اند تا با بهترین وجهی اند و کسر نکردهمعانی رقیقه نازله آسمانی از راه وحی نیفزوده

 اند.مأموریت خود را انجام داده

 صحیفه مختومه

قر جعفر امام محمدبادر اصول کافی از حمران مروی است که گفت از حضرت ابی

ی حاوی کنند این است که صحیفه مختومهالسالم پرسیدم که آنچه مردم نقل میعلیه

فقال ان رسول »سلمه دادند آیا صحیح است؟ فرمود السالم به امعلوم پیغمبر و علی علیه

السالم علمه و سالحه و ما هناک ثم صار الی الحسن اهلل )ص( لما قبض ورث علی علیه

سلمه ثم قبضها بعد ذلک علی ابن ما خشینا ان یغشی استودعها امثم صار الی الحسین فل
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 «.السالمالحسین علیه

فرمود پیغمبر خدا )ص( که از دنیا رحلت کرد تمام علم و دانش او و کلیه آثار نبوت و 

السالم سپرده شد و از آن حضرت به امام حسن مجتبی سالح والیت مطلقه به علی علیه

ه سیدالشهداء رسید ولی چون سیدالشهداء به کوفه و عراق حرکت السالم و از او بعلیه

سلمه به ودیعت سپرد و چون علی کرد برای آنکه مبادا به دست دشمن افتد آن را به ام

بن الحسین از آن معرکه به سبب ابتالی مرض نجات یافت و به مدینه برگشت ودایع 

 ست.سلمه گرفت و پس از او اکنون دست من اپدر را از ام

 سالح نبوت

کند که فرمود سالح نبوت در میان ما السالم روایت میاز حضرت امام محمدباقر علیه

السالم انما مثل السالح فینا کمثل التابوت فی قال علیه»اسرائیل بود همچون تابوت بنی

یعنی مثل  -« اسرائیل اینما دارالتابوت دارالملک و اینما دارالسالح فینا دارالعلمبنی

 اسرائیل است که هر کجاالح در میان ما مثل تابوت در بنیس

 [۱۱۳]صفحه 

گشت ملک و سلطنت دوران را داشت و تا آن مدت که سالح در میان ما تابوت می

گردد علم در میان ما گردش دارد و این سالح گنجینه علم است و همان صحیفه می

 لین و آخرین در آن ثبت است.باشد که علوم اومختومه یا صحیفه فاطمیه و علویه می

 سبب افشاء یا کتمان علم

ائمه معصومین )ع( علم و دانش خود را به مقتضای نیاز مزاج اجتماع اظهار یا کتمان 

کردند و این افشاء یا کتمان در اثر کیفیت ظرفیت مردم عصر بود و در سابق هم می

پرسیدند به هر شود یک سئوال را که چند نفر از اصحاب ائمه میگفتیم که گاهی می

دادند نه در مقدار و اد و رشد عقلی او پاسخ مییک بر حسب مقدار ظرفیت و استعد
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کند که عبداهلل احد بن مختار از آن حضرت روایت می»حقیقت خود موضوع و لذا 

وکاء بند سر مشک را « لو کان اللسنتکم او کیة لحدثت کل امرء بماله و علیه»فرمود 

برای زبانهای  گویند و وعا ظرف چیزی را نامند اوکیه و اوعیه جمع آن است یعنی اگر

شما بندی باشد که بتوانید حفظ اسرار کنید و مفتاح اوعیه و ظروف قلوب که زبان 

است به اختیار خود بگیرید و از آن سود و زیان خود را تشخیص دهید به شما تمام 

گویم که من عالم آموزم و همه نیک و بد شما را میعلوم و مصالح و مفاسد امور را می

 کنم.و لذا کتمان می -شما ظرفیت حفظ آن را ندارید به آن هستم ولی 

 آمیختن علم به حلم

تا نتیجه مطلوبه دهد حسن صالح از  -علم و دانش باید به حلم و شکیبائی مقرون باشد 

ء ء بشیما شیب شی»کند که فرمود السالم نقل میجعفر امام محمدباقر علیهحضرت ابی

بهتر از علمی نیست که به حلم و بردباری مقرون و فرمود هیچ چیز « احسن من حلم بعلم

گردد مردم آمیخته باشد چه عالم اگر حلیم و شکیبا نباشد سبب انزجار دلهای مردم می

 ماند.گردند و علم نزد او معطل و مکتوم میاش رنجور و منفور میاز افاده

به حلم فقط آمیخته  السالم علم را از میان همه فضایل اخالقیسبب آنکه امام باقر علیه

این است که بیان علمی باید مقرون و مبتنی بر اقتضاء محیط و قبول استعداد شنونده 

باشد و چون این قدرت و نیروی معنوی به حلم و بردباری و شکیبائی آمیخته نگردد بسا 

اوقات از ازمنه و امکنه که این علم در غیر موقع و مورد افاضه گردد و نتیجه سوء دهد 

 اند:گفته که

 تیغ دادن در کف زنگی مست

 به که افتد علم را نادان به دست

 به اضافه که علم باید به مراتب استعداد شنونده و نیروی قبول قابلیت او در سطح قدرت

 [۱۱4]صفحه 
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الیق خود باشد و لذا عالم و دانشمند باید دارای فضیلت حکم و شکیبائی بود تا 

باشد و علم را به طالب علم مستعد و الیق بیاموزد چه تندخوئی یا تندگوئی نداشته 

 تندخوئی از دانشمندان شایسته نیست چنانکه به حضرت موسی خطاب شد

 تندخوئی از تو نبود معقول

 کلم الناس علی قدر عقول

 قوام دین

کند که السالم روایت میالسالم از جدش امیرالمؤمنین علیهحضرت امام محمدباقر علیه

 فرمود:

 ال امیرالمؤمنین )ع( قوام الدین باربعةق

 بعالم ناطق مستعمل له -۱

 و بغنی ال یبخل بفضله علی اهل دین اهلل -۲

 و بفقیر ال یبیع اخرته بدنیاه -۳

 و بجاهل ال یتکبر عن طلب العلم -4

 فرمود استواری دین بر وجود چهار طبقه است

دیگران بگوید خود عمل کند و  اول عالمی که ناطق و گوینده باشد و قبل از آنکه به

 ترجمان عملی گفتار خود باشد

دوم متمکن و ثروتمندی که بخل نورزد و از مال خود به مردم متدین ببخشد و در راه 

 تعظیم شعائر اسالم از بذل مال امساک ننماید

و دین را برای  -سوم فقیری که در فقر خود شکیبائی کند و آخرتش را به دنیا نفروشد 

 ای یا مقامی از دست ندهدلقمه

چهارم جاهلی که در طلب علم و دانش تکبر نورزد و با تواضع در پیشگاه دانشمندان 

 زانوی ادب بر زمین زند
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 علت تالشی اجتماع

آنگاه فرمود اگر این طبقات انجام وظیفه نکنند فساد عالم را فرا گیرد و در بدبختی 

الغنی بماله و باع الفقیر آخرته بدنیاه و  و بخل -فاذا کتم العالم علمه »غوطه خورند 

استکبر الجاهل عن طلب العلم رجعت الدنیا الی ورائها القهقری فال تغرنکم کثرة 

المساجد و اجساد قوم مختلفه قیل یا امیرالمؤمنین کیف العیش فی ذلک الزمان فقال 

سب و هو مع من خالطوهم بالبرانیة یعنی فی الظاهر و خالفوهم فی الباطن للمرء ما اکت

 «.احب و انتظروا مع ذلک الفرج من اهلل عزوجل

 [۱۱۵]صفحه 

و غنی مال خود را احتکار نمود و فقیر  -فرمود وقتی عالم دانش خود را کتمان کرد 

آخرتش را به دنیا فروخت و نابخرد نادان از طلب علم خودداری کرد دنیا به قهقری و 

 گردد.عصر جاهلیت بر می

م کثرت مساجد و اجساد قوم شما را فریب ندهد پرسیدند یا امیرالمؤمنین فرمود ای مرد

زندگی را در چنین زمان چگونه باید گذرانید فرمود با چنین مردمی باید در ظاهر 

مخالطت کرد و در باطن مخالفت ورزید چه برای آدمی همان خواهد ماند که بدست 

 .آورده فرمود منتظر باشید تا خداوند فرجی برساند

 مذمت علماء سوء و دانشمندان بداندیش

دوست دار و نوعبدون تردید علم باید با صفای دل آمیخته باشد و عالم باید خویشتن

بوده تا در علم خود کتمان نکند و بداندیش نباشد چه عالم اگر بد شد ضررش از 

نشمندی که دا« العالم بالعمل کالشجر بالثمر»اند جاهل به مراتب بیشتر است که فرموده

« و معه الف خطر»اند میوه باشد و باز گفتهعلم را به کار نبندد چون درختی است که بی

تر برد کاال و عالم با این عالم مخاطراتی است زیرا چو دزدی با چراغ آید گزیده

بداندیش و با سوءنیت خطرناکترین اعضاء اجتماع است که باید از آنها پرهیز نمود و 
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 تر از سارقین خارجی است.نگی هستند که خیانتشان خطرناکآنها دزدان خا

من »السالم به محمد بن مروان که از اصحابش بود فرمود حضرت امام محمدباقر علیه

بلغه ثواب من اهلل علی عمل فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب اوتیه و ان لم یکن 

اوند عالم برای فالن عمل هر کس حدیثی شنیده باشد که گویند خد« الحدیث کما بلغه

و برای درک ثواب به آن عمل بپردازد همان مقدار  -فالن ثواب را عنایت فرماید 

ثواب که در نظر دارد به او داده خواهد شد اگرچه آن حدیث آن طور که تصور کرده 

فرماید ایاکم و الجهال من المتعبدین و الفجار آنگاه در دم عالم بداندیش می -نباشد 

علماء فانهم فتنة کل مفتون یعنی بپرهیزید و بر حذر باشید از متعبدان نادان و دانایان من ال

فاجر که آنها فتنه و آزمایش هستند فرمود عالم بداندیش و دانای فاجر بیشتر مورد 

الناس است زیرا از نظر عمل وجه مشترکی دارند و اگر عالم فاجر توجه جهال و عوام

رود چه اثر جهل و زرگی است که خطر تالشی اجتماع میشد و فاسق گردید فتنه ب

 ی پیروان اونابخردی و نادانی در سینه

 [۱۱۶]صفحه 

شود به گمان آنکه اثر علم و دانش و عقل و خرد است و سرانجام به خطری جایگیر می

 که سقوط و اضمحالل دنبال دارد خواهد کشید.

مشعلی برافروزد اگر هم بر خالف سلیقه تواند خدمتی بسزا کند و عالم همانطور که می

 ای برانگیخت سخت خطرناک استیا به سوء قصد و اعمال غرض قیامی کرد و فتنه

 تر برد کاالچو دزدی با چراغ آید گزیده

بدون شک خطر یک عالم فاسق و منحرف و بداندیش و مزدور و مغرض از یک 

 علیه و آله و سلم نقل فرموده که اجتماع جاهل بیشتر است و لذا از پیغمبر خدا صلی اهلل

دو طایفه برای تالشی ملت اسالم تأثیری بسزا دارد یکی علم جاهل و دیگر عالم فاسق 

 که خطری مهلک دارد.
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 شودزمین خالی از عالم و دانشمند نمی

 ان اهلل لم یدع االرض بغیر عالم و لوال ذلک لم یعرف الحق من الباطل

 امام محمدباقر )ع(

اخبار آسمانی و سنن ربوبی سیره بر این جاری بود که خدای عالم اول رهبر و بر حسب 

راهنما و عالم و دانشمندی را در روی زمین بیافریند و پس از او جمعیت را خلق کند 

السالم( خواندیم که چنانچه در اخبار نبوت عامه و شرح حال )آدم صفی اهلل علیه

م تمام شئون زندگی این نشئه عالم طبع و آموختن خداوند اول او را آفرید و پس از تعلی

کلیه وسایل زندگی او را به رسالت فرستاد و این سنت همچنان باقی است که زمین 

خالی از حجت نخواهد ماند و بدون دانشمند و عالم و فقیهی که بتواند خلق را به خدا 

م فرمود خداوند السالگذارد بدین جهت امام محمدباقر علیههدایت و ارشاد کند نمی

گردد و گذارد چه اگر غیر از این باشد حق از باطل شناخته نمیزمین را بدون عالم نمی

بدیهی است منظور از عالم در این خبر همان امام است که زمین از امام و حجت خالی 

امام از علم جدا  -و آنها راسخین در علم و مخزن علوم الهی هستند  -نخواهد ماند 

گیرد و امر مین از امام خالی نیست و اگر امام نباشد فساد همه زمین را مینیست و ز

گردد باید یک عالم متبحر مقتدر توانائی باشد که در تحوالت و معاش و معاد مختل می

انقالبات بتواند با نیروی علم خود خط سیر جامعه را به صالح برده و به کمال الیق خود 

 برساند.

کند که فرمود عجب دارم از کسانی السالم روایت میباقر علیهضریس کناسی از امام 

دانند اما به گذرانند و اطاعت ما را چون اطاعت پیغمبر واجب میکه به دوستی ما می

 سبب ضعف

 [۱۱7]صفحه 

 گردند.کاهند یعنی تسلیم دشمن مینفس خود در احتجاجات با دشمن حق ما را می

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

ردد و مؤمن باید در عقیده خویش پابرجا باشد و گاین روش نامناسب سبب نکوهش می

بداند که از علم ما چیزی پنهان نیست ما به همه گفتار و کردار شماها آگاهیم و از 

که چیزی بر ما  -سرایر و ضمایر شما مطلعیم خداوند از علم خود به ما عنایت فرمود 

 مکتوم نخواهد بود.

باشد تعبیر شده و امام علم دین و قرآن می عالم مطلقا از نظر دین به امام که راسخ در

گاه زمین خالی از عالم حجت خدا بر خلق است و زمین خالی از حجت نیست پس هیچ

من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة »)حجت( نخواهد ماند و سبب بیان این حدیث 

شد نشناسد باهمین است که اگر کسی امام زمان خود را که عالم عصر او می« الجاهلیة

 به جهالت و نادانی عصر جاهلیت باقی مانده است.

 تقسیم علم از نظر دین

از تعلیمات اسالمی چنین مشهور است که پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود العلم 

علمان علم االبدان و علم االدیان مطلق علم و دانش دو قسم است یکی علم بدنها که به 

 جمع آورده

ی لطیف در اینجاست که ادیان که از آن به جمع ذکر فرموده و نکته و دیگر علم

ام شود و مفصل آن را در کتاب جهان اسالم و اسالم در جهان بیان کردهاجماال بیان می

مراد از علم ابدان کلیه علوم بشری است که باید نشو و نمای بدن را با بهداشت آن  -

ش و بدل ما یتحلل که فنون مقدمه این علم حفظ کنند و مواد غذائی و آرامش و آسای

شود و طبیب بدون تقسیم می -ریاضیات  -که به طور خالصه به طبیعیات  -است بداند 

 -جمادشناسی  -شناسی هیئت و نجوم حساب و هندسه و اعداد و ارقام نبات

 تواند طبابت و معالجه کندشناسی نمیشناسی و حیوانمعدن

وء و ارتقای روحانی و تهذیب نفسانی است و علت غائی دوم علم دین است که نش
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باشد و مجموع علم در شریعت بعثت انبیاء و مخصوصا پیغمبر خاتم النبیین )ص( می

 اسالم به فقه تعبیر شده و فقه اسالمی عامل ارتقاء دین و دنیای بشر است.

 تعظیم امام محمدباقر علیه السالم از فقه و فقها

فقه اسالم است و فقه ادای فرایض است برای تکامل نفس و  گفته شد که علم دین

تهذیب آن و نیل به مراتب کمال الیق خود و لذا فقه وجهه همت علماء اسالم قرار 

 گرفته تا جائی که در اواخر جز فقه و اصول

 [۱۱۸]صفحه 

آن علمی مورد بحث نبوده نقل از کتاب اصول کافی ابوالصباح کنانی از حضرت 

کند که فرمود در خدمت امیرالمؤمنین السالم روایتی میامام محمدباقر علیهجعفر ابی

السالم کسی عرض کرد آیا هر کس به وحدانیت خدا و رسالت محمد علی علیه

 مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم ایمان بیاورد و اقرار نماید مؤمن است؟!

 قال )ع( فاین فرایض اهلل

 رودواجبات کجا می

توان گفت شود بلکه مؤمن به کسی میصرف شهادت و اقرار ایمان حاصل نمییعنی به 

 که واجبات را عمل کند و مراقب مستحبات باشد و از نواهی پرهیز نماید فرمود

السالم یقول لو کان االیمان کالما لم ینزل فیه صوم و ال صلوة و ال حالل کان علی علیه»

افی بود احکام فرایض مانند نماز و روزه نازل اگر ایمان به همان اقرار ک« و ال حرام

کردند آنگاه امام پنجم فرمود اگر عنوان شد و حکم حالل و حرام را بیان نمینمی

کردند و دست دزد را ایمان برای مؤمن کافی بود پس چرا حد بر اشخاص جاری می

 نیست.بریدند در حالی که هیچ کس به قدر مؤمن در پیشگاه حق محترم و مأجور می

ما خلق اهلل عزوجل خلقا اکرم علی اهلل عزوجل من مؤمن الن المالئکة خدام المؤمنین »

 و ان جوار اهلل للمؤمنین و ان الجنة للمؤمنین و ان حورالعین للمؤمنین.
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فرمود مالئکه خدام مؤمنین هستند آنها در جوار حضرت حق منزل دارند بهشت 

باشند و اضافه فرمود هر کس دمه آنها میجاویدان مخصوص مؤمنین است حورالعین خ

 منکر فرایض گردد کافر است.

این فرائض که به فروع دین تعبیر شده و برای اجرای احکام شریعت است از طهارت تا 

دیات قریب شصت باب است که متضمن سعادت بشر در تمام شئون زندگی اجتماعی 

حدود و دیات و قوانین انفرادی گردد و عقد و ایقاع و مکاسب و متاجر و احکام و می

و اجتماعی و آنچه بشر در تمام ادوار زندگی بدان نیازمند است همه را روشن و آشکار 

 بیان فرموده است.

 فقه و فقاهت

 تفقهوا فی الحالل و الحرام

السالم در بدایت شروع تعلیمات عالیه خویش اصحاب خود را به جعفر علیهحضرت ابی

 هم در آن تشویق فرمود و درباره وجوب تفقه بیاناتی کردکسب فقه و تفقه و تف

 فقه به کسر اول به معنی دانستن است و فقیه به معنی دانشمند است که گفته شده فالن

 [۱۱۹]صفحه 

ال یفقه و ال ینقه و افقهته یعنی اعلمته و فقیه به معنی چیزفهم و باید استعداد و لیاقت 

 ی بکار برد تا ورزیده شدوحدت ذهن را در فهمیدن مطالب علم

فقه در اصطالح به معنی علم شریعت است و هر کس به آن دانا باشد او را فقیه گویند 

 پس فقیه یعنی دانشمند و چیزفهم

فرماید تفقهوا فی الحالل و الحرام و اال فانتم اعراب یعنی در حضرت امام محمدباقر می

د وگرنه شما هم مانند اعراب جاهلیت حالل و حرام تفقه کنید و با دقت مطلب را بفهمی

خواهید بود که قرآن درباره آنها فرموده االعراب اشد کفرا و نفاقا اینجا مراد از عرب 

السالم السالم از جدش امیرالمؤمنین علیهصفت جاهلیت آنهاست حضرت باقر علیه
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 روایت کرده که چنین فرمود

را از فقیه دانشمند به حق خود خبردار  خواهید شماقال )ع( اال اخبرکم بالفقیه حقا می

قال لم تقنط الناس من رحمة اهلل و لم یؤمنهم من عذاب اهلل و لم »کنم گفتند آری 

یرخص لهم فی معاصی اهلل و لم یترک القرآن رغبة عنه الی غیره اال ال خیر فی علم 

 «یس فیها تفقهلیس فیه تفهم اال ال خیر فی قرائة لیس فیه تدبر اال ال خیر فی عبادة ل

فرمود فقیه به حق آن کسی است که مردم را از رحمت حق مأیوس نکند و از عذاب 

الهی هم غافل نسازد و در ارتکاب معاصی رخصت و اجازه ندهد و از قرائت قرآن به 

سبب رغبت نداشتن یا به عذر اشتغال به کار دیگری بازنماند و متروک نگذارد فرمود 

می نیست که در آن تفقه و تفهم نمایند هیچ چیز و کاری در آن هیچ چیز بهتر از آن عل

علم و دانش راه ندارد که فهم و فراست در آن به کار نرود هیچ چیزی در قرائت قرآنی 

هیچ چیزی در عبادت نیست که در آن  -نیست که در معانی و مطالبش تدبر نباشد 

 حضور قلب و علم و معرفت نباشد

 ا تأسیس نموداول کسی که اصول فقه ر

درباره اینکه اول کسی که در اسالم به تألیف کتب پرداخت اختالفی بین مورخین بوده 

و بعد با تألیف کتاب تأسیس الشیعه عالمه سید حسن صدر و فنون الشیعه ثابت گردید 

که سر تقدم و تفوق و ابتکار به دست فرقه امامیه بوده و ایرانیان در این خدمت بزرگ 

اند و همه از سرچشمه مقام والیت سیراب شده چنانچه اول کسی داشته سهمی به سزا

که اساس اصول فقه را گذاشت تا بتوان اخبار صحیح و مورد اعتماد را از سقیم و 

 باشد.مردود تمیز داد حضرت امام محمدباقر )ع( می

تأسیس و تدریس این فن از امام پنجم است که طریق شناختن حدیث و تمیز آن و 

ی آن بر قرآن و تشخیص صحیح از سقیم آن و درایت حال روایت آن و تحقیق هعرض

 درباره ناقلین
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 [۱۲0]صفحه 

حدیث که در عصر جدش و پدرش زیاد به جعل پرداختند و علل و اسباب نقل حدیث 

و تطابق و تحقیق در اصول کشف صحت و سقم آن همه را تدریس فرموده و دنباله آن 

( که بانی مذهب جعفری است گرفته در تحقیق حال روایت را امام جعفر صادق )ع

و تعلیمات او باعث حرکت فکری  -تعلیماتی فرمود که در کتاب مستقل نقل شده 

مؤلفین گردید و مصنفین بزرگی پیدا شدند که روایات مسند و متصل االسناد وسائل 

نها کتاب فقهیه فردیه را به صورت صحیحی تدوین و تنظیم کردند که جامعترین آ

العابدین خونساری اصول آل رسول است از عالمه محقق سید میرزا محمد هاشم بن زین

اصفهانی و اصول االصلیه عالمه سید عبداهلل شبر که بهترین کتاب در اصول فقه است و 

کتاب الفصول المهمه فی اصول االئمه صاحب کتاب وسایل الشیعه که همه از شیعه 

 اند.دیگران داشتهامامیه بوده و تقدم بر 

دهد که پس از پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم سقیفه تاریخ اسالم به خوبی نشان می

ساعده موجب اختالف و اختالل و انحراف مسلمین گردید و کار به کشمکش بنی

امیه فقه اسالم از نظر تعلیمات و بسط طلبان مخصوصا بنیکشید در نتیجه قیام جاه

ماند و جنگهای امویان و تعصب جاهلیت حکومت غربی نه تنها  فرهنگی در وقفه

فرصت نداد که احکام اسالم یعنی حقیقت فقه دین بر مردم عرضه شود بلکه برای 

تحکیم مبانی قدرت و سلطنت احادیثی جعل کردند تا مردم را زیر یوق استعمار نگاه 

یجه از زمان شهادت امام ای از جهالت بر چهره زیبای دین کشیدند در نتدارند و پرده

امیه در مدت هشتاد سال السالم تا سقوط بنیمتقیان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه

داد که مکتب شود اوضاع نامناسب و آشفتگی وضع محیط اجازه نمیکه هزار ماه می

بیت نماید تا فرصتی به دست امام محمدباقر دین رسما مردم را دعوت به فقه اهل

لسالم آمد در انقالب سیاسی تغییر خالفت بهترین فرصتی بود که مکتب باقری اعلیه

تأسیس و تشکیل گردد و حقیقت فقه امامی با اصول فقه که تشخیص و تمیز احادیث 
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صحیح از سقیم است تعلیم شد تا عالوه بر نهضت علمی در همه علوم و فنون فقه امامیه 

نچه از این اوراق بدست خواهد آمد به صورت مطلوب و مطبوعی تجلی کرد و چنا

اصول فقه مبنی بر تعلیمات عالیه امام محمدباقر در مکتب مخصوص تأسیس گردید و 

 مؤسس امامیه را باید این امام شناخت

 طلب علم حدیث

حضرت امام محمدباقر پس از مقدماتی که برای تشحیذ افکار اصحاب خود بیان 

فرموده آنها را به طلب حدیث هدایت و رهبری فرموده و تشویق و ترغیب کرد که 

 بروید احادیث را فرا گیرید و گفتار

 [۱۲۱]صفحه 

اول یا پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم را بدست آورید ولی دقت کنید از دست 

دست کسانی که از آلودگی و اغراض پیراسته هستند فرا گیرید و سرعت و سبقت در 

 بدست آوردن اخبار آل محمد بنمائید قبل از آنکه دیگران بر شما سبقت گیرند فرمود

سارعوا فی طلب العلم فو الذی نفسی بیده لحدیث واحد فی حالل و حرام تأخذه عن »

ت من ذهب و فضه و ذلک ان اهلل یقول ما اتیکم الرسول صادق خیر من الدنیا و ما حمل

 «فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا و ان کان علی لیأمر بقرائة المصحف

فرمود در طلب علم حدیث بشتابید و مسابقه بگذارید و سبقت گیرید به خدای بزرگ 

سوگند به خدائی که جان من به دست قدرت اوست که حدیث و علم حالل و حرام و 

مبین قرآن که از یک مرد صادقی اتخاذ کنید و از محدث متقی و راستگوئی دریافت 

دارید ارزش آن از تمام دنیا و آنچه در دنیا هست از طال و نقره بهتر است زیرا دنیا و 

ارزد مگر نشنیدی تمام مافیهای آن از نظر دین و شریعت ارزش دارد وگرنه پشیزی نمی

کنند بگیرید و حفظ م آنچه پیغمبران من به شما تعلیم میفرماید ای مردقرآن امر می

کنند پرهیز کنید و کناره گیرید و علی بن ابیطالب به کنید و آنچه شما را از آن نهی می
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السالم به همین جهات شما را به قرائت قرآن امر کرده است و استشهاد امام پنجم علیه

را خواند و توجه نمود چنین مستفاد این آیه از قرآن و تذکر به اینکه باید قرآن 

گردد که گرفتن اوامر قرآن و نواهی آن موجب تعلیم و تعلم و عمل است چه با می

توجه به روایات سابق علم برای عمل و عمل متوقف بر علم است و هر دو بر تقوی و 

 در و ان کان ان مخففه از مثقله است که برای تأکید و تشدید کالم« ان»نیت خالص و 

 آمده تا مردم را تشویق و تأکید بر توجه به قرآن و گرفتن اوامر و نواهی آن کنند.

قال »السالم روایت کرده که فرمود جعفر علیهو نیز در اصول کافی جابر از حضرت ابی

و اهلل لحدیث تصیبه من صادق فی حالل و حرام خیر لک مما طلعت علیه »لی یا جابر 

 «الشمس حتی تغرب

جابر به خدای سوگند یک حدیث که در حالل و حرام رسیده باشد اگر از فرمود ای 

القول اخذ کنی برای تو بهتر است از هر چه که آفتاب بر مردی راستگو و راوی صادق

کند یعنی حدیث که تو را بر حالل و حرام آگاه نماید تا بر آن غروب میآن طلوع می

النبیین صلی اهلل علیه و آله و سلم رسیده  سازد و از طرف خاندان اهل بیت پیغمبر خاتم

 باشد بهتر است از تمام جهان از لحاظ نیکوئی و خیر و ثواب

 [۱۲۲]صفحه 

 اهمیت حدیث

 یا فضیل ان حدیثنا یحیی القلوب

 امام محمدباقر )ع(

السالم این بود که مردم را به اخبار آل محمد یکی از هدفهای ثابت امام محمدباقر علیه

السالم هدایت و علیه و آله و سلم و احادیث اهل بیت عترت و طهارت علیهمصلی اهلل 

ارشاد فرماید و جلب توجه آنها را به این احادیث که همه از تراوشات قرآن مجید است 

رهبری کند و لذا قبل از بیان مطالب افکار و اندیشه اصحاب و شاگردان خود را به 
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و عظمت احادیث آل محمد )ص( جلب فرمود  اهمیت علم و اجر و ثواب تعلیم و تعلم

ای دارند شدهدارد یعنی مردم که گمآنگاه فرمود ای فضیل حدیث ما دلها را زنده می

یابند و پیدا کنند زنده و شادان و شاداب و باشد چون میشده آنها در تعلیمات ما میگم

ه و آن با فطرت گردند چه احادیث ما از قرآن و لسان وحی سرچشمه گرفتجاودان می

احادیث ما احکام دین و دنیای بشریت است که شریعت  -آدمیان ارتباط معنوی دارد 

فطری است و موجب کسب سعادت و چراغ هدایت و آئینه صفابخش قلوب آدمیان 

ی خیرات و سعادات و بشر هم جز این مطلوبی اخبار ما منبع فیض و سرچشمه -است 

 -باشد ی در سایه احادیث نبوی است که دست ما میندارد که زندگانی ابدی و سرمد

 ها مصون و محفوظ است.و از آلودگی

اهل البیت »بدیهی است اهل بیت بهتر و نیکوتر از اسرار داخل بیت واقف هستند که 

طلب و دنیاخواه آنچه که شنیده به خواهشهای و بیگانه و جاه« ادری بما فی البیت

وث کدورات شهوات خویشتن رنگ داده و پرداخته اما نفسانی خود آلوده است و به ل

کنند چون یک وظیفه آسمانی دارند و در این تحمل رنج و آنچه اهل بیت تعلیم می

اند و نظری به دنیا و جاه مشقت جز مودت و محبت اصحاب و شاگردان چیزی نخواسته

صان یا اضافه و اند علم را بدون هیچ آالیشی و بدون هیچ کسر و نقو مقام آن نداشته

اند و به آنها سپرده شده که به مردم یاد دهند تعلیم زیاده از آنچه از پیغمبر )ص( شنیده

اند بنابراین احادیث آنها منبع علم و حیات و سرچشمه آب زندگی نموده و آموخته

است که از هر آلودگی پاک و منزه است آنها ملجاء و پناه مردم در علم و فضیلت 

هر کس به « من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک»ر زیارت آن حضرت است بودند که د

سوی شما آید نجات یابد و هر که از شما برگردد هالک گردد زیرا سعادت در سایه 

 احادیث آنهاست که سرچشمه علم و فضیلت است و ساحل آن دریای

 [۱۲۳]صفحه 
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اشد هالک علم کشتی نجات است و هر کس برگردد و منحرف شود و متمرد ب

 شود و وجود آنها منشاء خیر و برکت و علم و فضیلت بوده.گردد و نابود میمی

 درباره تحقیق حدیث

السالم است فرمود اما واهلل ان بابوعبیدة الحذا که یکی از اصحاب امام محمدباقر علیه

م احب اصحابی الی اورعهم وافقههم و اکتمهم لحدیثنا و ان اسوأهم عندی حاال و امقته

الی الذی اذا سمع الحدیث ینسب الینا و یروی عنا فلم یعقله و لم یقبله قلبه اشمأز منه و 

جحده و کفر بمن دان به و هو ال یدری لعل الحدیث من عندنا خرج و الینا اسند فیکون 

 بذلک خارجا من والیتنا

یث یعنی به خدا سوگند بهترین و محبوبترین اصحاب نزد من کسانی هستند که در حد

ما تقوی و ورعی بیشتر داشته و افقه و داناتر در احکام شریعت بوده و در حفظ و کتمان 

و بدترین شاگردان من آنها هستند که چون بشنوند حدیثی از  -آن بهتر از همه بکوشند 

ما نقل شده تعقل و تدبر و تفکری نکنند و اگر به قلبش درست نیاید مشمئز گردد و 

کرده کافر شود و تکذیب کند و که اعتماد داشته و پیروی می منکر شود و به آن کسی

سلوک خود را قطع نماید در حالی که فکر نکرده و تعقل ننموده شاید این حدیث از 

مقامی صادر شده که منبع علم و دانش است و باید شرایط تطبیق آن را با سلیقه و عقل 

و شاید  -گردد و افکار او می خود پیدا کند جحد و انکار موجب خسران و زیان عقاید

از ربقه والیت و دوستی ما خارج شود و این بزرگترین خسارت و زیانی است که 

بنابراین باید در هر حدیث و خبری تعقل و تحقیق نمود تا حقیقت آن را  -بیند می

 بدست آورد.

 منع تکذیب حدیث
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انسان خردمند سالک راه حقیقت که در جستجوی حق باشد باید هر سخن را و هر 

حدیث را بشنود قبل از تعمق و تفکر و تدبر در صحت و سقم آن تکذیب نکند اگرچه 

گوینده آن را به بدی بشناسد یا راوی آن را به خوبی معرفی کرده باشد متن سخن و 

السالم فرمود انظر الی ما قال و ال تنظر ی علیهحدیث را باید شنید و لذا امیرالمؤمنین عل

 الی من قال

به سخن بنگرید که چگونه است نه به گوینده آن چه ممکن است جواهری گرانبها را 

و یا از مردی معتدل سخنی ناباب شنید بنابراین نباید هر  -از دهان حیوانی بدست آورد 

 سخن را تکذیب کرد یا بدون تأمل تأیید نمود.

 [۱۲4ه ]صفح

السالم این درس را به اصحاب خود داده که ابوبصیر روایت حضرت امام محمدباقر علیه

ال تکذبوا بحدیث اتاکم احد فانکم ال تدرون لعله من الحق فتکذبوا »کند که فرمود می

یعنی چون حدیثی برای شما نقل کردند فوری تکذیب نکنید بدون علم « اهلل فوق عرشه

ذیب جایز نیست چه ممکن است آن حدیث به واسطه حق بر و اطالع و تحقیق تک

گوش شما فرود آمده و ندای حق باشد و این تکذیب مثل این است که گوینده را 

تکذیب کنید و گوینده خدای عالم در فوق عرش است که به عظمت و کبریای او 

و کردند نماید که جمعی احادیث را تکذیب میتکذیب شده؟ و این حدیث چنان می

امام یک دستور کلی صادر فرمود که سخن از هر کس و هر چه و هر کجا باشد و هر 

 زمان نباید تکذیب شود مگر پس از آنکه خالفش ظاهر گردد.

 به یکی دیگر از اصحاب دیگرش فرمود:

ء و ال قدری و ال خارجی نسبته الینا فانکم ال تدرون ال تکذبوا بحدیث اتاکم به مرجی»

شنوید یعنی هرگز حدیثی که می« لحق فتکذبون اهلل عزوجل فوق عرشهء من العله شی

تکذیب نکنید و به دروغ نسبت ندهید اگرچه راوی آن از مرجئه یا قدری یا کسی که 

دانید شاید سخنی به حق شنیده و نقل کرده و از دین اسالم خارج باشد چه شما نمی
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 اید.ب کردهصواب باشد و شما خدا را در عرش به تکذیب آن تکذی

ما احدأ کذب علی اهلل و ال علی رسوله ممن کذبنا اهل البیت »فرماید در روایت جابر می

 «او کذب علینا النما نتحدث عن رسول اهلل و عن اهلل فاذا کذبنا فقد کذب اهلل و رسوله

گوتر از آن نیست که ما را تکذیب کند چه ما همان سخنان خدا فرمود هیچ کس دروغ

 گوئیم.کنیم و جز نقل سخنان پیغمبر چیزی نمیرا نقل می و پیغمبر

 ابوعلی سینا گوید

 کلما قرع سمعک من الغرائب فذره فی بقعة االمکان مالم یزدک عنه قائم البرهان

الرئیس به همین مبانی دینی توجه داشت که از چنگ محمود غزنوی جهانگیر شیخ

هر چه را که گوش شما شنید و  گفتمتعصب سنی گریخت و در برهان علمی خود می

نتوانست تحلیل کند تکذیب هم ننماید بلکه در حین امکان حقیقت بگذارد و ساکت 

باشد تا روزی که برهان آن ثابت گردد و با تحقیق علمی و استدالل برهان منطقی مدلل 

و خود بوعلی هم در بیان فلسفی خود این روش را مورد توجه قرار داد و هر  -شود 

 شدمطلب مشکل میکجا 

 [۱۲۵]صفحه 

 ماند تا بعدا مستدل گردد.ساکت می

 سند حدیث

کردند از هر کس در آن روزها که چاپ و طبع و نشر نبود هر خبری که نقل می

کنم و نام کسانی که گفتند این خبر را از فالن کس نقل میشنیدند به صراحت میمی

اند به سند و سلسله سند گویند و خبر بوده ناقل حدیث پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم

گو و جعال ی این اسناد این است که اگر ناقل سندی کاذب و دروغرا بعین نامند نتیجه

گردد و روی القول بوده باشد مکشوف و معلوم میقید یا متقی و راستگو و صحیحو بی
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سالم این درس را برای الو امام محمدباقر علیه -این کاوش احادیث مسلم و موثق نامند 

 اصحاب خود آموخت تا اخبار صحیح را بدست آورند.

السالم تقاضا کردم جعفر علیهعمرو بن شمر از جابر نقل کرده که گفت از حضرت ابی

حدیثی را برای من با سند تعلیم فرماید آنگاه فرمود حدثنی ابی عن جدی عن رسول »

السالم عن اهلل عزوجل و کلما احدثک بهذا اهلل صلی اهلل علیه و آله عن جبرئیل علیه

 «االسناد

فرمود پدرم از جدم از رسول خدا از جبرئیل از پروردگار جل و عال چنین روایت 

فرمود آنگاه فرمود یا جابر لحدیث واحد تأخذه عن صادق خیر لک من الدنیا و ما فیها 

و آنچه در آن  ای جابر یک حدیث که از صادق نیکوکار بشنوی بهتر است از دنیا

 است!!!

به ابوبصیر فرمود مژده و بشارت ده به آن بندگان که سخنان  -حضرت امام محمدباقر 

را بشنوند و بهترین آن را برای عمل برگزینند و این آیه را تالوت فرمود فبشر عبادی 

 الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه

 آداب حدیث

ل محمد صلی اهلل علیه و آله اذا سمعوا و در آداب حدیث فرموده هم المسلمون ال

 الحدیث ادوه کما سمعوه ال یزیدون و ال ینقصون

فرمود شیعیان و دوستان ما کسانی هستند که در خدمت آل محمد )ص( سر تسلیم پیش 

دارند و چون حدیثی شنیدند آن را گرفته و خوب بشنوند و بدون کم و زیاد ادا نمایند 

 و به دیگری بیاموزند.

از فرمود احادیث ما را برای دوستان و خاندان و زن و فرزند خود نقل کنید و آنها را و ب

و این آیه را تالوت فرمود قال نعم ان اهلل یقول یا  -از اخبار و احادیث ما مطلع سازید 

فرماید نگاهدارید ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس و الحجاره می
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 و عیال خود را از آن آتش که هیزم آن بدن مردمان است نفوس و اهل

 [۱۲۶]صفحه 

و باز فرمود و أمر اهلک بالصلوة و اصطبر علیها یعنی احادیث ما را به اهل و خاندان 

 خود بیاموزید.

 درس صحت عمل

السالم به اصحابش داد و مقدمه تشحیذ افکار برای از دروسی که امام محمدباقر علیه

قرار داد این بود که مردم را به صحت عمل و ثواب اعمال نیکو و صحیح بیانات علمی 

و دقت در انجام عمل صالح و درست تشویق فرموده و به قدری در این قسمت تأکید و 

توصیه فرمود که عمل را هر قدر هم کم باشد درست انجام دهید کار را تمام و محکم 

و درست و محکم از خود یادگار کنید تمام جوانب و اطراف را بنگرید عمل صالح 

 بگذارید.

السالم بوده جعفر محمد بن علی علیهدر اصول کافی از زرارة که از اصحاب امام ابی

ء احب الی اهلل عزوجل من عمل یداوم علیه و ان قل روایت کرده که فرمود ما من شی

یست اگرچه دار باشد نتر از عملی که مداوم و دامنههیچ عملی نزد پروردگار محبوب

احب »منظور عمل نیکوئی است که اثرش باقی باشد و باز فرموده  -آن کم باشد 

محبوبترین اعمال در پیشگاه حق « االعمال الی اهلل عزوجل ما داوم علیه العبد و ان قل

 تعالی این است که در عمل صحیح مداومت شود اگرچه کم باشد.

ا به عمل نیکو و درست عادت دهید که دو فرماید خود رالسالم میامام محمدباقر علیه

نکته باید رعایت شود یکی نیکوئی عمل اگرچه کوچک و کم باشد و دیگر درستی 

عمل که هر عملی باشد اگرچه حقیر و کوتاه و ناچیز باشد درست انجام گیرد و دیگر 

 آنکه این جهات در ثواب عمل در پیشگاه حق تأثیری بسزا دارد و اجر و پاداش آن با

خداوند است که ثواب عمل متناسب با خلوص نیت و جهات صحت و نیکوئی دائر و 
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 درستی آن است.

ال »السالم برسد روایت فرموده که و باز هم امام پنجم از پدرش تا به امیرالمؤمنین علیه

فرمود « قول اال بعمل و ال قول و ال عمل اال بنیة و ال قول و ال عمل و نیة اال باصابة السنة

فتاری صحیح نیست جز آنکه به عمل درآید و گفتار و کرداری صحیح نیست مگر گ

آنکه در سایه نیت باشد و گفتار و کردار و اندیشه صحیح نیست مگر آنکه در سایه 

اصابت با سنت درخور اعتنا و اعتماد نیست صحیح باشد و منظور آن است که هر 

طبق با گفتار باشد و هر گفتار و گفتاری باید عمل داشته باشد و هر عملی باید من

کرداری باید از قصد و خلوص نیت سرچشمه گیرد و در هر سه حال باید منطبق با 

 -سنت پیغمبر باشد تا مستوجب اجر و ثواب اخروی گردد 

 [۱۲7]صفحه 

 و لذا فردوسی گفته:

 بزرگی سراسر به گفتار نیست

 دو صد گفته چو نیم کردار نیست

منطبق با سنت پیغمبر نگردد تا نیت خالص برای ادای سنت و بر فرض هم باشد و 

اند اسالمی نداشته باشد مستوجب آن اجر و ثوابی که پیغمبر و ائمه دین فرموده

و التزر وازرة وزر »گردد و این نکته دقیقی است که باید با توجه به آیه کریمه نمی

را فخیرا و ان کان شرا الناس مجزیون باعمالهم ان کان خی»و با حدیث شریف « اخری

 نمود.« فشرا

بدون تردید هر عملی اجر و پاداشی دارد اما عملی که برای احیای سنت پیغمبر با 

خلوص نیت و قصد خالص باشد آن ثواب بیشتری دارد و درست مانند ثواب اعمال 

پرستان است که اجر و ثواب عمل خود را خواهند گرفت ولی ریاضات شاقه بت

 مسلمین اجر و پاداش مضاعف و چندین برابر در دنیا و آخرت دارد. ریاضات شرعیه
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 پاسخ مختلف در یک مسئله واحد

السالم به پرسیدند امام علیهشد که از ائمه اطهار یک موضوع را چند نفر میگاهی می

رفت ولی پاسخ بعضی مخالف پاسخ دیگری داد که قانع شده میهر یک پاسخی می

اب در پاسخ مسئله واحد نمونه بارز علم و قدرت امام است و این اختالف جو -بود 

 باشد.همچنین نشانه حکمت و مصلحت اجتماع است که نبض آن دست امام می

کند که در خدمت ابوجعفر محمد بن در کتاب اصول کافی از زرارة بن اعین نقل می

ردی دیگر آمد ای سئوال کردم به من پاسخی کافی داد مالسالم بودم مسئلهعلی علیه

همان مسئله را پرسید به او هم جوابی داد که غیر از جواب من بود در همان روز مردی 

دیگر آمد همان مسئله را پرسید پاسخ او را به نحوی دیگر فرمود که غیر از پاسخ ما دو 

نفر بود چون آن دو بیرون رفتند عرض کردم یابن رسول اهلل دو تن از مردم عراق از 

ا آمدند این مسئله را پرسیدند شما به هر یک پاسخی دادید که غیر از پاسخ شیعیان شم

 سابق بود.

فقال )ع( یا زراره ان هذا خیر لنا و لکم و ابقی لنا و لکم و لو اجتمعتم علی امر واحد 

 لصدقکم الناس علینا و لکان اقل لبقائنا و بقائکم.

تر است زیرا اگر همه شما و پاینده فرمود ای زراره همانا این نهج برای ما و شما بهتر

شناسند و برای کثرت شما ما را هم آزار شیعیان بر یک امر متفق شدید شما را می

دهند لذا بقای شما و ما به این است که در برخی از مسائل عقاید مختلف ابراز کنید می

 این اختالف برای

 [۱۲۸]صفحه 

آنهاست و این اختالف به مصلحت  رفع استبداد و استحکام دشمنان و عقاید سخیف

 حفظ اجتماع شماست که برای ما هم بهتر است.

این بیان امام اگرچه روی مصالح جامعه است در عین حال مبنی بر علوم و حکم و 
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تواند یک مسئله را چندین پاسخ دهد چنانچه مصالح و قدرت علمی امام است که می

نفر را یک  ۱۵ئوال کرد به هر یک تا السالم سمردی آمد خدمت امیرالمؤمنین علیه

پاسخی داد که شبیه به پاسخ دیگری نبود و چون کمیل از سبب اختالف پرسید فرمود 

دهم که شبیه به پاسخ اگر تا روز قیامت سئوال کنند به هر یک پاسخی جداگانه می

 اولی نباشد.

اهلل الصادق السالم خدمت ابوعبدگوید پس از رحلت امام محمدباقر علیهزراره می

السالم رسیدم از همان مسئله پرسیدم همان پاسخی که از پدرش شنیده بودم شنیدم علیه

 فرمود این روش برای مصونیت ما و شما بهتر است.

 چند درس فقهی از امام محمدباقر علیه السالم

کند که انبوه مردم جمع شده بودند که جوانی شیخ مفید در ارشاد به اسناد خود نقل می

هاشم آمد که مانند او دیده نشده بود نامش محمد بن علی مردم شروع کردند از از بنی

او سئواالتی کردند من جمله در مسح سئوال کردند حضرت فرمود قرآن دستور مسح 

 را داده.

یا ایها الذین امنوا اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا 

 کم الی الکعبینبرؤسکم و ارجل

کند که مردی با زنی آمدند نزد قاضی شکایت نمودند مرد گفت این کلینی روایت می

با من حیله کردند و  -ماه به این بنده فروختند و اکنون عیبی دارد  ۹زن جاریه را 

 ناراضی هستم.

در این موقع  -باشد گفت عیب او در شکمش می -قاضی گفت اگر عیبی دارد بگو 

جعفر محمد بن علی به او برخورد گفتند این زن در رکبه خود مو ندارد آیا یحضرت اب

شناسم باید به اهل خبره این عیب قابل فسخ معامله است حضرت فرمود این عیب را نمی

 مراجعه کنید اما از پدرم از جدم رسول اهلل )ص( شنیدم که فرمود:
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 [.44یب ]قال حق کل ما کان فی اصل الخلقه فزاد او نقص فهو ع

 پیغمبر )ص( فرمود عیب این است که در اصل خلقت کسر و نقصانی باشد اگر کم

 [۱۲۹]صفحه 

برگشت نزد قاضی او گفت در  -عیب است و زیادی در اصل آفرینش نداشته باشد بی

 این عیب است.

 اختالف حدیث در مسح پای

فرماید بحرین چنین میالآنگاه امام باقر )ع( در پاسخ جابر راجع به مسح به نقل مجمع

اند اند مراد از مسح خفین چیست گمان کردهکه مسح خفین نسخ شده و جمعی نفهمیده

 توان مسح کرد.روی پا هر چه باشد اعم از جوراب و کفش و غیره روی آن می

یعنی ما کنت اول من ارسل من الرسل قد  -نویسد بدعا من الرسل البحرین میدر مجمع

 یرةکان قبلی رسل کث

کنند و جمعش خفاف بر وزن کتاب است گوید خف آن چیزی است که بر پای میمی

و از این جهت حدیث سبق الکتاب الخفین صادر شده و مراد از آن مسح که در قرآن 

ای از نقل شده مسح پای است نه خف پس مسح بر خفین بعد از آن حادث شده پاره

ن و از تتبع آنهاست که از خف کفش و اند که از اطالقات مردم حرمیشارحین گفته

پوشاند اند که پشت دو پای را میموزه و کفش عربی یا جوراب و غیره را استنباط کرده

ساق و معلوم نیست از کجا مسح دار باشد یا کفش عربی بیخواه چون چکمه ساق

 اند.ساقین را فهمیده

ی برای من نقل کرده که علی گوید ابوالورد از امام پرسید که ابوظبیان حدیثجابر می

)ع( از نخست آب بریخت و آنگاه خفین مبارک را مسح فرمود فقال )ع( کذب 

السالم فیکم سبق الکتاب الخفین یعنی ابوظبیان دروغ ابوظبیان اما بلغک قول علی علیه

ای که فرمود قرآن بر مسح خفین سبقت دارد گفته مگر تو قول علی )ع( را نشنیده
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فرمائی در مسح بر خفین مانند مردم سنی مسح ام )ع( پرسید آیا اجازه میآنگاه از ام

کنیم فرمود ال اال من عدو تتقیه او ثلج تخاف علی رجلیک یعنی جایز نیست مگر 

هنگامی که از دشمن بیم داشته باشی و باید تقیه کنی یا از برف و گزند سرما بر پای 

 ود هر چه باشد مسح کنی.توانی بر روی پاپوش خخود بیمناک باشی می

و در طریقه وضو غسل صورت و دستها از باال تا سر انگشتان و مسح سر و پاها تا کعبین 

که صریح آیه قرآن است و برادران سنی ما به منظور مخالفت در وضو و غسل از پائین 

 شویند و دست بسته چون ابوحنیفهریزند به باال و به جای مسح سر و پاها را میآب می

ایرانی بود برای مخالفت با امامیه و ترضیه خاطر خلفا مخدومین خود مانند ایرانی که در 

 گذاشتندادب دست به سینه می

 [۱۳0]صفحه 

خوانند با اختالفات دیگری که در محل خود بحث آنها هم در نماز دست بسته نماز می

 شده است.

 تطبیق و عرضه حدیث با کتاب و سنت

ساعده را برای احراز مقام رحلت پیغمبر )ص( رخ داد و سقیفه بنیدر تحولی که پس از 

و منصب به وجود آوردند ناگزیر اخبار و احادیث جعلی به منظور حفظ مقام خویش و 

کتمان مقام ذی حقان جعل کردند و لذا ائمه دین و امامان معصومین توجه مردم را 

شنود اول باید با قرآن می جلب کردند به این حقیقت که احادیث مسموعه را هر کس

و سنت تطبیق کند چنانچه انطباق داشت عمل کند که درست است و هر گاه معارضه 

شود که از احادیث موضوعه و مجعوله است و به همین منطق اصول داشت معلوم می

 فقه را ترتیب دادند که فقها طبق آن اصول به صحت و سقم احادیث واقف گردند.

ر )ع( پس از امیرالمؤمنین )ع( اول امامی است که فرصت برای حضرت امام محمدباق

بیان این حقایق پیدا کرد و مردم را به اصول علم و حدیث رهبری فرمود و چنانچه در 
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سدیر که اصحاب آن حضرت است نقل  -اصول کافی و بحاراالنوار مجلسی نقل شده 

 بما یوافق کتاب اهلل و سنة جعفر )ع( که فرمود ال تصدق علینا االکند از حضرت ابیمی

شنوید تا مطابق کتاب و سنت پیغمبر )ص( نبیه فرمود در احادیث و اخباری که از ما می

 نباشند ما را تصدیق نکنید.

امام )ع( نخواست دیگران را به مبارزه منفی رد کند بلکه با مبارزه مثبت فرمود گفتار 

صحاب من گفتار مرا تصدیق نکنید مگر باید منطبق با سنت و قرآن باشد و شما هم ای ا

پس از عرضه و انطباق با قرآن مجید و سنت پیغمبر )ص( تا چنانچه از همان سنخ 

امیه تعلیمات بود فرا گیرید وگرنه رد کنید و این کنایه از این بود که اخبار مجعوله بنی

سی شنیدید اول و آل زیاد و آل مروان شما را به اشتباه نیندازد هر سخنی و حدیثی از ک

آن را با قرآن و سنت عرضه و تطبیق نمائید در صورت صحت به کار بندید و عمل 

زیرا احکام شریعت پیغمبر اسالم و سنن رسول اهلل همه در قرآن است و نظام  -کنید 

عالم و صالح امر معاش و معاد بشر باید از قرآن اتخاذ گردد بنابراین هر کجا دستوری 

 زند.نظام اجتماع را به هم میمخالف آن رخ داد 

 امام محمدباقر )ع( به یکی دیگر از اصحابش فرمود کل من تعدی السنه رد الی السنه

 [۱۳۱]صفحه 

هر کس از قواعد سنت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم تعدی کند و از مرز تعلیمات 

ل و قانون سنت آسمانی او تجاوز نماید باید به سنت برگردانید یعنی اگر خالف معمو

باز نماید باید باز به سنت برگردانید و از سنت متابعت نمود که عمل و گفتار و کردار و 

رفتار رسول خدا حجت برای خلق است و باز فرمود من جهل السنة رد الی السنه به 

شاگرد دیگرش فرمود هر کس در تقریر احکام از قانون سنت جاهل بماند و نداند 

النه حکم کند و فتوی دهد باید به قواعد سنت برگردد و با آن چگونه است یا جاه

تطبیق نماید تا چنانچه در ردیف اوامر و نواهی و احکام قرآن است درست و صحیح 

 شناخته به کار بندد.
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 سبب اختالف احادیث

به طور کلی اختالف احادیث از دو جهت بوده یکی از جهت جعل احادیث برای 

دادند و آن کار منافع شخصی را بر مصالح عمومی ترجیح میاستفاده شخصی بوده که 

 خلفای غاصب بود

اطالعی و عدم احاطه بر تمام جهات حدیث بوده که گاهی زمان خود دیگر جهل یا کم

پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم حکم تغییر قبیله را نشنیده بودند و بعد شنیدند یا 

تر از آن وضع گردید اولی را شنیده کامل حکمی را که شنیدند که بعد نسخ شد و

دومی را ندیده است اختالف حدیث پیدا شده و البته بدین جهت بود که فرمودند علم 

را از خاندان علم و علماء راسخون فرابگیرید تا اختالف رفع شود و بدین منظور یکی 

سح نمودن پرسد یابن رسول اهلل چگونه در ماز اصحاب حضرت امام محمدباقر )ع( می

 السالم چنین بیان فرمودامام علیه -اختالف حدیث پدید آمد 

السالم کان الرجل منهم یسمع من النبی صلی اهلل علیه و آله و سلم الحدیث فقال علیه»

فیغیب عن الناسخ و ال یعرفه فاذا انکر ما خالف فی یدیه کبر علیه ترکه و قد کان ینزل 

آله و سلم فعمل به زماما ثم یؤمر بغیره فیأمر به اصحابه و علی رسول اهلل صلی اهلل علیه و 

امته حتی قال اناس یا رسول اهلل انک تأمرنا بشئی حتی اذا اعتدناه و جرینا علیه امرتنا 

بغیره فسکت النبی عنهم فانزل علیه قل ما کنت بدعا من الرسل ان اتبع اال ما یوحی الی و 

 «ما انا اال نذیر مبین

شد از اصحاب پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم یک مردی حدیثی را یفرمود گاهی م

شنید و شنید ولی در موقع بیان پاسخ آن خبر حضور نداشت و ناسخ آن را نمیمی

کرد زیرا خودش از پیغمبر آن حکم را گفتند انکار میدانست و اگر برای او مینمی

گفت و شاید فکر دیگران هم میکرد و برای شنیده بود و لذا مدت زمانی عمل می

از  -کرد امکان نسخ آن باشد تا آنکه اختالف حدیث و احکام متعارف گردید نمی
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 طرفی به حکم وحی به سبب تشحیذ افکار مردم مسلمان از احکام سابق آسمانی

 [۱۳۲]صفحه 

تر و شد و حکمی محکمبه مقتضای ملل و امم زمان و مکان گذشته آن حکم نسخ می

کردند و قهرا آنها که از حضور شد و مردم بر آن عمل میر و کاملتر نازل میجامعت

نمودند بدین پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم دور بودند به این اختالف برخورد می

جهت جمعی از مردم خدمت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم جمع شدند عرض 

کنی به چیزی و حکمی و حدیثی تا ما بر آن عادت کردند یا رسول اهلل شما ما را امر می

فرمائی رسول خدا ساکت ماند تا آیه کردیم و مأنوس شدیم حکمی بر خالف آن می

فرماید بگو به مسلمانان و اصحاب و یاران خود برسان و به آنها شریفه نازل شد که می

ست زیرا شما از کنند بگو این بحث بر شما جایز نیکه بحث در ناسخ و منسوخ قرآن می

خبرید و آنچه به من وحی شده به شما تعلیم شرایط زمان و مکان و علل و اسرار آن بی

ای بیش نیستم که احکام الهی را به شما ابالغ کنم یعنی کنم و من جز بیم دهندهمی

 تکلیف من تبلیغ وحی است.

ه مکلف به در این حدیث چند نکته گنجانیده شده یکی اثبات وحی و تثبیت نبوت ک

تبلیغ وحی بوده و دیگر آنکه ناسخ و منسوخ قرآن در علم الهی نهفته است جز او کسی 

اش تکامل نفس کنیم استحساناتی بیش نیست که البته نتیجهداند و آنچه ما فکر مینمی

است و تطابق قانون کامل الهی با سیر تکاملی نفوس بشری است که در قرآن آخرین 

 شده استکتاب آسمانی بیان 

 اخبار و احادیث صعب و مستصعب

 حضرت امام محمدباقر به چند نفر از اصحابش تعلیماتی فرمود که حاصل آن این است

اند قال رسول اهلل ابوحمزه ثمالی و غیره روایت کرده -جابر  -یقطینی از اهل مداین 

)ص( ان حدیث آل محمد )ص( صعب مستصعب ال یؤمن به اال ملک مقرب او نبی 
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رسل او عبدا متحن اهلل قلبه لالیمان فما ورد علیکم من حدیث آل محمد خالفت له م

قلوبکم و عرفتموه فاقبلوه و ما اشمأزت قلوبکم و انکرتموه فردوه الی اهلل و الی الرسول 

و الی العالم من ال محمد و انما الهالک ان یحدث بشئی منه ال یحتمله فیقول و اهلل ما 

 نکار هو الکفرکان هذا ثلثا و اال

یعنی رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود حدیث آل محمد سخت دشوار است 

که دارای معانی و وجوه کثیره است مراتب و مقامات و مشارب و مشایب عالیه دارد و 

ای که قلبش به ایمان آورد مگر فرشته مقرب یا نبی مرسل یا بندهبه آن ایمان نمی

 امتحان شده باشد.

شنوید اگر بر بنابراین آنچه از احادیث و اخبار آل محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم می

قلب شما نرم و منقاد و مالیم طبع شما گردید قبول کنید و اگر برای شما سبب تنفر و 

اشمئزاز گردید آن را به خدا و رسول باز گذارید یعنی رد نکنید انکار ننمائید شاید بعدا 

 ده از آن روی بگشایدعلم و دانش پر

 [۱۳۳]صفحه 

گردد آن کس که حدیثی را به نام دانید چه کس هالک میفرمود ای اصحاب من می

آل محمد بشنود و انکار کند یا سخت پافشاری نماید که از آل محمد صلی اهلل علیه و 

 ارزش است.بی -آله و سلم نیست یا سوگند بخورد که این حدیث باطل و ضعیف 

است فهم من و شما درک حقایق تمام گفتار آل محمد صلی اهلل علیه و آله چه ممکن 

در مجمع البحرین  -و سلم را نکند ولی زمانی خواهد آمد که این حقایق روشن گردد 

و صحاح و بحاراالنوار و سایر کتب حدیث، اقوالی در معنی حدیث صعب و مستصعب 

والیت است که منظور تبعیت و قبول  گویند مراد امر امامت وکنند و برخی مینقل می

امر امامت است که در فتن و حوادث بس بسیار دشوار است در کتب اخبار بیش از سی 

 اند.حدیث مشابه آن از این امام )ع( به اصحاب تعلیم شده که روایت کرده
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 تعلیمات امام محمدباقر علیه السالم درباره احکام متعارضه

 الصول و علیکم ان تفرعواانما علینا ان نلقی الیکم ا

در اسالم به همان دالیل که سابق گفتیم اختالف اخبار پدید آمد و گاهی دو خبر و دو 

السالم تکلیف شود که در صدر اسالم وجود داشته و امام علیهحدیث متعارض دیده می

 این احادیث را روشن فرمود

س از او از حضرت صادق السالم و پزرارة و ابوبصیر از حضرت امام محمدباقر علیه

اند که فرمود انما علینا ان نلقی الیکم االصول و علیکم ان السالم روایت کردهعلیه

تفرعوا بر ماست که اصول احکام را به شما بیاموزیم و تلقین کنیم و بر شماست که از 

آن از روی علم و بصیرت و ذکاء و درایت و فراست فروع آن را خود ترتیب دهید تا 

ت آنها حل گردد و آن فروع را بر اصول متفرع گردانید آنگاه زراره عرض مشکال

کند فدای تو گردم گاهی دو خبر یا دو حدیث که با یکدیگر متعارض هستند به ما می

 و به اجرا گذاریم -رسد به کدام یک اعتماد کنیم می

ای زراره هر  فقال )ع( یا زرارة خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر فرمود

وقت با احادیث متعارض برخوردید و دو حدیثی شنیدید که با هم تعارض داشته باشند 

به آن خبر و حدیثی اعتماد کن که در میان یاران و اصحاب تو معمول است و شهرتی 

 دارد و هر کدام شاذ و نادر است فروگذار و نادیده انگار

 حدیث هر دو مشهور و ماثور و مروی گوید ای سید و سرور من اگر این دوزراره می

 [۱۳4]صفحه 

 باشد چه کنم؟

فقال )ع( خذ بقول اعدلهما عندک و اوثقهما فی نفسک یعنی هر یک را که نزد خود 

 اعدل و اوثق بشناسی همان را بگیر و عمل کن.

زراره باز پرسید راویان هر دو عدل و موثق و مرضی هستند فرمود: انظر ما وافق منهما 
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العامه فاترکه و خذ بما خالفهم یعنی هر کدام با مذهب عامه سنی توافق دارد آن مذهب 

 را متروک دار و آنکه مخالف عامه است عمل کن.

زراره برای آنکه خوب مطلب حالجی شود و تمام توهمات مورد توجه قرار گیرد باز 

یا هر دو موافق السالم پرسید این دو خبر متعارض عدل و مرضی و مأثور هم از امام علیه

 نماید تکلیف من چیست؟!مذهب عامه یا هر دو مخالف می

فقال اذن فخذ بما فیه الحائط لدینک و اترک ما خالف االحتیاط فرمود در این حال هر 

یک را برای حفظ ارکان دین اقرب به احتیاط شناختی بگیر و عمل کن و آن دیگر را 

کند اگر هر دو با هم موافق احتیاط یا که مخالفت دارد ترک نما زراره باز عرض می

 مخالف احتیاط باشد چه باید کرد.

فقال اذن فتخیر احدهما فتاخذ به و تدع االخر فرمود ای زراره خودت در این موارد به 

 نیروی استنباط و اجتهاد خود یکی را برگزین که به ظن قوی اصح احادیث باشد

ال را کرد فرمود اذن فارجه حتی تلقی در روایتی که یکی دیگر از اصحاب همین سئو

امامک فتسئله یعنی خود را به امام خود برسان و از او حقیقت او را پرسش کن و عالمه 

کند که موافقت با احتیاط از جمله مرجحات گوید این خبر داللت میمجلسی می

 خبرین متعارضین است

 اشتباه اخبار

گردد در این صورت امر بر باشد و به هم مشتبه میدر اخبار گاهی دو خبر مشابه هم می

شود. بدیهی است این مشکالت مانند مشکالت درسی است که خواننده مشکل می

معلم و آموزگار باید برای شاگردانش حل کند و طریق تمیز و تشخیص آن را معلوم 

م این سبک مشکالت فراوان بوده که البته السالسازد در مکتب امام محمدباقر علیه

باشد زیرا پس از پیغمبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم دوره متناسب با آن عصر می

آمد ابوبکر و عمر و خلفا اولیه تا شهادت امیرالمؤمنین هر چه مشکلی علمی پیش می
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طالب عثمان ناگزیر بودند با حضور حضرت ابوالحسن امیرالمؤمنین علی بن ابی

السالم مشکالت را حل و هضم کنند ولی چون دوره معاویه رسید عصر جعل اخبار علیه

 شد و به حضرت امام حسن و سیدالشهداء فرصتی برای بیان

 [۱۳۵]صفحه 

داد و طالبین علم و حدیث را از اطراف آنها به عناوینی دور حقایق علمی نمی

ه و حضرت سجاد هم چنانچه گفتیم ساختند این مشکالت به حال ابهام باقی ماندمی

مقداری از اصول عقاید را با اخالقیات در قالب ادعیه و اذکار بیان فرموده اما چون 

ترین السالم با یک روش که راقیمقتضیات زمان و مکان اجازه داد امام محمدباقر علیه

ر بن سبک تعلیم و تربیت باید شناخت مشکالت را برای مردم حل فرموده چنانچه معم

کند که پرسیدم یابن رسول اهلل آنچه مردم از یحیی بن سام از آن حضرت روایت می

کنند از چیزهائی است یا احکام و اخباری است که السالم روایت میامیرالمؤمنین علیه

دانند و فقط به اوالد خود تعلیم فرموده باشد و جز او و اوالدش نمیدرباره فرج آنها می

ه که تعلیم علم برای یک دسته حالل و برای دیگری باید حرام باشد؟! چرا این طور بود

شود باید گفت شاید حکمی بوده که برای خودشان و اوالدشان نازل و آنچه استفاده می

 شده و بعد منسوخ گردیده یا هر دو محکم باشد آیا حقیقت چگونه است؟!

هی لنفسه عنها و ولده یعنی السالم فرمود قد بین لهم اذ نحضرت امام محمدباقر علیه

همان وقت که خودش و اوالدش را از آن حکم نهی فرموده علم آن بر خودشان 

شود اگر آن را هم برای مردمان دیگر بیان آشکارا بوده است پرسیدم چطور می

 فرمود.می

 امام پنجم فرمود خشی ان ال یطاع و لو ان امیرالمؤمنین )ع( ثبت قدماه اقام

 محمدباقر علیه السالم در کتمان علم استدالل امام
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علم و دانش برای آموختن و تعلیم نمودن است و شکرانه دانستن یاد دادن به دیگران 

است ولی این علم مقدماتی و حد لزوم دانستن و نوشتن و خواندن است اما از مرحله 

و معلم  رسد باید استادبدوی و ابتدائی که گذشت به حد متوسطه یا انتهای علم که می

ظرفیت و استعداد و لیاقت شاگرد را در نظر بگیرد اگر درخور حفظ و نقل علم و حل و 

هضم آن هست بیاموزد و گرنه به حداقل قناعت کند و دلیل بر این سخن سنن اجتماعی 

است که خردمندان اساتید علمی و فنی اگر شاگردی را الیق ندانند به او تعلیم 

 کنند.نمی

کند که گفت در حضور امام ز یحیی حلبی از پدرش روایت میدر اصول کافی ا

السالم بودم مردی شرفیاب شد عرض کرد یابن رسول اهلل حسن بصری محمدباقر علیه

گفته رسول خدا )ص( فرموده است من کتم علما جاء یوم القیمة ملجما بلجام من النار 

امت با لگامی از آتش یعنی هر کس علمی و دانشی را مکتوم و پوشیده دارد روز قی

 گردد.وارد صحرای محشر می

 السالم فرمود کذب ویحة فاین قول اهلل و قال رجل من آل فرعونجعفر علیهحضرت ابی

 [۱۳۶]صفحه 

گوید چه این یکتم ایمانه اتقتلون رجال ان یقول ربی اهلل یعنی حسن بصری دروغ می

 فرماید.ی میسخن با کالم اهلل مجید تناقض دارد زیرا خدای تعال

داشت آیا بکشید مردی را گفت مردی از آل فرعون که ایمان خویش را پوشیده می -

گفت پروردگار من خداوند معبود است و کتمان علم به مقتضای مصالح زمان و که می

 مکان است.

 آنگاه فرمود فقال )ع( لیذهبوا حیث شاءوا اما و اهلل ال یجدون العلم اال هیهنا

ا سوگند هر کجا بروند جز این نقطه علم را نخواهند یافت زیرا خداوند فرمود به خد

علم را به آل محمد عطا فرموده است و دانش و بینش نزد آنهاست و هر وقت مصلحت 

آموزند و هر کجا صالح نباشد کتمان بدانند و ظرفیت طرف را بشناسند به او می
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غیر از مورد موجب خسران  کنند کتمان علم موجب عذاب نیست بلکه تعلیم بهمی

 است.

 تیغ دادن در کف زنگی مست

 به که افتد علم را نادان به دست

السالم گفت حملنی حمل جعفر علیهکند که مردی آمد حضور ابیابوبصیر روایت می

الباذل یعنی مرا علمی و حلمی از بار گران بیاموز فرمود اذا ال تتفسح یعنی اگر بیاموزم 

 گردد.داری بلکه موجب هالکت تو میطاقت حمل آن را ن

کند که فرمود ان الذین یکتمون ما السالم روایت میجعفر علیهحمران از حضرت ابی

کنند انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب یعنی آنان که کتمان می

مردم روشن داشتیم دارند پس از آنکه بر و آنچه فرستادیم از ارشاد و هدایت مکتوم می

در کتاب قرآن مجید آنگاه فرمود یعنی بذلک نحن و اهلل المستعان فرمود قسم به خدای 

 که مراد از این جمله ما هستیم و خداوند مستعان است.

عبداهلل از کیفیت عذاب قبر سئوال کردند کند که از حضرت ابیزید شحام روایت می

رای من حدیثی نقل کن سلمان سکوت فرمود مردی نزد سلمان فارسی رفت گفت ب

کرد آن مرد بار دیگر در طلب حدیث برآمد سلمان باز خاموش ماند آن مرد برگشت و 

خواند ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه فی این آیه را می

ی الکتاب سلمان او را صدا کرد فرمود ما برای حفظ احادیث خودمان شخص امین

خواهیم تا برای او اخباری نقل کنیم و تو آماده مالقات نکیر و منکر باش که در قبر می

 از پیغمبر و

 [۱۳7]صفحه 

کنند اگر تردیدی کنی با گرزی گران خاتم النبیین صلی اهلل علیه و آله و سلم سئوال می

 بر سر تو خواهند زد که خاکستر شوی

شود و باز معذب شود فرمود زنده مییگوید من پرسیدم پس از آن چه مراوی می
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خواهد شد پرسیدم نکیر و منکر چیست فرمود قال هما قعیدا القبر آنها مصاحب مجالس 

 ؟؟-تو هستند در قبر

 امیهدستور کتمان اخبار از بنی

کند که برای السالم روایت میجابر به نقل اصول کافی از حضرت امام محمدباقر علیه

 ش شدم کتابی به من داد و این عبارت را گفت.کسب علم شرفیاب حضور

امیه فعلیک لعنتی و لعنة آبائی و ان انت قال )ع( ان انت حدثت به حتی تهلک بنی

 امیه فعلیک لعنتی و لعنة آبائیکتمت منه شیئا بعد هالک بنی

فرمود ای جابر آنچه به تو نمودم از اسرار الهی است که دشمن بسیار دارد مخصوصا 

امیه افشاء کنی و برای کسی ه اگر تو در قبل از سقوط و تالشی و هالکت بنیامیبنی

امیه افشا خبر دهی لعنت من و پدران من بر تو باد و اگر پس از تالشی و سقوط بنی

امیه در قدرت نکنی و کتمان کنی باز هم لعنت من و پدرانم بر تو باد زیرا اکنون که بنی

کشند و آزار تو خواهند کرد یا ما را گر بگوئی تو را میو نیروی ستمکاری باقی باشند ا

دهند و اگر پس از هالکت آنها نگفتی حقایق اخبار و علمی از بین بر اثر آن آزار می

 رود پس الزم است تو آن را حفظ کنی و بعدا برای مردم نقل کنی.می

ا فعلیک ء منه ابدسپس کتاب دیگری به من داد فرمود و هاک هذا فان حدثت بشی

لعنتی و لعنة آبائی و این کتاب نیز ضمیمه آن باشد اما اگر از آن برای کسی نقل کنی 

 لعنت من و پدرانم بر تو باد.

دهد که هر یک از معجزات خالده آنها بوده این روایت چند نکته مهم به ما نشان می

حیفه و کتابی دانست که به او صاول آنکه جابر را الیق سپردن چنین ودایعی معنوی می

امیه و او که به زودی در زمان حیات جابر عنایت فرمود دیگر آنکه خبر از تالشی بنی

آنها ساقط خواهند شد به عالوه که فرمود پس از سقوط آنها این اخبار را حتما نقل کن 

و به مردم برسان این جابر جعفی است که جوان و الیق و مؤمن و معتقد بود و این همان 
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السالم که در روایات مختلف گفته نود هزار حدیث از امام محمدباقر علیه کسی است

 کنم در حدیث دیگریروایت می

 [۱۳۸]صفحه 

گفته هفتاد هزار حدیث به من آموخت و در خبر دیگر است که گفت سی هزار 

حدیث به من تعلیم فرمود که به هیچ کس نیاموخت و به هیچ کس یاد ندادم و باز 

این جابر کتابی در حدیث نوشت که یکی از اربعمائه چهارصد مؤلف  نخواهم گفت و

 نامی قرن دوم است.

 جا و ذم قیاسفتوای بی

اجماع( فقیه باید احکام مسائل  -عقل  -سنت  -در فقه اسالم از روی ادله سنن )کتاب 

ل شرعی را استنباط نماید و بر حسب آن فتوا دهد و چون فقه اسالم را به آراء سخیفه اه

رأی و قیاس مخلوط کردند و راه انحراف پیمودند مکتب تشیع این روش را غلط و 

دانست اوال قیاس را مذمت مخالف با مبانی شریعت اسالم و صحت و حقیقت امر می

اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود که خود را در « اول من قاس ابلیس»کرد و فرمود 

اطاعت امر در سجده حق و اطاعت آدم  عنصر وجود به قیاس برتر از آدم دانست و

 نکرده رانده در گاه احدیت شد.

و در اصول فقه این موضوع مفصل در چند باب بحث شده که قیاس خالف عقل است 

 زیرا شرایط زمان و مکان و حدود مفاهیم با مصادیق آن بسی فرق بسیار و امتیاز دارد.

من نصب »السالم فرموده است نین علیهالسالم فرمود جدم امیرالمؤمامام محمدباقر علیه

« نفسه للقیاس لم یزل دهره فی التباس و من دان اهلل بالرای لم یزل دهره فی ارتماس

فرمود هر کس در احکام شرع قیاس را پیشه سازد به رنج و بلیت التباس گرفتار شود و 

هر کس خدای تعالی را با رایت رأی نکوهیده خود ستایش کند عمر خویش به 

 ضاللت افکنده و به وسوسه ابلیس گرفتار شده و باز فرمود.
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من افتی الناس برأیه فقد دان اهلل بما ال یعلم و من دان اهلل بما ال یعلم فقد ضاد اهلل حیث 

احل و حرم فیما ال یعلم هر کس به رأی نااستوار خویش برای مردم فتوی دهد و به 

ا عبادت کند و در احکام و اوامر و حالل و داند و عالم بدان نیست رأی دهد یآنچه نمی

حرام خدای به نادانی و جهل در حکم اظهارنظر کند و فتوی دهد به مخالفت برخاسته 

است و سبب منع این گونه فتوی این است که بسیار شده مرد نادانی حالل را حرام 

 خردی است.تجلی داده و حرام را حالل نموده است و این از بی

 در حدیث به اندازه ارزش گفتار اوستارزش هر کس 

فرماید هر فردی ارزش او به اندازه ارزش سخنان السالم میحضرت امام محمدباقر علیه

 اوست هر قدر سخن محکم و متقن داشته باشد به همان اندازه متانت دارد در این باره.

 [۱۳۹]صفحه 

کند که السالم روایت میعبداهلل جعفر بن محمد الصادق علیهیزید رزاز از حضرت ابی

 فرمود پدرم به من چنین وصیت کرد:

یا بنی اعرف منازل الشیعه علی قدر روایتهم و معرفتهم فان المعرفة هی الدرایة للروایة و »

بالدرایات للروایات یعلو المؤمن الی اقصی درجات االیمان انی نظرت فی کتاب لعلی 

مرء و قدره معرفته ان اهلل تعالی یحاسب السالم فوجدت فی الکتاب ان قیمة کل اعلیه

 «.علی قدر ما اتیهم من العقول فی دار الدنیا

ی شیعیان و دوستان ما را از اندازه روایات آنها بشناس چه یعنی ای پسر من مقام و مرتبه

اصل معرفت درایت و روایت است و در علم و دانستن روایات است که مؤمن به اقصی 

السالم خواندم دیدم مرقوم فرمود من در کتابی که از علی علیهرسد درجات ایمان می

قیمت و بهای هر مردی و قدر منزلت نسبت مستقیم با معرفت او نسبت به خدا دارد و 

خواهد بخشد محاسبه میخدای تعالی هم مردم را به اندازه عقولی که در دنیا به آنها می
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عقل خویش است و بر مقدار عقل  و بدین ترتیب باید گفت هر کس در گرو مقدار -

 فرمایند.دهند و به اندازه خرد کیفر و پاداش معین میاو جز او سزا می

 فتاوی جاهالنه

سنت دین و شریعت بر این جاری بود که فقهای شریعت پس از ائمه دین و معصومین 

در احکام را استخراج نموده و « کتاب و سنت -عقل و اجماع »)ع( از روی ادله اربعه 

سیره علمای متقی و عالمان پرهیزکار چنین بوده اما چون  -مشکالت مردم فتوی دهند 

مسیر حقیقت از جای خود انحراف داده شد و برای اشغال مناصب و مقامات جعل 

دانش از روی جهالت مجذوب یا خرد و فرومایه بیاخبار شروع گردید گروهی بی

این فتاوی جاهالنه در اسالم منع شده  -ند دادمرعوب مقامات شده فتوی به غیر حق می

و پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم تحریم فرموده که جاهل بخواهد به میل خود 

 یا برای ترضیه خاطر دیگری فتوی دهد.

 السالم به اصحاب خود فرمودحضرت امام محمدباقر علیه

ه مالئکه الرحمه و مالئکة العذاب قال )ع( من افتی الناس بغیر علم و ال هدی من اهلل لعنت

 و لحقه وزر من عمل بفتیاه

یعنی هر کس فتوای جاهالنه دهد و مردم را بدون علم و هدایت آسمانی بدون آنکه از 

داند برای کسی ی نقل کند فتوی دهد و حکمی که نمیگفتار پیغمبر خدا یا امام کلمه

 بگوید

 [۱40]صفحه 

کند و گناه تمام کسانی که به فتوای و را لعنت میخداوند و مالئکه رحمت و عذاب ا

 اند به گردن اوست.جاهالنه او گمراه شده

کند که فرمود ما علمتم فقولوا و مالم السالم روایت میجعفر علیهابورجا از حضرت ابی

دانید بگوئید و فتوی دهید و آنچه از شما در فقه و تعلموا فقولوا اهلل اعلم یعنی آنچه می
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 داند.دانید بگوئید خدا میم آن محمد نمیاحکا

ء و هو ال یعلمه ان قال للعلم اذا سئل عن شی»السالم فرمود حضرت امام محمدباقر علیه

فرمود برای عالم سزاوار است که چون « یقول اهلل اعلم و لیس لغیر العالم ان یقول ذلک

داند اما اشد بگوید خدا میای از احکام شرع از او بپرسند و بدان مسئله واقف نبمسئله

داند فتوی دهد لو ان العباد اذا عالم موظف است علم خود را ظاهر سازد و بدان چه می

خبر جهلوا وقفوا لم یجحدوا و لم یکفروا یعنی اگر بندگان خدای هر وقت در امری بی

و کافر کنند باشند توقف نمایند به رأی و سلیقه و نظر خود فتوی ندهند هرگز انکار نمی

 شوند.نمی

فرمود پیغمبر )ص( اکرم هر چه الزمه امر معاد و معاش بشر بوده دستور فرموده و ما آن 

 آموزیم.دهیم و میتعلیمات عالیه را برای مردم شرح می

گوید پدرم فرمود ان الفقیه الزاهد فی الدنیا الراغب فی االخرة المتمسک امام پنجم می

به دنیای فانی میل نکند و برای آخرت باقی رغبت نماید  بسنة النبی فقیه کسی است که

دنیا را که همه هواست پشت سر  -به سنت پیغمبر خاتم النبیین تمسک داشته باشد 

اندازد و آخرت را که همه سزاست هدف قرار دهد و برای رسیدن به آن سرای به سنت 

 پیغمبر عمل کند.

از معنی فقیه پرسید حضرت همین مفاد را  السالمجعفر علیهابان بن تغلب از حضرت ابی

 به او تعلیم فرموده.

پرسید تفقه در غیر علم دین چطور السالم میحماد بن عثمان از استادش امام باقر علیه

شعرا غیر دینی  -السالم فرمود و الشعراء یتبعهم الغاوون است مثال تفقه در شعر امام علیه

مقابل پای مردم روشن نکنند و تابع احساسات یعنی کسانی که به نظم خود شمعی در 

 شهوی گردند گمراهند

شعرا در عصر جاهلیت جز وصافی برای مناظر مرئیه خود از حیوانات و نباتات و 

کردند قرآن آنها را گمراه جمادات بیش نبودند و بیشتر وصف مناظر شهوی را می
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رده آیات و احادیث و معرفی کرد ولی بعد از آنکه شعرا موضوع شعر خود را عوض ک

 اخبار اسالمی را

 [۱4۱]صفحه 

در قالب الفاظ ریختند ائمه آنها را جایز شمردند و حتی در وصف شاعری که با شعرش 

اند که لکل بیت بیت فی شمع روشن پیش پای مردم از آثار دین برافروزد وعده داده

از اوهام و خرافات و این شعرا  -الجنة یعنی هر بیت شعر یک خانه بهشتی جایزه دارد 

بافی و شهوات خارجند تفقه در شعر شهوی منع شده و تفقه در شعر بافی و منفیخیال

 دینی تقدیر گردیده است.

 فتوی در تقیه

در کتاب مکتب اسالم که دائرةالمعارف اخالق است راجع به تقیه مفصل بحث کردیم 

السالم راجع به حمدباقر علیهو اینک مدلول پاسخ سئوالی که ابوعبیده از حضرت امام م

 کنیم.فتوی دادن در تقیه نموده نقل می

 ء من التقیهقال )ع( یا زیاد ما تقول لو افتینا رجال فمن یتوال لشی

کند شما بهتر عرض می -گوئی درباره کسی که از روی تقیه فتوی دهد چه می

 دانید راهنمائی کنید.می

م اجرا فرمود اگر به تقیه باشد اجرش بیشتر است به قال )ع( ان اخذ به فهو خیر له و اعظ

یکی دیگر از اصحابش فرمود ان اخذ به اوجر و ان ترکه و اهلل اثم یعنی اگر به تقیه 

کار است و منظور این است چون اکثر مردان گفت اجری دارد و اگر فرو گذارد گناه

اقع خطر تقیه کنید و کشتند دستور فرمود در موسنی سخت متعصب بودند و شیعه را می

اسرائیل سخن بگو عرض کرد در فرماید که از بنیاعراض نمائید به زراره دستور می

 حدیث شیعه مشکلتر است زیرا تقیه باید کرد فرمود آری راست است باید تقیه کرد.

السالم درباره تقیه نقل شده که در کتب مربوطه مضبوط و روایاتی از این امام علیه
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 است.

 [۱4۲ ]صفحه

 نظم در منقبت

 ای دل امشب شدی ز غم آزاد

 «مبارک باد»خیز از جا پی 

 «حضرت باقر»شب میالد 

 «به حضرت سجاد»تهنیت گو 

 خواهی ای ساقی اگر گردم ز الطاف تو ممنون

 خیز و پر کن جام ما از باده وحدت هم اکنون

 کن عطا بر ما از آنهائی که در تنزیل گوید

 «قوا مما تحبونلن تنالوالبر حتی تنف»

 پشت پا بر عالم هستی زنم چون پور ادهم

 کنم مانند هارونخدمت موسی بن عمران می

 تا به دست آرم سر زلف سیاه لیلی خود

 بی خود از خود گردم و آواره باشم همچو مجنون

 ام قطع عالیقاز برای خال رویش کرده

 وز برای روی ماهش سیر کردم دشت و هامون

 باشد که گردد گرد شمعشمیصرفه با پروانه 

 وانکه چون خفاش بگریزد شود البته مغبون

 حضرت باقر )ع( امام پنجم و دوم محمد

 آنکه علم اولین و آخرین را بود کانون

 غره ماه رجب خورشید او گردید طالع
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 در چنین روزی منور شد جهان زان در مکنون

 باقر )ع( علم نبی معصوم هفتم آنکه باشد

 پور حسین آن شاه دلخونقوت قلب علی 

 [۱4۳]صفحه 

 مادر او )فاطمه( دخت حسن فرزند زهرا )س(

 به از این مادر و صد آفرین بر همچو خاتونبه

 خسروا بر ما نظر فرما ز احسان آنکه باشد

 خوار خوان احسان تو جمشید و فریدونریزه

 ور گردد ز کنز رحمت توآنکه یک جو بهره

 زر یا گنج قارونکند بر سیم و اعتنا کی می

 پیش اقیانوس فضل و دانشت گردیده باطل

 فلسفه ز اقلیدس و حکمت ز لقمان و فالطون

 سیناپرتوی باشد ز انوارت شفای ابن

 بوعلی در مکتب فضل تو تدوین کرده قانون

 مثنوی برگی بود از بوستان حکمت تو

 رخصتت بر عرض دانش نیست مأذونمولوی بی

 انایان عالمچین خرمن فضل تو دخوشه

 عالمان را تا ابد فرموده ای بر خویش مدیون

 کنز رحمت کان حکمت گنج بینش کاخ دانش

 آنچه من گویم از آن باالتری ز اندازه بیرون

 اف بر این دنیا که هجرش وصل و وصلش هجر و ناگه

 لشکر غم بر بساط شادی ما زد شبیخون

 منقلب شد عالم از فقدان آن بحر فضیلت
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 زهر بیداد هشام دون ملعون شد شهید از

 )پیروی( بر دامن باقر زده دست توسل

 [.4۵چین خرمن او شد در این روز همایون ]خوشه

 [۱44]صفحه 

 قرآن

 قرآن یکی است و از جانب خدای یکتا نازل شده

که گویند الواحد ال یصدر منه اال  -ای دارند حکماء اسالم مخصوصا اشراقیین قاعده

گردد اگرچه مشائیین درباره این ای واحد جز یک واحد صادر نمیالواحد یعنی از خد

ولی در هر حال از اصول مسلم حکمت و عرفان است و مفاد  -قاعده سخنانی دارند 

مطلب این است که خدای واحد یک واحد جامع جمیع مراتب وجود خلق کرده که 

است که تمام این واحد کلی تکوینی عالم  -همه چیز در آن منطوی و مشحون است 

نشئات عالم کون و فساد در آن واحد است و در عالم تشریعی قرآن واحدی است که 

جامع جمیع علوم اولین و آخرین به منظور هدایت و ارشاد بشر است و این حقیقت را ما 

از سخنان حضرت امام محمدباقر مؤسس اصول تربیتی و تربیتی علوم اسالمی هم 

 کنیم.استفاده می

السالم نقل کرده انچه در اصول کافی است از حضرت امام محمدباقر علیهزراره چن

ء من قبل الرواة است که فرمود ان القرآن واحد نزل من واحد ولکن االختالف یجیی

قرآن یک واحد مجتمع جمیع علوم و احتیاجات بشری است که از جانب خدای یگانه 

ت و اختالف فقط به اختالف روات و یکتا نازل شده و شامل تمام نیازهای آدمیان اس

است و گرنه در اصل آن هیچ گونه تحریفی رخ نداده است و کسی قادر نیست از آن 

 کسر و یا اضافه نماید.
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 بخشهای قرآن

نزل القرآن اربعة ارباع ربع فینا و ربع فی عدونا و ربع سنن و امثال و ربع فرایض و 

 احکام

ت تربیتی و کالسی خود که قرآن را برای اصحابش السالم در تعلیماامام محمدباقر علیه

تعریف و وصف کرده فرمود قرآن چهار قسم است که شامل تمام شئون زندگانی 

 اجتماعی آدمی است.

دهد در حق ما اهل بیت است یک بخش قرآن که یک چهارم آن را تشکیل می -اول

ون تفسیر و تأویل و که مبین و مفسر عالم به قرآن و راسخ در علوم اسما هستیم و بد

 تبیین ما فهم قرآن مشکل است.

بختی باشد که آنها از نظر خصومت و تیرهیک چهارم قرآن درباره دشمنان ما می -دوم

خود و تیره ساختن محیط برای محرومیت مردم از قرآن تعریف و وصف شده و نتیجه 

 نهائی کار آنها برای عبرت آیندگان ذکر شده است.

دیگر قرآن شامل فرایض و احکام و اصول عقاید و فروع دین است یک چهارم  -سوم

 که فقه

 [۱4۵]صفحه 

احکام قرآن  -که درباره آن کتب فراوان به نام احکام دین  -باشد و احکام آن باشد می

 اند.احکام اسالم نگاشته -

چهارم یک چهارم دیگر امثال و حکایات و قصص گذشتگان است که از نظر نتیجه 

دعوت آسمانی پیغمبران و اقبال و ادبار ملل و اقوام و عشیره گذشتگان و نتیجه نهائی 

باشد که قرآن برای عبرت اخالف اسالف بیان فرموده است و در پایان این کار آنها می

 فرماید ما کرائم قرآن هستیم.خبر می

در سه  فرماید: قرآنالسالم به یکی دیگر از شاگردانش میحضرت امام محمدباقر علیه
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فرماید القرآن نزل اثالثا ثلث فینا و قسمت نازل شده و البته این هر دو یکی است که می

 فی احبائنا و ثلث فی اعدائنا و عدو من کان قبلنا و ثلث سنة و مثل

فرمود قرآن بر سه قسم نازل شده یک قسمت آن در حق ما و در حق دوستان و یک 

اند و یک ثلثش که پیش از ما اولیاء خدا بوده ثلث درباره دشمنان ما و دشمنان آنان

 حاوی سنت و مثل است.

در هر حال قرآن شامل تمام نیازهای بشری است و کاملترین مثل اعالی هدایت و 

فرماید قرآن بر چهار قسم یا سه ارشاد است و البته این که امام به یکی از اصحابش می

هار قسمت متساوی یا ترتیب قسمت قسم نازل شده منظور این نیست که بر سه یا چ

قسمت باشد بلکه به طور کلی اگر قرآن را درباره مطالب تقسیم کنیم به این سه یا چهار 

خواهد فکر مسلمین السالم میشود که امام علیهطبقه مطالب یا بیشتر و کمتر تقسیم می

که همه بندی جلب فرماید را درباره مطالب متنوع و تقسیم موضوعی و تفکیک طبقه

بدانند و روی مبانی منظور نزول قرآن تدبر و تفکر و تعقل نمایند و از علوم و فنون ادبی 

 مند گردند.و تربیتی آن بهره

 آیات قرآن به هم مبتنی و مربوط است

السالم درباره تفهیم و تفهم از قرآن این است که فرمود از تعلیمات امام محمدباقر علیه

ط و آخرش بر اولش مبتنی است و آیات آن آیات دیگر را قرآن اولش به آخرش مربو

ای درباره شخصی و قومی که سبب فرماید و اگر آیهروشن و آشکار و تفسیر و بیان می

نزول آن شده باشد و آن فرد یا قوم بمیرند آن آیه نخواهد مرد زیرا یک حکم و دستور 

فرمود و لو ان االیه اذا نزلت  -توان استفاده کرد عمومی است که برای همیشه از آن می

ء ولکن القرآن یجری فی قوم ثم مات اولئک القوم ماتت االیه لما بقی من القرآن شی

 اوله علی

 [۱4۶]صفحه 
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 اخره ما دامت السموات و االرض و لکل قوم آیة یتلونها هم منها من خیر او شر

رد آن آیه هم بمیرد ای که در حق قومی نازل شده آن قوم بمییعنی اگر بنا شود آیه

یعنی از استفاده بیفتد بنابراین از قرآن چیزی باقی نخواهد ماند زیرا با مردان هر قوم باید 

فایده بماند در حالی که قرآن اولش به آخرش ارتباط قسمتی از قرآن از کار بیفتد و بی

ز آن ها و زمین برقرار است هر قومی انماید و مادامی که آسماندارد و برگشت می

 مند گردند و از تعلیم خیر و شر آن دستور آسمانی استفاده کنند.توانند بهرهآیات می

و شکی نیست که علمای بزرگ و محقق درباره شأن نزول آیات تردید دارند و گویند 

شود تفریق و جمع آن برای مصالح و منافع عموم حکم آسمانی تحقیر و تعظیم نمی

 مخلوق است.

 علوم و راهنما به همه چیز استقرآن دارای همه 

کند که فرمود ان اهلل تبارک و عمر بن قیس از حضرت امام محمدباقر )ع( نقل می

تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه االمه اال انزله فی کتابه و بینه لرسوله صلی اهلل علیه و آله و 

ء حدا و جعل علیه دلیال یدل علیه و جعل علی من تعدی ذلک الحد جعل لکل شی

 حدا.

هیچ چیزی که مورد احتیاج و نیاز بشر باشد فروگذار نفرموده و  فرمود خدای عالم از

هر چه را بشر بدان حاجت داشته در قرآن مجید داللت فرموده و برای هر چیزی حدی 

قرار داده و بر آن دلیلی مقرر گردانیده که داللت بر آن کند و هر کس که از آن حد 

 تجاوز نماید برای او هم حدی مقرر فرموده است.

 اب تالوت قرآنثو

با آنکه از تعلیمات حضرت امام محمدباقر و امام جعفر صادق )ع( که اولی مؤسس 

مکتب امامیه و دومی ناشر مکتب جعفری است درباره ثواب اعمال کتابها به همین نام 
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نوشته شده معذلک درباره ترغیب مردم به تالوت قرآن از اخباری را که امام پنجم )ع( 

 کنیم.نقل میفرماید تعلیم می

جعفر )ع( روایت نموده که قال )ع( در اصول کافی از عبداهلل بن سلمان از حضرت ابی

من قرء القرآن قائما فی صلوته کتب اهلل له بکل حرف مأة حسنه و من قرء فی صلوته 

جالسا کتب اهلل له بکل حرف خمسین حسنه و من قرء فی غیر صلوته کتب اهلل له بکل 

 عشر حسنات

 [۱47 ]صفحه

فرمود کسی که قرآن را در نماز ایستاده تالوت نماید خداوند به هر حرفی صد حسنه به 

فرماید و در حال نشسته اگر تالوت کنند به هر حرفی پنجاه حسنه و در او عنایت می

 فرماید.غیر نماز به هر حرفی ده حسنه خداوند به تالیان قرآن اعطا می

کند که فرموده من ختم ت از آن امام روایت میابوحمزه ثمالی درباره همین حقیق

القرآن بمکه من جمعة الی جمعة او اقل من ذلک او اکثر و ختمه فی یوم الجمعه کتب 

له من االجر و الحسنه من اول جمعه کانت فی الدنیا الی آخر جمعه تکون فیها و ان 

معه تا جمعه ختمه فی سایر االمام فکذلک فرمود هر کس قرآن را در مکه از روز ج

دیگر ختم کند یا کمتر از یک هفته ختم کند خداوند برای او اجر از جمعه اول عمرش 

فرماید و هر روز باشد در همان روزها تا آخرین جمعه عمرش اجر و حسنه اعطا می

 کند که فرمود:گردد و سعد بن ظریف نیز از امام محمدباقر )ع( روایت میمند میبهره

فی لیلة لم یکتب من الغافلین و من قرء خمسین آیة کتب من من قرء عشر آیات 

الذاکرین و من قرء مأة آیه کتب من القانتین و من قرء مأتی آیه کتب من الخاشعین و 

من قراء ثلثمائه آیه کتب من الفائزین و من قرء خمسائة آیه کتب من المجتهدین و من 

ف مثقال من ذهب و المثقال اربعة و قرء الف آیه کتب له قنطار بز القنطار خمس عشر ال

 عشرون قیراطا اصغرها مثل جبل احد و اکبرها ما بین السماء و االرض

شود هر کس یعنی هر کس در شب ده آیه قرآن تالوت کند در زمره غافلین نوشته نمی
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گردد هر کس صد آیه تالوت کند از پنجاه آیه بخواند در صف ذاکرین محسوب می

هر کس دویست آیه بخواند از جمله خاشعین است هر کس سیصد جمله قانتین است 

آیه تالوت کند در زمره فایزین است هر کس پانصد آیه بخواند در زمره مجتهدین 

است هر کس هزار آیه تالوت کند اجر و ثواب یک قنطار بز که هر قنطار پانزده هزار 

ن قیراط آن مانند کوه مثقال طال و یک مثقال آن بیست و چهار قیراط است و کوچکتری

 احد و بزرگترش مثل مابین آسمان و زمین است خواهد برد.

در این حدیث عظیم لطایفی هست که بسیار جالب توجه است از آن جمله اینکه هر 

مسلمان در هر شبانه روز کمتر از ده آیه قرآن تالوت کند یا تالوت نکند از غافلین 

زایای زندگانی و تکامل نفسانی است و گردد و غافل محروم از همه ممحسوب می

سازد و از ذاکرین و پنجاه آیه قرآن آدمی را بر بسیاری از علوم و فنون آگاه می

 شودمتذکرین محسوب می

 [۱4۸]صفحه 

و هر کس صد آیه بخواند قهرا به قنوت و خشوع و خضوع در برابر عظمت قرآن 

و پانصد آیه قرآن  -رساند الح میخواهد افتاد و سیصد آیه قرآن آدمی را به فوز و ف

نماید چون در پانصد آیه تمام احکام اسالم بیان شده هر کس که آدمی را مجتهد می

قنطار  ۱۵گردد و هزار آیه که اجر ثوابش بخواند از کلیه فقه اسالم مطلع و مجتهد می

گرداند است برای آن است که این آیات آدمی را بر طبیعت و ماوراء الطبیعه واقف می

گردد و علم و دانش او بر میدان عالم و از عناصر و معادن و مواد و موالید مطلع می

 آفرینش که در منظومه شمسی قرار دارد ارزش آن بیش از طالهای دنیاست.

سکه یا شمش طال را گویند یا گوهر و جواهری است که هنوز ای بیطال و نقره -بز »

و قنطار در حدیث پنجاه هزار مثقال  -نشده باشد  ناسفته باشد یا فلزی که هنوز آب

 «.طالست
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 بندی قراءطبقه

 اند:امام محمدباقر )ع( به یکی از شاگردانش فرمود قراء قرآن سه طبقه

اند تا به یک طبقه آنها که قرآن را برای قرب سالطین و تقرب به آنها فرا گرفته -۱

 از کنند.عنوان تقرب به شاه به حقوق مردم دست تطاول در

کنند و مفاد و خوانند و حروفش را از جهت تجوید حفظ میکسانی که قرآن می -۲

 نمایند.معنایش را فراموش می

خوانند که کنوز و معادن و رموز و معانیش را داروی کسانی که قرآن را می -۳

دردهای درونی خود قرار دهند و به هدایت و ارشاد قرآن به وسیله نماز و روزه و 

اعت و اجرای احکام اسالم به مقام الیق خود برسند خداوند این طبقه را به سبب اط

 فرماید.رساند و بالها را از آنها دفع میهمین عبادات و ریاضات به مقام شامخ خود می

 تکلم قرآن و تجسم اعمال

ای است خالقه و یکی از مسائل مورد توجه حکماء این است که انسان دارای اراده

نفس در این نشئه بر حسب مراتب نیروی ایمان و قوت قلب و مقتضیات زمان  خالقیت

کند و در نشئه آخرت بر حسب مراتب مجردات و مکان و اوضاع و احوال عمل می

 خالقیت دارد چنانچه در بهشت ذکر شده است.

روزه عمل خیر در آخرت مجسم  -نماز  -مصداق این حقیقت این است که قرآن 

آید یعنی کند و قرآن به سخن میورتهای فریبنده و جاذب جلب نظر میشود و به صمی

 سخنان الهی

 [۱4۹]صفحه 

که اکنون در این عالم به صورت قرآن صامت ساکت است در عالم آخرت به صورت 

 کند.ناطق تجلی می

این بحث در کالم بسیار مفصل و مشبع است که ما فقط اکنون از تعلیمات امام 
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حضرت امام باقر )ع( پس از بیان تجلی قرآن به  -کنیم ستفاده میمحمدباقر )ع( ا

 -فرماید صورتهای مختلفه بر مؤمنین شرح رفتار مردم را با آن ناموس الهی تشریح می

 کند؟گوید یابن رسول اهلل آیا قرآن تکلم میراوی می

ا را بر حضرت امام محمدباقر )ع( تبسمی نموده فرمود: روز قیامت اعمال و افعال شم

دارند پس از آنکه به ساحت دیوان محاسبات حق تسلیم نمایند عرض قرآن عرضه می

گوید یا رب انی علی القرآن فیقال له هل رضیت بما صنع بولیک قرآن با صراحت می

 استقل هذا فزده مزید الخیر

علیم و پروردگارا این بنده تست تو به کارهای او داناتری او در دنیا به قرائت تالوت و ت

 کرد تو هم بر خیر او بیافزا.تعلم من مراقبت داشت و رعایت دوستی و دشمنی را می

آید نماز نه تنها قرآن به سخن می« کندآن کسی که سئوال می»فرماید یا سعد آنگاه می

 کند.هم تکلم می

لها رحم اهلل الضعفاء من شیعتنا انهم اهل تسلیم ثم قال نعم یا سعد و الصلوة یتکلم و 

صورة خدا رحمت کند ضعفای شیعیان ما را که اهل تسلیم هستند و در مراتب علم و 

 -خبرند باشند و از قدرت و عظمت خداوند بیدانش و تفکر و تعقل ضعیف می

دانند که نماز هم روز قیامت با آنها سخن خواهد گفت و هل الناس اال شیعتنا فمن نمی

قال یا سعد اسمعک کالم القرآن یعنی این مردم جز لم یعرف الصلوة فقد انکر حقنا ثم 

کند و دانند که نماز از آنها بازخواست میاند و نمیشیعیان بقیه انکار مقام ما را کرده

 فرماید.قرآن خود تصریح بر این معنی دارد که می

ان الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر و لذکر اهلل اکبر نماز نهی از فحشاء و منکر 

کند و ذکر و یاد خدا از آن بزرگتر است آنگاه فرمود فالنهی کالم بالفحشاء و می

المنکر رجال و نحن ذکر اهلل و نحن اکبر یعنی کلمه نهی در آیه شریفه مراد کالم و 

باشیم مراد باشد و ذکر خدا ما هستیم که بزرگتر از صلوة میفحشاء و منکر مردان می

آموزند و یاد از نماز است زیرا آنها هستند که نماز را می این است که امام برتر و باالتر
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 آنها بزرگتر از نماز است حاصل

 [۱۵0]صفحه 

کالم امام این است که آن کس که قرآن را بخواند و حفظ کند و به کار بندد روز 

قیامت قرآن به صورت یک مسلمان بسیار با کر و فر و نورانی و باعظمتی بر صفوف 

گذرد و به صورت شهیدی که واصل به مقام خود شده باشد حری میمسلمین بری و ب

ای که مرد مسلمانی خدمت به راه دین کرده باشد او را به کند و در هر نقطهتجلی می

سازد. قرآن در روز قیامت به صورت فرشته زیبائی تجلی مند میجمال منور خود بهره

غمبران گویند فرشته مقرب است گویند آیا نبی مرسل است و پیکند که مردم میمی

شود که نه پیغمبر مرسل و نه فرشته مقرب بلکه تالوت کننده قرآن آنگاه خطاب می

 گذرانند.است که تمام صفوف بشری آن را زیارت کنند و از مقابل چشمش می

فرماید قرآن به صورتی دیگر نمایان امام پنجم به یکی دیگر از اصحاب خود می

رسد به چه صورت قال )ع( فی صورة رجل شاحب متغیر ببصره اهل پشود و او میمی

الجمع فیاتی من شیعتنا الذی کان یعرفه و یجادل به اهل الخالف فیقوم بین یدیه فیقول 

ما تعرفنی فیقول نعم فیقول القرآن انا الذی اسهوت لیلک و انصبت عینیک االذی و 

 ته و انا ورائک الیومرجمته بالقول فی االوان کل تاجر قد استوفی تجار

قرآن در نزد کسی که آن را  -آید فرمود قرآن به صورت نزار و متغیر و دیگرگون می

گوید تو بودی که در نماید و میرود خود را معرفی میخوانده و احترام گذاشته می

دادی و العین خود قرار میخواندی و مفاد و مدلول آن را نصبتنها و تاریکی قرآن می

 فرمایدپیشگاه حق شفاعت او را مینزد 

 تجسم قرآن به صورت نیکو

نماید و به صورت بسیار زیبائی قرآن بر حسب خالقیت نفس مطلقه در قیامت تجسم می

السالم برای تشیید مبانی عالقه و عقاید و ایمان مردم کند و امام محمدباقر علیهتجلی می
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و عال از جدش رسول خدا صلی اهلل  به قرآن و ارتباط نزدیک آنها با سخنان حق جل

 علیه و آله و سلم احادیثی برای ترغیب به قرآن روایت فرموده است

قال رسول اهلل )ص( یا معاشر قراء القرآن اتقوا اهلل عزوجل فی ما حملکم من کتابه فانی 

مسئول و انکم مسئولون انی مسئول عن تبلیغ الرساله و اما انتم فتسئلون عما حملتم من 

تاب اهلل و سنتی یعنی ای معاشر قراء قرآن و تالوت کنندگان آن از خداوند بترسید و ک

پرهیزکار باشید و از آنچه شما را در آن مسئول و موظف فرموده و آن تبلیغ رسالت من 

کنم باید وظیفه خود را در قرآن انجام دهید و آن را تالوت است که به شما ابالغ می

 کنید و به کار

 [۱۵۱]صفحه 

من وظیفه خود را نسبت به معرفی  -ببندید و نسبت به کتاب خدا و سنت من عمل کنید 

این کتاب ابالغ کردم شما هم در احترام و توقیر و عمل آن به وظیفه خود و قیام او 

 انجام نمائید.

ء القران یوم القیمة فی احسن منظور الیه فرماید یجیالسالم میآنگاه امام محمدباقر علیه

ورة فیمر بالمسلمین روز قیامت قرآن به صورت بسیار جذابی وارد بر اهل محشر ص

گویند از ماست و فرشتگان گویند از طبقه مالئکه است تا از آنها گردد که انبیاء میمی

گذرد تا به ساحت قرب حق وارد گردد و آنجا از تالوت کنندگان و خوانندگان هم می

 فرمایدتقدیر و شفاعت می

 ن قرآنآموخت

السالم قبل از هر چیز مردم را به توجه به قرآن و خواندن و فهمیدن و امام محمدباقر علیه

زیرا منبع علم و دانش و سرچشمه معارف و بینش قرآن  -به کار بستن تعلیم فرمود 

است و این کتاب آسمانی است که به منظور تهذیب اخالق عمومی تمام علوم و فنون 

 طریقت بیان فرموده.معموله بشری را به 
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السالم در اصول کافی از سعد خفاف روایت کرده که حضرت امام محمدباقر علیه

 فرمود

یا سعد تعلموا القران فان القران یأتی یوم القیمة فی احسن صورة ینظر الیها الخلق و 

الناس صفوف عشرون و مائة الف صف ثمانون الف صف امة محمد )ص( و اربعون 

االمم فیاتی علی صف المسلمین فی صورة رجل فلیسلم فینظرون  الف صف من سائر

الیه ثم یقولون ال اله اال اهلل السلیم و الکریم ان هذا الرجل من المسلمین تعرفه بنعته و 

صفته غیر انه کان اشد اجتهادا منافی القرآن فمن هناک اعطی من البهاء و الجمال و 

اء فینظر الیه الشهداء ثم یقولون ال اله اال اهلل النور ما لم نعطه ثم یاتی علی صف الشهد

الرب الرحیم ان هذا الرجل من الشهداء نعرفه بسمته و صفته غیر انه من الشهداء البحر 

 فمن هناک اعطی من البهاء و الفضل ما لم نعطه

فرمود ای سعد قرآن را بیاموزید زیرا قرآن در روز قیامت در نیکوتر صورتی که 

آید و در قیامت مردمان بر یک صد و بیست صف آراسته توجه شوند میمردمان بدان م

باشند و شوند و از این جمله هشتاد صف امت محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم میمی

 چهل صف از سایر امتها هستند

گردد چون مسلمانان بر فرمود قرآن بر چهره مردی مسلمان بر صف مسلمین نمایان می

گردند و از دیدن آن چون گل می شکفند و بر وحدانیت گران میآن چهره فروزان ن

نمایند گویند این مرد از همان مسلمانان است که در خواندن قرآن خداوند اعتراف می

تر بوده و از این جهت است که آن فر و و اجتهاد و کوشش او در قرآن شدیدتر و فزون

 بها و نور جمال عطا یافته است

 [۱۵۲]صفحه 

دهد و شهدا را در آن چهره تابنده ایم و از آن بعد بر صف شهداء عبور مینیافتهکه ما 

گویند خدائی نیست جز خدای مهربان و این مرد از جمله نگرند و مینورانی می

 شهداست که این مقام به او اعطا شده.

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

 قرائت قرآن با صدای خوب

 آن را بپسنددسماع طبیعی آن لحن حسنی است که مطبوع باشد و ذوق سلیم 

درباره غنا از نظر فقه اسالم حدودی برای غنا معین فرموده است که ما در جلد دوم 

السالم و کتاب فاطمه زهرا )س( در ذیل احوال حضرت سکینه کتاب سیدالشهداء علیه

ایم که غنا چیست و کدام غنا حرام السالم شرحی از غنا نوشتهکبری بنت الحسین علیه

مورد بحث است اینکه قرائت قرآن با صدای خوش و لحن زیبا  است آنچه این جا

چنانچه مردی  -پسندیده است نباید قرآن را به لحن ناپسند و صدای منکر خواند 

 گریختند و سعدی گفتخواند مردم از شنیدن صدای او میالصوت قرآن میکریه

 گر تو قرآن بدین نمط خوانی

 ببری رونق از مسلمانی

جعفر کند که خدمت حضرت ابیتفسیر صافی از ابوبصیر روایت می در اصول کافی و

خوانم کنم و به آواز خوش بلند قرائت میعرض کردم هر وقت قرآن را تالوت می

گوید که برای نشان دادن صدای خوش آید با من سخن میگمان میکنم شیطان می

السالم فرمود یا لیهکنی حضرت امام محمدباقر عخوانی و بریا تالوت میخود بلند می

بامحمد اقرأ قراتة ما بین القرائتین تسمع اهلک و رجع بالقران صوتک فان اهلل عزوجل 

 یحب الصوت الحسن یرجع فیه ترجیعا

فرمود ای ابومحمد قرآن را ما بین دو قرائت تالوت کن نه آنکه صدای خود را بلند 

اهل و عیال تو مستفیض  کن که دیگران را خبردار کنی نه چندان آهسته بخوان که

نشوند بلکه صدا را به حد وسط بدار و قرائتی با ترجیع صوت بخوان که خدای تعالی 

صدای نیکو را دوست دارد و صوت تالوت قرآن اگر با ترجیع باشد پسندیده است 

فرمود که همه را حیران و السالم چنان قرآن تالوت میچنانچه حضرت سجاد علیه

 ساختمجذوب می

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

حدیث دیگر است که فرمود و کان ابوجعفر )ع( احسن الناس صوتا حضرت امام در 

فرمود امام پنجم از تمامت مردمان در قرائت قرآن در صوت و صدا نیکوتر تالوت می

ء حلیة و حلیة القرآن فرماید که فرمود لکل شیپنجم از جدش رسول اهلل نقل می

ست و زینت قرآن صدای الصوت الحسن برای هر چیزی یک زیب و زینتی ه

 ای است که تالوت نمایدپسندیده

 [۱۵۳]صفحه 

شود تغنی و ترجیع در نویسد آنچه از اخبار مستفاد میمرحوم فیض در تفسیر صافی می

قرائت قرآن جایز است و بلکه مستحب است که قرآن با ترجیع خوانده شود و باید بسی 

لعب با تالوت قرآن با صوت حسن و  فرق و بسیار امتیاز گذاشت بین تغنی به لهو و

باشد مثال حلم به جای خود و غضب به جای درست استفاده از صفات به جای خود می

 خود اجرا شود.

 تعلیمات امام محمدباقر علیه السالم در تفسیر قرآن

السالم در قسمت اعظم علوم اسالمی تعلیمات و آموزش حضرت امام محمدباقر علیه

ت که به همین جهات آن بزرگوار را مؤسس علوم اسالمی و عمیق و دقیقی آموخ

که بیان همه آن مطالب در یک جلد غیر میسر  -اند مخصوصا فقه و اصول فقه گفته

است و ناگزیر ما در هر فصل به یکی دو حدیث و دو درس علمی از آن حضرت اکتفا 

 کنیم.می

 السالمدرس تفسیر از بیان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه 

السالم در اینکه تفسیر قرآن به شخصیت علمی امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه

عباس و و تفسیر ابن -رسد هیچ سخنی نیست زیرا او اعلم خلق و باب مدینه علم بود می

رسد که او راسخ در علم و نفس السالم میسایر روات حدیث همه به امیرالمؤمنین علیه
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 علیه و آله و سلم بود و حضرت امام محمدباقر آن تفسیر را یک به خود پیغمبر صلی اهلل

یک و آیه به آیه برای اصحابش پس از هشتاد سال بیان فرموده در اصول کافی از جابر 

 جعفر فرمود.اند که حضرت ابیروایت نموده

ا ما ادعی احد من الناس انه جمع القرآن کله کما انزل اال کذاب و ما جمعه و حفظه کم

 السالمنزله اهلل اال علی بن ابیطالب و االئمة من بعده علیهم

تواند ادعا کند که تمام قرآن را به آن نحو یعنی جز دروغگویان کذاب هیچ کس نمی

که نازل شده جمع کرده باشد مگر علی بن ابیطالب و فرزندانش که ائمه معصومین )ع( 

 باشند.می

ع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کله ظاهره جابر روایت کرده که فرموده ما یستطی

و باطنه غیر االوصیاء یعنی هیچ کس استطاعت ندارد که دعوی کند از ظاهر و باطن 

دار علم الهی و معدن قرآن باخبر است مگر ائمه معصومین و خاندان رسالت که خزانه

 باشند.حکمت سبحانی هستند آنها راسخون در علم می

کس در جهان بشریت قادر به این دعوی نیست که بگوید علوم  شکی نیست که هیچ

 داند مگر پسر ابیطالب که فرمود صلونی قبل ان تفقدونیقرآن را در ظاهر و باطن می

 فرمود ان من علم ما اوتینا تفسیر القرآن و احکامه و علم تغییر الزمان و حدثانه

 [۱۵4]صفحه 

مع من لم یسمع لولی معرضا کان لم یسمع ثم اذا اراد اهلل بقوم خیرا اسمعهم و لو اس

 امسک هنیئته ثم قال و لو وجدنا اوعیة او مستراحا لقلنا و اهلل المستعان

فرمود از علمی که به میراث از رسول خدا به ما رسیده تفسیر قرآن و احکام شریعت 

 فرمود چون خدای تعالی برای قومی -است و علم به تفاسیر زمان و حوادث آن است 

رساند شنواند و ندای حق را به گوش آنها میابواب خیری بگشاید قرآن را به آنها می

مگر کسی که گوشش شایسته شنوائی نباشد حضرت فرمود اگر ما یک گوش شنوا و 

ایم دیدیم بیش از آنچه که تاکنون به آنها آموختهاستعداد الیق و ظرفیت کافی می
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شود که ائمه معصومین و مخصوصا حضرت می و از این عبارت معلوم -آموختیم می

السالم به علم تفسیر و احکام قرآن علم حوادث جهان و علوم و فنون امام محمدباقر علیه

 اند.اند و نمونه بارز آن علومی است که تعلیم فرمودهاسالم عالم و عارف بوده

کوکاران را کند که فرمود هر وقت به قرآن توجه کردید که احوال نیعیاشی نقل می

دریابید خواهید دید کسانی که در قرآن نامشان به نیکی برده شده ما اهل بیت عترت 

هستیم و هر کس را به بدی یاد کرده آن دشمنان ما هستند و عطف توجه به این معنی 

 کند که قرآن مجید بهترین کتاب مناقب اهل بیت و مثالب دشمنان آنهاستاثبات می

 معرفی مفسرین نابخرد

اند هر کس قرآن را لوح گمان کردهاز اهم مسائل اسالم این است که جمعی ساده

در حالی که این حقیقت در سایر  -تواند بگوید داند و میفهمد و تفسیر آن را میمی

علوم و کتب هم ممنوع است زیرا علماء و حکماء و مربیان عالم اتفاق دارند که یک 

تواند درک کند و هی کتابی را بدون معلم نمیمحصل و دانشجو خواه مبتدی یا منت

این از سنن آسمانی است که باید هر مربی  -تواند تدریس کند کتاب نیز نمیمعلم بی

قرآن نیز مشمول این سنت است که بدون شک فهم  -آداب را بداند تا بتواند بیاموزد 

گرفته باشد میسر  قرآن بدون مبین و مفسری که علم را از سرچشمه و معلم شدیدالقوائی

اند کنند بدون قرآن تعلیمی بدهند آنها هم به خطا رفتهنیست و کسانی هم که دعوی می

زیرا قرآن آخرین کتاب آسمانی و محکمترین قانون بشری است که دارای محکمات و 

کتاب  -متشابهات است و کتابی است که در تعریف آن گفته شد کتاب احکمت آیاته 

اب علی حکیم است و به غیر از راسخون در علم کسی را مجال بیان و کت -عزیز حکیم 

 تعلیم آن نیست.

 [۱۵۵]صفحه 

السالم به محمد بن سالم فرمود برخی از مردم از قرآن دم حضرت امام محمدباقر علیه
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زنند در حالی که علم قرآن ندارند و این آیه را تالوت فرموده هو الذی انزل علیک می

محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ  الکتاب منه آیات

 فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله اال اهلل

های محکم یعنی اوست کسی که قرآن را بر تو فرستاده که مقداری از آن دارای نشانه

باشد که آن آسان است و معنی می های مفصل و مبین در لفظ وو متقن است که آیه

دهد که روشن و آشکار مقداری از آن متشابهات است که احتمال معانی مختلف می

نیست و فهم این آیات درخور استعداد راسخون در علم است که از سرچشمه علم الهی 

کتبی نوشته شده است که تأویل آن را « محکم و متشابه»سیراب شده باشند که در باب 

داند و آنها ائمه معصومین داوند و تربیت شدگان مکتب ربوبی کسی نمیجز خ

السالم باشند آنگاه حضرت امام محمدباقر علیهباشند که در علم راسخ و ثابت میمی

 فرماید.مثالها از قصص انبیاء و احکام برای بیان محکم و متشابه تعلیم شاگردان خود می

 بطون قرآن

ء ران بطنا و للبطن بطن و ظهرا و للظهر ظهر یا جابر و لیس شیفقال )ع( یا جابر ان للق

ء ء و اخرها فی شیابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن ان االیه لیکون اولها فی شی

 و هو کالم متصل یتصرف علی وجوه.

السالم درباره نکاح سئوال کردند مفصل انواع نکاح وقتی از حضرت امام محمدباقر علیه

ن فرمود و حدود زانی و زانیه و عواقب آن و محاسن نکاح دختران مصون از را بیا

آلودگی را کامال تشریح فرموده و آیاتی که درباره حدود زن و مرد در ازدواج مقرر 

شده همه را تعلیم فرمود آنگاه از طریقه فهم تفسیر قرآن پرسیدند فرمود ای جابر قرآن 

رد و ظاهر آن نیز ظاهری دارد فرمود ای جابر هیچ باطنی دارد و باطن آن نیز باطنی دا

چیز مشکلتر از فهم قرآن برای عقول مردم نیست زیرا بسیار آیاتی هست که آغازش در 

کند آیه ای که تفسیر و بیان مییک موضوع و پایانش در موضوع دیگر و آیه پیوسته
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 دیگری که در سابق نازل شده.

ظهر القرآن للذین تنزل فیهم و بطنه للذین عملوا »و در پاسخ حمران بن اعین فرموده 

 یعنی ظاهر قرآن برای کسانی است که درباره آنها نازل شده و سبب شأن« بمثل اعمالهم

 [۱۵۶]صفحه 

کنند به قرآن مانند کسانی که باشند و باطنش برای کسانی است که عمل مینزول می

 کردند.در همان عصر قرآن عمل می

شده و باطنش امروز و باطن باطنش ه ظاهر قرآن آن روز عمل میمنظور این است ک

 گردد.فردای دنیای آینده عمل می

ما فی القرآن آیة االولها ظهر و بطن و »فضیل بن یسار از تفسیر قرآن پرسید به او فرمود 

ای نیست جز آنکه برای آن یعنی در قرآن هیچ آیه -« ما فیه االوله حد و لکل حد مطلع

باطنی است و هیچ حرفی در قرآن نیست مگر اینکه برای آن حدی است و برای  ظاهر و

هر حدی مطلعی است و چون از حدود تأویل و مطلع و مقطع آن سئوال کرد فرمود 

ظهره تنزیله و بطنه تاویله ظهرش تنزیل قرآن و بطنش تأویل آن است که از آن تأویل 

ال قرآن چون آفتاب درخشان است بعضی گذشته و بعضی هنوز نگذشته است فرمود ح

و یا مانند قمر و ماه است که هر وقت پرتو و اشعه او اثری دارد و تأویل آن را جز 

 دانند.راسخون در علم نمی

فرماید تأویل قرآن آن مطالبی است یا آن اختراعاتی السالم در این بیان میامام علیه

گردد یا و بعد آشکار می است و آن حوادث و صناعاتی است که قرآن خبر داده

و مطلع  -رسد اخباری است که پس از مکتب جعفری به ظهور رسیده یا به ظهور می

قرآن اشعه تابان او برای تنویر افکار و قلوب جهانیان است و از ناصیه قرآن ناطق 

 گردد.پرتوافکن می

 قرآن شامل چهار چیز است
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نین روایت کرده که فرمود قرآن السالم از پدرش چدر تفسیر از حضرت صادق علیه

 حقیقت. -لطافت  -اشارت  -عبارت  -شامل چهار موضوع است 

اشارت برای خواص است لطایف مخصوص اولیاء  -اما عبارت برای مردم عوام است 

 است و فهم حقایق قرآن درخور انبیاء است.

یک روح و گوید هر معنی از معانی قرآن کند میمرحوم فیض این بیان را تفسیر می

شود که یک حقیقت در صور متعددی حقیقتی دارد و یک صورت و قالبی و گاهی می

نماید که الفاظ برای کند و یک روح معنی در قالب الفاظ مختلفی تجلی میجلوه می

 گردد.معانی و قالب برای حقیقت راهنما می

 فلز -یا مو  -مثال لفظ قلم وضع شده برای آلت نوشتن خواه آن آلت از نی یا آهن 

 [۱۵7]صفحه 

شود و لوح از جنس کاغذ یا سنگ یا فلز دیگر باشد و توجهی به نقش و صور آن نمی

است در حالی که حقیقت لوح آن نقوش و صور عالم موجود است و همان قلم قلم 

و مراد وجود مقدس الهی است که به اراده حق جال و عال  -قدرت کامله الهیه است 

چنانچه در قرآن تصریح فرموده علم  -آید ر این معانی به وجود میقلم و لوح و سای

 بالقلم علم االنسان مالم یعلم و این قلم گوهر ذات انسان است که دارای روح است.

مثال دیگر میزان است که بر حسب ظاهر ترازو است سنجش است و در باطن و حقیقت 

شود و ن همه چیز سنجیده میالنفس آن وجود مقدس امیرالمؤمنین است و بداو روح

 هر چیز میزانی دارد که محتوی همین حقیقت است.

 تعریف قرآن

اسماعیل بن جابر از حضرت امام جعفر صادق از پدرش امام محمدباقر )ع( روایت 

 کند که قرآن را چنین تعریف فرموده.می

اء فال نبی بعده و ان اهلل تبارک و تعالی بعث محمدا صلی اهلل علیه و آله فختم به االنبی»

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

انزل علیه کتابا فختم به الکتب فال کتاب بعده احل فیه حالال و حرم حراما الی یوم 

القیمه فیه شرعکم و خبر من قبلکم و بعدکم و جعله النبی علما باقیا فی اوصیائه فترکهم 

الناس و هم الشهداء علی کل زمان و عدلوا عنهم ثم قتلوهم و اتبعوا غیرهم و اخلصوا 

لهم الطاعة حتی عاندوا من اظهر والیة والة االمر و طلب علومهم قال اهلل سبحانه و نسوا 

حظا مما ذکروا به و ال تزال تطلع علی خائنة منهم و ذلک انهم ضربوا بعض القرآن 

ببعض و احتجوا بالمنسوخ و هم یظنون انه الناسخ و احتجوا بالمتشابه و هم یرون انه 

اص و هم یقدرون انه العام و احتجوا باول االیة و ترکوا السبب المحکم و احتجوا بالخ

فی تاویلها و لم ینظروا الی ما یفتح الکالم و الی ما یختمه و لم یعرفوا موارده و مصادره 

اذلم یاخذوه عن اهله فضلوا و اضلوا و اعلموا رحمکم اهلل انه من لم یعرف من کتاب اهلل 

ص من العام و المحکم من المتشابه و الرخص من عزوجل الناسخ من المنسوخ و الخا

العزائم و المکی و المدنی و اسباب التنزیل و المبهم من القرآن فی الفاظه المنقطعه و 

المؤلفة و ما فیه من علم القضاء و القدر و التقدیم و التاخیر و المبین و العمیق و الظاهر و 

لجواب و القطع و الوصل و المستثنی منه و الباطن و االبتداء من االنتهاء و السئوال من ا

الجاری فیه و الصفة لما قبل مما یدل علی ما بعد و الموکد فیه و المفضل و عزائمه و 

 رخصه و

 [۱۵۸]صفحه 

مواضع فرائضه و احکامه و معنی حالله و حرامه الذی هلک فیه الملحدون و الوصول 

فلیس بعالم بالقرآن و ال هو من اهله و  من االلفاظ و المحمول علی ما قبله و علی ما بعده

متی ما ادعی معرفته هذه االقسام مدع بغیر دلیل فهو کاذب مرتاب مفتر علی اهلل الکذب 

 «و رسوله و ماویه جهنم و بئس المصیر

یعنی خداوند حبیب خود محمد )ص( را به ختم نبوت برگزید و پس از او پیغمبری 

نام قرآن نازل کرد که قرآن خاتم کتب آسمانی  نخواهد فرستاد و برای او کتابی به

است و بعد از قرآن کتابی نازل نخواهد شد در قرآن احکام حالل و حرام تا قیامت ثبت 
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و ثابت و برقرار فرمود و احکام شریعت و راه طریقت و اخبار و قصص پیشینیان و خبر 

این قرآن کریم را در  از آیندگان گذشته و آینده همه را نقل فرمود و پیغمبر خدا )ص(

میان اوصیاء خود همدوش با عترت به نام ثقلین قرار داد و مسلمین را توصیه به خواندن 

و فهمیدن و به کار بستن قرآن فرمود ولی مردم آنها را فرو نهاده باز گذاشتند از آنها 

صر و روی برتافتند و پشت بر آنها نمودند در حالی که آنها یعنی قرآن و عترت در هر ع

زمان شاهد و شهید هر چیز هستند و امت به این هم قناعت نکردند به خون آنها دست 

رنگین ساختند و تابع و پیرو دشمنان آنها شدند و به دربار هر کس دعوت نمود گرد 

آمدند و از یاوران آنها شدند و از حقایق عالم دین و معارف اسالم دور و محروم 

اشاره شده که با آن که در تورات خلق را به اطاعت ماندند. چنانچه در خود قرآن 

امام محمدباقر  -آخرین پیغمبر راهنمائی فرموده یهود فراموش کردند و خیانتی نمودند 

)ع( اضافه فرمود که عدم اطاعت اوصیاء و مطاوعت مخالفین برای این بود که آنها 

هات را چون محکمات خواستند آیات قرآن را به آیات دیگر درک کنند یعنی متشابمی

قیاس نمایند و بدین جهت گمراه شدند چه قرآن انواع صور مختلفی دارد که باید با 

تر آنکه آنها در این تعلیمات ما مدارج و مراتب معانی مختلفه آن را بفهمند و عجیب

اند و ناسخ را با منسوخ و عام گمراهی احتجاج هم کرده و اصرار بر نادانی خود نموده

کنند و سبب تأویل و علت خاص اشتباه کرده و به تصورات باطل خود احتجاج میرا با 

فرماید این طبقه نادان متشابه را محکم شناخته و اند میو اسباب تنزیل را فراموش کرده

کردند به گمان آنکه عام است افتتاح و اختتام کالم را به خاص احتجاج می

دانستند و معتقد به علمای راسخون در علم شناختند و موارد و مصادرش را نمینمی

و خلقی را به  -نبودند خودشان هم گمراه بودند و هم پیروان خود را گمراه کردند 

 ورطه گمراهی و هالکت انداختند.

 [۱۵۹]صفحه 

السالم پس از بیان این حقایق فرمود خداوند رحمت کند شما را که امام محمدباقر علیه
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ات قرآن ناسخ را از منسوخ و خاص را از عام و محکم را هر کس در کتاب خدا و آی

از متشابه و رخص را از عزایم و آیات نازله در مکه را از آیات نازله در مدینه و اسباب 

تنزیل و کلمات مبهمه قرآن را که در بعضی از الفاظ منقطعه و برخی مؤلفه است و نیز 

ت و کلماتی که به عللی تأخیر و آنچه در قرآن به علم قضا و قدر مربوط است و آیا

تقدم دارد و مبین و عمیق و ظاهر و باطن را و ابتداء را از انتها و سئوال و جواب و فصل 

و وصل و مستثنی منه و غیره را بداند که از چه چیز استثنا شده مثال باید بداند جاری در 

ود است یا چیست و مستثنی متصل است یا منقطع موجب است یا منفی در کالم موج

 -محذوف مستثنی از جنس مستثنی منه است یا نیست مستثنی محذوف است یا مفروغ 

بر حسب اقتضاء خواهش عامل است و شرطش این است که در کالم نفی باشد و در 

ماند داللت بر اثبات هم وارد شده است و باید بداند که فالن صفتی که برای ماقبل نمی

نه و مفصل را و عزائم قرآن و رخص آن را و فرایض و مابعد دارد و همچنین مؤکد م

احکام آن و معنی حالل و حرام آن که ملحدین به سبب ترک آن هالک گردیدند و 

شود اگر همچنین الفاظی که برای وصول و یا الفاظی که ماقبل و مابعدش محمول می

ت و اهل قرآن و توان گفاین سلسله معارف و علوم قرآن را نداند او را عالم قرآن نمی

قضاوت و فتوی در مطالب قرآن نباید شمرد و آنها که بدون دلیل و علم و اطالع مدعی 

دانش قرآن هستند دروغگو و مرتاب بر خدا و رسول افترای کذب نموده و جای چنین 

 مدعیانی در جهنم است.

علماء و  اش فصلی از علم ربانی از دانش بر رویبا این بیان کافی و شافی که هر کلمه

کنیم گردد که قرآن به این سادگی که ما متصور میگشاید معلوم میدانشمندان می

النبیین در علم و دانش و معرفت بر تمام انبیاء عظام نیست همان طور که پیغمبر خاتم

برتری و رجحان دارد قرآن نیز بر تمام کتب آسمانی به سبب جامعیت و اتقان و 

رد زیرا قرآن متضمن تمامی احکام حالل و حرام و دارای استحکام عظمت و فضیلت دا

روح کلی کلیه کتب آسمانی است قرآن مناهج شریعت و مصالح امور عامه خلق را 
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محتوی و مشمول است که تا ابدالدهر شمع فروزان بلکه آفتاب درخشان آسمان 

ر طلب المتین قرآن دهدایت و ارشاد است و بدین لحاظ خدای قرآن بشر را به حبل

علم و معرفت و تعقل و تفکر و سیر در عالم بزرگ وجود مکلف فرموده است و در 

 اوامر و نواهی قرآن تأکید و ترغیب و تحریض فرموده تا ابواب رستگاری

 [۱۶0]صفحه 

و فوز و فالح به سوی مردم باز شود چنانچه در کتاب مکتب اسالم قریب چهارصد 

ه هر یک یک اصل مهم تربیتی و تهذیب نفسانی موضوع از اوامر و نواهی قرآن را ک

ایم و یقینا به تبعیت از قرآن برای وقوف به اسرار و رموز آن در علم و است نقل کرده

الیقین برسد و به همین جهات علمی بوده طمأنینه عامل مؤثری است تا به حقایق و روح

و نزلنا »فرماید یا می که تصریحا فرمود افال یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها و

و باز « ما فرطنا فی الکتاب من شئی»فرماید و باز می« ءعلیک القرآن تبیانا لکل شی

فرماید لعلمه الذین یستنبطونه منهم که همه دلیل بر معانی وسیع عالم الفاظ و معانی می

است و به جز راسخون در علم که دارای کتابت زکاء و زرنگی هستند درک حقایق 

 نمایند.را نمی آن

و در احادیث اهل بیت مسلمین را به دقت در درک حدیث و انطباق آن با قرآن توصیه 

فرمود اذا جائکم عنی حدیث فاعرضوه علی کتاب اهلل فما وافق کتاب اهلل فاقبلوه و ما 

خالفه فاضربوا به عرض الحایط یعنی اگر حدیثی از ما شنیدید آن را با قرآن مقابله کنید 

ورت توافق بپذیرید و در صورت تخالف به دیوار زده از آن درگذرید و باز در ص

فرمود القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه علی احسن الوجوه اگر دارای تأویل نیست 

السالم فرماید و ما یعلم تأویله اال اهلل و الراسخون فی العلم و امیرالمؤمنین علیهچگونه می

هما فی القرآن باید خداوند بنده خود را به فهم قرآن فرمود اال ان یؤتی اهلل عبدا ف

هدایت کند و از نور ربانی بر قلبش بتابد تا قرآن را بفهمد و نیز فرموده من فهم القرآن 

شود قرآن فسربه جمل العلم هر کس قرآن را بفهمد همه علوم را فهمیده که معلوم می
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کتاب جهان اسالم و اسالم در  دارای همه علوم است و ما درباره این معنی لطیف در

ایم حضرت امیرالمؤمنین درباره پهناوری معارف قرآن جهان مفصلی شرح داده

فرماید لو شئت الوقرن سبعین بعیرا من تفسیر فاتحة الکتاب اگر بخواهم از همان می

 نویسم.تفسیر فاتحة الکتاب باز هفتاد شتر را در حال اختصار می

یفقه الرجل حتی یجعل للقرآن وجوها از قرآن چیزی نخواهند ابوالدرداء گفته است ال 

السالم بیان فرموده فهمید مگر آنکه در وجوه قرآن یعنی همین علومی که امام باقر علیه

اند لکل آیة سبعون الف فهم و ما بقی من و هما توجه داشته باشد و برخی از علماء گفته

فهم و ادراک دارد و این مقدار کثیر از  اکثر هر آیه از آیات قرآن هفتاد هزار درجه

فهم قلیل قرآن است و دیگری گفته القرآن یحوی سبعة و سبعین الف علم و مأتی علم 

قرآن حاوی هفتاد و هفت هزار علم است و باز هم جا دارد که علم و دانش بیاموزد که 

 این جمله عدد کثیر است و برای

 [۱۶۱]صفحه 

عباس مطلع و مقدار و مقطع و مبتدا و خبری است و ابن هر کلمه ظاهر و باطن و حد و

 گوید من اراد علم االولین و االخرین فلیشور القران یعنی یبحث عن علمه

هر کس بخواهد از علوم اولین و آخرین واقف گردد با قرآن مشورت کند و بحث 

اهر و علمی نماید و باید لطیفه را گفت علم اولین و آخرین در صفات و افعال حق ظ

هویداست و قرآن نماینده ذات و صفات جالل و جمال حق است همانطور که برای 

ذات و صفاتش حدی نیست برای علوم قرآن هم حدی نیست و چون این علوم در 

قرآن صامت و قرآن ناطق همدوش قرار گرفت همان طور که هیچ کس از معلم بدون 

د قرآن هم بدون مراجعه به اهل بیت تواند استفاده کنکتاب و از کتاب بدون معلم نمی

عترت که مفسر قرآن هستند درک نگردد و لذا فرمود انی تارک فیکم الثقلین کتاب 

اهلل و عترتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض که قرآن و عترت همدوش با هم پیش 

 بروند تا سر حوض کوثر بر پیغمبر نازل گردند.
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 تفسیر امام محمدباقر علیه السالم

کند که اهل ری به امام شیخ مفید به اسناد خود از معاویة بن عمار دهنی نقل می

 محمدباقر )ع( نوشتند تفسیر این آیه چیست؟ فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون

 مراد از اهل ذکر کیست که باید از او مسائل خود را بپرسیم فرمود

تعلیم و تربیت ما قرار بگیرید تا  نحن اهل الذکر ما اهل ذکر هستیم که باید در تحت

 موفق شوید

نگارنده گوید قرآن چند نام دارد یکی ذکر است و اهل ذکر ائمه معصومین هستند که 

باشند آنها راسخین فی العلم و اهل ذکر و واقف به سرایر علوم مفسر و مبین قرآن می

مدینه علم  قرآن هستند که هر کس بخواهد علم و دانش فرا گیرد جز از راه باب

 تواند دانشمند گرددنمی

شیخ رازی پرسید اهل ذکر کیانند محمد بن مقاتل که از علماء بوده گفت اهل ذکر 

 باشدعلما هستند زیرا بزرگترین علماء محمد بن علی باقرالعلوم است و او اهل ذکر می

السالم پس از تربیت اخالقی اصحاب و شاگردان خود حضرت امام محمدباقر علیه

شروع به تعلیم علوم و فنون اسالمی فرمود و آغاز آن از توحید و مخصوصا قرآن بود 

سپس بسیاری از آیات قرآن را تفسیر فرمود و ما از این جهت که چه آیاتی تفسیرش از 

کنیم السالم است چندین آیه از جمله آن آیات را نقل میحضرت امام محمدباقر علیه

پیغمبر منضم به والیت علی و سی آیه در والیت و  بیش از چهل آیه درباره رسالت

 السالم تفسیر فرموده استدوستی و محبت امیرالمؤمنین علیه

 تفاسیر در توحید با استدالل از آیات و اخبار و احادیث نبوی

 [۱۶۲]صفحه 

 تفاسیر در نبوت و احتجاج با مخالفین در نبوت عامه و خاصه

بیش از چهارصد آیه را تفسیر به وجود مقدس او تفاسیر در والیت امیرالمؤمنین که 
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 فرموده

 تفاسیر در حق ائمه )ع( که آنها ملجأ و منبع علم و فضیلت و شفاعت هستند

 در خلقت و بداء و مرگ و حشر و نشر و قیامت. -تفاسیر در آفرینش و احکام 

 .تفاسیر در اخالق و آداب و تربیت عمومی و صفات فاضله که علت غائی دین است

ها تفاسیری است که در کتب مربوطه مانند اصول کافی و تهذیب و استبصار و وافی این

و بحار و کتب تفسیر مخصوصا صافی و غیره ضبط شده است که نقل همه آنها موجب 

 اطاله بیان است.

السالم آیاتی را که تفسیرش العابدین علیهدر کتاب شرح زندگانی حضرت امام زین

ست نقل کردیم و اکنون هم مقداری از تفسیر آیات امام فقط از آن حضرت ا

السالم و حضرت کنیم و بقیه از حضرت امام جعفر صادق علیهمحمدباقر را نقل می

موسی بن جعفر و حضرت ثامن الحجج روایت شده که اگر آیات تفسیر شده هر یک 

این نکته  و -جدا جدا مبوب و منظم نقل شود یک دوره تفسیر ائمه کامل خواهد شد 

را هم باید گفت که تفسیر قرآن از حضرت علی بن ابیطالب امیرالمؤمنین نقل و روایت 

شده و خود آن حضرت هم عالوه بر جمع قرآن به ترتیب نزول آیات تفسیری خود 

عباس و سایر روات از آن حضرت نقل مرقوم فرموده که در دست نیست مگر آنچه ابن

زمان حضرت  ۲۶0شهادت امیرالمؤمنین تا سال  40سال  اند و در فاصله زمان ازکرده

اند که مقداری از امام حسن عسکری که خود آن حضرت هم تفسیری بر قرآن نوشته

 آن به نام آن حضرت طبع شده است.

و هر یک از ائمه مقداری از آیات را بر حسب مقتضیات مخصوصا اصول عقاید و 

هی از عقاید و قوانین و اخالق و اجتماعیات و تحکیم مبانی ایمان و یا فروع، مسائل فق

 اند که هر یک از آن مبانی بابی از علم و معرفت است.غیره تفسیر فرموده

 کنیم.اکنون آیاتی چند را که تفسیر آن اختصاصا از آن حضرت است نقل می

تفسیر آیه فسیری اهلل عملکم و رسوله و المؤمنون به نقل یحیی بن مشاور در اصول  -۱
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ای هم و اهلل نوشته که السالم و در نسخهکافی فرمود هو و اهلل علی بن ابیطالب علیه

 مقصود از مؤمنون پس از رسول اهلل علی بن ابیطالب است.

 الکتاب یعنیتفسیر آیه قل کفی باهلل شهیدا بینی و بینکم و من عنده ام -۲

 [۱۶۳]صفحه 

د باشد آن کسی است که علم کتاب بگو کافی است خداوند که در میان من و شما شاه

نزد او است آنگاه فرمود ایانا عنی و علی اولنا و افضلنا و خیرنا بعد النبی )ص( یعنی آن 

السالم اول ما و باشد ما هستیم و علی بن ابیطالب علیهکس که علم کتاب نزد او می

 باشد.افضل ما و بهتر از ما پس از پیغمبر می

ن النباء العظیم به نقل کلینی در کافی از محمد بن فضیل از تفسیر عم یتسائلون ع -۳

ذلک الی ان شئت اخبرتهم و ان »ابوحمزه روایت شده که پرسیدند از خبر عظیم فرمود 

یعنی این است خبر عظیم ما هستیم که اگر بخواهیم هر خبری را « شئت لم اخبرهم

راد از نبأ عظیم امیرالمؤمنین دهیم ولی بدان که مدانیم و بخواهیم خبر نمیبگوئیم می

 است که بزرگتر از او کسی نیست.

السالم روایت فرموده که در ذیل همین فیض در تفسیر صافی از حضرت امام رضا علیه

تفسیر فرموده یا علی انت حجة اهلل و انت باب اهلل و انت الطریق الی اهلل و انت النباء 

ل االعلی که مؤید همین تفسیر امام محمدباقر العظیم و انت الصراط المستقیم و انت المث

 باشد.السالم میعلیه

تفسیر انما انت منذر و لکل قوم هاد عالمه مجلسی در بحاراالنوار از برید عجلی از  -4

السالم روایت کرده که فرمود منذر رسول خدا و هادی علی مرتضی امام محمدباقر علیه

مقتدائی باید باشد که تا ساعت آخر قیامت باقی باشد و در هر زمان هادی و پیشوا و می

و ابوحمزه ثمالی روایت کرده که فرمود دعا رسول اهلل )ص( بطهوره  -و برقرار است 

فلما فرغ اخذ بید علی )ع( فالزمها یده ثم قال انما انت منذر ثم ضم یده الی صدره و قال 

ن و غایة الهدی و قائد الغر لکل قوم هاد ثم قال یا علی انت اصل الدین و منار االیما
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 المحجلین اشهد بذلک

یعنی رسول خدا آبی برای طهارت خواست و چون وضو ساخت دست علی را گرفت 

باشد و فرمود یا علی توئی منذر و بعد دست به سینه نهاد فرمود برای هر قومی هادی می

دگانی که من بر تو اصل دین و فروغ ایمان و پایان هدایت و پیشرو نمازگزاران و پرستن

 دهم.آن گواهی می

تفسیر آیه و لو انهم فعلوا ما یوعظون به فی علی لکان خیرا لهم فرمود آیه چنین نازل  -۵

السالم فرمود این آیه چنین کند که امام محمدباقر علیهشد و ابوحمزه ثمالی نقل می

 نازل شده.

 لیهدیهم طریقا اال طریق ان الذین ظلموا آل محمد حقهم لم یکن اهلل لیغفر لهم و ال

جهنم خالدین فیها و کان ذلک علی اهلل یسیرا ثم قال یا ایها الناس قد جاءکم الرسول 

 بالحق من ربکم فی والیة علی )ع( فامنوا خیرا لکم و ان تکفروا بوالیة

 [۱۶4]صفحه 

 علی فان هلل ما فی السموات و ما فی االرض

جعفر فرموده فابی اکثر کند که حضرت ابییمحمد بن فضیل باز از ابوحمزه روایت م

السالم سرباز الناس بوالیة علی )ع( اال کفورا یعنی بسیاری از مردم از والیت علی علیه

 زدند.

فمن شاء فلیؤمن و من شاء « السالمفی والیة علی علیه»و در آیه قل الحق من ربکم  -۶

بگو حق از جانب پروردگار شماست فلیکفر انا اعتدنا للظالمین آل محمد نارا احاط بهم 

کنم نه به هوای نفس پس هر در والیت علی بن ابیطالب و من به مضمون آن عمل می

که بخواهد بگرود و هر که نخواهد کافر است و ما برای ستمکاران آل محمد آتشی 

 ایم که آنها را احاطه خواهد کرد.مهیا ساخته

 الذین کفروا و قیل هذا الذی کنتم به تدعون.تفسیر آیه فلما رأوه زلفة سیئت وجوه  -7

مؤمنین خواهند گفت این اثر همان کفران  -اند یعنی چون ببیند که روسیاهی بار آورده
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السالم فرمود این آیه در حق امیرالمؤمنین نازل نعمت است حضرت امام محمدباقر علیه

فی اغبط االماکن لهم و اضافه فرموده که عملوا ما عملوا یرون امیرالمؤمنین  -شده 

ء وجوههم و یقال لهم هذا الذی کنتم به تدعون الذی انتحلتم اسمه یعنی فیسی

السالم در بهترین اماکن است و آنها کردند دیدند امیرالمؤمنین علیهکردند آنچه میمی

 شود این نتیجه مطلوب شما به کفران والیت علی است.روسیاه هستند گفته می

علی من النبی سیئت وجوه الذین کفروا ای کذبوا بفضله مدارج رفیع و فلما رأوا مکان 

مقام بلند علی را دیدند از روی حسد و کینه و بغض فضیلت او را تکذیب کردند تا 

 روسیاه شدند.

این روایت را در تفسیر این آیه چندین نفر از روات مانند فضیل بن یسار و ابوحمزه 

 اند.ثمالی و غیره نقل کرده

تفسیر و لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفروا اهلل و استغفرلهم الرسول لوجدوا  -۸

 اهلل توابا رحیما فال و ربک ال یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم

فرماید ثم ال در تفسیر صافی و جلد هشتم بحاراالنوار دنباله آیه را هم نقل کرده که می

 یسلموا تسلیمایجدوا فی انفسهم حرجا فما قضیت و 

 [۱۶۵]صفحه 

یعنی اگر این منافقان به انکار فضیلت تو بر خود ستم کردند از تو شفاعت برای طلب 

مغفرت نمودند و تو برای آنها شفاعت نمودی و دانستند که خدای عالم شفاعت پذیر و 

آمرزنده است ولی به خدای تو سوگند ایمان نخواهند آورد مگر تو درباره آنها حکم و 

ضاوت فرمائی اگرچه آن حکم علیه نفوس آنها باشد ناگزیر تسلیم حکم تو خواهند ق

 شد

فرماید این آیه درباره امیرالمؤمنین و اختالفی که السالم میحضرت امام محمدباقر علیه

 درباره والیت او نمودند نازل شد و مشاجره مخالفین به تسلیم آنها منتهی گردید.

اختصموا فی ربهم فالذین کفروا )بوالیة علی )ع(( قطعت تفسیر آیه هذان خصمان  -۹
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 لهم ثیاب من نار

کند که حضرت امام محمدباقر در اصول کافی از محمد بن فضیل روایت می

السالم فرمود مراد دشمنان علی بن ابیطالب هستند که به جرم کفران والیت او لباس علیه

 آتشین دربر خواهند نمود.

کند که فرمود باشد که ابوحمزه از امام پنجم روایت میا میتفسیر الذین ظلمو -۱0

 حقیقت این است.

السالم حقهم قوال غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی فبدل الذین ظلموا آل محمد علیهم»

 «الذین ظلموا آل محمد حقهم رجزا من السماء بما کانوا یفسقون

لم مبدل کردند و در حق آل یعنی آنها که نعمت خدا را نقمت نموده و عدل را به ظ

محمد ستم نمودند و سخنی گفتند غیر از آنچه خدا فرموده بود و خالف آنچه در حق 

 آنها نازل شده بود آنها فاسق شدند.

فکلما جائکم محمد بما ال تهوی انفسکم بمواالة علی »و همچنین در تفسیر آیه  -۱۱

مردمی که به آل محمد تکبر « فاستکبرتم ففریقا من آل محمد کذبتم و فریقا تقتلون

ای را کشتند به عذاب الهی مبتال ورزند دسته از اوالد آنها را تکذیب نمودند و دسته

 خواهند شد.

 تفسیر سوره نور است که فرمود. -۱۲

فی زجاجة « و هو العلم»فیها مصباح « فهو محمد»اهلل نور السموات و االرض مثل نوره 

 «السالم و علم نبی اهلل عندهن علیهفزعم ان الزجاجة امیرالمؤمنی»

مثل نوره کمشکوة فیها مصباح فی زجاجة کانها توقد من شجرة مبارکة زیتونة ال شرقیة 

ء و لو لم تمسسه نار نور علی یکاد زیتها یضیی« یعنی ال یهودیة و ال نصرانیه»و ال غربیه 

 «یکاد العالم من آل محمد یتکلم بالعلم قبل ان یسئل عنه» -نور 

 [۱۶۶]صفحه 

ها و زمین است و مثل اعالی نور او محمد است و مراد از مصباح فرمود خدا نور آسمان
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علم اوست در زجاجه که مراد از زجاجه سینه علی بن ابیطالب است که از شجره 

مبارکه اصل نبوت فروغ گرفته و پرتوافکن گردیده و آن نور نه شرقی است یعنی نه 

که نور علی نور تو و  -یت و نه چون نصاری در رهبانیت مانند یهود است در ماد

افروز گردیده و عالم وجود و آفرینش از والیت در نور نبوت و به عکس است که عالم

مند خواهند شد و از فروغ دانش او که در سینه علی است روشن علم آل محمد بهره

 ضمیر خواهند گردید.

چهارصد آیه را که در شأن امیرالمؤمنین  السالم بیش ازحضرت امام محمدباقر علیه

 السالم نازل شد بیان فرموده است.علیه

 مسلمین امت وسط هستند

 و کذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا

قرار دادیم شما را امت وسط با واسطه یا میانه جماعت انبوه بشر تا شاهد بر عالمیان 

 باشد.باشید و پیغمبر خدا شاهد اعمال و اندیشه و کردار شما می

جزیره عربستان به منزله قلب عالم اسالمی است یا میانه ممالک آسیائی و مرکز شبه

از مادیت صرف و رهبانیت و روحانیت خاورمیانه است یا از این جهت که ملت اسالم 

رو و مقتصد و یا واسطه بین شرق و غرب یا بین صرف مصون و معتدل است و میانه

شمال و جنوب حد وسط قرار گرفته و یا به سبب اعتدال و اقتصاد علم و اخالق و 

 بند و باری تارکین دنیافضیلت آنها را ملت وسط گویند نه به شقاوت کفر مادی و نه بی

 شبیه است.

 السالم در تفسیر این آیه فرموده است.حضرت امام محمدباقر علیه

 نحن االمة الوسط و نحن شهداء اهلل علی الناس و حججه فی ارضه و سمائه

مائیم همان امت وسط و برگزیده که خدای عالم در قرآن باز فرموده است و مائیم 

 ار در زمین و آسمان.شاهد و ناظر و گواه بر خلق خدا مائیم حجت پروردگ
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و به یکی دیگر از اصحابش فرمود مراد از حدیث لیلةالقدر ما هستیم که خداوند ما را 

مانند شب قدر مقسم و مقدر و مقوم خلق قرار داد و در شب است که منابع و مبادی 

تربیت و تقویت نفسانی و روحانی  -گیرد تکون مواد و موالید و عناصر صورت می

 یابد.ب تعالیم عالیه ما تکون و تقویت و تعالی میخلق هم به سب

 [۱۶7]صفحه 

فرمود ایم اهلل لقد قضی االمر ان ال یکون بین المؤمنین اختالف و لذلک جعلهم شهداء 

علی الناس لیشهد محمد صلی اهلل علیه و آله علینا و لیشهد علی شیعتنا و لیشهد شیعتنا 

ر این جاری گردیده که بین مؤمنین اختالفی علی الناس یعنی سوگند به خدای که قضا ب

رخ ندهد و لذا خداوند عالم مؤمنین را بر خلق شاهد و ناظر و گواه عمل قرار داد و 

محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم را بر ما و ما را بر شیعیان و شیعه را بر خلق عالم شاهد 

و آنها مرکز عالم  -باشند تا آنها ناظر اندیشه و افکار و اعمال خالیق  -قرار داده 

 چرخد.آفرینش هستند که جهان بر محور وجود آنها می

باشد که در درجه تالی تلو اهل گوید مراد از شیعه خواص شیعه میمرحوم فیض می

 بیت خواهند نمود.

السالم روایت است که فرمود نحن و در روایت دیگر از حضرت امام محمدباقر علیه

ای که نمط حجاز چیست؟ فرمود اوسط االنماط مگر نشنیده پرسیدند -نمط الحجاز 

فرماید و جعلناکم امة وسطا مراد ما هستیم که مرکز دایره عالم ایمان و خدای تعالی می

باشیم فرمود الینا یرجع الغالی و بنا یلحق المقصر یعنی غالیان و غلوکنندگان به دیانت می

 گردند.ملحق می ما برگشت خواهند کرد و مقصرین نیز به ما

در مناقب این خبر به صورت دیگری نقل شده که امام پنجم فرمود گواهان و ناظرین بر 

 خلق جز ائمه و فرستادگان خدا نیستند امامت جایز نیست خدای را گواه گیرد.

گوید مراد این است که ائمه معصومین از دروغ و افترا و مبالغه مصون مرحوم فیض می

خداوند آنها را شاهد و گواه خلق گرفته و پیغمبر را شاهد آنها و  هستند و بدین جهت
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دهد که باید خود شاهد کار پیغمبران است و این درس فضیلت و منقبت به ما نشان می

سلسله مراتب در هر حال خواه مراتب مادی و شئون نشئه عالم طبع یا مدارج عالی 

و به همین جهات  -تب اجرا گردد روحانی و کماالت نفسانی همه با رعایت سلسله مرا

توجه داشته که فرمود شما را امت وسط قرار دادیم تا شاهد خلق باشید و پیغمبر صلی 

باشد و هر پیغمبری شاهد حال ملت و امت خود اهلل علیه و آله و سلم شاهد کار شما می

 خواهد بود.

انه از درب آن وارد شد و آنگاه امام پنجم فرمود و اتوا البیوت من ابوابها باید به هر خ

خانه ایمان و دین والیت ما هستیم که بدون هدایت و ارشاد ما به جائی نخواهند رسید 

و  -باشند و باید چنگ به عروةالوثقی والیت زد که خاندان اهل بیت طهارت می -

 کسانی که

 [۱۶۸]صفحه 

هم و نحن بقیة و سپس فرمود نحن من -اند دوستدار شیاطین باشند به خود ستم کرده

و اعتصام  -تلک العترة ما از آن اهل بیت هستیم که باید به دوستی ما تمسک جویند 

 ورزند.

 تعیین تکلیف

در سابق گفتیم که پس از پیغمبر )ص( چون اختالف رای پدید آمد و متعاقب آن 

حکومت اموی روی کار آمد و برای حفظ استقرار حکومت غاصبانه جابرانه خویش 

طالب را کتمان علمای دنیادار شد تا احادیثی جعل کنند و مناقب آل ابی متشبث به

نموده مثالب آنها را تعدیل نمایند این کار موجب معضالتی در فهم حدیث شد و خبر 

سقیم و صحیح به هم مشتبه و مخلوط گردید و چون چاپ و طبع و نشر مثل امروز نبود 

اخبار گوش به گوش و سینه به سینه منتقل و همه پیغمبر خدا را ندیده بودند و باید 

گردد وقوف به اینکه حدیث صحیح و یا خبر مجعول و سقیم چگونه باید از هم امتیاز 
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حد و حسابی داده شود کار بس مشکلی شد و چون در نتیجه عمل ضرر و زیان بی

یام و گردید ائمه معصومین علیه این خیانت تاریخ قمتوجه مسلمانان حقیقی و مؤمنین می

اقدام نموده با یک دستورالعمل سهل و ساده آموختند که چون احادیث اهل بیت 

عترت و طهارت کامال زائیده قرآن است و گفتار آنها برای تفسیر آیات آسمانی 

باشد هر کجا به اختالفی برخورد گردید نزد قاضی عالم و دانشمند به قرآن و می

االمر برگردانید و با آن تطبیق نمائید و به اولی حدیث برند یعنی به گفتار خدا و پیغمبر

که اطاعت آن به منطوق اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم واجب است 

عرضه نمایند در صورتی که آنها تصویب نمودند. و اگر با قرآن معارضه و اختالفی 

 باطل است. نداشت آن حدیث صحیح است وگرنه آن را به دیوار زنید که عاطل و

که مؤسس علمی و مربی دانش اسالمی است و آموزش و « حضرت امام محمدباقر )ع(»

فان تنازعتم فی شئی »پرورش مهذبی به صدها نفر آموخت در تفسیر این آیه فرمود 

 «فردوه الی اهلل و الرسول ان کنتم تؤمنون باهلل و الیوم االخر ذلک خیر و احسن تاویال

ا کردید در یک امری آن را به حکم خدا و رسول برگردانید که یعنی اگر اختالف پید

در قرآن و تعلیمات نبوت خاصه هیچ چیزی فروگذار نشده مگر آنکه تمام نیازهای 

بشری حتی احتماالت آینده در زمان و مکان مختلف همه مورد توجه قرار گرفته و اگر 

تعلیمات رسول مدنی بین شماها اختالف نظری رخ داد به قرآن کتابی آسمانی و 

برگردید اگر ایمان به خدا و روز قیامت دارید که این بازگشت بهترین وسیله رستگاری 

 است.

 [۱۶۹]صفحه 

و ان »فرمود در اصول کافی از امام پنجم روایت کرده که این آیه را این طور قرائت می

اگر ترسیدند « منکم االمرخفتم تنازعا فی امره فردوه الی اهلل و الی الرسول و الی اولی

که در اختالف نزاعی برپا شود و در امری اختالف آرا باال گرفت شما به گفتار حق 

االمر که برگزیدگان ربوبی هستند مراجعه و به احادیث پیغمبر و به سخنان اولی« قرآن»
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 کنید تا مشکل شما را حل نمایند.

رخص فی منازعتهم انما قیل کیف یامرهم اهلل عزوجل بطاعة والة االمر و ی»و فرمود 

 «للمارقین الذین قیل لهم اطیعوا اهلل»و در روایت دیگر « ذلک للمامورین

برداری اولیاء خود یعنی چگونه ممکن است خداوند بندگان خود را به طاعت و فرمان

مأمور فرماید و مردم را در رخصت آنها موظف و مکلف نماید و آنها را به حقیقت امر 

 یت ننموده باشد.ارشاد و هدا

ایانا »فرماید در تفسیر صافی از حضرت امام محمدباقر )ع( در ذیل همین آیه چنین می

االمر ما یعنی مقصود از اولی« عنی خاصة امر جمیع المؤمنین الی یوم القیمة بطاعتنا

 هستیم که خداوند همه مؤمنین را فرمان داده که تا روز قیامت در اطاعت ما باشند.

فردوه الی اهلل الرسول و الی »ر برهان نیز از آن امام روایت نموده که فرمود در تفسی

 «.الرسول و الی اولی االمر منکم

دولت ابد مدت الهیه از الیه ابدیه »شود که اوال و از این بیان و تفسیر چنین مستفاد می

و دولت و ائمه دین را برای ارشاد و هدایت خلق تا روز قیامت برگزیده « حق جل و عال

گردد و این دولت غیرقابل تغییر و حکومت ربوبی به وسیله این ائمه معصومین اداره می

اند که اند البد نیروی آن را داشتهترمیم است و دیگر آنکه آنها که چنین دعوی کرده

مردم را به این دعوی باعظمت بخوانند و چون به اخبار و تاریخ زندگانی آنها هم 

اند راست بوده و با عصمت تمام از همین حقیقت برسیم که هر چه گفتهمراجعه کنیم به 

 اند.عهده برآمده

بنابراین یقینا این نیروی روحانی الهی بود که به آنها ارزانی شده تا دولت حق را به خلق 

و شکی نیست که خدای عالم کار عالم را  -برسانند و بر آنها باذن اهلل حکومت نمایند 

بلکه به سنت  -گذارد الرأی وا نمیدست و سبب ایمان و سخیفان تهیبه دست بیگانگ

سنیه عقل و خرد کار باید به کاردان سپرده شود که لیاقت و استعداد او برای اداره امور 

کشور کون و فساد قابل باشد و این افراد جز خاندان عصمت و طهارت و اهل بیت 
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 اند.عترت نبوده

 خرندمیاز خارجی هزار به یک جو ن

 گو کوه تا به کوه منافق سپاه باش

 [۱70]صفحه 

 چرا قرآن تنها کافی نیست

اصول علم دین و اساس آهنین آن را امام محمدباقر )ع( چنان تعلیم فرموده که 

طلبان عصر اول برای آنکه بر گونه ابهام و غموضی در آن نیست جمعی از جاههیچ

 باشند گفتند: مرکب آز دنیا و جاه و مقام و منصب سوار

کفانا کتاب اهلل قرآن برای ما بس است در حالی که خود پیغمبر )ص( به نصوص 

متواتره مورد قبول فریقین فرموده انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی لن یفترقا 

حتی یردا علی الحوض من دو مرکز ثقل و دو نقطه سنگین قابل تمسک و توسل برای 

هنگام ضرورت بدانها متوسل گردید یکی کتاب خدا قرآن و  گذارم که درشما می

باشند و آنها از هم جدا دیگری عترت و اهل بیت من هستند که مفسر و مبین قرآن می

 گردند تا سر حوض کوثر که بر من وارد شوند.نمی

این حقیقت جاریه با برهان و منطق در کتب فریقین مورد بحث قرار گرفته و به قدر 

 اره آن صحبت و تجزیه و تحلیل گردیده است.کافی درب

گفتند چون پیروان سیاستمدار و گردانندگان سقیفه و پرورش یافتگان مکتب اموی می

کفانا کتاب اهلل یکی از اصحاب امام محمدباقر )ع( پرسید که آیا از کجا بفهمیم قرآن 

را برای ما تفسیر  تنها کافی نیست و باید مفسر و مبین باشد تا مشکالت و مبهمات قرآن

 و تحلیل نماید.

 حضرت امام محمدباقر )ع( فرمود:

ان اهلل انزل علی رسوله الصلوة و لم یسلم ثلثا و اربعا حتی کان رسول اهلل صلی اهلل علیه و 
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آله هو الذی فسر ذلک و انزل الحج فلم ینزل طوفوا اسبوعا حتی فسر ذلک لهم رسول 

رای تهذیب نفس و تقرب به حق بر مردم مسلمان واجب اهلل یعنی خداوند عالم نماز را ب

گردانید ولی فقط در قرآن فرموده و اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق اللیل نماز را 

برپا دارند. اما نفرمود سه رکعت یا چهار رکعت بخوانید و به چه کیفیت باشد چه 

( شخصا نماز را خواند ای باید خواند تا آنکه پیغمبر )صذکری و چه دعائی و چه سوره

خوانم و مردم از پیغمبر و فرمود صلوا کما اصلی نماز بخوانید همانطور که من نماز می

یاد گرفتند نماز خواندن را یا فرمود حج بگذارید ولی احکام حج و شرایط و آداب و 

 مقدمات و مقارنات و واجبات و محرمات آن را قرآن تصریح نکرده.

 [۱7۱]صفحه 

( بود که در سال حجة الوداع برای تعلیمات حج اعالن عمومی داد و بیش پیغمبر )ص

از صد و بیست هزار نفر حاضر شدند و رسول خدا به آنها تعلیم فرمود که باید هفت بار 

دور خانه خدا طواف کنید و مناسک حج را از حین حرکت از مدینه تا برگشتن به 

ن بیان و توجه به سایر احکام شریعت از به ای -مدینه به مردم آموخت تا فرا گرفتند 

طهارت تا دیات که شصت باب است همه در قرآن به اجمال بیان شده و پیغمبر عمال 

اند و بدین آموخته و اهل بیت طهارت آن را توصیف و تشریح و عمال ترجمه کرده

القربی را برای مسلمین واجب فرمود تا جهت خداوند احترام و اطاعت و مودت ذوی

ها تمام مشکالت و مبهمات را برای ملل اسالمی که از قبایل ر مدت سه قرن آند

 مختلف بودند آموختند و هیچ نقطه ابهامی باقی نماند.

و این بهترین برهان نیاز خلق به مفسر و مبین است و به عالوه بر خردمندان جهان ثابت 

این دو رهبر و دو  شده که معلم بدون کتاب و کتاب بدون معلم اثری نخواهد داشت

رسند معلم بدون راهنمای صامت و ناطق بدون حمایت یکدیگر به هیچ نتیجه مثبتی نمی

کتاب ابکم و ابتر است و کتاب بدون معلم مبهم و معمی و به صورت لغز است و این 

توان از قرآن بدون تشریح ائمه معصومین که راسخین در منطق عقلی است چگونه می
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ند استفاده کرد و لذا آنها شاگردان خود را به نکات و دقایق متوجه علوم آسمانی هست

شنیدند و مطالب پرسیدند و پاسخ شافی و کافی میساختند و آنها مسائلی را میمی

علمی تمام تجزیه و تحلیل گردیده که امروز اگر یک ملت بیگانه مسلمان شد و 

سور و آسان است و علماء امت خواست از قرآن و احادیث نبوی استفاده کند کامال می

و لذا پیغمبر )ص(  -توانند طبق اخبار نبوت مردم جهان را به مطلوب خود برسانند می

 فرمود.

قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله اوصیکم بکتاب اهلل و اهل بیتی انی سئلت اهلل ان ال 

ا خواستم که یفرق بینهما حتی یوردهما علی الحوض و اعطانی بذلک یعنی من از خد

این دو مرکز ثقل از هم جدا نشوند و مانند دو نیروی هادی و عائق در قطع و فصل و 

حکم و مصالح زندگانی اجتماعی خلق با بیم و امید محور زندگی تکاملی نفسانی بشر 

 را به مطلوب خود برسانند.

 آنگاه امام محمدباقر )ع( به اصحابش تذکر داد که پیغمبر )ص( فرمود.

 [۱7۲ه ]صفح

قال )ص( فال تعلموهم فانهم اعلم منکم انهم لن یخرجوکم من باب هدی و لن 

یدخلوکم فی باب ضالل یعنی شماها ای اصحاب من به اهل بیت من شما چیزی 

نیاموزید آنها اعلم و اتقی از شماها هستند آنها از منبع علوم غیبی و سرچشمه وحی و 

آموزند فرا گیرید که اگر به اوامر و ها به شما میاند بلکه هر چه را آنالهام سیراب شده

 نواهی آنها عمل کنید هیچ وقت گمراه و سرگشته نگردید.

 معرفی اهل بیت طهارت علیهم السالم

یک نکته ابهام در اینجا باقی مانده بود که البته آن هم حل شد زیرا شما خوانندگان در 

نظر بگیرید نه توسعه امروز مطبوعات  خواندن این اوراق اوضاع و احوال آن عصر را در

و کتب را در آن روز مخصوصا پس از هشتاد سال حکومت اموی بسیار محیط معارف 
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تاریک بوده مردم را در جهالت و ضاللت نگاهداشته بودند تا بتوانند سلطنت مستبده 

اهل بیت  خود را ادامه دهند و لذا در این جا اهلبیت برای مردم مبهم بوده که آیا مراد از

باشند و لذا چون پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم عباس یا دیگران میعقیل یا آلآل

پس از پیوستگی قرآن و عترت ساکت ماند پرسیدند یا رسول اهلل مقصود از اهل بیت 

 کیست و منظور شما از عترت کدام است

رسول اهلل )ص( و لم  و این درس بود که امام محمدباقر )ع( نقل کرده فرمود: لو سلمت

فرمود مردم در شک فالن اگر بیان نمیعقیل و آلعباس و آلیبین اهلها الدعی آل

افتادند ولی با کمال صراحت در چندین حدیث که تفسیر چندین آیه از قرآن است می

 فرمود مراد از اهل بیت و عترت کسانی هستند که آیه تطهیر درباره آنها نازل شده

کتابه انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا و همه  انزل اهلل فی

باشند اند که اهل بیت علی و فاطمه و حسن و حسین )ع( میمفسرین از پیغمبر نقل کرده

 سلمه بودند و در زیر کساء جمع شدند و این آیه در شأن آنها نازل شدکه در خانه ام

کل نبی ثقال و اهال فهؤالء ثقلی و اهلی برای هر پیغمبر و پیغمبر اضافه فرمود که ان ل

باشد که این خاندان این چهار نفر ثقل و اهل بیت من هستند که بر همه ثقلی و اهلی می

 فضیلت دارند

السالم فرمود جعلهم اهلل مواضع االنبیاء غیر انهم ال یحلون شیئا و ال امام محمدباقر علیه

یت پیغمبر را در مرتبه و مدارج ارتقاء خود رسول اهلل قرار یحرمونه یعنی خداوند اهل ب

 آموزند.دانند و به مردم میداد یعنی آنها هم حالل و حرام قرآن را می

 امام پنجم در ذیل آیه و لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفروا اهلل و استغفر لهم

 [۱7۳]صفحه 

ال یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم الرسول لوجدا و اهلل توابا رحیما فال و ربک 

 ثم ال یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلوا تسلیما

یعنی اگر این منافقان در آن هنگام که به نفاق و انکار پرداختند ستم بر نفس خود 
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نمودند و بعد از عبادت بت و طاغوت برگشتند و استغفار نمودند و پشیمان شدند و از 

پذیر ت و قبول توبه کردند و فهمیدند فقط خداوند است که توبهتو درخواست شفاع

است که و به پروردگار تو سوگند که وقتی ایمان خواهند آورد که در قضاوت پیشگاه 

تو حاضر شوند در این روایت فرموده مراد از قضاوت قضاوت علی بن ابیطالب است 

ود علی اقضاکم و او اهل که پیغمبر خدا او را به قضاوت انتخاب و منصوب کرد فرم

 بیت پیغمبر خدا بود.

صادقین کتاب  -حجة البالغه  -فضل اهلل  -اولی االمر  -و باز در آیات اطاعت امر 

لکل قوم هاد و غیره فرمود همه این آیات درباره تعیین اهل بیت  -موسی اماما و رحمة 

احادیث بسیاری  پیغمبر نازل شده که از دیگران ممیز و مشخص کردند و در آیات و

و  -طیر مشوی  -ثقلین  -کساء  -تطهیر  -دیگر به نصوص صریحه مانند آیه مباهله 

السالم مفصل نقل کردیم اهل بیت عترت و طهارت غیره که در کتاب امیرالمؤمنین علیه

 گذارد.گونه ابهامی باقی نمیاند که هیچمشخص گردیده

و أمر اهلک بالصلوة و اصطبر علیها ال نسئلک السالم در تفسیر آیه امام محمدباقر علیه

رزقا نحن نرزقک و العاقبة للتقوی فرمود منظور این بوده که امتیاز اهل بیت را از 

و لذا فرمود امراهلل نبیه ان یخص اهل بیته و نفسه دون الناس  -دیگران مشخص فرماید 

امة ثم امرهم خاصة یعنی لیعلم ان الهله عنداهلل منزلة لیست لغیرهم فامرهم مع الناس ع

خداوند تعالی در این آیه به پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم امر فرمود که اهل بیت 

خود را به آن حال اختصاص دهد که خودش دارای آن حاالت بوده تا مردم بدانند 

برای اهل بیت پیغمبر خدا مرتبه و مقام و منزلتی است که برای دیگران این مقام نیست 

لذا در قرآن امر کرده که اهل بیت را به نماز و صبر و شکیبائی و مداومت بر عبادت و 

رسانیم آنها و هر تأکید کن و غم روزی آنها را نخور ما آنها را رزق و روزی می

 پرهیزکاری را.

لذا پیغمبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم هر وقت به اهل بیت خود که علی و فاطمه و 
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و آنها از سایرین به نماز و روزه و  -کرد بین بودند آنها را امر به نماز میحسنین و زین

 حج و سایر عبادات امتیاز داشته.

 [۱74]صفحه 

 باشندنیاز مردم به پیغمبر و امام که حجت خدا بر خلق می

در تعاقب بیان تعیین تکلیف مردم در فهم قرآن و عرضه موارد اختالف و نزاع را به 

السالم االمر جابر بن یزید جعفی از حضرت امام محمدباقر علیهر و اولیخدا و پیغمب

 ؟!-پرسد به چه جهت مردم به پیغمبر و امام نیازمندند می

امام پنجم فرمود لبقاء العالم علی صالحه و ذلک ان اهلل عزوجل یرفع العذاب عن اهل 

و قال  - معذبهم و انت فیهم االرض اذا کان فیهم نبی و امام قال اهلل عزوجل و ما کان اهلل

النبی صلی اهلل علیه و آله النجوم امان الهل السماء و اهل بیتی امان الهل االرض فاذا 

ذهب النجوم اتی اهل السماء ما یکرهون فاذا ذهب اهل بیتی اتی اهل االرض ما 

 یکرهون.

خداوند به وجود فرمود چون برای بقاء و استقرار و انتظام عالم از نظر صالح و بقاء خلق 

کرد چه آنها برای پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم و امام عذاب را از زمین باز می

همیشه دنیا و مشعلداری همه ازمنه هستند وی یک ملت و یک قوم برای یک عصری 

باشند و خدا برای یک قوم و یک ملتی پیشوای همه ملل را معذب مخصوص می

فرماید گذرد و باز به پیغمبر میز عذاب آن یک دسته هم میکند بلکه به خاطر او انمی

ستارگان امان  -کند و نیز فرمود خداوند قومی را که تو در میان آنها هستی عذاب نمی

باشند و هر وقت ستارگان اهل آسمان هستند و اهل بیت من ستارگان امان اهل زمین می

شوند و اهل زمین د و معذب میگردنمعدوم شوند ساکنین آسمان گمراه و نگران می

هم به رفتن اهل بیت من ناگواریها خواهند دید و به همین جهت اهل زمین به پیغمبر 

خدا و اهل بیت او که حجت خدا بر خلق هستند نیازمند بوده و وجود آنها اسباب 
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آرامش دل و بقا و سالمتی اهل زمین و موجب هدایت و ارشاد و آسایش خاطر خلق 

دوستی آنها شامل حال مردم جهان نباشد و اگر برکت وجودی و عنایات نوعباشند می

همه هالک خواهند شد آنها محور چرخ زندگی و امان مردم و ملجاء و پناه و مرجع 

ای افاضات اشراقیه ائمه معصومین باشند و اگر آنی و لحظههمه مهمات و مشکالت می

ها و زمین شوند چه آسمانالک میکه واسطه فیض الهی هستند منقطع گردد همگی ه

و ابر و باد و ماه و خورشید و افالک و عناصر همه طفیل وجود آنها هستند چنانچه 

خطاب فرموده لوالک لما خلقت االفالک اگر تو ای محمد و خاندان معصومین تو 

اند وجوده لطف و آفریدم و بدین لحاظ بود که گفتهنبودند افالک و عناصر را نمی

 ه لطف آخر و غیبته منا.عنایت

 [۱7۵]صفحه 

اند و رهبران ما در عالم روحانیت محمد و علی پیغمبران در مکتب ربوبی ارشاد شده

 اند.السالم بودهعلیه

چنین امت آنها که دوستدار پیغمبران خود بودند به ارشاد انبیاء علی بن ابیطالب را و هم

داشتند و با این منطق تمام انبیاء ست میبه شرحی که در کتب تاریخ انبیاء ثبت است دو

سلف و دوستان آنها دوستدار امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب وصی آخرین پیغمبر 

 اند.آسمانی بوده

 قال )ع( فال یدخل الجنه اال من احبه من االولین و االخرین فهو اذن قسیم الجنة و النار.

رود مگر سی به جهنم نمیشود مگر دوستان علی و کیعنی کسی داخل بهشت نمی

دشمنان علی و در عبارت دیگر به یکی دیگر از اصحاب خود فرمود و ال یدخل النار 

 اال من ابغضه من االولین و االخرین

آنگاه فرمود ای مفضل خلقت نور علی دو هزار سال قبل از آفریدگان عالم بوده و علی 

طلقه الهیه را داشت و در آخرت هم السالم در تمام این ادوار والیت مبن ابیطالب علیه

او قسیم بهشت و دوزخ است بنابراین دولت ابدی الهی به کابینه و صدارت محمد صلی 
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اهلل علیه و آله و سلم خاتم النبیین و علی امیرالمؤمنین که وحدت نوری داشتند تشکیل 

ی اداره امور آفرینش را داده و آنها در عالم کون و فساد مدیر گردش چرخ هست

باشند و بدین جهت حجت خدا بر خلق و مشعلدار هدایت از بدو آفرینش تا پایان می

السالم آن خواهند بود چنانچه اخبار بسیاری در دست است که پیغمبر و علی علیه

ایم تا به کمال ارشاد و هدایت تجلی اند ما با پیغمبران در سر و علن همراه بودهفرموده

 ایم.کرده

 [۱7۶]صفحه 

 قب و مدایحمنا

 مه من چو فتنه دیگر

 بسرت ز چشم ساحر

 که ز رخ به زلف چون شب

 کنی آفتاب ظاهر

 به چه رو دل پریشان

 نکند به زلفت افغان

 که فتاده یک مسلمان

 به کف هزار کافر

 رخت ای مه معربد

 چو ز می عرق برآرد

 صنمی بود که دارد

 به رخ از ستاره ساتر

 پی قتل عام دایم

 صارم به کفت ز کینه

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

 نه هراست از اعاظم

 نه فرارت از اکابر

 بنما رخ دالرا

 که خجل شوند و رسوا

 پسران سیم سیما

 صنمان مه مناظر

 ز رخت بدیده دل

 شده طره تو حایل

 چو بطی راه منزل

 شب تیره بر مسافر

 ز وصال چون تو یاری

 نتوان گذشت باری

 گر از این تو عار داری

 همه جا مباش حاضر

 زلفتدل من به چین 

 بفکنده طرح الفت

 بود ار چه عین کلفت

 چو فتد به دام طایر

 شب هجرت از بصر چون

 بفشانم اشک گلگون

 که دل از تو گشته مجنون

 چو ز لیلی بن عامر

 نه همین تو را ز مژگان
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 دل من چو بید لرزان

 که بود روان شاهان

 بهراس از این عساکر

 چو ز خنده آشکارا

 شود از لبت ثنایا

 مرا که افشابه گمان 

 ز عقیق شد جواهر

 [۱77]صفحه 

 به فروغ روی نیکو

 بودت دو تار گیسو

 چو شهی که هست با او

 دو سیاه چرده چاکر

 به فنون ترکتازی

 سزد ار به خویش نازی

 که به یک نگاه سازی

 دو هزار فتنه دایر

 ات به قامتخم طره

 ز کالم شه عالمت

 ی در قیامتکه سروده

 سیه است روی فاجر

 ه آفتاب مسندم

 ولی خدای سرمد

 وصی نبی محمد
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 شه دین امام باقر

 به زمین ظهور پنجم

 به سپهر نور انجم

 ز ملک برش تهاجم

 پی فیصل اوامر

 فلک آیتی ز عزمش

 اثری زمین ز جرمش

 به طواف کاخ بزمش

 ز صفات کعبه فاخر

 به درون چرخ اختر

 ز شرف بگنجدش فر

 چو به ذره مهر انور

 ذاخرچو به قطره بحر 

 به درش ستاره خاشع

 چو قضا برأی ساطع

 ببرش زمانه خاضع

 چو قدر به طیب خاطر

 ز جفای خصم یکره

 ننموده شکوه آنشه

 به هالک ما سوی اهلل

 هم اگرچه بود قادر

 همه خسروان گدایش

 سر چرخ زیر پایش
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 بود آنکه در سرایش

 به مالزمت مجاور

 لب چشمه بقارو

 نکند به عمر خود او

 گر بوخضرش برد ا

 به غبار راه زایر

 شه ملک آفرینش

 مه آسمان بینش

 که ز علم و فضل و دانش

 شده زینت منابر

 زهی ای بماسوا شه

 که به مه تو راست خرگه

 خهی ای دل تو آگه

 ز ضمایر و سرایر

 [۱7۸]صفحه 

 تو کدام مظهری هین

 که ز شبهت ای شه دین

 پدر زمانه عنین

 ام روزگار عاقر

 تو شه جهان مداری

 تو ولی کردگاری

 تو قسیم خلد و ناری

 تو هم اولی و آخر
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 همه صورت و تو معنی

 همه اسفل و تو اعلی

 همه بنده و تو مولی

 همه مذنب و تو غافر

 ملکا من آن قوامم

 که ز تو بلند نامم

 شده کوته از کالمم

 سخن ادیب صابر

 به عطارد ار به نامه

 بنگارم این چکامه

 همه را کشد ز خامه

 بر دفاترخط نسخ 

 من و مدحت تو زین بس

 که نه الیق ثنا کس

 هم اگر بود ورا بس

 زدوزید و عمر و شاعر

 به کسی روان شادی

 چه من آسمان بدادی

 شه نکته شیخ رادی

 اگرم بدی معاصر

 فرح و فر دو عالم

 هله تا ز دل برد غم

 فرح عدوی تو کم
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 فرحامد تو وافر

 قوام الشعراء یزدی

 زدمدباقر علیه السالم در توحید و نبوت و امامت دور میتعلیمات مکتب امام مح

هدف اصلی پیغمبر خدا و اوصیاء او درس توحید بوده که باید مردم را از شرک و کفر 

پرستی و غیره برهانند و به ذات مقدس یگانه خدای آفریننده پرستی و مادهو زندقه و بت

و ارشاد نمایند این وظیفه عمومی آسمانها و زمین و موالید و عناصر و طبایع هدایت 

پیغمبران بوده که انجام دادند و اهل بیت عصمت و طهارت خاتم النبیین صلی اهلل علیه و 

آله و سلم این حقیقت را به صورت علم و درس مستدل و مبرهنی به مردم هر عصر با 

روش پرورش خاصی آموختند و مشعلی از نور دانش و بینش و جلب توجه مردم به 

لم و معرفت و طریقه فرا گرفتن و آموختن علوم برافروختند که امروز هم از پرتو آن ع

 توان استفادهمی

 [۱7۹]صفحه 

کرد و صدها سال دیگر هم متعاقب قرون متوالیه گذشته قابل استفاده است و ما 

ای را کوشیم به اجمال از هر درسی که در مکتب امام پنجم تعلیم داده شده نمونهمی

خوانندگان نقل کنیم تا مفهوم کلمه باقر و شکافنده را در علوم و فنون برای آنها  برای

 رسانیم.ثابت نمائیم و افق روشن علم را در آن عصر به نظر مردم امروز می

 درس توحید از امام محمدباقر علیه السالم

 اشاره

ت آیا شما السالم گفکند که عربی آمد حضور امام محمدباقر علیهمدائنی روایت می

 بینید.خدا را در حین عبادت می

 کنم.؟!قال )ع( ما کنت اعبد شیئا و لم اره فرمود کسی را که نبینم عبادت نمی
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 بینید.پرسید چگونه می

قال )ع( لم تره االبصار مشاهدة العیان ولکن رأته القلوب بحقایق االیمان ال یدرک 

بالعالمات ال یجوز فی قضیته هو اهلل  بالحواس و ال یقاس بالناس معروف باآلیات منعوت

 الذی ال اله اال هو.

کنم فرمود بینم و به حقیقت ایمان درک میبیند اما به چشم دل میفرمود چشم سر نمی

شود نباید حق را به دیدن احساسات و ادراکات مادی خدا به حواس ظاهری درک نمی

ید به دیده دل و ادراکات عقلی او را بشری قیاس کرد یا به ایما و اشاره نشان داد بلکه با

 دید و عبادت کرد که او خدائی است یگانه نظیر و شبیه و عدیلی ندارد.

داند چه کسی را نماینده اعرابی گفت اهلل اعلم حیث یجعل رسالته ای و اهلل خدا بهتر می

 خود قرار دهد این خبر به نحو دیگر هم روایت شده است.

 لیه السالم در توحیدتعلیمات امام محمدباقر ع

نویسد یک اعرابی آمد نزد اباجعفر محمد بن علی الباقر سید مرتضی در امالی می

 ای ارایت ربک حین عبدته؟؟السالم گفت آیا خدای خود را دیدهعلیه

 کنم.بینم عبادت نمیقال )ع( لم اکن ال عبد شیئا لم اره فرمود من معبودی را که نمی

)ع( لم تره االبصار بمشاهدة و العیان بل رأته القلوب بحقایق  فقال کیف رأیته؟! فقال

االیمان ال یدرک بالحواس و ال یقاس بالناس معروف باآلیات منعوت بالعالمات ال 

 یجوز فی القضیه هو اهلل الذی ال اله اال هو

 [۱۸0]صفحه 

د شود بلکه به چشم دل و حقیقت ایمان مشهوفرمود معبود به چشم سر مشاهده نمی

گردد خدای عالم به حواس ظاهر و قیاس به مردم نیست که هر که را با چشم سر می

ببینیم بشناسیم و اگر نبینیم نشناسیم یا به گوش بشنویم تا بشناسیم بلکه باید به دیده 

بصیرت قلبی او را درک کرد و آثار و آیات معنوی او در دلها مشهور و آشکار است 
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جایز نیست محلی را نشان دهید بگوئید این خداوند  -فهمید  بالعیان با بصیرت و بینائی

است نه بلکه او خالق زمان و مکان است و برتر و باالتر از وهم و تصور مشار بالبنان 

 است.

اعرابی که این درس را شنید گفت  -آن خدائی است یگانه که جز او خدائی نیست!! 

یمانی از جدش امیرالمؤمنین )ع( که در اهلل اعلم حیث یجعل رسالته و نظیر آن را ذعلب 

 البالغه بیان فرموده است.نهج

حضرت امام محمدباقر )ع( در تفسیر آیات توحید بسیاری از نکات یگانگی حق را 

درس داده و فکر مردم را به طرف مهندس بزرگ عالم آفرینش جلب فرمود و اندیشه 

اد طبیعی خود به خود به وجود متقن و محکمی درباره اینکه این عالم با این همه مو

نیامده و از قدرت و علم و توانائی یک خالق محیط و مدبری ساختمان شده که عقل 

بشر از درک ذات مقدس او عاجز است و تنها اقرار به وجود او از راه درک مصنوعات 

کافی است که در پیشگاه علم و قدرت و خالقیت و حیات او سر تعظیم و اطاعت فرود 

کنیم بلکه تمام و بدانیم که نه تنها ما بشر در محور گردش این فکر سیر میآوریم 

موجودات در عالم سعه وجودی خود تسبیح و تقدیس و تحلیل وجود واجب الوجود 

 نمایند به ظاهر این کرنش و تعظیم در تمام اعیان ثابته موجود است که:حق را نمی

 برگ درختان سبز در نظر هوشیار

 ی است معرفت کردگارهر ورقش دفتر

 تسلیم المراهلل

فرمود قال کند که محمد بن باقر العلوم میابونعیم در حلیة االولیاء به سند خود نقل می

 ندعو اهلل فیما نحب فاذا وقع الذی نکره لم نخالف اهلل عزوجل فیما احب.

پیش داریم در این حال اگر مکروهی خوانیم به آنچه دوست میفرموده ما خدا را می

اما نباید چنین باشد باید همه  -ایم کنیم در آنچه دوست داشتهآمد مخالفت با خدا می
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جا تسلیم امر او شد اگر خوب یا بد به نظر ما آید در هر حال تسلیم امر او شویم که هر 

 چه پیش سالک آید خیر اوست.

 شفا یک روز جمعی آمدند از کسالت مرض کودکان شکایت کردند دعا کنید خداوند

 [۱۸۱]صفحه 

دهد و اگر خطری آمد که مرد فزع و جزع نکنید تسلیم امر او باشید که ما این طور 

گذارد و هر که کنیم اختیار نفوس با خداوند است هر که را بخواهد ثابت میرفتار می

 برد خوشبخت کسی که راضی به رضای او و تسلیم به امر او باشد.را بخواهد می

جدش سیدالشهداء در آخرین لحظات زندگی داد صورت روی این درسی بود که 

خاک کربال در مقتل خود نهاده گفت الهی رضا برضاک و صبرا علی بالک و ال 

 معبود سواک.

و در آیات متعدد مانند آیات توکل و اطاعت امر و تسلیم و واگذاری کار خود به 

سودمند به اصحاب خدای عالم مخصوصا در خالل بیان خطب اخالقی جدش تعلیماتی 

رساند در ضمن آموزش و پرورش علم و دانش اخالق و تربیت خود داده که می

 آموخته و نفوس زکیه را تهذیب فرموده است.

 پیغمبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم مردم را به اطاعت امر خویش خواند

که جدم رسول ابوحمزه ثمالی از امام ابوجعفر محمد بن علی الباقر )ع( روایت کرده 

خدا در خطبه خود در حجة الوداع فرمود ایها الناس اتقوا اهلل ما من شئی یقربکم من 

 الجنه و یباعدکم من النار اال و قد نهیتکم عنه و امرتکم به

کنم و مژده فرمود ای مردم از خدا بترسید من شما را به اطاعت دعوت خود امر می

و از  -اویدان و بهشت عدن خواهد شناخت دهم که هر کس اطاعت کند به جنان جمی

آتش سوزان مصون خواهد ماند فرمود ای مردم بدانید که هر چه را من شما را بدان امر 

گردد و هر چه که شما را از آن نهی کنم موجب سعادت و تقرب شما به خدا میمی
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گردد من بد و نیک را آنچه کنم سبب مصونیت و دوری شما از آتش جهنم میمی

ام تا در الزم زندگی راقی بشریت به شما آموختم و برای شما جای عذری باقی نگذاشته

قیامت بدان متعذر گردید از خدای بترسید و آنچه گفتیم عمل کنید و آنچه که شما را 

 از آن باز داشتم احتراز نمائید.

 اخبار تاریخی امام محمدباقر علیه السالم درباره آدم ابوالبشر

کند که در ذیل ان اهلل عالمه مجلسی در بحار از حضرت امام محمدباقر )ع( روایت می

خلق آدم علی صورته فرمود خداوند حقیقت آدم را در صورت بشری قرار داد و این 

 قالب عنصری را حامل روح انسانی مقرر فرمود.

 و شور و در آفرینش آدم خطاب به آب فرمود که شیرین باش تا بهشت را بیافرینم

 [۱۸۲]صفحه 

 باش تا جهنم را آنگاه آب شیرین را بر مشتی خاک زمین زده خمیره آدم را آفرید.

شود بهشت همان شیرینی و عذوبت آب را که مایه حیات است از این بیان معلوم می

 دارد و جهنم تلخی و شوری جانگزای دارد.

دید و آن ذریه در ذرات  امام محمدباقر )ع( فرمود آدم پس از خلق شدن ذریه خود را

شدند و اگر عالم وجود دید فرمود اگر آدم عصیان نمی ورزید اوالد او عاصی نمی

 فرمود.فرمود توبه فرزندانش را نیز قبول نمیخداوند توبه او را قبول نمی

و نیز فرموده مکث آدم و حوا در بهشت هفت ساعت ربوبی بود و برخی هفت ساعت 

اند و چون آدم به دنیا آمد دستور بنای کعبه به او داده شد و طبق ساعات دنیا نوشته

ای زد تا او ساختن را فرا گیرد آنگاه کعبه جبرئیل او را به مهندسی کمک نمود و خیمه

را هم چنان که دید ساخت و نوری به آن کعبه تجلی کرد و افق آن کوهستان را روشن 

نمود و عرض کرد پروردگارا هر  و منور نمود و چون کعبه را ساخت دور آن طواف

خواهی بخواه عرض کرد عمل مزدی دارد مزد من چیست؟ خطاب شد هر چه می
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پروردگارا مرا بیامرز و ذریه مرا هم بیامرز خطاب شد هر کس مانند تو اعتراف به 

آمرزم آدم این دعا را خواند اللهم ال اله اال انت سبحانک و تقصیر و معاصی کند می

عملت سوءا و ظلمت نفسی فاغفرلی انک انت التواب الرحیم ال اله اال بحمدک انی 

 انت و بحمدک انی عملت سوء و ظلمت نفسی فاغفرلی انک انت خیرالغافرین

پروردگارا تو خدائی که جز تو خدائی نیست منزهی و سپاس مخصوص تست الهی من 

ای بارالها تو یگانه بد کردم و به خود ستم کردم مرا بیامرز که تو توابی و بخشنده

نظیری که حمد مخصوص تست مرا به عمل بد مگیر و بیامرز که تو بهترین بی

 ای.آمرزنده

در تفسیر و ال تقربا هذه الشجره از امام محمدباقر )ع( نقل است که فرمود ای آدم و 

 حوا به این درخت نزدیک نشوید و این نهی تنزیهی بود.

من قبل فلنسی و لم نجد له عزما فرمود از آدم عهد و در تفسیر و لقد عهدنا الی آدم 

پیمان گرفتیم و او فراموش کرد و ما تصمیمی از او ندیدیم و این نسیان بر او مستولی 

 شد.

درباره قتل هابیل به دست قابیل فرمود چون هابیل صاحب گوسفندان خوب و قابیل 

آورد و قابیل از محصول صاحب زراعت هابیل گوسفند فربه زکوة داده را به قربانی 

 زراعتی

 [۱۸۳]صفحه 

که ناپاک و تزکیه نشده بود و لذا از هابیل قبول شد و از قابیل مردود این حقیقت در 

 ذیل آیه شریفه:

 و اتل علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذقر باقر بانا فتقبل من احدهما و لم یتقبل من االخر.

اید قربانی دوست از بهترین مال مزکی باشد فهماند که بدر این تعلیم آسمانی چنین می

 و از پلیدی حقوق مردم پاک باشد.

گویند گفته از امام محمدباقر پرسیدند خداوند حوا را از چه آفرید فرمود مردم چه می
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های آدم فرمود دروغ است مگر خدای آفریننده عاجز است من از گویند از دندهشد می

خمیره آدم مقداری زیاد آمد که حوا را از آن آفرید و  آبایم تا جدم شنیدم که فرمود از

آرامش خاطر او قرار داد و چون آبستن شد از حرکات تکاملی نطفه و علقه و مضغه و 

لحوم و کمال ساختمان و حرکت طفل خبر داد و حوا را از این ظرفیت خود و باروری 

 رحم خبردار فرمود.

امع مفصلی بسیار مبسوط از ساختمان و بعدا خواهیم گفت که امام )ع( یک خبر ج

فرماید وجود آدم از صلب پدر تا رحم مادر و نشو و نمای او تا حشر و قیامت بیان می

که واقعا شنیدنی است و با کشف علم امروزی باید سر تعظیم در پیشگاه علم و دانش 

 آنها فرود آورد.

زش و پرورش حضرت امام محمدباقر )ع( در مکتب خود به قدری منظم به آمو

سازد از آغاز آفرینش آدم و سیر پرداخته که هر مربی و معلم را خیره و مبهوت می

ها و زمین و خانه کعبه و سبک زندگی از بنا و زندگی او و چگونگی خلقت آسمان

پروری و اینکه باید اموال به دادن حق ساختمان و اعمال خیر و زراعت و فالحت و دام

زکی گردد و روش پرورش زندگانی زناشوئی او را با علقه و فقرا و حقوق آسمانی م

 فرماید.های متبادله بین زن و مرد همه را بیان میمحبت

دهند آنچه خبران از اسالم چه نسبتها به بشر و دوره اول زندگی او مییاللعجب که بی

زندگی  مسلم است این است که آدم ابوالبشر پیغمبر بود و تمام وسایل تمدن و نیازهای

دانست و به فرزندان آموخت دوره توحش و بربریت و بدویت خویشتن را خود می

 ناشناس نداشت

 [۱۸4]صفحه 

ها همه افترا و کذب و دروغ است که کسی متمسک به ذیل تعلیمات این نسبت

پیغمبران بود مدنی و متدین و واقف به تمام امور و اسرار زندگی بود و آن کس که 

ی بدوی و صحرائی و بیابانی داشت و اکنون هم همین منطق متمرد بود زندگ
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 حکمفرماست.

دوره بربریت و بدویت و سبعیت امروز هم در صحراهای میان ملل منحطه و غیر واقع 

باقی و برقرار است و امام پنجم سیر کامل زندگی او را از آغاز آفرینش تا مرگ او در 

 و تعلیم فرموده است. تفسیر آیات و بیان احادیث جدش نقل و تشریح

سازی و نجات و پس از شرح حال آدم و تعلیمات آداب زندگی حال نوح و کشتی

مؤمنین و غرق مشرکین را بیان فرمود و از قوم عاد و رسالت هود و سپس حضرت 

اهلل و ارشاد و هدایت آن حضرت وصف ابراهیم و داستان نمرود و ایمان خلیل

 فرماید.می

یعقوب و شرح حال پسرانش و حال یوسف که بهترین و پس از آن از نبوت 

گیرد هر بشری ترین قصص بشریت در قرآن توصیف و تشریح فرمود نتیجه میشیرین

تسلیم امر حق گردید و سر در اطاعت خالق آورد رستگار و موفق شد و هر کس متمرد 

 .گرددو منحرف و متکبر و متفرعن گردید به عذاب دردناک الهی گرفتار می

 تفضیل کعبه بر سایر بقاع

کند که فرمود پهلوی امام نشسته السالم روایت میزراره از حضرت امام محمدباقر علیه

 بودم رو به قبله بود فرمود اما النظر الیها عباده

آنگاه مردی آمد به نام عاصم بن عمر از طایفه بجیله  -نگاه کردن بر کعبه عبادت است 

المقدس سجود و گفت کعبه هر صبح بر بیتکه می گفت از کعب االحبار شنیدم

 کندتعظیم می

و قال )ع( ما خلق اهلل عزوجل  -فقال )ع( کذبت و کذب کعب االحبار معک و غضب 

بقعة فی االرض احب الیه منها ثم اومأ بیده نحو الکعبه و ال اکرم اعلی اهلل عزوجل منها 

 -السموات و االرض ثالثة متوالیه للحج  لها حرم اهلل اال شهر الحرام فی کتابه یوم خلق

 شوال و ذوالقعده و ذوالحجه و شهر مفرد للعمره و هو رجب
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اید و در خشم شد السالم فرمود و کعب االحبار هر دو دروغ گفتهامام محمدباقر علیه

ای را بیش از کعبه دوست ندارد زیرا به دست قدرتش خلق فرمود خداوند هیچ بقعه

ی عزیزتر از کعبه نیست زیرا آنجا را محل احترام و محل امان خلق شده و هیچ مکان

ی زمین فرماید روزی که آسمانها و زمین خلق شدند و اول نقطهقرار داد و در قرآن می

 کعبه است که دو هزار سال قبل از آسمانها

 [۱۸۵]صفحه 

زرع شد و آفریده شد و بعد از زیر آن زمین کشیده شد و پهن گردید تا قابل کشت و 

حجه که حج قعده و ذیبه احترام کعبه خداوند حج را در چهار ماه قرار داد شوال و ذی

حجه است و ماه رجب مخصوص عمره است و این اختصاص نمونه واجب در ماه ذی

 باشد.المقدس میبارز اهمیت کعبه و برتری بر بیت

 نبوت

 درسی از مراتب نبوت عامه

لسالم درباره نبوت انبیاء اطالعاتی بسیط و مفید به شاگردان احضرت امام محمدباقر علیه

که در معارف بشری قبل از اسالم ما چنین اخباری را  -فرماید خود تعلیم می

دانستیم و پیشوایان اسالم بودند که مسلمین را به اخبار گذشته و آینده واقف ساخته نمی

نید از عالم آفرینش خبری نداده و وگرنه شما اوراق معارف ملل زنده و مرده را ورق بز

اند آنجا هم اخباری صحیح نیست آنچه بشر از چون کتب آسمانی را هم تحریف کرده

معارف و فرهنگ نظام عالم خبردار است از مکتب اسالم سرچشمه گرفته حضرت امام 

اند و السالم فرمود جمعی از پیغمبران به جمعی مبعوث به رسالت شدهمحمدباقر علیه

اند فرمود اما نوح پیغمبر اولوالعزمی بود که برای خی به عامه مردم عصر والیت داشتهبر

تمام مردم روی کره زمین مبعوث گردیده اما هود به قوم عاد تنها مخصوص گردید و 

سالگی که اهل یک ده کوچک بودند در کنار دریا  ۱۶صالح به جماعت ثمود در سن 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

نبود مبعوث شد و صد سال عمر کرد و شعیب به اهل و مجموع آنها چهل خانواده بیشتر 

اهلل پیغمبری برای مدین که چهل خانواده تمام نبود برانگیخته شد و ابراهیم خلیل

کوهساران بود که دهی است از دهات عراق و آغاز نبوتش آنجا بود پس از آن مأمور 

ی کنم به سومهاجرت شد و گفت انی مهاجر الی ربی سیهدین من هجرت می

پروردگار خود که به زودی مرا هدایت فرماید و من خلق او را هدایت کنم و هجرت 

او برای قتال بود اما اسحق پس از ابراهیم پیغمبر شد و یعقوب در زمین کنعان رسول آن 

مردم بود و از کنعان به مصر رفت و آنجا درگذشت و بدنش را به سرزمین کنعان 

 آوردند آنجا دفن کردند.

خواب دید یازده کوکب و آفتاب و ماه به او سجده کردند که به زندان افتاد  یوسف در

 و از چاه برآمد به اوج ماه رسید و عزیز مصر شد.

اسباط دوازده نفر پیغمبر بودند که پس از یوسف رسالت داشتند و هر رسولی برای 

شدند و اسرائیل مبعوث قومی بود تا موسی و هارون در مصر بوجود آمدند و بر بنی

اسرائیل پس از موسی مشعلدار هدایت بود و بین او تا برانگیختن یوشع بن نون بر بنی

 حضرت عیسی بن مریم

 [۱۸۶]صفحه 

 باز پیغمبرانی فرستاده که باز بعضی را ذکر کرده و برخی پنهان و مکتوم مانده

از  المقدس بود و پس از او دوازده تناسرائیل در بیتعیسی بن مریم مخصوص بنی

النبیین حضرت محمد حواریون او بر جنیان و آدمیان مبعوث بودند تا پیغمبر خاتم

مصطفی )ص( مبعوث به تمام مخلوق بر جن و انس گردید و او بر کافه خالیق والیت 

و نبوت و رسالت خاصه داشت و پس از او اوصیای او علی بن ابیطالب امیرالمؤمنین با 

هستند که اسرار و رموز ودایع امامت را دست بدست  یازده فرزندش وصی و جانشین او

 دهند تا روز قیامتمی

السالم با اند و در احتجاجات امام علیهاوصیاء هر پیغمبر اولوالعزمی دوازده نفر بوده
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النبیین صلی اهلل علیه و آله و سلم مانند اوصیاء فرماید اوصیاء خاتمعلمای مسیحی می

وده که هر یک به وظیفه خود در هدایت و ارشاد بندگان پیغمبران سلف دوازده نفر ب

اند و نکته لطیف خدا در هر عصری قیام و اقدام نموده و به نحو احسن مشعلداری کرده

و قویترین شاهد بر این حقیقت این است که تمام پیغمبران آسمانی و کلیه اوصیاء 

فرماید آمن می اند و قرآن شاهد مدعای این حقیقت است کهوحدت کلمه داشته

الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کل آمن باهلل و ملئکته و کتبه و رسله ال نفرق 

 بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک و الیک المصیر

 ی بقرهسوره ۲۸۶

وحدت کلمه در بیان توحید و ارکان عقیده و ایمان به خدا و ملئکه و کتب آسمانی و 

سل و انزال کتب و اطاعت امر از وظایف اولیه مومن است و همین وحدت ارسال ر

کردند و کلمه بود که ملیونها بشر را در هر عصری به سوی حق و حقیقت دعوت می

یک وحدت عقیده و ایمان بوجود آورده نهایت در طرق استدالل توجه بیان آنها 

توحید تمام پیغمبران مردم  مختلف و براهین آنها متنوع بوده وگرنه در اصل دعوت به

العاده الهی را در مرائی و شهود مردم کردند و مظاهر نیروی خارقرا به خدا دعوت می

 گذاشتندمی

 احوال ادریس پیغمبر علیه السالم

فرماید که ادریس با حضرت امام محمدباقر درباره ادریس به نقل عالمه مجلسی می

ت و گفت من پیغمبر خدا هستم و زن او یکی از شهریاران زمان به معارضه برخاس

ستمگر قهار فرستاد ادریس را کشتند و چون آمدند کشته او را ببینند نیافتند یا محلی 

دیگر دستگیر و کشته شد باز او را نیافتند تا ادریس از خداوند خواست که آنها به 

نتیجه آنها همه  قحطی مبتال شوند و خداوند به دعای ادریس برای آنها باران نبارید و در

 کشته شدند و گوشت بدنش خوراک سگان شهر شد
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 [۱۸7]صفحه 

از حکایات ادریس این است که فرمود او در غار کوهی است مرتب برای او طعام و 

فرستادند تا برای امتحان سه روز آب به او ندادند عرض کرد پروردگارا غذا و آب می

ای ادریس سه روز آب بر تو قطع  روزی مرا قبل از مردن من قطع کردی خطاب شد

آبی شد چه جزع و فزعی کردی چگونه راضی شدی که یک شهری را به قحطی و بی

رساند که خدای ارحم الراحمین تا چه اندازه به بندگانش مبتال سازم و این حکایت می

 عالقمند و محبت دارد.

ا خطاب شد روح واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علی

 [.4۶ادریس را در آسمان چهارم و پنجم قبض نمایند ]

 امام محمدباقر علیه السالم درباره نوح علیه السالم

السالم فرمود میان آدم در ذیل تفسیر آیه و لقد ارسلنا نوحا الی قومه امام محمدباقر علیه

علیک و رسال لم اند که قرآن به منطوق و رسال قد قصصناهم و نوح پیغمبرانی بوده

ساختند و بعضی پنهان البته نقصصهم علیک نام آنها برده نشد برخی خود را آشکار می

ماموریت آنها بر حسب مقتضیات زمان بوده است و قرآن آنها را که نام برده از جهت 

طریقت موضوع مهمی بوده که به آنها استشهاد فرموده وگرنه غرضی از بیان تاریخ 

فرماید و در این شرح دعوت نهصد و پنجاه سال نوح را توصیف میآنگاه  -نداشته 

کردند و خداوند به او مدت شریکی در دعوت نداشته است و قوم او تکذیب می

 سازی را آموخت تا دعای او را درباره قطع ریشه کفر و شرک مستجاب فرماید.کشتی

و هود باز پیغمبرانی بودند سپس فرماید پس از نوح سام و بعد از او هود بوده و بین نوح 

داند آنگاه از نبوت هود در قوم عاد و تکذیب که نامشان را غیر از خداوند کسی نمی

 ایم.قوم عاد و نزول عذاب بر آنها بیان فرمود که در کتاب تاریخ انبیاء مفصل نگاشته

روایت حضرت نوح بنده شاکری بود که درباره او فرمود انه عبدا شکورا و پیروان او به 
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الثمانین را اند که سوقالسالم هشت نفر یا هشتاد نفر بودهحضرت امام محمدباقر علیه

 تشکیل دادند و اولین بازاری است که ساخته شده یا اولین شهریست که بنا شد.

 درباره ابراهیم خلیل الرحمن علیه السالم

برئیل خبر داد که السالم درباره حضرت ابراهیم و اینکه جحضرت امام محمدباقر علیه

الموت بشارت خلت را در صورت جوانی سفید که دو جامه سفید پوشیده و از ملک

 ریخت بیاورد.سرش آب و روغن می

 فرماید و حکایاتی از اینآنگاه شرح حال حضرت ابراهیم را در روش توحید بیان می

 [۱۸۸]صفحه 

 کنم.کند که یک مصاحبه او را نقل میمرد آسمانی نقل می

 حکایت

گذشت مردی را دید به نماز مشغول است یک روز حضرت ابراهیم در بیابانی می

خوانی پاسخ داد برای خدائی نشست کنار او تا نمازش تمام شد گفت برای کی نماز می

که من و تو را آفریده ابراهیم گفت از عقیده تو خوشم آمد منزلت کجاست گفت تو 

چرا گفت آن طرف آب است پرسید چگونه بر آب  توانی بیائی پرسیدبه منزل من نمی

شکافم ابراهیم گفت شاید خدائی که آب را برای تو گذری گفت آب را میمی

بشکافد برای من هم بشکافد من میل دارم امشب با تو در یک کلبه به سر بریم 

و  برخاستند به راه افتادند تا به کنار آب رسیدند آن مرد عابد گفت بسم اهلل بر آب زد

رفت ابراهیم هم گفت بسم اهلل بر آب زد و رفت عابد تعجب کرد این چه مردی است 

خوری جواب داد از این درخت میوه که فرمانش بر آب جاری است گفت غذا چه می

گیرم میوه چیدند با هم خوردند ابراهیم گفت ای عابد در حق من دعا کن عابد می

ام مستجاب نشده روز است دعائی کردهکنم تو دعا کن زیرا من شش گفت دعا نمی
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گفت در کنار رود جوان زیبا  -ترسم باز مستجاب نشود پرسید حاجت تو چه بود می

اندامی را دیدم که نوری از جبینش ساطع بود و کاکل از قفا افکنده و گاوی چند 

تو اند و گوسفندانی فربه نیکو داشت پرسیدم چرانید که گوئی بر آنها روغن مالیدهمی

کیستی گفت من اسماعیل پسر ابراهیم خلیل الرحمن هستم من از خداوند مسئلت 

 نمودم که خلیل خود را به من بنماید.

خواستی ابراهیم گفت اکنون به تو نموده و دعایت مستجاب شده من همانم که تو می

 ببینی و او پسرم بود عابد شکر کرد که دعایش مستجاب شده ابراهیم را بوسید و گفت

گویم حضرت ابراهیم برای مؤمنین و مؤمنات دعا کرد امام تو دعا کن من آمین می

 شود.السالم فرمود آن دعا نصیب شما مؤمنین هم میمحمدباقر علیه

حضرت امام محمدباقر در پاسخ سائلی در ضمن شرح حال حضرت ابراهیم خلیل 

و یک روز ابراهیم خلیل مردند خبر میالسالم فرمود تا زمان آن حضرت مردم بیعلیه

دید یک مویش سفید شده گفت الحمدهلل که مرا تا این سن گناهی رخ نداده آنگاه 

عرض کرد پروردگارا برای مرگ علتی مقرر فرما که ثوابی به سبب آب بر میت برسد 

و موجب تسلی صاحبان مرض گردد خداوند تعالی درخواست او را اجابت فرمود 

 م را بر آنها مسلط نمود و سپس امراض دیگر پدیدار شد.امراض ذات الجنب و سرسا

 [۱۸۹]صفحه 

السالم روایتی دیگر در دست است نگارنده گوید در آغاز آفرینش از همین امام علیه

که چون عزرائیل سبب احیاء ترکیب عنصری آدمی گردید خطاب شد تو خود باید 

ت دشمن و بدخواه من باعث امانه مخلوق هم شوی و عرض کرد پروردگارا بندگان

شوند خطاب شد آن قدر بال بر آنها مسلط کنم که تو را فراموش کنند و از این رو می

 کنند.کند که راستی عزرائیل را فراموش میآدم حمله میآمیزی بر بنیامراض شگفت

 اخبار امام محمدباقر علیه السالم درباره ذوالقرنین علیه السالم
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الم در جهان در طریقیت موضوع علمی از طرف ائمه دین و در کتاب جهان اسالم و اس

قرآن مبین نوشتیم که خداوند کتب آسمانی را برای درس علوم ریاضی و طبیعی و 

فلکی نفرستاده ولی به جهت طریقت علومی را تعلیم فرموده است که از آن جمله وزن 

 آسمانها و زمین و ساختمان و حرکت و تکامل آنها باشد.

السالم هم در بیان حال ذوالقرنین نکاتی را تعلیم فرموده که م محمدباقر علیهحضرت اما

ای بود که به مقام نبوت فرماید او پیغمبر نبوده ولی بنده شایستهاز آن جمله است می

نزدیک شده و لذا او را بر ابر فرمانروائی دادند و ابر نرم و مالیم را او انتخاب کرد و ابر 

شود و امام االمر گذاشت که او سوار میو غرش را برای صاحب صعب با رعد و برق

شود که بر همه زمینها احاطه دارد و پنج زمین آباد را با دو زمین زمان سوار ابری می

 خراب خواهد دید.

اکنون باید دید با عطف توجه سایر اخبار که زمینها را به جمع و گاهی مفرد آورده و به 

به هفت طبقه یاد کرده که پنج طبقه آن آباد و دو طبقه آن هفت یاد فرموده و گاهی 

شناسی چگونه است و ظاهر امر این شناسی و معدنخرابست از نظر علوم طبیعی و زمین

است که معادن و منابع عنصری و فلزی در پنج طبقه به طور مخزن قرار دارد که قابل 

فاده باشد و در دو طبقه دیگر استخراج است و شاید آبادی آن به همین علت قابلیت است

 که به شکل مذاب و حرارت مرکزی است قابل استفاده نیست.

یا آنکه گفته شود زمین که سطح آن را آب گرفته در هفت قسمت است که پنج 

های متصل به قسمت آن خشکی و آبادی و عمران شده و دو قسمت آن که سطح آب

 س از این حقایقی را روشن کند.باشد خراب است و شاید علم و اکتشاف پهم می

امام فرمود ذوالقرنین بر تمام روی زمین حکومت داشت و با ششصد هزار سوار به حج 

 خواند.رفت و این دعای او بود که دائم می

 [۱۹0]صفحه 

سبحان من هو باق ال یفنی سبحان من هو عالم ال ینسی سبحان من هو حافظ ال یسقط 
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بحان من هو قیوم ال ینام سبحان من هو ملک ال یرام سبحان من هو بصیر ال یرتاب س

سبحان من هو عزیز ال یضام سبحان من هو محتجب ال یری سبحان من هو واسع ال 

 یتکلف سبحان من هو قائم ال یلهو سبحان من هو دایم ال یسهو.

 درباره حضرت یوسف علیه السالم

السالم بیان فرموده و قسمت اعظم تفسیر سوره یوسف را حضرت امام محمدباقر علیه

القصص در میان است از آن حضرت نقل شده که نکات لطیفی که از این سوره احسن

 کنیم.ایم تکرار سخن نمیچون ما در کتاب تاریخ انبیاء مفصل نوشته

درباره حضرت ایوب و موسی و هارون تمام نکات تاریخی که نقل شده در ضمن 

درباره خضر و یوشع و حزقیل نیز اخباری را از  تفسیر آیات شریف بیان فرموده است و

چنین درباره الیاس و لقمان و اشموئیل احادیث بسیار اند و همآن حضرت نقل نموده

وارد است و تقریبا تفسیر سوره لقمان را با شرح حال داود پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و 

را و سلطنت سلیمان را های او بیان فرموده است و احوال اصحاب سبت سلم و قضاوت

مفصل بیان از مواعظ و نصایح بیان فرموده است و سیره تاریخ حضرت یحیی و زکریا و 

مریم و عیسی )ع( را با سیر تاریخی آنها و نکات دقیقی که از آیات و احادیث مشهور 

 السالم نقل فرموده است سپس احوال ارمیا و دانیال وبوده همه را از امام محمدباقر علیه

عزیر و یونس و اصحاب کهف و رقیم و اخدود و خالد بن سنان و پیغمبرانی که در 

السالم از آنها خبر داده است که قرآن و حدیث خبری از آنها نبوده، امام محمدباقر علیه

 ایم.ما در کتاب تاریخ نقل کرده

 رد شبهات مسیحیین

می از بغداد به اندلس کشیده السالم که دامنه خالفت اسالدر زمان امام محمدباقر علیه

شده بود مصریان قبطیان و مسیحیان اروپائی برای دیدن علمای اسالم مخصوصا اهل 
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بیت طهارت و خاندان عصمت که به اتفاق دوست و دشمن اهل علم و فضیلت و تقوی 

کم پای سیاحین باز شد و مترجمین قوت آمدند و کمبودند به طرف حجاز و عراق می

شد دامنه علم و ب یونانی و سریانی و فارسی و قبطی و عبری ترجمه میگرفتند و کت

فضیلت از زمان امام پنجم توسعه یافت مسیحیین برای امتحان و آزمایش برای احراز 

آمدند و چون اوایل قرن دوم شد و دامنه هویت علمی پیشوایان اسالم به دربار خلفا می

ه مردم از هر طرف برای کسب علم و اختالف سیاسی باال گرفت فرصتی دست داد ک

 اطالع

 [۱۹۱]صفحه 

السالم تمرکز یابند و معارض علمی هم نبود فرصتی بسیار به دربار امام محمدباقر علیه

امیه و السالم با فراغت تمام در گیر و دار سقوط بنیمناسب رخ داد که این امام علیه

کردند و د تحقیق علمی میآمدنعباس مکتب خود را گشود و بسیاری میعروج بنی

رفتند از آن جمله علمای مسیحی بودند که درباره نبوت عامه و حضرت موفق شده می

کردند و تا زمان امام رضا )ع( ادامه داشت و مسیح و مطالب و نکات علمی بحث می

 شود.این جا اولین بحث استداللی و احتجاجی و مناظره شروع می

 سئوال و پاسخ عالم نصاری

مد بن جریر طبری امامی مورخ شهیر در کتاب دالئل االمامه به سند خود روایت مح

کند که هشام بن عبدالملک برای حج به مکه آمد و در آن سال امام محمدباقر و می

 پسرش جعفر صادق )ع( هم مشرف بودند.

 جعفر بن محمد در مقابل حرم سپاس خدای نمود و بدین عبارت شکر و ستایش کرد.

 الذی بعث محمدا بالحق نبیا و اکرمنا به فنحن صفوة اهلل من خلقه و خیرته من الحمدهلل

 عباده و خلفاؤه فالسعید من اتبعنا و الشقی من عادانا:

سپاس و ستایش خدای یگانه را که محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم را به پیغمبری 
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و عصمت فرموده ما برانگیخت و ما اهل بیت او را گرامی داشت و اکرام به علم 

برگزیده خدا در مکتب ربوبی هستیم که در میان خالیق برازندگی داریم ما را از طبقه 

خوبان انتخاب شده و جانشین پیغمبر خود گردانیده سعادتمند کسی که پیروی ما کند و 

 شقی و بدبخت کسی که با او دشمنی نماید.

در مقابل کعبه چنین گفت هشام مسلمة این سخن را شنید به هشام خبر داد که صادق 

 گفت فعال متعرض او نشوید تا به دمشق برگردیم.

امام صادق فرمود چون به مدینه رسیدیم عامل هشام آمد که شما را دعوت به دمشق 

اند یا به طرف شام رفتیم سه روز بودیم تا روز چهارم ما را اذن دادند که به نموده

جلس هشام شدیم او بر سریر سلطنت نشسته بود چون وارد بر م -مالقات هشام برویم 

درباریان و لشکریان هم اطراف او بودند خودش و اقوامش مشغول تیراندازی بودند تا 

ایم و ما وارد شدیم گفت یا محمد ارم مع اشیاخ قومک گفتم ما برای تیراندازی نیامده

تو گذشته از  پیر فرتوت شده دیگر از موقع تیراندازی ما گذشته است گفت اگر از

پسرت که نگذشته است باید تیری بیندازی ببینم چگونه هستی فرمود مرا معاف دار 

امیه که تیر و گفت ممکن نیست دستور داد تیر و کمانی به من بدهند یکی از شیوخ بنی

 کرد به من هم تیری دادکمان را توزیع می

 [۱۹۲]صفحه 

وی هدف انداختم دومی را داد باز تیر گفت بینداز من تیری به چله کمان گذاشته بر ر

تیر داد همه پشت سر هم به هم متصل  ۹به تیر اولی وصل شد سومی و چهارمی را تا 

اختیار گفت یا اباجعفر انت ارمی شد هشام در این حال نگران و مضطرب گردید بی

ما هشام که غرضش توهین و توبیخ بود از این گفته پشیمان شد مدتی  -العرب و العجم 

کرد سر به آسمان بلند در مقابل او بودیم پدرم غضبناک شد و هر وقت غضب می

دیدند او غضب کرده هشام که این حال را دید گفت )بامحمدالی( نمود مردم میمی

نزدیک بیا بنشین پدرم روی سریر او نشست من هم همراه پدر رفتم هشام هم خود در 
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ال تزال العرب و العجم تسودها قریش مادام گفت یا محمد  -طرف راست ما نشسته بود 

 فیهم مثلک اهلل درک من علمک هذالرمی و فیکم تعلمته

گفت تا تو با چنین قدرت علمی و فنی در میان قریش هستی عرب و عجم در اسالم 

و آیا جعفر فرزند تو هم  -بیند و تیراندازی تو نمونه علم و قدرت تو بوده روسیاهی نمی

ازی را فرمود اهل مدینه در دوران جوانی تیراندازی و اسب سواری به داند تیراندمی

آموزند و جعفر هم وارث علم و فضیلت اهل بیت نبوت است و آیه فرزندان خود می

شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی حاکی اتمام نعمت و اکمال دین 

 و کامل گردیده است.است که به ما خاندان نبوت و والیت خاتمه یافته 

هشام از این بیان باز غضبناک شد آنگاه سرش را بلند کرد گفت حاجتی داری بخواه 

پدرم فرمود آمدن من بدین صورت به دمشق موجب نگرانی وحشت اهل بیت من شده 

هشام گفت ما از دیدار شما محظوظ  -حاجت آن است که ما را به مدینه برگردانند 

کردند موجبات مراجعت ما را فراهم کرد برگشتیم که حرکت شویم و با هم وداع می

و « کشیش»پرسیدند از آن جمله قسیس کنیم در میدان جمعی گرد آمدند مسائلی می

آمدند با او صحبت نشست مردم اطراف او میرهبانی بود که سالی یک روز می

لس رسمی رهبان گرفتند اتفاقا این همان روز مالقات و مجکردند و فتوای او را میمی

 بود.

آمدند مسائل پدرم عبای خود را پهن کرد نشست من هم در کنار او نشستم مردم می

کنیم در این اثنا هشام رسید غالمان خود را فرستاد ببیند ما چه می -پرسیدند خود را می

جمعیتی هم از مسلمانان اطراف ما را گرفتند ضمنا عالم نصاری هم آمد در مجلس ما 

 و یک مسند سبز رنگی از حریر داشت که خدمتگزارش پهن کرد و نشست.نشست ا

 [۱۹۳]صفحه 

رهبان رو به پدرم نمود گفت آیا تو از امت مرحومه هستی پدرم فرمود آری من از امت 

 مرحومه هستم.
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 أمن علمائها أم من جهالها

 فقال ابی لست من جهالها

سئوال از تو دارم پدرم فرمود پرسید عالمی یا جاهلی فرمود جاهل نیستم گفت چند 

 خواهی.بپرس هر چه می

آشامند و سخن خورند و میگوئید اهل بهشت میرهبان گفت؟ از کجا شما می

از آنجا که جنین در حال جنینیت در شکم مادر  -گویند امام محمدباقر )ع( نمی

 گوید.آشامد و سخن نمیخورد و میمی

ای بهشتی همیشه تر و تازه و در دسترس همه اهل هگوئی که میوهاز کجا می -رهبان؟ 

 بهشت است.

 ان ترابنا ابدا یکون غضا طریا موجودا عند جمیع اهل الدنیا -السالم امام علیه

 فرمود خاک ما همیشه تر و تازه و موجود است نزد همه مردم دنیا

 کنم تو از علمای امت هستی.گفت گمان می -رهبان 

 ستم قلت لست من جهالهاگفتم از جهال نی -امام 

 گفت آن ساعتی که نه از ساعت شب و نه از ساعت روز است کدام است -رهبان 

فرمود آن ساعت بین طلوعین است و ساعت از فجر است تا طلوع  -السالم امام علیه

 شمس که در این ساعت هر کس در هر حال باشد آرامش دارد

 کنم که نتوانی پاسخ دهیمی گفت به خدا قسم اکنون از تو سئوالی -رهبان 

 بپرس -السالم امام علیه

نگاهی به طرف راست و چپ خود کرد گفت آن دو مولودی که در یک روز  -رهبان 

سال عمر کرد  ۱۵0متولد شدند و در یک روز مردند و یکی پنجاه سال و دیگری 

 کیست؟

یر بود که هر دو در فرمود آن دو نفر یکی عزیز و دیگر عزره یا عز -السالم امام علیه

بدین شرح که عزیز بر االغش  -هر دو مردند  ۱۵0یک روز متولد شدند و در سال 
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سوار شد به انطاکیه رفت و خوابش برد صد سال به خواب مرگ بود پس از آن 

خداوند او را برانگیخت و زنده نمود به خانه خود برگشت به طوری برادر و فرزندش او 

 سال عمر کرده بود و ۲۵سال داشت که  ۱۲۵ر آن موقع شناختند عزیر درا نمی

 [۱۹4]صفحه 

و با هم بحث مفصلی کردند نشانه حقیقت امر را به خرش و  -سال داشت  ۱۲۵برادرش 

سال دیگر عمر  ۲۵آب و غذای خود که زاد و توشه او بود معرفی کرد و سپس با هم 

سال  ۵0سال بود یکی  ۱۵0دو کردند خداوند آن دو برادر را برد در حالی که عمر هر 

 سال ۱۵0و دیگری 

اصحاب  -رهبان گفت به خدا قسم تو مرا رسوا کردی واهلل که اعلم از همه هستی 

هشام این جریان را دیدند و به او گزارش دادند و ما هم برگشتیم سوار شدیم به طرف 

ه شهر راه مدینه حرکت کردیم هشام دستور داده بود که ما را در شهرهای بین راه ب

 ندهند و پذیرائی نکنند.

چون به مدین رسیدیم درب شهر بسته بود پدرم باالی کوه شعیب رفت و همان ندای 

 که شعیب پیغمبر کرده بود تجدید نمود.

. که شیخ و -و فرمود بقیة اهلل خیر لکم ان کنتم مؤمنین و نحن و اهلل بقیة اهلل فی ارضه 

ل مدین اتقوا اهلل یا اهل مدین فانه قد وقف بزرگ مدین بیرون آمد و گفت ای اه

الموقف الذی وقف فیه شعیب حین دعا علی قومه فان انتم لم تفتحوا الباب جاءکم من 

 [.47اهلل العذاب و قد اعذر من انذر ففتحوا الباب و انزلونا ]

اند و در روایت دیگر اندکی فرق دارد که ما مطلب را تا آنجا که به دیر راهب رسیده

 کنیم.ورد اتفاق است به طریق این روایت نقل میم

فرماید و در دیر جمعی را دیدیم که السالم که با پدرش بود میامام جعفر صادق علیه

جامهای پشمینه درشت پوشیده و پیری بر بلندی نشسته و موی ابروهای او بر چشمهایش 

 نهافتاده چون نظرش بر امام محمدباقر افتاد گفت آشنائی یا بیگا
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 السالم فرمود که از شما نیستمامام علیه

 ایاز امت مرحومه -رهبان 

 آری -السالم امام علیه

 از علمای امت مرحومه یا جهال آنها -رهبان 

 از جهال نیستم -امام 

 پرسیپرسم یا تو میمن از تو چیزی می -رهبان 

 خواهی بپرستو هر چه می -امام 

 [۱۹۵]صفحه 

ا مورد اتفاق است که در بهشت درختی است آن را طوبی گویند بین ما و شم -رهبان 

گوئیم اصل آن در سرای عیسی است و به عقیده شما در سرای محمد است و در ما می

خانه و بقعه نیست که از آن درخت شاخی سایه نیفکنده باشد اکنون بگو بدانم در دنیا 

 نظیر آن چیست؟

شود در تمام نظیر آن آفتاب است که چون روز میدر دنیا  -السالم امام محمدباقر علیه

 ها شعاع آن موجود است.خانه

شود در خورند از طعام و شراب کم نمیگوئید اهل بهشت هر چه میشما می -راهب 

 دنیا مثل آن چیست.

کتابهای آسمانی است که همه تشنگان وادی علوم و دانش از آن  -السالم امام علیه

هر قدر دقایق و حقایق و تفسیر و  -گردد آن چیزی کم نمیشوند و از سیراب می

تأویل و ظاهر و باطن آن استخراج کنند اصل آن همچنان باقی و برقرار است و از آن 

 همه اهل دیر آفرین گفتند -شود چیزی کسر نمی

خورند بول و غایط ما و شما گوئیم اهل بهشت از طعام و شراب آنچه می -راهب 

 در دنیا چیست؟ شود نظیرشنمی

شود و دفع خورند جذب میغذای شکم مادر که هر چه می -السالم امام باقر علیه
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 گرددنمی

 کلید بهشت طال یا نقره است؟ -راهب 

نه نقره است نه طال بلکه کلید بهشت زبان مؤمنین است که به توحید  -السالم امام علیه

 گرددبدان باز می گویا باشد!! و به ذکر خدا در حرکت آید در بهشت

 پرسم که در آن بمانیمسئله دیگر می -راهب 

 آئیبپرس اگر پاسخ درست بشنوی به دین ما در می -السالم امام علیه

 آیمآری اگر پاسخ درست بدهی به مذهب شما می -راهب 

مرا خبر ده از دو برادری که در یک شب از مادر متولد شدند و یک روز از  -راهب 

 عمر یکی صد سال و دیگری دویست سال بود دنیا رفتند

آن دو برادر عزیز و عزیر بودند پسران ارخیا که در یک روز متولد  -السالم امام علیه

شدند و خدای عالم عزیر را به نبوت برگزید و پس از پنجاه سال که با هم به سر بردند 

ودند در آنجا روزی عزیر به دهی رسید که خراب شده بود و اهل آنجا هالک شده ب

 باغی بود

 [۱۹۶]صفحه 

ها که انگور و انجیرش رسیده بود و در سایه درختی به استراحت آرمید و از آن میوه

بخورد و قدری انگور را شیره گرفت و مقداری میوه در سبدی کرد و آن شیره را در 

 کوزه یا مشکی نمود و پهلوی او بود که به خواب رفت

کرد در آن ضا و قدر و جبر و اختیار و حشر و نشر فکر میعزیر اکثر اوقات درباره ق

شوند و وقت که خوابیده بود به فکر زنده شدن اهل آن ده افتاد که چگونه زنده می

کردند در همان لحظات خداوند روح پیغمبر خود را قبض کرد و حشر و نشر می

 جسدش را از چشم مردم پنهان داشت

پیغمبران و انبیاء و اوصیاء خود را بر جانوران و  باید متذکر بود که خداوند گوشت

ضمنا طعام و شراب او را تازه نگاه داشت و االغش را هم  -حیوانات حرام کرده است 
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قبض روح نمود سالها گذشت که آن ده به اهتمام یکی از پادشاهان آباد شد به شرحی 

ه خواب بوده که باز ایم صد سال گذشت که عزیر پیغمبر بکه در تاریخ انبیاء نوشته

ای را مأمور کرد بپرسند )کم لبثت( چه خداوند روح او را به بدنش بازگردانید و فرشته

 ای؟و چه مدت در اینجا زیست کرده -ای قدر خوابیده

عزیر پیغمبر پنداشت آفتاب غروب کرده نگاه کرد آفتاب را دید گفت یک روز یا 

ته گفت صد سال است تو خواب بودی اگر آن فرش -ام مقداری از روز هست خوابیده

باور نداری به حمارت که مرکب سواری تو بوده نگاه کن که چگونه استخوانهای آن 

 حیوان پوسیده است.

خطاب شد به عزیر که اجزاء پوسیده االغ را از عروق و اعصاب و استخوان و لحم و 

حیوان هم زنده جلد که خاک شده به هم جمع کن و ترکیب کن عزیر چنین کرد آن 

شد گفت پروردگارا یقین کردم که بر همه چیز قادری و توانائی عزیر بر االغ خود 

سوار شد به وطن برگردید و با برادر خود پنجاه سال دیگر زیست و زندگی نمود تا هر 

 دو در یک روز به رحمت ایزدی پیوستند

 دهسال ذکر ش ۱۵0در این روایت عمر عزیز دویست سال و عمر عزیر 

 اختیار بیهوش شدچون این کالم را شنید بی -راهب 

با فرزندش به منزل خود رفتند روز دیگر راهب فرستاد از  -السالم امام محمدباقر علیه

السالم فرمودند اگر سئوال دارد بیاید منزل آن حضرت مسائلی بپرسد امام محمدباقر علیه

 سالم رفتالما راهب با جمعی به منزل امام محمدباقر علیه

 [۱۹7]صفحه 

 آیا محمد توئی -راهب 

 نه فرزندزاده او هستم -السالم امام علیه

 نام مادرت چه بود -راهب 

 مادرم فاطمه زهرا -السالم امام علیه
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 نام پدرت چیست؟ -راهب 

 علی بن ابیطالب -السالم امام علیه

 تو پسر او هستی -راهب 

 بلی -السالم امام علیه

 ر یا شبرپسر شبی -راهب 

 پسر شبیرم -السالم امام علیه

دهم خدا یکی است و جز او خدائی نیست محمد )ص( جد تو گواهی می -راهب 

رسول اهلل است و تو وصی او هستی این شهادت داد و همه آنها که در دیر راهب بودند 

 مسلمان شدند

 حضرت امام محمدباقر )ع( با فرزندش جعفر صادق )ع( به شام رسیدند

 «نابر این روایت مالقات راهب قبل از وصول ورود به شام بوده استب»

السالم استقبال کرد و تعظیم و تکریم نمود و گفت بر هشام بن عبدالملک از امام علیه

دانند شما این موضوع را برای من حل من یک مسئله مشکل شده و علماء آن را نمی

 کنید

 بپرس -السالم امام علیه

نم هر گاه امتی امام خود را بکشند خدای تعالی آنها را چگونه مجازات بگو بدا -هشام 

 کندمی

چون ملتی امام و پیشوای آسمانی را بکشد هیچ سنگی و کلوخی را بر  -السالم امام علیه

 جوشددارند مگر اینکه در زیر آن خون مینمی

رم سنگی گفت راست است چون علی بن ابیطالب را کشتند بر سرای پد -عبدالملک 

بزرگ بود که چون برداشتند خون تازه در زیر آن پیدا شد و من حوضی داشته در باغ 

ها در اطراف آن بسیار بود و در قتل جدت حسین بن علی دیدم در خود و سنگ ریزه

 جوشدها خون میزیر سنگ ریزه
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این  نگارنده گوید اگر ما قراین دیگری در اثبات این حقیقت نداشتیم این سخن را از

کردیم ولی مسلما او از پدرش شنیده و خودش دیده که زمین از قتل مرد باور نمی

 جوشدسیدالشهداء خون می

 [۱۹۸]صفحه 

حضرت امام محمدباقر )ع( یک هفته در شام مهمان رسمی عبدالملک بود و بعد گفت 

شتر کنی فرمود در کنار قبر جدم را بیآیا میل داری بمانی یا مراجعت به مدینه می

دوست دارم او اسباب مراجعت آن حضرت را با همراهان فراهم کرد به عزت برگشتند 

اما دشمنی و خصومتی ذاتی او بود و لذا پس از بیرون رفتن فرستاد یا قدم به قدم و منزل 

به منزل و ده به ده سفارش کنند که خوردنی و آشامیدنی به آنها ندهند و چیزی به آنها 

 نند تا شاید از گرسنگی هالک شوند.نفروشند و بخشش نک

مطلع شد امام را با  -چون امام محمدباقر )ع( به آن دیر راهب تازه مسلمان رسیدند 

اصحابش ضیافت و مهمانی کرد و اکرام و احترام بسیار نمود چون والی شهر این خبر 

 را بشنید راهب را گرفته زنجیر نمودند و به شام فرستادند.

ع( این خبر را شنید غمناک گردید از پدر پرسید برای دوستی ما بر امام جعفر صادق )

حضرت امام محمدباقر فرمود ای فرزند غمگین مشو  -این شیخ اذیت و آزار کردند 

که بیش از دو منزل آنها را نخواهند برد که به رحمت حق واصل خواهد شد و از 

راهب از شرور ظلمه نجات و بعد خبر رسید که  -عبدالملک به او رنجی نخواهد رسید 

 یافت و به حق پیوست.

 احتجاج

 احتجاج یعنی چه؟

احتجاج در لغت به معنی ادعا و برهان و حجت و دلیل بر گفتار است که در مناظرات 

کردند تا هر شد و دو نفر در یک موضوع دالیل خود را ابراز میعلمی بکار برده می
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 آمد.تر بود او فائق میکس دلیل و حجتش قاطع

اند نادان نمودهدر اصطالح بحث علمی و استداللی است که امام )ع( با مردم گمراه و 

اند یا فکر آنها اند یا در جهالت و نادانی ماندهیعنی کسانی که در اشتباه و ضاللت افتاده

توانند فکر کنند از وظایف امام است که با این طبقات بحث منحرف است درست نمی

و احتجاج نموده آنها را از شبهات و انحراف فکری نجات بخشند و القاء شیعه را ملغی 

 یند.نما

این وظیفه اولیه ائمه معصومین است که در هر مورد کسی لجاج و عنادی داشته یا القاء 

آورده که افکار را منحرف کرده یا دالیل و براهین ناروا و سستی به مغالطه میشبهه می

کرده و السالم با آنها احتجاج میکردند امام علیهنموده تعمدا یا تنکرا مردم را گمراه می

مورد بحث را طرح فرموده با سئوال و جواب بسیار ساده او را هدایت فرموده به مطلب 

رسانده و اکثر اوقات هم این احتجاجات در حضور اصحاب طرفین کمال مطلوب می

 بود تا مردم

 [۱۹۹]صفحه 

خوب از حقیقت و ماهیت مورد بحث استفاده کنند آغاز این احتجاجات از پیغمبران 

شده تا پایه و ارکان توحید بر مبانی صحیح استوار انی شروع میآسمانی به دستور رب

گردد و توحید در اذهان و افکار تثبیت شود مردم معتقد و مؤمن به یگانگی حق شوند 

این احتجاج توحیدی قرنها ادامه داشت نهایت شدت و ضعف یافته و مدتی احتجاج 

الوجود ا درباره یگانگی واجبهبرای اثبات وجود خداوند در قبال طبیعیین شده و قرن

نظیری حق و ضد و ند و اند و سالها احتجاج برای بیدر قبال مشرکین احتجاج نموده

عدو شبیه و عدیل بودن شده در اسالم بیشتر احتجاجات برای اثبات صفات جمال و 

جالل حق بوده است که این درس را حضرت امام علی بن موسی الرضا )ع( ثامن 

بحث خاتمه داده و انواع صفات جمال و جالل را در بحث اسامی لطیف  الحجج به این

جابر و غیره بیان فرموده که دیگر برای کسی که در مکتب توحید درس  -و قهار 
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 ماند.گونه ابهامی درباره توحید برای او باقی نمیخوانده باشد هیچ

سالم تا وجود مقدس البحث تحلیلی و تحقیقی و تتبعی توحید بوجود ائمه اطهار علیهم

 رضوی )ع( پایان یافته.

الرشید امپراطور بزرگ اسالم و حضور محققین علمای ملل و و در مجلس رسمی مأمون

 اند.نحل این بحث خاتمه یافت و بقیه ائمه شارح و مبین آیات و تفسیر این بحث بوده

العابدین و مام زیناما بحث احتجاج نبوت و والیت نیز از پیغمبر )ص( و امیرالمؤمنین و ا

امام محمدباقر و امام جعفر صادق به حد کمال خود رسید و کسانی که این کالسهای 

 درسی را دیده باشند برای آنها نیز ابهامی درباره نبوت عامه و خاصه باقی نمانده است.

اما بحث والیت و خالفت را نیز از امام پنجم تا امام هشتم به حد کمال رسانیدند و 

بخش نبوت را حضرت امام رضا با جاثلیق نصاری در حضور مأمون نمود و  آخرین

آخرین بحث والیت و خالفت و امامت را خود مأمون در حضور علماء اعالم عصر هم 

در مرو و هم در بغداد ادامه داد و معتقد بود که خالفت حق ثابت امیرالمؤمنین علی بن 

حقیقت خودش قائل شده که مفضول بر  شهرآشوب هم با قبول اینابیطالب است و ابن

 فاضل تقدم جسته وگرنه افضل و احق و اعلم از امیرالمؤمنین علی )ع( نبوده و نیست.

االمر )ع( احتجاجات النبیین تا حضرت صاحبدر کتب احتجاج از پیغمبر )ص( خاتم

ن اند که این خود نیز یک مکتبی است به شرط آن که خواننده ایهر یک را نقل کرده

کتاب سرمایه علمی و اطالعات قبلی داشته باشد تا از آن استفاده کند و مطالب را از هم 

 مجزا نموده

 [۲00]صفحه 

ورود و خروج مطلب را با طریق بحث و استدالل و بیان برهان و امتیاز آن از جدل و 

 مغالطه و خطابه و شعر و غیره ممیز و مشخص نموده به حقیقت علمی واقف گردند.

ین قدرت علمی احتجاج با شخص رسول اهلل )ص( بود که به زبان وحی و الهام با اول

علمای یهود و نصاری مباحثه و حتی مباهله فرمود و امیرالمؤمنین علی )ع( در خطب 
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تری ریخته تشریح و تصریح و البالغه همان مطالب را به یک قالب الفاظ روشننهج

مت حضرت مجتبی و سیدالشهداء اقتضاء دوران اما -تجزیه و تحلیل فرموده است 

سفیان و غیره فرصتی به مردم برای زیاد و آلداد زیرا بیدادگری معاویه و آلبحث نمی

السالم نداد حضرت امام سجاد )ع( هم به مقتضای زمان و اصغاء تعلیمات ائمه علیهم

صحیفه سجادیه  مکان تعلیمات خود را در سایه درس تفسیر و فقه و ادعیه و اذکار به نام

آموخته است ولی چون میدان به دست امام محمدباقر )ع( رسید از فرصت اختالفات 

سیاسی استفاده کرد و شروع به احتجاجات و تعلیمات عالیه پرداخت که مبانی مکتب 

 جعفری را تشدید فرموده است.

عفری برای کسانی که به کتب تاریخ و حدیث و رجال ادوار فقه اسالم مخصوصا فقه ج

عشریه وارد هستند معلوم است که اصحاب امام محمدباقر )ع( اکثر همان و امامیه اثنی

باشند و این مکتب شالوده و اساسش به دست اصحاب امام جعفر صادق )ع( می

حضرت امام پنجم ریخته شد و امام ششم آن را مرتب و منظم و مرتب نمود توسعه و 

امام ششم دعوی فقاهت و مذهب خاصی بنابه  انتشار فرمود و لذا چون از شاگردان

 رهبری سیاست نمودند به نام جعفری شهرت یافت.

 احتجاجات امام محمدباقر علیه السالم

کرد تا اشتباهات آنها را حضرت امام محمدباقر )ع( با مردم عصر احتجاج علمی می

است که از  برطرف فرماید یکی از کسانی که در اشتباه بود علی بن محمد بن المنکدر

مشاهیر زهاد آن عصر بود و چنانچه از اسمش هم ظاهر است کدوراتی روی قلب او را 

شد چنانچه اگر زهاد خشک گرفته که به انوار المعه علوم و حقایق به آسانی واقف نمی

که مورد حمالت عرفا مخصوصا حافظ شاعر شیرازی به همین جهت است و یکی از 

 متأخرین در وصف آن گفته:

 اهد چه بالئی تو که این دانه تسبیحز
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 از ترس تو سوراخ به سوراخ گریزد

گوید پسر علی بن حسین را در یک فرماید: محمد بن منکدر میشیخ مفید در ارشاد می

ساعتی خارج از شهر مدینه مالقات کردم که دو غالم همراه او بودند. و خود بنفسه 

 مشغول زراعت

 [۲0۱]صفحه 

کشید تا کرد و نفس سردی میبود و گاهگاهی بر غالمان تکیه می و فالحی و باغبانی

خستگی را رفع کند گفتم ای فرزند پیغمبر تو با این سن و این بدن فربه در این ساعات 

کنی امام نزدیک آمد و هر دو کنار گرم و آفتاب سوزان برای طلب کار و فعالیت می

گفتم ای آقا تو بزرگ  -ریخت او مینهری رفتیم نشستیم در حالی که عرق از پیشانی 

ها و قریش هستی باید در این موقع آسایش کنی و جوانان و غالمان تو کار نخلستان

 کنی؟مزارع را انجام دهند چرا در طلب دنیا این اندازه کشش و کوشش می

فرمود: قال )ع( لو جائنی و اهلل الموت و انا فی هذه الحال جائنی و انا فی طاعة من 

ات اهلل اکف بها نفسی عنک و عن الناس و انما کنت اخاف الموت لو جائنی و انا طاع

 علی معصیة من معاصی اهلل.

کنم فرمود اگر در این حال که در راه اطاعت امر حق و انجام وظیفه سعی و عمل می

ام ترس و بیم از مرگ گریبان مرا گرفت خوشحالم که در حال بندگی و اطاعت بوده

 مرگ بیاید وقتی گریبان مرا بگیرد که در حال معصیت باشم.آن است که 

این درسی بود که امام محمدباقر به مسلمین داد که در حال بین پنجاه و شصت سالگی 

شخصا بیل و اره و داس در دست داشت و به زراعت و آبیاری و حرس و غرس اشجار 

ت چه عبادت تنها به دانسپرداخت و آن را عبادت و اطاعت میو آب دادن مزارع می

نماز نیست نه آنکه نماز نخوانند و به این خدمات خود را عابد و مطیع بدانند از این 

طرف افراط و تفریط کنند نه بلکه باید به واجبات عمل کرد و در دنیا هم برای خیر به 

مردم که مصداق اتم و اکمل نیکوکاری در زراعت و فالحت است سعی و عمل نمود 
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بدترین صفات بشری این است که کل بر جامعه باشد و  -نسان اال ما سعی که لیس لال

خور شود یعنی کاری برای اجتماع انجام ندهد و از دسترنج دیگران ارتزاق نماید مفت

 ایم.که این بحث را در مکتب اسالم مفصل بیان کرده

تو را موعظه  ای بفرما منباری محمد بن منکدر گفت یابن رسول اهلل اکنون مرا موعظه

ای کن حضرت فرمود موعظه این است که تو گمان نکنی باید کردم تو هم مرا موعظه

وقت تنها صرف ذکر شود باید کشش و کوشش نمود و برای امرار معاش قیام و اقدام 

کرد عبادت این نیست که تو به جای کسب معاصی نماز بخوانی و اگر کسی برای 

داخت او را طالب دنیا یا حریص و ولوع به دنیا بشناسی امرار معاش خود را به زحمت ان

ای منکدر بدان که افضل عبادت طلب معاش از راه کسب حالل است که انسان به 

 نفس خود قیام کند و روزی حالل به دست آورد

 [۲0۲]صفحه 

فرمود هر کس شخصا قیام به تهیه نفقه خود و عیال و اوالد خود نماید افضل عبادات را 

السالم از پدرش نقل فرمود که پیغمبر صلی داده و حضرت امام جعفر صادق علیه انجام

 اهلل علیه و آله و سلم فرموده است ملعون ملعون من القی کله علی الناس

دور است از رحمت حق و رانده شده از لطف خداست کسی که کل بر جامعه شود 

لسالم بود و او مانند طاوس یمانی ااین محمد بن المنکدر از صوفیان عصر امام باقر علیه

گذرانید و دنبال کار و ابراهیم ادهم و سایر متصوفه بود که فقط به ذکر خفی و جلی می

رفت اما شریعت اسالم این مکتب سوفیست را تحریم فرموده و مکتب و کسب نمی

عقل و اسالم را گشوده که بشر باید از راه دنیا به دین بگرود و به آخرت باقی برود با 

علم و با سعی و عمل با شهوت و غضب با زهد و تقوی با صفات متضاد مبارزه کند تا 

تصوف و یا  -به کمال عقلی و علمی و شاهد مطلوب برسد انزوا و رهبانیت تنها ذکر 

کند به زبان پیغمبر خدا و ائمه دین علی مدد درد دین و دنیا و اجتماع بشر را دوا نمی

اید تا آدمی زنده است در سرما و گرما کار و فعالیت کند از ملعون و منفور است ب
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دسترنج خود تغذیه نماید و رزق حالل به دست آورد زن بگیرد کاسبی کند بخورد و 

بخوراند تا سعادتمند شود چنانچه قرآن هم فوز و فالح را در سایه همین درس فضیلت 

 تضمین فرموده است.

 درباره متعهاحتجاج با عبداهلل بن معمر اللیثی 

نویسد به نقل نثرالدرر که عبداهلل بن معمر لیثی گفت یا الغمه میعالمه اربلی در کشف

 ابوجعفر مرا درباره متعه فتوی ده چه کنم.

 فقال احلها اهلل فی کتابه و سنها رسول اهلل و عمل بها اصحابه

 اند.هفرمود قرآن دستور داده پیغمبر سنت نهاده و اصحاب رسول خدا عمل کرد

کنی و من بر عبداهلل گفت عمر نهی کرده است فرمود پس تو بر قول رفیقت عمل می

 قول پیغمبر خدا که زبان وحی و الهام ربوبی بوده است.

توان متعه کرد فرمود آن زنی که مانع شرعی نداشته و راضی پرسید کدام زنان را می

حالل نمود تا زن و مردی در  باشد فرمود خداوند برای رفع مشکل زندگی شما متعه را

فشار رفع غرایز طبیعی نباشند و کارشان به زنا و فساد و فحشاء نکشد عبداهلل از این تعلیم 

مشعوف شد و گفت و اهلل شماها میوه درخت علم و فضیلت هستید که مردم را به 

 فرمائید.وظیفه خود هدایت و ارشاد می

 [۲0۳]صفحه 

وی انصاف و وجدان با توجه به قوانین سایر در همین یک درس اجتماعی از ر

کشورهای غیر مسلمان و مذاهب عالم بشریت مالحظه فرمائید آنهائی که طالق ندارند 

ها دختران و زنان آنها به فحشاء گرائیده و و حق گرفتن یک زن بیشتر ندارند چه میلیون

ل کار بشر که کنند اسالم دین سهله و سمحه برای تسهیدر آن به فحشا مبادرت می

فرمود یرید بکم الیسر و ال ارید بکم العسر منظور ما آسان کردن کار شما ای مسلمانان 

بود نه گره بر روی گره زدن و مشکل به وجود آوردن چقدر کار مسلمین در متعه و زن 
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های ضعیف پرستاری های توانا از خانمانمنقطعه و صیغه آسان شده و چه خاندان

 کردند.می

 به سنتتمسک 

 قال )ص( من تمسک بسنتی فی اختالف امتی کان له اجر مائة شهید

کند که السالم از پدرش رسول خدا صلی اهلل علیه و آله روایت میامام محمدباقر علیه

صد شهید دارد و هر کس به سنت من عمل کند و احکام شرع را مجری دارد اجر یک

علیه و آله در روایات بسیاری از ائمه  اهمیت سنت و پیروی از سنت پیغمبر صلی اهلل

 معصومین )ع( نقل شده است.

هر کس تمسک به سنت پیغمبر کند و به روش رسول خدا که به وسیله اهل بیت او در 

شده و هیچ اختالفی سنت پیغمبر مدت سیصد سال تا اواخر قرن سوم به مردم تعلیم می

شته و ندارد خداوند او را در زمره شهداء صلی اهلل علیه و آله در احادیث شیعه امامیه ندا

و فداکاران اسالم محسوب دارد و مراد از این فداکاری راه رستگاری و فوز و فالح 

است که با عمل بدان بر همه ملل فائق خواهند آمد و به ثبوت رسیده که عمل به سنت 

مهلکات  پیغمبر خدا صلی اهلل علیه و آله موجب رستگاری و نجاح معنوی و نجات از

 باشد.دنیوی می

 احتجاج با قتادة بن دعامه بصری

کند که قتاده مردی فقیه و حافظ قرآن بود و با حجر در تهذیب التهذیب روایت میابن

کند که در مسجد پیغمبر ابوحمزه ثمالی نقل می -محمد بن علی الباقر احتجاج نموده 

د شد سالم کرد گفتیم تو کیستی صلی اهلل علیه و آله نشسته بودیم مردی مسلمان وار

خواهی گفت آیا شما ابوجعفر محمد بن علی را ام گفتیم که را میگفت از اهل کوفه

با او چکار داری گفت اگر تو هستی بین حق و باطل را برای  -شناسید گفتیم آری؟ می
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رو به من کرده گفت ای اهل کوفه شما طاقت دیدن محمد بن  -من بیان کن گفتیم نه 

شناسید به من راهنمائی نمائید در این اثنا هنوز اکنون اگر او را می -لی را ندارید ع

 السالم وارد شد در حالی که مردمسخنش تمام نشده بود ابوجعفر امام محمدباقر علیه

 [۲04]صفحه 

پرسیدند تا خراسان اطراف او را گرفته بودند و از او درباره مناسک حج مسائلی را می

آنها را داد به جای خود در مدرسش نشست اصحاب و مردم هر یک  آنکه پاسخ

مسائلی داشتند و حوائجی به عرض رساندند همه را پاسخ داد و رتق و فتق مهام امور 

معنوی و مادی مردم را نمود تا نوبت به آن مرد بصری رسید فقال له من انت قال انا 

 قتادة بن دعامه بصری

دانی خداوند عالم خلق را ی گفت بلی فرمود وای بر تو میفرمود تو فقیه اهل بصره هست

آفرید و برای آنها حجتی منصوب نمود که آنها از اوتاد و نجباء و علماء زمین هستند 

باشند عرش الهی بر سر آنها قبل از مأموریت برگزیده و تربیت شده مکتب ربوبی می

الم فرمود خداوند حال تو را اصالح السآنها سایه انداخته قتاده ساکت شد امام باقر علیه

ام و در خود به عباس گذاشتهام و قدم جای پای ابنفرماید فرمود من به جای فقها نشسته

دهی که اطالعی سبب و قوت علمی اضطرابی ندارم اما تو چگونه برای مردم فتوی می

ندای حق باال ای در خانه خدا در محلی که باید الحان دانی کجا نشستهنداری فرمود می

رجال ال  -رود و در بیوت اذن اهلل ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له بالغدو و االصال 

تلهیهم تجارة و ال بیع عن ذکر اهلل و اقام الصالة و ایتاء الزکوة فرمود آیا تو این مقام را 

ستی اما این ای آیا تو فقیه امتی یا من قتاده گفت و اهلل تو هشناسی و بر آن تکیه زدهمی

 [.4۸خانه از گچ و آجر است حضرت تبسمی کرد و فرمود خوب مسائلت را بپرس. ]

گفت اگر از مرده حیوانی تخمی بیرون آید حالل است یا حرام فرمود حالل است زیرا 

نه خون است و نه عروق و استخوان و غیره فرمود آیا تو آن تخمی که از مرغ مرده 

ت نه؟ فرمود اگر آن تخم را زیر پای مرغ گذاشتند و خوری یا نه گفخارج شود می
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کند این همان خوری یا نه گفت آری فرمود چه فرق میمرغی شد آن مرغ را می

مرغ و نه خوری؟ فرمود نه تخمخوری مرغ شد میمرغ است چرا تخم آن را نمیتخم

لمین خریدی مرغ از تخم بیرون آمده هیچ یک حرام نیست اگر تو پنیری را از بازار مس

ای گفت نه فرمود این هم همان حال را دارد بر تو پرسی که چگونه پنیر گرفتهمی

 حرجی نیست.

 احتجاج با ابوحنیفه

نویسد القاسم طبری الکانی در شرح حجج اهل بیت میشهرآشوب در مناقب از ابیابن

و به تعلیمات السالم در مسجد نشسته بود امام ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین علیه

 فرمودعالیه و معارف اسالمی اقدام می

 [۲0۵]صفحه 

ابوحنیفه ایستاده بود حضرت به او فرمود ای ابوحنیفه تو مردی مشهور هستی من 

دوست ندارم که پهلوی من بنشینی او اعتنائی نکرد و نشست و اصحابش هم اطراف او 

 را گرفتند.

ش نشسته بودند ابوحنیفه گفت تو امام السالم با اصحابحضرت امام محمدباقر علیه

کنند تو امام هستی فرمود چه ای گمان می[ گفت مردم کوفه دسته4۹هستی فرمود نه ]

کنید چه مانعی دارد گفت به آنها بنویس که من امام نیستم فرمود اطاعت مرا نمی

حثی لزومی دارد اما من حاضرم در غیاب آنها و در حضور اصحاب تو احتجاج کنیم و ب

کنی چگونه مردم کوفه اطاعت گویم پهلوی من بنشین اطاعت نمینمائیم من به تو می

کنند ابوحنیفه قدرت بر پاسخ نیافت و از ورود بحث علمی و احتجاج عذر مرا می

 خواست.

حنیفه پرسید آیا تو سعد در طبقات نقل کرده ابویوسف از ابینویسد ابنجوزی میابن

ای گفت مالقات ای بحثی کردهمالقات کردی و با او سخنی گفتهمحمد بن علی باقر را 
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 السالم افیعصی قهرا،کند فقال ابوجعفر علیهکردم و پرسیدم آیا خدا اراده معصیت می

 گوید جوابی نداشتم به او بدهم ماندم در پاسخ او.ابوحنیفه می

لب به تصریح و دهد که در اولین کلمه سؤال درمانده شده مطاین احتجاجات نشان می

 تشریح و استدالل نرسیده است.

 احتجاج با عبداهلل بن نافع بن ازرق

گوید چون ما عبداهلل پسر نافع ازرق که از خوارج بوده به نقل کلینی )ره( در کافی می

السالم تماس و آشنائی از جنگ نهروان حساب خود را جدا کردیم با آل علی علیه

اوالد او کسی عالم و دانشمند باشد و این خود اول جهل او دانستم از نداشتیم و من نمی

بود تا پرسید امروز از اوالد علی کسی هست علم و دانش داشته باشد گفتند آری 

محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب من رفتم با بزرگان اصحاب او تا به مدینه 

رد شدیم گفت این عبداهلل نافع رسیدیم و اجازه گرفتیم او را مالقات کنیم تا بر او وا

 است؟؟ پرسید با ما چه کار داری شماها که از ما بریدید و به دیگران پیوستید!!

ابوبصیر گفت جعلت فداک این مرد گمان کرده که اگر عالمی باشد و بداند که علی 

 خیزد و اگر چنین کرده ظلمی نکرده است.اهل نهروان را کشته با او به دشمنی بر می

السالم فرمود آیا میل داری با هم سخن بگوئیم گفت آری فرمود م جعفر صادق علیهاما

 فردا

 [۲0۶]صفحه 

صبح بیا تا مقداری صحبت کنیم آن روز رفت و فردا با بزرگان اصحاب خدمت امام 

السالم فرمود تمام مهاجرین و انصار و علمائی السالم آمد امام باقر علیهمحمدباقر علیه

هستند حاضر کنید بشنوند آنگاه یک خطبه مفصلی خواند و بیاناتی کرد  که در مدینه

 که پاسخ انحراف و اشتباه و مغلطه آن خارجی بود بدین شرح.

 متن خطبه
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بعد الحمد و الثنا الحمدهلل الذی اکرمنا بنبوته و اختصنا بوالیته یا معشر ابناء المهاجرین و 

 طالب فلیقم و لتحدثاالنصار من کانت عنده منقبة بعلی بن ابی

فرمود هر کدام از شماها خاندان مهاجر و انصار منقبتی از علی بن ابیطالب شنیده یا 

دانستند بگویند اما خود عبداهلل بن نافع اید بیان کنید همه حاضر بودند که آنچه میدیده

کنم ازرق خارجی برخاست گفت من خود یک روایتی از مناقب علی دارم که بیان می

طالب پس از تسلیم حکمین است سپس حدیث خیبر را ن قائل به کفر علی بن ابیو آ

 نقل کرد گفت:

قال )ص( العطین الرأیة غدا رجال یحب اهلل و رسوله و یحبه اهلل و رسوله کرارا غیر فرار 

 ال یرجع حتی یفتح اهلل علی یدیه.

ارم اما بعد از گوئی گفت در این حدیث شکی ندابوجعفر فرمود در این حدیث چه می

 آن کافر شد.

داشت فقال ابوجعفر ثکلتک امک فرمود آیا خدا علی بن ابیطالب را دوست می

دانست و او دانست او اهل نهروان را خواهد کشت یا نه؟ اگر بگوئی میدرحالی که می

داشت در حالی که داشت تو کافر شدی و اگر بگوئی دوست میرا دوست می

کند نسبت به خدا کافر دانست که معصیت میکند یا نمیدانست او معصیت میمی

 شدی که انکار علم او کردی.

شناخت و به کار او واقف و عالم بود و عمل او را خداوند علی را آفرید و او را می

 -داشت و دوستی او موقتی و ظاهری نبود دانست که او را دوست میاطاعت خود می

توز و دشمنی او برخاست گفت ای یز برو که تو کینهآنگاه امام محمدباقر فرمود برخ

داند به چه کس رسالت خود را کند و خدا میواهلل که خوب سفید را از سیاه جدا می

 واگذار نماید.

 اهلل اعلم حیث یجعل رسالته.

 [۲07]صفحه 
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 احتجاج با نافع بن ازرق که از رؤسای خوارج عصر بود

ه منشعب شده و به نقل شیخ مفید آمد حضور امام این مرد از خوارج نهروان از ازارق

السالم از حالل و حرام سؤال کرد و بیشتر این مسائل که این طایفه منافق یا مخالف علیه

او  -کردند مسائل استهزائی بود نه استعالم واقعی یا دشمن و بداندیش طرح می

ی حکمین تسلیم شد خواست اعتراض کند که چرا امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب برامی

السالم پس از سؤالش فرمود جدم امیرالمؤمنین خونهائی که ریخت برای امام علیه

رضای خدا در راه ارشاد و هدایت خلق بود و حکم او حکم پیغمبر و حکم پیغمبر 

حکم خدا بود و چنانچه خود پیغمبر صلی اهلل علیه و آله در قرآن فرموده هر کجا به 

ها با توحید به تعلیم قرآن حکومت کم معین کنید که آن حکماختالفی برخوردید ح

و  -کنند فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصالحا یوفق اهلل بینهما 

کرد شخص رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله در غزوات خود چنین سیره را عمل می

 کم او را امضاء فرمود:قریظه حکم قرار داد و حچنانچه سعد بن معاذ را در بنی

السالم امر به حکمین فرمود که طبق حکم قرآن عمل کنند نه خدعه و امیرالمؤمنین علیه

مکر ورزند و حتی شرط فرمود ان یحکما بالقرآن و ال یتعدیاه و اشترط رد ما خالف 

القرآن من احکام الرجال و چون حکم آنها حکم خالف قرآن بود حاضر و تسلیم آن 

و بعد هم باز به حال جنگ قیام کرد که نمونه بارز عدم تسلیم حکم حکمین حکم نشد 

و مخالفت با حکم بغیر ما انزل اهلل بود بنابراین امیرالمؤمنین کی به حکم حکمین راضی 

بندید و حساب خود را از شد و کجا تسلیم گردید که شما خوارج بهتان و افتراء می

 اطاعت او جدا کردید.

 عبدالملکم ابناحتجاج با هشا

فرماید که زهری گفت هشام بن عبدالملک برای حج به مکه آمد شیخ مفید روایت می

و داخل مسجدالحرام شد و بر دست سالم غالمش تکیه کرد و این رسم بزرگان عرب 
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بردند و در طول راه و بین هر کاری چون خسته بود که غالمان را همراه خود می

ای آرام شده رفع خستگی کند و کردند تا لحظهد تکیه میشدند بر دست غالمان خومی

 باز شروع به کار خود نمایند.

السالم در مسجد نشسته بود سالم به هشام بن عبدالملک در این موقع امام محمدباقر علیه

ای مردم عراق گفت یا امیر این محمد بن علی بن الحسین است که وصف او را شنیده

گوید ما الذی یأکل الناس فت برویم به سوی او بگو خلیفه میمفتون او هستند هشام گ

 و یشربون الی ان یفصل

 [۲0۸]صفحه 

آشامند تا حساب آنها خورند و میبینهم یوم القیمه پرسید روز قیامت مردم چه می

 تصفیه شود.

فقال ابوجعفر یحشر الناس علی مثل قرص النقی فیها انهار متفجره و یأکلون و یشربون 

قرص نقی  -شوند مانند قرض النقی یفرغ من الحساب فرمود مردم محشور میحتی 

آنها مانند درختان سفیدی که چون « النقی کغنی الخبز االبیض الذی نخل مره بعد مره»

شوند در آنجا انهاری منفجر نان سفید و چون نخل خرما یکی پس از دیگری وارد می

ا وقتی که به حساب آنها رسیدگی شود و آشامند تخورند و میشود که از آن میمی

 فارغ گردند.

شکنی شنید باز به غالمش گفت برو بپرس آیا شما آنها را به هشام دید جواب دندان

 کنید.اکل و شرب مشغول می

افیضوا علینا من الماء و مما  -فقال ابوجعفر هم فی النار اشغل و لم یشغلوا عن ان قالوا 

 رزقکم اهلل.

گویند از آن آب که در کند تا آنجا که به ما میآتش آنها را مشغول میفرمود حرارت 

 ای ببخشید.اختیار شماست به ما جرعه

خواست امام محمدباقر را تحقیر کند و استهزاء نماید این وصف کفاری اینجا هشام می
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شکن و زهرناک مانند هشام بود که در آخرت چنین خواهند بود و لذا او پاسخ دندان

 را شنید و ساکت شد. خود

این روش شوم و مشئوم خلفای اموی بود چنانچه در تاریخ زندگانی امام حسن مجتبی 

السالم نگاشتیم معاویه و آل ابوسفیان و آل زیاد و آل مروان که خودشان مردان علیه

شدند که آل محمد را الطبع بودند دور هم جمع میالفکر و لئیمشخصیت و سخیفبی

ولی از آنجائی که خداوند به این خاندان علم و قدرت و مخصوصا شهامت  تحقیر کنند

و شجاعت ارزانی داشته همه جا در مناظرات و احتجاجات شکست قطعی بر طرف 

ساختند و این رویه همچنان ادامه داشت تا کردند و آنها را شرمنده و منفعل میوارد می

نده علم و حکمت بوده دست بیندازند خواستند نابغه آسمانی که شکافآل مروان هم می

نشینی کردند و ثابت شد هر که با آل علی درافتاد برافتاد ولی با کمال شرمندگی عقب

پرتو  -خرد را با خردمند سخنی نتوان بود چه عالم را با جاهل بحثی نیست و بی -

 فروزان علم و دانش و فصاحت و بالغت اهل بیت

 [۲0۹]صفحه 

نان تنگ کرد که نیروی سخن گفتن نداشته و به لکنت زبان مجال را بر دشمن چ

 افتادند.می

 تعلیمات امام محمدباقر علیه السالم در حکمت و فلسفه

 اشاره

 و من یؤتی الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا

ابوبصیر از بزرگان اصحاب فقاهت و حکمت است که در مالزمت امام محمدباقر 

 کرد.السالم استفاده میعلیه

 کند که ابوبصیر پرسید معنی این آیه چیست؟مه مجلسی روایت میعال

السالم فرمود ظاهر آیه این است که هر کس را خداوند حضرت امام محمدباقر علیه

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

حکمت عنایت فرماید خیر بسیاری یافته است و مراد از حکمت معرفت است و مقصود 

ن است که خداوند کیفر آن از معرفت شناختن امام و اجتناب از کبایر است و کبایر آ

 را آتش جهنم قرار داده.

خوانیم به آنچه کند که فرمود ادعو الناس ما فی یدی ما مردم را میابوبصیر باز نقل می

در دست داریم و آن دین و علم و حکمت است که اصل و حقیقت آن به دست اهل 

 نمائیم.د و هدایت میو خلق را ارشا -کنیم بیت است و ما هستیم که به مردم افاضه می

السالم به مقتضای علم و حکمت خود به هر کس و به منطقی که سابقا گفتیم امام علیه

آموخت و آنها را ارشاد و هر چه در خور استعداد و لیاقت اوست علم و دانش را می

 فرمود.هدایت می

آرام در  السالم در خالل تعلیمات و تربیت خود فرمود پیروان ما ساکت وامام علیه

و  -مند شوند شنیدن علم و حکمت باشند تا از اسرار و رموز فلسفه و حکمت بهره

کردند و بعضی اوقات به کتمان دانش و سکوت گاهی آنها را مأمور اظهار این علوم می

 برگزار کردند.

 مبارزه با متکلمین

خواستند اصول و مبانی فلسفه را با اخبار و احادیث منطبق متکلمین کسانی بودند که می

ترین این دسته بودند معتزله و اشاعره شاخص -دادند نمایند و از خود آرائی نشان می

السالم که از جنگ نهروان سرچشمه گرفت و شدت کرد تا عصر امام محمدباقر علیه

 ط به سخنان آنها گوش کنید ولی تابع اعمال آنها نشوید.که فرموده مخاصمه نکنید فق

 قال )ع( ایاک و اصحاب الکالم و الخصومات و مجالستهم فانهم ترکوا ما امروا

 [۲۱0]صفحه 

بعلمه و تکلفوا مالم یؤمروا بعلمه حتی تکلفوا علم السماء یاباعبیده خالط الناس 

نعده الرجل فقیها عالما حتی یعرف لحن باخالقهم و زایلهم باعمالهم یا اباعبیده انا ال 
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 القول و هو قول اهلل عز و جل و لتعرفنهم فی لحن القول.

اند عمل نکرده و فرو فرمود اصحاب کالم کسانی هستند که به آنچه مأمور بوده

اند و به آنچه به علمش مأمور نیستند خود و دیگران را تکلیف نموده و خود را گذاشته

خواهند به علم سماوی برسند فرمود ای ابوعبیده با آنها می -ند ابه تکلف انداخته

مردمان موافق اخالق آنها خلطه و آمیزش نما اما با اعمال آنها نزدیک مشو فرمود ما 

شناسیم مگر وقتی که از لحن در قول عارف و واقف آنها را عارف و دانشمند نمی

ن معارف صحیح به نام لحن قول باشند و این است که خدای تعالی آنها را به شناخت

 موظف فرموده است.

 تعلیمات درباره علم فلکی

نویسد عمرو بن عبید بر محمد بن علی وارد شد که او را به سؤالی امتحان شیخ مفید می

 کند.

گفت جعلت فداک ما معنی قوله تعالی اولم یرالذین کفروا ان السموات و االرض کانتا 

 یه چیست؟ و منظور در رتق و فتق کدام است.رتقا ففتقناهما معنی این آ

 فقال ابوجعفر )ع( کانت السماء رتقا ال تنزل المطر و کانت االرض رتقا ال تخرج النبات.

و  -داد بارید و زمین نبات بیرون نمیفرمود مراد از رتق آسمان این است که باران نمی

 بات را از زمین خارج فرمود.خداوند این رتق را برطرف فرمود و باران را از آسمان و ن

عمرو بن عبید رفت و برگشت پرسید معنی این آیه چیست؟ و من یحلل علیه غضبی 

زیرا غضب مولود غرائز طبیعی مزاج است و  -کند فقد هوی خداوند که غضب نمی

 خداوند از ترکیب و چون و چرا منزه است فرمود مراد از غضب الهی عقاب اوست.

فرماید اولئک ردی آمد از حکمت این بیان سؤال کرد که مینویسد مابونعیم می

 السالم علی الفقر فی دار الدنیا.یجزون الغرفة بما صبروا قال علیه

فرماید و جزاهم بما صبروا فرمود جزای صبر صبر در فقر دنیا است چنانچه در قرآن می

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

 جنة و حریرا که مراد صبر در فقر و مصائب دنیاست.

 [۲۱۱]صفحه 

 خ مسائل علمی از امام محمدباقر علیه السالمپاس

کند که طاوس یمانی از امام شیخ طبرسی در احتجاج از ابان بن تغلب روایت می

السالم پرسید یا اباجعفر هل تعلم متی مات ثلث الناس حضرت فرمود یا محمدباقر علیه

لک قال کان ابا عبدالرحمن لم یمت ثلث الناس قط انما اردت ربع الناس قال و کیف ذ

 آدم و حواء و قابیل و هابیل فقتل قابیل هابیل فذلک ربع الناس.

خواهی اند شاید میاند فرمود ثلث مردم نمردهدانی کی ثلث مردم مردهپرسید آیا می

اند و آن وقتی بود که قابیل هابیل را کشت زیرا آدم و حوا و بگوئی کی ربع مردم مرده

در دنیا بودند و چون هابیل کشته شد یک ربع از مردم قابیل و هابیل چهار نفر فقط 

 روی کره زمین مردند قال صدقت.

طاوس پرسید بگو بدانم اول کسی که دروغ گفت کی بود قال ابلیس حین قال انا خیر 

منه خلقتنی من نار و خلقته من طین فرمود او شیطان بود که گفت من بهتر از آدم هستم 

ز آتش این دروغ و تکذیب بود زیرا خاک بهتر از آتش زیرا او از خاک است و من ا

کند قابل رویانیدن نبات و مکث گیاه فواکه و است چه خاک هر امانتی را حفظ می

برد و نابود و محو سوزاند و از بین میغیره است ولی آتش هر چه به او بسپارند می

 کند.می

 فتند کیانند؟پرسید آن قومی که شهادت به حق دادند و خودشان دروغ گ

قال )ع( المنافقون حین قالوا لرسول اهلل )ص( نشهد انک لرسول اهلل و اهلل یعلم انک 

 لرسوله و اهلل یشهد ان المنافقین لکاذبون.

منافقین بودند که شاهد شهادت دادن پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم به حق بودند 

زل شد که ما شهادت به رسالت تو معذلک او را تکذیب کردند و در نتیجه این آیه نا
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 گویند شهادت دادیم اما آنها دروغ گویند.آیند میدهیم و منافقین میمی

 پرسید آن طایری که فقط یک بار طیران کرد کدام است.

اسرائیل حین اظلهم بجناح منه فیه السالم طور سینا اطاره اهلل عز و جل علی بنیقال علیه

و اذانتقنا الجبل فوقهم کانه ظلة »تورات و ذلک قوله عز و جل الوان العذاب حتی قبلوا ال

اسرائیل به ستمکاری فرمود آن کوه طور سینا بود که چون بنی« و ظنوا انه واقع بهم

پرداختند خداوند آن کوه را به صورت یک پرنده عظیم به انواع و الوان عذاب باالی 

ا خواهد فرود آمد و تورات را قبول سر آنها پرواز داد و آنها گمان کردند بر سر آنه

 کردند.

 [۲۱۲]صفحه 

پرسید بگو بدانم کدام پیغمبر بود که چون مبعوث شد جن و انس و فرشته نبودند که 

فرماید قال الغراب حین بعثه اهلل عز و جل لیری قابیل کیف یواری سوأة در قرآن می

 «.ریه کیف یواری سوأة اخیهفبعث اهلل غرابا یبحث فی االرض لی»اخیه هابیل حین قتله 

فرمود چون خداوند آدم را آفرید و قابیل برادرش را کشت کالغ را برانگیخت تا به او 

روز جسد برادر را روی سر نشان دهد چگونه باید او را دفن کند زیرا چهل شبانه

دانست چه کند تا دو کبوتری یا دو کالغی با هم نزاع کردند و یکی گذاشته نمی

های خود زمین را کند و او را دفن ا کشت چون افتاد باالی سر او آمد با پنجهدیگری ر

کرد قابیل دفن جسد مردگان را فرا گرفت و آن روز نه جن بود و نه انس و غیر از آن 

 سه نفر کسی نبود در حالی که آدم مبعوث به نبوت بود.

ه از جن و نه از انس و نه از پرسید کدام قومی بودند که خداوند آنها را انذار فرمود اما ن

 مالئکه بودند.

قال )ع( النمله ذکره اهلل فی کتابه قال النمله حین قالت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم ال 

 یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم ال یشعرون.

فرمود آن قوم مورچگان بودند که چون قشون سلیمان پراکنده بیابان شد فرمانده آن 
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های خود شوید و گرنه پایمال سم ستوران و ت ای قوم داخل خانهقوم مورچگان گف

 و این انذار به وحی به مورچگان شد -گردید پای قشون سلیمان می

 پرسید بگو بدانم کیست که دروغ بر او بستند در حالی که انس و جن و فرشته نبود.

که برادران  السالم الذئب الذی کذب علیه اخوه یوسف فرمود آن گرگ بودفقال علیه

 یوسف نسبت دروغ به او دادند.

 السالم نهر طالوت.پرسید آن چیست که کم آن حالل و بسیار آن حرام است فقال علیه

رفت قال اهلل عز و جل اال من اغترف غرفة بیده در موقعی که ذوالقرنین به ظلمات می

که گفت یک کف از آن برای شما حالل است و بیشترش حرام و بهتر آن است 

 نخورند.

 پرسید آن نماز واجب بدون وضوء کدام و آن روزه بدون اکل و شرم کدام است.

فرمود اما نماز بدون وضوء نماز بر پیغمبر است و روزه روزه صمت است که در قرآن 

 فرماید انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا.می

 [۲۱۳]صفحه 

گردد شود و کم نمیو آنچه که زیاد میشود پرسید آنچه که از آن کم و زیاد می

 چیست

قال )ع( اما الشئی الذی یزید و ینقص فهو القمر و الشئی الذی یزید و ال ینقص فهو 

 البحر و الشئی الذی ینقص و ال یزید فهو العمر

شود ولی کم گردد ماهست و آنچه زیاد میشود و کم میفرمود اما آنچه که زیاد می

 گردد عمر است.شود و زیاد نمینچه که کم میگردد دریاست و آنمی

در این بیان علمی که مربوط به افالک است یک تعلیمات عالیه نجومی و فلکی است 

شود یا اشعاع دانند آیا از قمر و خورشید شعاع خارج میکه هنوز منجمین و هیویین نمی

وختن مواد مذاب شود و این پرتو در اثر سگردد یعنی آیا پرتوی از آنها کسر میمی

کند یا نه حکماء درباره نور خورشید و قمر درونی آنهاست که حرارت و نور ایجاد می
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و اینکه شعاع است یا اشعاع بحث مفصلی دارند و فیزیک دانهای قرن اخیر که فقط در 

گویند عمر چشم یا قمر یا دانند و لذا میکنند آن را اشعاع میخواص اجسام بحث می

فالن مدت است و البته این تئوری و نظریه به جائی نرسیده و استدالل  خورشید مثال

فرماید قمر السالم میعلمی ندارد به حدس و تخمین و ظن و گمان مبتنی است امام علیه

شود که یک تجزیه و تحلیل جذب و دفعی گردد معلوم میافزاید و کسر میبر آن می

 نماید.عاع میکند و شعاع و اشاست که قبض و انقباض می

 درس علوم طبیعی و ضرب سکه در اسالم

الرشید عباسی وارد شدم کند که روزی بر هارون[ از کسائی نقل می۵0محمد بیهقی ]

در دیوان خالفت نشسته بود و مقداری زیاد درهم و دینار مقابلش بود یکی از آن 

تقسیم کردند در  دینارها را به دست گرفته و دستور داد همه را بین خدمه مخصوص او

نمود گفتم ای خلیفه در کرد و در آن فکر میآن یک درهم نقشی بود که مطالعه می

 کنی.نقش سکه خیلی نگاه کردی چه فکر می

دانی اول کسی که در اسالم سکه زد کی بود گفتم تا آنجا که هارون گفت آیا می

دن و آن هم این لوح هارون پرسید علت سکه ز -اطالع دارم عبدالملک بن مروان بود 

 و نقش و این عبارت را ضرب کردن چیست؟

خواهی تو را مطلع کنم!! گفتم آری میل دارم خبردار باشم گفت می -دانم گفتم نمی

گفت کاغذ در روم بیشتر از کاغذ مصر بود و نصرانیان هم اکثر به دین پادشاه روم 

 بودند آنها برای

 [۲۱4]صفحه 

به رومی تهیه کرده بودند که باالی سر کاغذها نقش شده خودشان یک طراز و شعاری 

مثل سرلوحه اوراق رسمی امروز دنیا که هر کشوری عالمت مخصوص و شعاری »بود 

دارد و زیر آن نام آن دولت نگاشته و چاپ شده است که شیر و خورشید ایران 
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 «زیباترین شعار کشور باستانی است یا عقاب شعار آلمان است و غیره

القدس نگاشته شده بود رلوحه کاغذهای رومی با یک نقشی زیبا اب و ابن و روحدر س

 ها هم همین نقش را زدند.و تا طلوع اسالم این اشعار باقی بود حتی روی سکه

ها در ها یا به اصطالح امروز اسکناسها و سکهچون دولت اسالم وسعت یافت این نامه

ن مروان یک روز متوجه این نقش شد گفت بین مسلمین هم رواج یافت و عبدالملک ب

آن را ترجمه کردند از این معنی که شرک بود متأثر گردید گفت در امر دین اسالم و 

ها و ظروف و ها باید فوری فکر کرد که مقابل این نقش ما هم در لباساین سکه

این به عامل مصر نوشت که پیشنهادات خود را در  -ها نقش تهیه کنیم کاغذها و سکه

زمینه با مطالعه دقیق بفرستد چون آنجا هم کاغذ فنیقی و مصری بود و سابقه سکه 

ها و سرلوحه ای صادر کرد که تمام ممالک اسالمی آن روز سکهداشت و بخشنامه

های قبل از اسالم را که رایج یا متروک هم بود بفرستند تا از میان ها و شعار دولتنامه

 ه اسالم تهیه و تعیین نماید.آنها یک شعار خاص برای سک

نامه را به عبدالعزیز بن مروان پدر عمر بن عبدالعزیز به مصر نوشت که در میان مسلمین 

ای وسیله چاپ سکه بود همه آنها را ها را باطل کند و چون آنجا در ضرابخانهاین سکه

قش کنند و ها و کاغذها و نقره و طالها کلمه توحید نمحو نمایند و در لباس و پارچه

و این کلمه توحید شعار مسلمین بود تا « شهد اهلل انه ال اله اال هو»این جمله را نوشت 

 الرشید که گفت تاکنون آن کلمه باقی است.زمان هارون

ای صادر نمود ها تهیه کرد به شام فرستاد عبدالملک بخشنامهعبدالعزیز که از آن سکه

د و دیگر معامله با آن مسکوکات قدغن است هر های رومی را از بین ببرنکه کلیه سکه

کس با سکه رومی که نماینده شرک است معامله کند معامله آن حرام و عقاب هم 

شود و به عمال خود دستور داد هر کس با سکه رومی معامله کند او را زجر و اذیت می

 و حبس طوالنی نمایند و حبس ابد کنند.

ری از آنها را به روم فرستاد پادشاه روم که خبر چون سکه در اسالم فراوان شد مقدا
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یافت گفت بیاورید ترجمه کنید برای او ترجمه کردند گفتند کلمه توحید است او 

 منکر شد

 [۲۱۵]صفحه 

ای به عبدالملک نوشت به چه مناسبت شعار روم و مسکوک رایج و غضب کرد و نامه

این کار را کرده بودند درست این کشور را جمع و محو کردی اگر خلفای قبل از تو 

فرستم که در ای برای تو میبود ولی تو خطا کردی و بدعت نمودی و اکنون یک هدیه

کار خود تجدید نظر نمائی و انتظار دارم دستور دهی همان مسکوکات مورد معامله 

 آید.مردم باشد چه زیباتر از این سکه و شعار به دست نمی

خواند دید لحن تهدید دارد پاسخ او را جایز ندانست و  عبدالملک نامه پادشاه روم را

پادشاه روم دوباره هدیه را فرستاد گفت اگر کم بود بیشتر تهیه  -هدیه او را قبول نکرد 

و تقدیم شود و مطالبه پاسخ خود را کرد و پیغام داد من هم آنچه را تو دوست داری 

 «.گردد های تو محو و نابودیعنی میل دارم سکه»دوست دارم 

عبدالملک باز هدایای پادشاه روم را برگردانید و بار سوم ملک روم هدیه را بیشتر 

فرستاد و باز مطالبه پاسخ نامه را نمود و خلیفه را سوگند داد به حق عیسی که آن هدایا 

عبدالملک پذیرفت و چون آن جعبه را گشودند دیدند در  -را باز کند و مشاهده نماید 

پیغمبر اسالم دشنام داده است سخت برآشفت و چهره در هم کشید و  طال و نقره به

 فرستم.سفیر روم را بازگردانید گفت پاسخ آن را می

عبدالملک دستور داد عقال و خردمندان قوم را جمع کردند با آنها مشورت نمود که 

ای به خصومت برای من فرستاده است چون عبارت روی سکه را ترجمه چنین هدیه

همه غضبناک شدند گفت من بدترین فرزند اسالم باشم اگر پاسخ او را ندهم و  کردند

در دشنام پیغمبر اسالم تحمل و بردباری کنم و این کافر را به حال خود واگذارم و این 

 -داند ترین تصمیمی بود که خلیفه برای جبران آن گرفت ولی راه عمل را نمیسخت

درهم و دینار مسکوک رومی را اول از  خواهم کلیهگفت ای مسلمانان من می
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کشورهای اسالمی محو و برطرف کنم و بعد از روی زمین نابود سازم هر کس رأی داد 

تا یکی از مجرمین مورخین را به نام روح بن زنباع احضار کرد گفت رأی تو چیست 

و دانم روح بن زنباع گفت وای بر تدر این کار من چنین قصدی دارم که راهش را نمی

کنی او از خاندان نبوت مثل محمد بن علی الباقر هست و تو از دیگران مشورت می

 است و سرچشمه علم و دانش و فضیلت است از او بخواه که برای تو نظریه بدهد.

 روی خدمتای به عاملش در مدینه نوشت و به او داد گفت شخصا میعبدالملک نامه

 [۲۱۶]صفحه 

کنی و کمال احترام صد هزار درهم تقدیم محضرش می محمد بن علی بن الحسین و با

دهی که با شتری تندرو و با آسایش و احترام سیصد هزار درهم برای مخارج او می

 کامل او را به شام بفرستی.

ها را گرفت و با شتری جمازه حرکت کرد به مدینه قاصد نماینده عبدالملک پول

 د جریان را به عرض رسانید.السالم شرفیاب شحضور امام محمدباقر علیه

 ء من جهتین.السالم ال یعظمن هذا علیک فانه لیس بشیفقال الباقر علیه

ان اهلل عز و جل لم یکن لیطلق ما تهدوک به صاحب الروم فی رسول اهلل  -احداهما 

 )ص( و االخری وجود الحیلة فیه.

سککا للدراهم و  قال و ما هی قال تدعوا فی هذه الساعة بصناع فیضربون بین یدیک

الدنانیر و تجعل النقش علیها سورة التوحید و ذکر رسول اهلل )ص( احدهما فی وجه 

الدینار و الدرهم و االخر فی وجه الثانی و تجعل فی مدار الدرهم و الدینار ذکر البلد 

الذی یضرب فیه و السنة التی تضرب فیها الدراهم و الدنانیر و تعمد الی وزن ثالثین 

عددا من االصناف الثالثة التی عشرة منها وزن عشرة مثاقیل فتکون اوزانها جمیعا درهما 

واحدا و عشرین مثقاال فتجرئها من الثالثین فتصیر العده من الجمیع وزن سبعة مثاقیل و 

تصب صنجات من قواریر ال تستحیل الی زیادة و ال نقصان فتضرب الدراهم علی وزن 

ة مثاقیل و کانت الدراهم فی ذلک الوقت انما هی عشرة و الدنانیر علی وزن سبع
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الکسرویة التی یقال لها الیوم البغلیه الن رأس البغل ضربها لعمر بن الخطاب بسکه 

کسرویه فی االسالم مکتوب علیها صورت الملک و تحت الکرسی مکتوب بالفارسی 

دراهم التی کان ای کل هینا و کان وزن الدرهم منها قبل االسالم مثقاال و ال« نوش خر»

وزن العشرة منها وزن ستة مثاقیل و العشرون وزن خمسة مثاقیل هی السمیریه الخفاف و 

الثقال و نقشها نقش فارس ففعل عبدالملک ذلک و امره محمد بن علی بن الحسین ان 

یکتب السکک فی جمیع بلدان االسالم و ان یتقدم الی الناس فی التعامل بها و ان یتهدد 

 [.۵۱تعامل بغیر هذه السکک ]بقتل من ی

السالم رسید و جریان را گزارش چون نماینده عبدالملک خدمت امام محمدباقر علیه

 داد حضرت باقرالعلوم فرمود این کار بزرگی نیست از دو جهت.

 [۲۱7]صفحه 

اول آنکه خداوند راضی نیست که پادشاه روم به پیغمبرش دشنام دهد و آیه قرآن 

 باشد.این معنی میغلبت الروم شاهد 

 توان آن را محو و معدوم نمود.دوم آنکه با یک تدبیر عاقالنه می

ها بزنند و پرسید آن تدبیر کدام است فرمود االن زرگرها را بخواه و دستور بده سکه

درهم و دینار از طال و نقره تهیه کنند و در یک روی آن سکه سوره توحید را نقش 

لیفه و سال سکه و مکان استعمال را نقش نمایند تا هر نمایند در روی دیگرش اسم خ

کس آن را دید بشناسد این سکه در چه زمان به فرمان چه پادشاه در کدام کشور 

 ضرب شده است.

ها سنگین باشد سی نفر را بخواهید که ده نفر فرمود دقت کنید وزن این دینار و درهم

قالی ضرب بزنند فرمود درهم را ده ده مثقالی و ده نفر شش مثقالی و ده نفر پنج مث

های خارجی مثقالی و دینار را هفت مثقالی ضرب نزنند که مزیت و برتری بر سکه

های رایج بین مردم عراق عرب و عجم مقداری سکه داشته باشد و در آن وقت سکه

بغلیه بود که سر قاطری را سکه زده بودند آن هم مال زمان کسری بود و در یک روی 
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 شد.ها میکه ده عدد آنها مساوی با شش عدد از این سکه« نوش خر»ته بودند آن نوش

السالم را تماما ابالغ کرد قاصد عبدالملک برگشت دستور امام محمدباقر علیه

ها عبدالملک هم فوری دستور داد زرگرهای شام جمع شدند و سکه زدند و این سکه

سالمی نمایند و باز بخشنامه صادر کرد را تقسیم و توزیع به بالد و امصار و شهرهای ا

ای به غیر از سکه درهم و دینار ها هر کس معاملهکه پس از رسیدن و توزیع این سکه

 اسالمی کند کشته خواهد شد.

ها با سفیری نزد ملک روم فرستاد و گفت تو قادر عبدالملک بن مروان از آن سکه

مسلمین در سرتاسر کشورهای  نخواهی بود که نام خدای یگانه را محو کنی زیرا

فروشند و از مسکوک غیر از نام خدا اسالمی نام خدای یگانه را به هیچ قیمتی نمی

شود که ضرب سکه اسالم به این ترتیب کنند با این مقدمه تاریخی ثابت میمعامله نمی

 به تعلیم حضرت امام محمدباقر )ع( بوده است.

 اولین سکه در اسالم

السالم بریطانیای کبیر در سیره امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه در دایرةالمعارف

نویسد اول من امر بضرب السکة االسالمیة هو الخلیفة علی البصره سنة اربعین من می

 الهجره

 «گویا آن سکه در موزه بریطانیا موجود است»اولین کسی که در اسالم سکه زد 

 [۲۱۸]صفحه 

خلیفه مسلمین بود که در سال چهلم در بصره دستور داد  امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب

میالدی بود و پس از آن عبدالملک بن مروان خلیفه  ۶۶0سکه زدند و آن سال مطابق 

 میالدی آن را تکمیل نمود. ۶۹۵هجری مطابق سال  7۶اموی در سال 

طری نویسند ایرانیان سکه را برای عمر خلیفه دوم با عکس سر قاو در کتب تاریخ می

سکه زدند و به نام کسرویه و بغلیه نامیدند ولی سکه صحیح به اهتمام و دستور امام 
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 السالم کامل گردید.السالم به پیروی فرمان امیرالمؤمنین علی علیهمحمدباقر علیه

السالم در مدینه شهرت نگارنده گوید بنابراین روایت ایامی که امام محمدباقر علیه

زدن را داد قریب بیست سال بیش از عمرش نگذشته بود و  علمی داشت و دستور سکه

السالم زنده بود که شهرت امام محمدباقر در در این ایام پدرش علی بن الحسین علیه

فرموده است شام گوش همه را پر کرده و در آموزش و پرورش اسالمی جدی بلیغ می

و هضم مطالب علوم شود از اوایل بلوغ در کشف و حل و از همین شهرت معلوم می -

 شناختند.و معارف اسالمی مکتبی داشته و مردم او را به علم و فضیلت و دانش می

 بردن جابر را به ظلمات و آب حیات

السالم است گفت پرسیدم یابن جابر بن یزید جعفی که از اصحاب امام محمدباقر علیه

فرماید کذلک نری ابراهیم رسول اهلل مراد از ملکوت سموات و ارض که در این آیه می

 ملکوت السموات و االرض چیست؟

چون  -دیدم که دست خود را به جانب آسمان بلند کرد و به من گفت ببین چه بینی 

های آن حضرت به آسمان متصل شده چنانکه چشمها ریستم دیدم نوری از دستنگ

شد آنگاه دست مرا گرفت به اندرون خانه برد و لباس خود را عوض کرد خیره می

دانی در کجا هستی؟ گفتم نه ای فرمود باز کن میفرمود چشمت را ببند پس از لحظه

دیدم فتیم و جز تاریکی هیچ چیز نمیرفرمود در این ظلماتی که ذوالقرنین رفت ما می

گذارم مقداری دیگر رفتیم فرمود دانستم کجا قدم میداشتم نمیو حتی قدم که بر می

ی آب حیات هستی که دانی کجائی عرض کردم نه فرمود بر سر آن چشمهیا جابر می

 خضر از آن خورد و از آب زندگانی باقی ماند جای آن دارد که بگویم ای خضر

 ی عمر آمدم به جان ای خضرز دو روزهمن ا

 کنی تو که این عمر جاودان داریچه می

 رفتم تا اینکه پنج عالم طی شد آنگاه فرمودگوید از عالمی به عالم دیگر میجابر می
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 [۲۱۹]صفحه 

شود تا اینکه قائم هر یک از بشر که از دنیا بیرون رود در یکی از این عوالم ساکن می

 علیه و آله و سلم ظهور نماید سپس فرمود چشم بر هم نه چشم بستم آل محمد صلی اهلل

ای نگذشت فرمود چشم خود بگشا چون چشم باز کردم خود را در خانه آن لحظه

 پس همان لباس اول را پوشید و به مجلس درس تشریف آورد. -حضرت دیدم 

د در گوشه و اننگارنده گوید شاگردان مکتب جعفری که خود را بدان تربیت آموخته

کنند و عوالم مختلف را زیر نظر کنار حتی امروز هم هستند که سیر معنوی می

نمایند ای است به هر کس این راز را نمیگذرانند ولی البته این درس مخصوص عدهمی

دهند ضمیر روشن و دل صاف و حسن عقیدت و ایمان کامل و و این درس را نمی

درجات برسد وقتی هم که مردان خدا به این درجات خواهد که به این صفای باطن می

کنند بلکه برای مشکالت مسلمین قیام و اقدام رسیدند برای دنیای خود استفاده نمی

 نمایند.می

 اندمردان حق ز مردم دنیا نهفته

 در کیششان نه کذب و در آئینشان نه الف

نمایند مصالح نوعی میکنند منافع شخصی را فدای آنها که در راه تکامل نفس سیر می

کوشند خود را اصالح کنند تا پس از تهذیب و تملک نفس خود و در درجه اول می

بتوانند دیگران را هدایت و ارشاد و اصالح نمایند و مربیان آسمانی کسانی را که 

دهند استعداد و لیاقت تربیت مهذب نفسانی را ندارند در حوزه درس خود راه نمی

ی و صوفیان صافی ضمیر هم هر کس را به مریدی و مصاحبت چنانچه عرفای اله

پذیرند شرایط مقدماتی اصالح نفس باید اول تأمین گردد تا سر تا پا برای روش نمی

پرورش مربیان روحانی آمادگی داشته باشند و به همین جهت هم بود که ائمه اطهار 

 گفتند؟!اسرار و رموز علمی را به هر کس نمی

 [۲۲0]صفحه 
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 یحه حزینمد

 به درگاه قدر تو یا ذالمفاخر

 اکابر بسوده جبین چون اصاغر

 ز حب تو زینت گرفته بواطن

 ز فضل تو رتبت گزیده ظواهر

 ز ذاتت تخالف بهشته طبایع

 ز مهرت تنازع نبشته عناصر

 عرض نیستی ای رهین تو اعراض

 تو جوهر نئی ای معین جواهر

 العبادی و نامتتو فرزند زین

 نبی را تو باقرمحمد علوم 

 تو پنجم امامی و این پنج حس را

 نتیجه شدی ای شعور مشاعر

 تو را هشت خلد مخلد محافل

 تو را نه سپهر مقرنس معابر

 مظاهر بود مر صفات خدا را

 تو هستی یکی زان مجال مظاهر

 بگویم چه باشی و ماننده بر که

 چو نسبت به شخص تو ناقص نظایر

 زده خلق هشام عبدالملک را

 ه پا بوسه گشته معاشر مباشرب

 ز دور تو اما پراکنده یکسر
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 خیو برزخ سفلگان معاصر

 بلی خلق از زندگی رویگردان

 شده همسر مردگان مقابر

 ز تو شرمسار است هر جا نواهی

 ز تو سرفراز است هر جا اوامر

 بود حب تو هم چو فردوس نافع

 ولی هست بغض تو چون نار خاسر

 مواردتو یک مورد آیات را از 

 تو یک مصدر الطاف را از مصادر

 به باب تو کوه وقار است ساکن

 به کوی تو چرخ کمال است دایر

 چو مهره ترا هست بر کف مبرهن

 غیوب و خواطر سرائر ضمایر

 تماشاگهت نیست دنیای فانی

 ترا ساحت عالم جان مناظر

 من و دانش تو زهی عقل کودن

 من و خدمت تو زهی فهم قاصر

 عاجز بود از مدیحتحزین چونکه 

 شود در دعا حتم اشعار شاعر

 اال تا که مشمول نور است مؤمن

 اال تا که مرهون نار است کافر

 محبت به سوی هدایت مراجع

 عدویت بگوی ضاللت مسافر
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 اثر شاعر معاصر حزین بروجردی

 [۲۲۱]صفحه 

 امام محمدباقر علیه السالم از خاندان رحمت و شجره نبوت

 فرمود.السالم میکند که حضرت امام محمدباقر علیهاد نقل میشیخ مفید در ارش

 بلیة الناس علینا عظیمه ان دعوناهم لم یستجیبوا لنا و ان ترکناهم لم یهتدوا بغیرنا.

فرمود بلیات مردم برای بسیار با اهمیت است اگر آنها را دعوت به اصالح مفاسد درونی 

ند و اگر ترک آنها گوئیم به غیر از ما کسی دهو بیرونی انسان کنیم به ما پاسخی نمی

 نیست آنها را هدایت نماید.

و قال )ع( و ما ینتقم الناس منا نحن اهل البیت الرحمة و شجرة النبوة و معدن الحکمه و 

 مختلف المالئکة و مهبط الوحی

فرمود از ما برای مردم نقمت نیست ما خاندان اهل بیت رحمت الهی بر مردم هستیم 

ما شجره نبوت و معدن حکمت و محفل ما محل آمد و رفت مالئکه است خاندان زیرا 

 ما مهبط وحی است ما فقط برای هدایت هستیم و ارائه نعمت و رحمت کردیم.

قال )ع( یا بنی ایاک و الکسل و الضجر فانهما مفتاح کل شر انک ان کسلت لم توذ حقا 

در دو معنی یکی کسالت تنبلی  و ان ضجرت لم تصبر علی حق فرمود مراقب خود باش

پروری و دیگر ضجرت که هر دو کلید شرور است اگر کسل شدی حق را ادا و تن

 توانی کرد.کنی و اگر ضجرت دلتنگی کنی صبر بر حق نمینمی

عالم »السالم کند که قال علیهالسالم نقل میسعد اسکافی از حضرت امام محمدباقر علیه

 «.عابدینتفع بعلمه افضل من الف 

مند کند بهتر است از هزار فرمود عالمی که از علم و دانش اطالعات خود مردم را بهره

کوشد و عالم برای عابد و نکته این فرمایش این است که عابد برای نجات خود می

 نجات خود و دیگران.
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 گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود

 تا برگزیدی از آن این طریق را

 کشد ز آببرون می گفت آن گلیم خویش

 کند که بگیرد غریق راوین سعی می

 قال )ع( و اهلل لموت العالم احب الی ابلیس من موت سبعین عابدا

مرگ یک دانشمند برای شیطان بهتر است از مردن هفتاد عابد زیرا عابد در حفظ خود 

اقر کند که امام محمدبکوشد و عالم در هدایت دیگران یونس بن یعقوب روایت میمی

 السالم فرمودعلیه

 [۲۲۲]صفحه 

و صنف کالزجاج یتهشم و صنف  -صنف یأکلون الناس بنا  -شیعتنا ثالثة اصناف 

اند یک دسته کالذهب االحمر کل ما ادخل النار ازداد جودة فرمود دوستان ما سه دسته

چه  ای دیگر مانند شیشه هرکنند دستهخورند یعنی با مردم سازش میمردم را به ما می

یک دسته هم مانند طالی سرخ هستند که هر چه بیشتر در آتش  -دارند نمودار است 

 شود.تر گردیده و ارزش آن بیشتر مینهند ناب

قال )ع( اشد االعمال ثالثة ذکر اهلل علی کل حال و انصافک من نفسک و مواسات االخ 

صاف در نفس ترین اعمال سه کار است ذکر خدا در هر حال دوم انفی المال سخت

چه در حق خویش یا دیگران و شکی نیست کسی انصاف در حق خود ندهد در حق »

سوم مواسات در مال نسبت به برادران خود که هر چه دارد بین خود « دهددیگران نمی

 و برادران مواسات و مساوات داشته باشد.

صومت فساد در قال )ع( ایاکم و الخصومه فانها تفسد القلب و تورث النفاق دشمنی و خ

 نماید.کند و نفاق تولید میقلب ایجاد می

السالم است که از اجدادش تا رسول اهلل و از تابعین و این حدیث از امام محمدباقر علیه

ای مفصل که اصحاب روایت فرموده که پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم در خطبه
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اهلل فال هادی له ان اصدق الحدیث  فرمود من یهدی اهلل فال مضل له و من یضلل -خواند 

کتاب اهلل و احسن الهدی هدی محمد )ص( و شر االمور محدثاتها و کل محدثة بدعة و 

 کل بدعة ضاللة و کل ضاللة فی النار

 وظیفه مردم نسبت به امام

نماید فرمود هر حضرت امام محمدباقر )ع( پیروان خود را به وظیفه اجتماعی آشنا می

ام سه وظیفه دارد تا بتواند به کمال الیق خود برسد انما کلف الناس کس نسبت به ام

 ثالثة معرفة االئمة و التسلیم فیما ورد و علیهم الرد الیهم فیما اختلفوا فیه

 مردمان به سه چیز مکلف هستند.

 شناختن ائمه که امام کیست و شرایط و آثار امامت را بداند تا او را بشناسد. - ۱

را شناخت تسلیم او شود و هر چه امام به او بیاموزد عمل کند و بدون چون امام  - ۲

 چون و چرا سر تسلیم و رضا پیش آورد.

در هر چه از احکام شرعیه بین خود اختالف ورزیدند به ایشان یعنی به امام عرضه  - ۳

 دارند تا امام به شهامت خود اختالف آنها را برطرف گرداند.

 [۲۲۳]صفحه 

مل دستور مؤکدی است برای معرفت به حال امام و تسلیم شدن برای آنکه این تعلیم شا

بداند گفتار امام حجت است و اینکه امام از زبان وحی سرچشمه گرفته و اختالفات 

 تا حل و فصل فرماید. -خود را به امام مراجعه دهد 

هالکت  و لذا در روایت دیگر به جابر فرمود اگر ما به رأی و میل خود فتوی دهیم به

 رسیم.می

معرفی امام محمدباقر علیه السالم از جدش امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه 

 السالم
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السالم از معرفی امیرالمؤمنین عبدالرحیم قصیر آمد حضور امام محمدباقر علیه

 السالم پرسیدعلیه

ب قال قال )ع( کان علی )ع( و اذا ورد علیه امر ما نزل به کتاب و ال سنة رجم فاصا

 ابوجعفر و هی المعضالت

کرد و از روی کتاب و سنت راهنمائی فرمود جدم از روی علم و اطالع قضاوت می

گردید و از شد از جانب حق تعالی ملهم میفرمود هرگاه امری برای او مشکل میمی

 فرمود.روی درستی و صحت و صواب حکومت می

م فرمود ان علیا )ع( اذا ورد علیه امر لم السالجعفر علیهعبدالرحیم مسطور از حضرت ابی

 یجئی به کتاب و ال سنة رجم به یعنی ساهم فاصاب

السالم پرسید فرمود او از این مرد هم که از اصحاب امام پنجم بوده از وصف علی علیه

 نمود.کرد و به الهام وحی معضالت را حل میکتاب و سنت قضاوت می

 شمنی او کفر استدوستی علی علیه السالم ایمان و د

چنین در السالم در ذیل تفسیر قرآن و فیض در صافی و همحضرت امام محمدباقر علیه

السالم مفضل بن عمرو روایت نموده که فرمود ما مبین و علل الشرایع شیخ صدوق علیه

مفسر قرآن هستیم هر کس دوست علی بن ابیطالب باشد او مؤمن است و هر که دشمن 

 د کافر است.و بدخواه او باش

قال )ع( الن حبه ایمان و بغضه کفر و انما خلقت الجنة الهل االیمان و خلقت النار الهل 

الکفر فهو )ع( قسیم الجنة و النار لهذه العله و الجنة ال یدخلها اال اهل محبته و النار ال 

 یدخلها اال اهل بغضه

ین است که علی چون حب علی ایمان و بغض او کفر است و خلقت بهشت برای مؤمن

امیر آنهاست و دوزخ برای کافرین است و لذا علی قسمت کننده اهل بهشت و جهنم 

 است.
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داشتند و مفضل پرسید یابن رسول اهلل آیا انبیاء و اوصیاء آنها هم علی را دوست می

 دشمنان آنها دشمن وی بودند در حالی که علی در عصر آنها در ظاهر نبود.

 [۲۲4]صفحه 

دانی که پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم در روز خیبر چنین فرمود مگر نمی امام پنجم

 فرمود

قال )ص( اما علمت ان النبی )ص( قال یوم الخیبر العطین الرایة غدا رجال یحبه اهلل و 

 رسوله و یحب اهلل و رسوله ما یرجع حتی یفتح اهلل علی یدیه

اهم داد که خدا و رسول او را دوست یعنی فردا پرچم فتح و ظفر را به دست کسی خو

دارند و او هم خدا و رسولش را دوست دارد و پیغمبران سبق و اوصیاء آنها در یک 

داشتند و به دوستی او مکلف بودند و مکتب تربیت شده بودند علی را دوست می

دارند دوست نداشته شود پیغمبر کسی را که خدا و رسول او را دوست میچگونه می

 باشند.

 اول سؤال از حقوق اهل بیت علیهم السالم است

قال رسول اهلل )ص( انا اول و اقد علی العزیز الجبار یوم القیمة و کتابه و اهل بیتی ثم 

 اسئلهم ما فعلتم بکتاب اهلل و اهل بیتی

 حدیث نبوی نقل از امام محمدباقر )ع(

د که پیغمبر صلی اهلل انالسالم روایت نمودهجعفر علیهدر اصول کافی از حضرت ابی

شود من و کتاب علیه و آله و سلم فرمود روز قیامت اول کسی که بر خداوند وارد می

باشند که قبل از ملل باشند و پس از من امت من میخدای قرآن و اهل بیت من می

شود راجع به رفتار شوند و اول سئوالی که از امت من میدیگر بر خدای خود وارد می

 باشد.مت و اهل بیت من میآنها با ا
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 روایت خطبه حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم

 اشاره

السالم بیان خطبی است که از یک سلسله از روایات حضرت امام محمدباقر علیه

السالم نقل کرده و نقل این امام منبع تألیف حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه

 البالغه گردیدکتاب نهج

 از جمله خطب مرویه امام محمدباقر خطبه وسیله است

السالم جعفر علیهدر روضه کافی از جبار بن یزید مرویست که گفت در خدمت ابی

بودم عرض کردم یابن رسول اهلل اختالف مسلمین مخصوصا پیدایش جماعت کیسانیه و 

ش زده است امام زیدیه و مناظرات و مناقشات آنها با هم مرا ناراحت کرده و دل مرا آت

دانی منبع و منشاء اختالف کجاست و سبب تفرقه چیست؟ گفت فرمود ای جابر نمی

 السالم فرمود:دانم آن را تشریح فرما حضرت امام محمدباقر علیهاجماال می

فال تختلف اذا اختلفوا یا جابر ان الجاحد لصاحب الزمان کالجاحد لرسول اهلل صلی اهلل »

ی ایامه یا جابر اسمع و ع قلت اذا شئت قال اسمع و ع بلغ حیث علیه و آله و سلم ف

 انتهت بک راحلتک ان امیرالمؤمنین صلوات اهلل علیه خطب

 [۲۲۵]صفحه 

الناس بالمدینة بعد سبعة ایام من وفات رسول اهلل و ذلک حین فرغ من جمع القرآن و 

 «تألیفه

فات هم شرکت ننمائید هر قریب بدین مضمون فرمود ای جابر اختالف نکنید در اختال

کس منکر امام زمان و امام عهد باشد مثل کسی است که زمان پیغمبر صلی اهلل علیه و 

دهی آله و سلم منکر رسالت او شده باشد ای جابر بشنو و فرا بگیر جابر گفت اجازه می

 که بشنوم و به دیگران هم بگویم فرمود بشنو و بگو و نقل کن.

هفت روز پس از رحلت رسول خدا این خطبه را ایراد کرد و بعد به فرمود امیرالمؤمنین 
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 جمع قرآن پرداخت و آن خطبه را خطبه وسیله گویند بدین شرح

الحمد هلل الذی منع االوهام ان تنال اال وجوده و حجب العقول ان تتخیل ذاته المتناعها »

بتجزیة العدد فی کماله من الشبه و التشاکل بل هو الذی ال یتفاوت فی ذاته و ال یتبعض 

فارق االشیاء العلی اختالف اال ما کن و یکون فیها العلی وجه الممازجه و علمها الباداة 

ال یکون العلم اال بها و لیس بینه و بین معلومه علم غیره به کان عالما بمعلومه ان قبل کان 

حانه و تعالی عن فعلی تأویل ازلیة الوجود و ان قیل لم یزل فعلی تأویل نفی العدم فسب

قول من عبد سواء و اتخذ الها غیره علوا کبیرا نحمده بالحمد الذی ارتضاه من حلقه و 

اوجب قبوله علی نفسه و اشهد ان ال اله اال اهلل وحده ال شریک له و ان محمدا صلی اهلل 

علیه و آله و سلم عبده و رسوله شهادتان ترفعان القول و تضاعفان العمل خف میزان 

عان منه و ثقل میزان توضعان فیه و بهما الفوز فالجنه و النجاة من النار و الجواز علی ترف

الصراط و بالشهادة تدخلون الجنة و بالصلوة تنالون الرحمه اکثروامن الصلوة علی نبیکم 

 «ان اهلل و مالئکته یصلون علی النبی یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما

ای را که اندیشه بشر از درک وجود او عاجز است جز آنکه بالطبع سپاس و شکر خد

 الوجود موجود است.دریابد که صانعی واجب

 به کنه ذاتش خرد برد پی

 اگر رسد خس به قعر دریا

چه آنچه قابل وهم و تصور و تخیل و تعقل است در محسوسات و ماده و قابل ابعاد 

باشد و اگر گوئیم در ن و چرا بوده و میاست و خداوند آفریننده مجرد و منزه از چو

برداری شود آن هم باید قابل وهم و تخیل و تصور آئینه عقل منعکس گردد و عکس

 باشد تا قابل انعکاس

 [۲۲۶]صفحه 

گردد و حق برتر و باالتر از آن است و عقول خردمندان از درک ذات مقدسش عاجز 

ق تعالی از شبه و ضد و ند و است و صفاتش در حجاب موالید مستتر است وجود ح
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نظیر منزه و جنس و فصل و نوع ندارد و تعقل و تصور مستلزم این امور است او به علم 

و قدرت خالقیت بر همه چیز و همه جا سیطره و تسلط دارد و علم و معلوم ذات و 

احدیت و علمش حضوری است و دالیل قدرت و خلقت و براهین ازلیت و ابدیت از 

باالتر است و جز او معبودی نیست و وحدانیت او در رسالت محمد بنده او آن برتر و 

آنگاه  -شمار باد حد و پیغمبرش را درود بیمتجلی است پس خدای را سپاس بی

 فرمود:

ایها الناس انه ال شرف اعلی من االسالم و ال کرم اعز من التقوی و ال معقل احرز من »

ال لباس اجمل من العافیه و ال وقایة امنع من السالمه و الورع و ال شفیع انجح من التوبه و 

ال مال اذهب بالفاقه من الرضا بالقناعه و ال کنز اغنی من القنوع و من اقتصر علی بلغة 

الکفاف فقد انتظم الراحه و تبوء خفض الدعه و الرغبة مفتاح التعب و االحتکار مطیة 

لتقحم فی الذنوب و هو داعی الحرمان النصب و الحسد و آفة الدین و الحرص داع الی ا

و البغی سائغ الی الحسن و الشرة جامع لمساوی العیوب رب طمع خائب و امل کاذب و 

رجاء یؤدی الی الحرمان و تجارة تؤل الی الخزان اال و من تورط فی االمور غیر ناظر فی 

الناس انه ال العواقب فقد تعرض لمفضحات النوائب و بئست القالدة الذنب للمؤمن ایها 

کنز انفع من العلم و ال عزا رفع من الحلم و ال حسب ابلغ من االدب و ال نسب اوضع من 

الغضب و ال جمال ازین من العقل و ال سوء اسوء من الکذب و ال حافظ احفظ من 

الصمت و ال غائب اقرب من الموت ایها الناس من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب 

اهلل لم یاسف علی ما فی ید غیره و من سل سیف البغی قتل به و غیره و من رضی برزق 

من حفر الخیه بئرا وقع فیها و من هتک حجاب غیره انکشفت عورات بیته و من نسی 

زهلل استعظم زلل غیره و من اعجب برأیه ضل و من استغنی بعقله زل و من تکبر علی 

حقر و من حمل ما ال یطیق الناس ذل و من سفه علی الناس شتم و من خالط االنزال 

عجز ایها الناس انه ال مال اعود من العقل و ال فقر اشد من الجهل و ال واعظ ابلغ من 

النصح و ال عقل کالتدبر و ال عبادة کالتفکر و ال مظاهرة اوثق من المشاورة و ال وحشة 
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 اشد من العجب و ال ورع کالکف من المحارم و ال علم کالصبر و

 [۲۲7]صفحه 

مت یا ایها الناس فی االنسان عشر خصال یظهرها لسانه شاهد یخبر عن الضمیر و الص

حاکم یفصل بین الخطاب و ناطق یرد به الجواب و شافع یدرک به الحاجه و واصف 

یعرف به االشیاء و امیر یأمن با الحسن و واعظ ینهی عن القبیح و معز لیکن به االحزان و 

هی به االسماع. ایها الناس انه ال خیر فی الصمت عن حاضر تجلی به الضغائن و مؤنق یل

الحکم کما انه ال خیر فی القول بالجهل و اعلموا ایها الناس انه من لم یملک لسانه یندم 

و من ال یعلم یجهل و من ال یتحلم ال یحلم و من ال یرتدع ال یعقل و من ال یعقل یهن و 

ماال من غیر حقه یصرفه فی غیر اجره  من یهن ال یوقر و من ال یوقر یوبخ و من یکتسب

و من ال یدع و هو محمود یدع و هو مذموم و من لم یعط قاعدا منع قائما و من یطلب 

العز بغیر حق یذل و من یغلب بالجور یغلب و من عاند الحق لزمه الوهن و من تفقه وقر و 

 «من تکبر حقر و من ال یحسن ال یحمد.

نیه و التجلد قبل التبله و الحساب قبل العقاب و القبر خیر من ایها الناس ان المنیة قبل الد»

الفقر و غض البصر خیر من کثیر من النظر و الدهر یوم لک و یوم علیک فاذا کان لک 

 «فال تبطر و اذا کان علیک فاصبر فبکالهما تمتحن.

و اضداد ایها الناس اعجب ما فی االنسان قلبه و له مواد من الحکمه  -و کالهما ستخبرا »

من خالفها فان سنخ له الرجاء ازله الطمع و ان هاج به الطمع اهلکه الحرص و ان ملکه 

الیأس قتله االسف و ان عرض له الغضب اشتد به الغیظ و ان اسعد بالرضا نسی التحفظ و 

ان ناله الخوف شغله الحذر و ان اتسع له االمن استلسبه الغرة و ان جددت له نعمة اخذته 

ان افاد ماال اطغاه الغنی و ان عضته فاقة شغله البالء و فی نسخة جهده البکاء و ان العزه و 

اصابته مصیبة الجزع و ان اجهد الجوع قعد به الضعف و ان افرط فی الشبع کظته البطنه 

 «فکل تقصیر به مضر و کل افراط به مفسد.

کثر علمه نبل و من ایها الناس انه من قل ذل و من جادساد و من کثر ماله راس و من »
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ء عرف به و من کثر مزاحه استخف و من افکر فی ذات اهلل تزنذق و من اکثر من شی

کثر ضحکه ذهبت هیبته فسدحسب من لیس له ادب ان افضل الفعال صیانة العرض 

بالمال لیس من جالس الجاهل بذی معقول من جالس الجاهل فلیستعد لقیل و قال لن 

 «و ال فقیر القالله. ینجو من الموت غنی بماله

 [۲۲۸]صفحه 

 «ایها الناس لو ان الموت یشتری الشتراه من اهل الدنیا الکریم اال بلج و الئسیم الملهوج.»

ایها الناس ان للقلوب شواهد تجری االنفس عند مدرجة اهل التفریط و فطنة الفهم »

العقول تزجر و  للمواعظ ما یدعوا لنفس الی الحذر من الخطر و للقلوب خواطر للهوی و

تنهی و فی التجارب علم مستأنف و االعتبار یقود الی الرشاد و کفاک ادبا لنفسک ما 

تکرهه لغیرک و علیک الخیک المؤمن مثل الذی لک علیه لقد خاطر من استغنی برأیه 

و التدبر قبل العمل فانه یؤمنک من الندم و من استقبل وجوه االراء عرف مواقع الخطاء و 

من الفضول عدلت رأیه و من حصنت شهوته فقد صان قدره و من امسک من امسک 

لسانه امنه قومه و نال حاجته و فی تقلب االحوال علم جواهر الرجال و االیام توضح لک 

السرایر الکامنه و لیس فی البرق الخاطف متمتع لمن یخوض فی الظلمه و من عرف 

الغنی ترک المنی و الصبر جنة من الفاقه بالحکمه لحظته العیون بالوقار و الهیبه و اشرف 

و الحرص عالمة الفقر و البخل جلباب المسکنه و الموده قرابة مستفادة و وصول متصل 

خیر من جاف مکثر و الموعظة کهف لمن وعاها و من اطلق طرفه کثر اسفه و قد اوجب 

ن و من الدهر شکره علی من نال سؤله و قل ما ینصفک اللسان فی نشر قبیح او احسا

ضاق خلقه مله اهله و من نال استطال و قل ما تصدقک االمنیة و التواضع یکسوک 

المهابة و فی سعة االخالق کنوز االرزاق کم من عاکف علی ذنبه فی اخر ایام عمره و 

من کساه الحیاء ثوبه خفی علی الناس عیبه و انح القصد من القول فان من تحری القصد 

ف النفس رشدک من عرف االیام لم یغفل عن االستعداد اال خفت علیه المؤن و فی خال

و ان مع کل جرعة شرقا و ان فی کل اکلة غصصا ال تنال نعمة اال بزوال اخری و لکل 
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 «رمق قوت و لکل حبة اکل و انت قوت الموت.

اعلموا ایها الناس انه من مشی علی وجه االرض فانه یصیر الی بطنها و اللیل و النهار 

 «یسارعان و فی هدم االعمار.« و فی نسخة»ن یتنازعا

 یا ایها الناس کفر النعمة لؤم و صحبة الجاهل شؤم ان من الکرم لین الکالم»

 [۲۲۹]صفحه 

و من العباده اظهار اللسان و افشاء السالم ایاک و الحذیعة فانها من خلق اللئیم لیس کل 

ب بعید هو اقرب من طالب یصیب و ال کل غائب یؤب ال ترغب فی من زهد فیک ر

قریب سل عن الرفیق قبل الطریق و عن الجار قبل الدار اال و من اسرع فی المسیر ادرکه 

المقیل استرعورة اخیک کما تعلمها فیک اغتفر زلة صدیقک لیوم یرکبک عدوک من 

و »غضب علی من ال یقدر علی ضره طال حزنه و عذب نفسه من خاف ربه کف ظلمه 

ه کفی عذابه و من لم یرع فی کالمه اظهر فخره و من لم یعرف من خاف رب« فی نسخة

الخیر من الشر فهو بمنزله البهیمه ان من الفساد اضاعة الزاد ما اصغر المصیبة مع عظم 

الفاقة غدا هیهات هیهات و ما تناکرتم اال بما فیکم من المعاصی و الذنوب فما اقرب 

ر بشر بعده الجنه و ما خیر بخیر بعده النار و الراحة من التعصب و البؤس من النعیم و ما ش

کل نعیم دون الجنة محقور و کل بالء دون النار عافیة و عند تصحیح الضمائر تبدو 

الکبایر تصفیة العمل اشد من العمل و تخلیص النیة من الفساد اشد علی العاملین من طول 

اهلل جل و عز وعد نبیه ایها الناس ان  -الجهاد هیهات لوال التقی لکنت ادهی العرب 

محمدا صلی اهلل علیه و آله الوسیله و وعده الحق و لن یخلف اهلل وعده اال و ان الوسیله 

اعلی درجة الجنة و ذروة ذوائب الزلفی و نهایة غایة االمنیة لها الف مرقاة ما بین المرقاة 

مرقاة جوهر الی الی المرقاة حضر الفرس الجواد و مأة عام و هو ما بین مرقاة ذرة الی 

مرقاة زبرجدة الی مرقاة لؤلؤة الی مرقاة یاقوتة الی مرقاة زمرد الی مرقاة مرجانة الی مرقاة 

کافور الی مرقاة عنبر الی مرقاة یلنجوج الی مرقاة ذهب الی مرقاة فضة الی مرقاة غمام 

لیه و آله الی مرقاة هواء الی مرقاة نور قد انافت علی کل جنان و رسول اهلل صلی اهلل ع
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یومئذ قاعد علیها مرتد بریطتین ریطة من رحمة اهلل و ریطة من نور اهلل علیه تاج النبوة و 

اکلیل الرساله قد اشرق بنوره الموقف و انا یومئذ علی الدرجة الرفیعة و هی دون درجته 

ی و علی ریطتان ریطة من ارجوان النور و ریطة من کافور و الرسل و االنبیاء قد وقفوا عل

 المراقی و اعالم االزمنة و حجج الدهور عن ایماننا قد تجللتم

 [۲۳0]صفحه 

حلل النور و الکرامة ال یرانا ملک مقرب و ال نبی مرسل اال بهت بانوارنا و عجب من 

ضیائنا و جاللتنا و عن یمین الوسیله عن یمین الرسول صلی اهلل علیه و آله عمامة بسطة 

اهل الموقف طوبی لمن احب الوصی و امن بالنبی االمی العربی البصر یأتی منها النداء یا 

و من کفر فالنار موعده و عن یسار الوسیله عن یسار الرسول صلی اهلل علیه و آله و سلم 

ظلمة یأتی منها النداء یا اهل الموقف طوبی لمن احب الوصی و امن بالنبی االمی و الذی 

روح و الجنة اال من لقی باالخالص لهما و له الملک االعلی ال فاز احد و ال نال ال

االقتداء بنجومهما فایقنوا یا اهل والیة اهلل ببیاض وجوهکم و شرف مقعدکم و کرم ما 

بکم و بفوزکم الیوم علی سرر متقابلین و یا اهل االنحراف و الصدور عن اهلل عن ذکره و 

بکم جزاء بما کنتم رسوله و صراطه و اعالم االزمنة ایقنوا بسواد وجوهکم و غضب ر

تعملون و ما من رسول سلف و ال نبی مضی اال و قد کان مخبرا امته بالمرسل الوارد من 

بعده و مشیرا برسول و موصیا قومه باتباعه و محلیة عند قومه لیعرفوه بصفته و لیتبعوه علی 

ار عن شریعته و لئال یضلوا فیه من بعده فیکون من هلک و ضل بعد وقوع االعذار و االنذ

نبیه و تعیین حجة فکانت االمم فی رجاء من الرسل و ورود من االنبیاء و لئن اصیبت 

بفقد نبی بعد نبی علی عظم مصائبهم و فجائعها بهم فکانت علی سعة من االمل و ال 

مصیبة عظمت و ال رزیة جلت کالمصیبة برسول اهلل صلی اهلل علیه و آله الن اهلل حسم به 

قطع به االحتجاج و العذر بینه و بین خلقه و جعله بابه الذی بینه و بین  انذار و االعذار و

عباده و مهیمنه الذی ال یقبل اال به و ال قربه الیه اال بطاعته و قال فی محکم کتابه من یطع 

الرسول فقد اطاع اهلل و من تولی فما ارسلناک علیهم حفیظا فقرن طاعته بطاعته و معصیته 
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دلیال علی من اتبعه و عصاه و بین ذلک فی غیر موضع من الکتاب بمعصیته فکان ذلک 

العظیم فقال تبارک و تعالی فی التحریض علی اتباعه و الترغیب فی تصدیقه و القبول 

لدعوته قل ان کنتم تحبون اهلل فاتبعونی یحببکم اهلل و یغفر لکم ذنوبکم فاتباعه صلی اهلل 

ران الذنوب و کمال الفوز و وجوب الجنة و فی علیه و آله و سلم محبة اهلل و رضاه غف

 التولی عنه و االعراض محادة اهلل

 [۲۳۱]صفحه 

و غضبه و سخطه و البعد منه مسکن النار و ذلک قوله و من یکفر به من االحزاب فالنار 

موعده یعنی الجحود و العصیان له فان اهلل تبارک و تعالی اسمه امتحن بی عبادة و قتل 

و افنی بسیفی جحاده و جعلنی زلفة للمؤمنین و حیاض موت علی بیدی اضداده 

آزر رسوله و الزمنی بنصره و شرفنی بعلمه و الجبارین و سیفه علی المجرمین و شد بی

حبانی باحکامه و اختصنی بوصیته و اصطفانی بخالفته فی امته فقال و قد حسده 

 «المهاجرون و االنصار و انغضت بهم المحاقل

س ان علیا منی کهارون من موسی اال انه ال نبی بعدی فعقل المؤمنون عن اهلل ایها النا»

نطق الرسول اذ عرفونی انی لست باخیه البیه و امه کما کان هارون اخا موسی البیه و امه 

و ال کنت نبیا فاقتضی نبوة و لکن کان ذلک منه استخالفا لی کما استخلف موسی 

اخلفنی فی قومی و اصلح و ال تتبع سبیل المفسدین و هارون صلی اهلل علیهما حیث یقول 

قوله صلی اهلل علیه و آله و سلم حین تکلمت طائفة فقالت نحن موالی رسول اهلل صلی اهلل 

علیه و آله و سلم فخرج رسول اهلل الی حجة الوداع ثم صار الی غدیر خم فامر فاصلح له 

طیه رافعا صوته قائال فی محفله من شبه المنبر ثم عاله و اخذ بعضدی حتی رأی بیاض اب

کنت مواله فعلی مواله اللهم وال من وااله و عاد من عاداه و کانت علی والیتی والیة اهلل 

و علی عداوتی عداوة اهلل و انزل اهلل عز و جل فی ذلک الیوم اکملت لکم دینکم و 

ن و رضا اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم االسالم دینا فکانت والیتی کمال الدی

الرب جل ذکره و انزل اهلل تبارک و تعالی اختصاصا لی و تکرما بخلیقته و اعظاما و 
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تفضال من رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم منحنیه و هو قوله ثم ردوه الی اهلل مولیهم 

الحق اال له الحکم و هو اسرع الحاسبین فی مناقب لو ذکرتها لعظم بها االرتفاع و طال 

الستماع و لئن تقمصها دونی االشقیان و نازعانی فیما لیس لهما بحق و رکباها ضاللة لها ا

و اعتقداها جهالة فلبئس ما علیه وردا و لبئس ماال نفسها مهدا بتالعنان فی دورهما و 

یتبرء کل واحد منهما من صاحبه یقول لقرینه اذا التقیا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین 

 یجیبه االشقی علی رثوثة یا لیتنی لم اتخذک خلیال لقد اضللنفبئس القرین و 

 [۲۳۲]صفحه 

عن الذکر بعد اذ جائنی و کان الشیطان لالنسان خذوال فانا الذکر الذی عنه ضل و 

السبیل الذی عنه نکب و لئن رتعا فی الحطام المنصرم و الغرور المنقطع و کانا منه علی 

رود فی اخیب وفود و العن مورود یتصارخان باللعنة شفاحفرة من النار لهما علی شر و و

و یتناعقان بالحسرة ما لهما من راحة و ال عن عذابهما من مندوحة ان القوم لم یزالوا عباد 

اصنام و سدنة اوثان یقیمون لها المناسک و ینصبون لها العتائر و یتخذون لها القربان و 

لهام و یستقسمون باالزالم عامهین عن ذکر اهلل یجعلون لها البحیرة و الوسیله و السائبة و ا

جائرین عن الرشاد و مهطعین الی البعاد قد استحوذ علیهم الشیطان و عمرتهم سوداء 

الجاهلیة و رضعوها جهالة و انتظموها ضاللة فاخرجنا اهلل الیهم رحمة و اطلعنا علیهم رأفة 

و تاییدا لمن صدقه فتبؤالعز بعد  و سفر بنا عن الحجب نورا لمن اقتبسه و فضال لمن اتبعه

الذلة و الکثرة بعد القله و هابتهم القلوب و االبصار و اذعنت لهم الجبابره و طوایفها و 

صاروا اهل نعمة مذکورة و کرامة میسورة و امن بعد خوف و طمع بعد کوف و اضانت 

اشلمنا هم ثوب  بنا مفاخر معد بن عدنان و اولجنا هم باب الهدی و ادخلناهم دارالسالم و

االیمان و فلجوا بنا فی العالمین و ابدت لهم ایام الرسول آثار الصالحین من عام مجاهد و 

مصل قانت و معتکف زاهد یظهرون االمانه و یأتون المثابة حتی اذا رعی اهلل عز و جل 

 نبیه صلی اهلل علیه و آله و سلم و رفعه الیه لم یک ذلک بعده اال کلمحة من خففه اوو

میض من برقة الی ان رجعوا الی االعقاب و انتکصوا علی االبار و طلبوا باالوقار و اظهروا 
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الکتائب و ردموا الباب و فلو الدار و غیروا اثار رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم و 

رغبوا عن احکامه و بعدوا عن انواره و استبدلوا بمستخلفه بدیال اتخذوه و کانوا ظالمین 

قحافة اولی بمقام رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و موا ان من اختار و امن آل ابیو زع

قحافه خیر من سلم فمن اختاره الرسول علیه و آله السالم بمقامه و ان مهاجر آل ابی

هاشم بن عبد مناف اال و ان اول شهادة زور المهاجرین االنصاری الربانی ناموس بنی

ان صاحبهم مستخلف رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم  وقعت فی االسالم شهادتهم

مضی و لم یستخلف فکان رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم الطیب المبارک اول 

 مشهود علیه بالزور فی االسالم و عن قلیل یجدون غب ما یعملون و یسجد التالون غب ما

 [۲۳۳]صفحه 

ن المهل و شفاء من االجل و سعة من المنقلب و استنه االولون و لئن کانوا فی مندوحة م

استدراج من الغرور و سکون من الحال و ادراک من االمل فقد امهل اهلل عز و جل شداد 

بن عاد و ثمود بن عبود و بلعم بن باعور و اسبغ علیهم نعمه ظاهرة و باطنة و امدهم 

 ثم لیغترفوا االهابة له و باالموال و االعمار و اتتهم االرض ببرکاتها لیذکر و آالء اهلل

االنابة الیه لینهوا عن االستکبار فلما بلغوا المدة و استتموا االکلة اخذهم اهلل عز و جل و 

اصطلبهم فمنهم من حصب و منهم من اردته الخسفة و ما کان اهلل لیظلمهم و لکن کانوا 

لک عما هوی الیه  انفسهم یظلمون االوان لکل اجل کتابا فاذا بلغ الکتاب اجله لو کشف

الظالمون و آل الیه االخسرون لهربت الی اهلل عز و جل مما هم علیه مقیمون و الیه 

اسرائیل و صائرون االوانی فیکم ایها الناس کهرون فی آل فرعون و کباب حطة فی بنی

کسفینة نوح فی قوم نوح و انی النبأ العظیم و الصدیق االکبر و عن قلیل ستعلمون ما 

و هل هی اال کلصقة االکل و ندقة الشارب و خفقة الوسنان ثم تلتزمهم توعدون 

المعرات جزاءا فی الدنیا و یوم القیمة تردون الی اشد العذاب فما اهلل بغافل عما تعملون 

فما جزاء من تنکب محجة و انکر حجته و خالف هداته و حاد عن نوره و اقتحم فی 

م العذاب و بالفوز الشفاء و بالسراء الضراء و بالسعة ظلمة و استبدل بالماء السراب و بالنعی
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الضنک االجزاء اقترافه و سوء خالفه فلیوقنوا بالوعد علی حقیقته ولیستیقنوا بما یوعدون 

یوم تاتی الصیحة بالحق ذلک یوم الخروج انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر یوم 

 «تشقق االرض عنهم سراعا الی اخر السوره.

ن نحیی و نمیت و الینا المصیر یوم تشقق االرض عنهم سراعا ذلک حشر علینا انا نح»

 «یسیر نحن اعلم بما یقولون و ما انت علیهم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید

 ترجمه خطبه وسیله

فرماید ای مردم هیچ شرفی برتر و باالتر از دین اسالم قریب بدین مضمون است که می

ن اسالم باالترین سعادت است نیاز دنیا و آخرت بشر را در سایه نیست احکام و آئین دی

کند امور معاش و معاد بشر همای سعادت و فوز و فالح رستگاری تضمین و تأمین می

نماید هر کس مسلمان شود و به آداب دین بگرود دارای را به احسن انتظار اداره می

 ادیان عالم و بر هراسالم بر همه  -گردد شرف و شرافت دنیا و آخرت می

 [۲۳4]صفحه 

آئین و روشی رجحان و برتری دارد هیچ کرم و کرامتی عزیزتر از تقوی نیست 

گردد پرهیزکاری در هر کس ظهور کند واجد تمام صفات فاضله و کرایم اخالق می

که قرآن فرمود ان اکرمکم عند اهلل اتقیکم هیچ نگهبان و ملجأ و پناهی بهتر از ورع و 

رهیزکاری نیست چه هر کس به این صفت ممتاز آراسته و متحلی گردید ترس و پ

دهند و از سرافراز و مفتخر و مباهی شد پرهیزکاران به نیکوکاری حرص و ولع نشان می

نمایند تا از گزند شیاطین و وساوس نفسانی کنند و پرهیز میزشتی و سیئات اجتناب می

نکبت و وبال معصیت و جریمه جنایت مصون  خود و هر جن و انسی در امان بمانند و از

 باشند.

 وسیله شفاعت
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تر از توبه نیست بازگشت به خدا و توکل به حق و توسل به هیچ شفاعتی نجات بخشنده

نفاق و شقاق قرآن و عترت بهترین شفیع برای نجات و رستگاری است چه آنها شفیع بی

ر وکیل و شفیع اول اجر و اجرت خواهند در حالی که ههستند که اجر و مزدی هم نمی

کنند ولی شفاعت خواهد ولی قرآن و عترت خلق را قربتا الی اهلل هدایت و ارشاد میمی

آنها تا موقعی قبول و مقبول است که مرتکب به راستی توبه کند و به حقیقت بازگشت 

به خدا نماید در بارهای دیگر برای آنها سخت شفاعت مشکل است مگر رحمت حق 

شامل عاصی گردد و هر کس توبه بشکند به عقوبت سابق و الحق گرفتار شود  خود

چنانچه در قوانین جاریه کشوری هم که از این سنت اتخاذ سند شده در تکرار تخلف 

 گردد.مجازات تشدید می

 عافیت و قناعت

فرمود هیچ لباسی بهتر از لباس عافیت نیست و با فقدان عافیت وجدان آرامش ندارد 

وقار و نگهبان و نگهداری چون سالمت نیست چه سالمت اسباب حصول همه نوع  هیچ

کار و فعالیت است و هیچ مالی بهتر از قناعت نیست که از دستبرد دزدان و راهزنان 

 محفوظ است.

بندوباری و فقر و دست و پا بریزد از بیاگر قناعت نباشد و مال دنیا در دست مردم بی

 دانند چگونه خرج کنند و رفع نیاز نمایند.ماند نمی دستی آسوده نخواهدتنگ

 هیچ گنجی از قناعت و رضای به قسمت خدا بهتر نیست

 آن گنج قناعت که خدا داد به حافظ

 از یمن دعای شب و ورد سحری بود

 آدمی که به قسمت خدا راضی باشد از زندگی راضی است و اگر راضی نباشد همان

 [۲۳۵]صفحه 

های عالم را زر و سیم نمایند و به دست مردمی شود چه اگر کوهمینصیب به او داده 
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 خوار و پست فطرت دهند باز هم برای آنها کافی نیست.

 ی ازلیرضا به قسمت خود شو که خامه

 همین نصیب به پیشانی من و تو نوشت

 و دیگر گفته:

 دهندهر چه نصیب است نه کم می

 دهندگر نه ستانی به ستم می

ضی به رضای خدا شده و تسلیم امر موال گردیده اگر صفت رضا نباشد پس باید را

تزلزل و اضطراب همیشه بر آدمی مستولی است قناعت و رضا و تسلیم آدمی را راضی 

سازد و در بستر استراحت به کند و با آسایش و آرامش همدوش میبه قدر و قضا می

یوی کار زشت و ناپسندی خسبد شدت میل به متاع این جهان و حطام دنفراغت می

ها است و کلید ابواب رنج و محنت است تراکم مال و انباشتن اموال و پر کردن جوال

کند و گردد این رذیلت سلب نعمت میموجب زحمت و وبال و حقد و حسد می

 نماید.ثروت را وبال زندگی می

 تراکم سرمایه

ست چه این صفت با دین و فرمود تراکم سرمایه سبب تراکم آفت است و تمنی نقمت ا

گردد و حرص و آز و اقتحام در گناه را زیاد عقل و خرد سازش ندارد و آفت دین می

دهد و کند و چون این اوصاف قوت گرفت آدمی ناچار تن به هر نامشروعی در میمی

کند تا آنجا که ممکن است در قبال پشیزی هر خواهش و میل نفسانی را اجابت می

معاصی را ناچیز انگارد و وقعی ننهد تا به حرمان و بغی و ظلم و تعدی و خونی بریزد و 

اجحاف به ناموس دیگران و هالکت نفوس زکیه اقدام نماید و آن را کاری بزرگ و 

 گناهی عظیم نشمارد.

 حرص و آز
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فرمود شره و حرص و آز مساوی با همه عیوب است و جامع هر رذیلت است چه بسیار 

لش خسران دنیا و آخرت و زیان جان و مال و نفوس خود و طماعی که نتیجه عم

 گردد.دیگران می

آرزوهای دراز است که عاقبت وخیمی دارد و هر کس که آرزوی او از حد و اندازه 

گردد زیرا آرزو و تمایل حد و اندازه ندارد و بیرون باشد از ورطه انسانیت خارج می

حرمان و نومیدی و بسا به انتحار و خودکشی جا به بسیار شده که امیدها و آرزوهای بی

 ها که پایانش خسارتها است.کشیده شده است مانند برخی از تجارت

 هر کس بدون رویه و رعایت عواقب کار در امور دنیا درافتد خویشتن را در معرض

 [۲۳۶]صفحه 

 هالکت انداخته است و ابواب فضیحت و رسوائی را به سوی خود باز کرده است.

 تر از بار معصیت نیست.ای سنگیند برای مؤمن هیچ طوقی و قالدهفرمو

 علم و فضیلت

تر از حلم و هیچ حسبی و ای مردم هیچ گنجی سودمندتر از علم و هیچ عزتی رفیع

تر از ادب نیست هیچ نسبی در انتساب بدتر و فروتر از روشی و شرفی رساتر و کامل

عقل و فضیلت نیست و هیچ بدی بدتر از تر از حلیه غضب نیست و هیچ حالی مزین

تر کذب و دروغ نیست و هیچ نگهبانی بهتر از خاموشی و هیچ غایت و نهایتی نزدیک

رنج قیمت است و اجر بیاز مرگ نیست چه گوهر علم و دانش کلید هر گونه گنج بی

گردد زیرا چون حلم وجود یابد حلم و بردباری موجب عز دنیا و آخرت می -است 

سازد یا به تالفی و قصاص و حکم ی را در مکاره و نامالیمات صبور و بردبار میآدم

جرم شتابزدگی ننماید و عجله و تندروی نکند و در نتیجه با عزت و ابهت و صالبت و 

 کند تا خدا و خلق راضی گردند.سطوت قضاوت می

 تأمل و درنگ
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 خن نگوئیدتأمل و درنگ و بدون فکر و اندیشه سفرمود در کارها بی

 تأمل به گفتار دممزن بی

 نکو گو سخن اگر دیر گوئی چه غم

هنگام است و مفاسد آن زیاد زیان شتابزدگی و تندخوئی و عجله کردن برای سخن بی

 اند:است و آن را تیره عقل گویند که گفته

 دو چیز تیره )طیره( عقل است دم فروبستن

 به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی

 عالئم آنمرگ و 

فرمود مرگ اگرچه ظاهر نیست ولی عالمات و آثار و امارات آن در هر آنی پدیدار 

 است.

ای مردم هر کس در هر شغل است عیب خود را در آئینه نفس خویش بیند و از 

 جوئی دیگران خودداری کند.عیب

 آئینه آن روز که گیری به دست

 خود شکن آن روز مشو خودپرست

 عیب هست در همه چیزی هنر و

 عیب مبین تا هنر آری به دست

 عیب کسان منگر و احسان خویش

 دیده فرو بر به گریبان خویش

 [۲۳7]صفحه 

 رضا به قسمت
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فرمود هر کس از رزق و روزی که خداوند نصیبش فرمود راضی باشد و بر دولت و 

مکنت و نعمت دیگران افسوس نخورد خداوند به او افزونی دهد چه باید فکر کند 

دای عالم عادل و حکیم و علیم و غنی بالذات است و هر چیز به هر کس عنایت خ

فرموده شایسته استعداد و لیاقت او بوده و روی مصلحت و مقتضیات نیاز معنوی برای 

تکامل نفس به او عنایت فرمود بر مال دیگران و به مقام و منصب و جاه و جالل خدا 

خود را مهیای ایجاد استعداد و لیاقت نمایئد تا داد دیگران حسد نورزید غبطه خورید و 

پایان خود را عنایت فرماید چه بغض و بخل و امساک در ساحت به شما هم نعم بی

مقدس فیاض مطلق کل وجود ندارد که به یکی از روی خویشاوندی بدهد یا از روی 

جا بیبیگانگی امساک نماید سبحان اهلل عما یصفون ذات حق تعالی از این توهمات 

دهد برای آزمایش و تکامل اوست بنده خدا باید منزه و مقدس است و به هر کس می

 راضی به قضا و قسمت خود باشد.

 فرمود من حفر بئرا الخیه وقع فیه

 چه مکن بهر کسی

 اول خودت دوم کسی

 بد مکن که بد افتی

 چه مکن که خود افتی

 جزای عمل

هر زمان و مکان باشد پاداش و جزا خواهد  عمل هر کس به هر اندازه و هر کجا و در

ای حق کسی را در دید ان اهلل ال یضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی خداوند ذره

کند خواه زن یا مرد و ال تزر وازرة وزر اخری و بار گناه هیچ کس را بر عمل ضایع نمی

وستگی تام دوش دیگری نخواهد گذاشت مکافات دنیا و آخرت هر عمل با آن فعل پی

دارد و همان نتیجه میوه همان عمل است و همان عمل نتیجه همان ثمر است هر کس 
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پرده احترام و حرمت دیگری را چاک زند و ناموس عفت کسی را مورد تعدی و 

حجاب بر دیگران بنماید پرده عفت خود را اجحاف قرار دهد و پردگیان عفاف را بی

را به دست دیگران سپرده است مرد اگر غیرت دریده است و ناموس جان و روان خود 

و تعصبی داشته باشد درباره ناموس اوست که باید بکوشد هرگز پرده احترام او ندرد و 

برادران خود در اجتماع شریک زندگانی اجتماعی او هستند که اگر هتک ناموس یک 

ردد و فرد شد هتک ناموس اجتماع شده است و نباید راضی به هتک احترام دیگری گ

 کند.ناموسان را پاره میپرده تطاول روزگار خواهی نخواهی پرده احترام بی

 [۲۳۸]صفحه 

 صفح و گذشت

فرمود هر کس لغزش خود را فراموش کند و لغزش و خطای دیگران را بزرگ جلوه 

 ها خواهد شد.ها و عکس العملدهد خود ناگزیر دچار این لغزش

 گفتهر که عیب دگران پیش تو آورد و ب

 به یقین عیب تو پیش دگران خواهد گفت

های تو را برابرت تو خود فکر کن اگر کسی یکی از هزار و مشتی از خروار از زشتی

ای بگوید و زبان به نکوهش تو دراز کند تو ناراحت خواهی شد و خودت برای او ذره

که خود  نمائی اما اگر بدانیدهی و مثقالی را به خرواری میرا چون کوه جلوه می

مرتکب چنین خطایا هستی زبان به استغفار گشائی و سر تعظیم و تکریم از خجلت و 

 اند:سرافکندگی به زیر اندازی که گفته

 در آتشم بیفکن و نام گنه مبر

 کاتش به گرمی عرق انفعال نیست

 عجب و خودپسندی
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شمارد و این نکته مردی که عجب و تکبر و خودخواهی داشته باشد دیگران را حقیر می

شود و صفات ناپسندی از این صفت به ظهور قابل توجه است که عجب منبع رذایل می

رسد مثال تحقیر دیگران تعدی به حقوق اجحاف و دستبرد به مرز حق دیگران و می

مکتب اسالم نوشته شد مولود این صفت است اختالف طبقاتی و غیره به شرحی که در 

بهره مرد متکبر از محصول و نتیجه افکار و عقول دیگران به سبب تکبری که دارد بی

گردد او از دین و دانش به ماند و از انوار فیوضات علوم و فنون دیگران محروم میمی

 خودخواهی مغرور و از راه مستقیم مهجور خواهد ماند.

 نیازیبی

نیازی طلبد و از دیگران مشورت و استفاده رهنمائی د هر کس از عقل خود بیفرمو

بخش است و هر کس با متکبرین ندیم فکری نکند به لغزشی خواهد افتاد که زیان

 گردد از مصالح و منافع زندگی دور افتد.

مرد متکبر از پند و اندرز و نصیحت و مصلحت دیگران محروم و در نتیجه خسران 

ید زیرا هر چه دیده یا شنیده از تکبری که دارد حمل بر سفاهت و زشت زبانی خواهد د

 ربط نامربوط خود را وحی منزل شناسد.او کند و گفتار ناهنجار و بی

 خسیس و لئیم

هر کس با مردم خسیس و پست و نکوهیده اخالق مخالطت و معاشرت و مجالست 

شخاص را به دیده همنشین جوید حقیر و پست و کوچک و وضیع گردد چه مردم ا

 بینند.آنها می

 [۲۳۹]صفحه 

 تو اول بگو با کیان زیستی

 پس آنگه بگویم که تو کیستی
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ارزش ظاهر دوستان و همنشینان ارج و ارزش شماست پس بکوشید که همنشین و 

 جلیس و ندیم عاقل و خردمند و شریفی برگزینید تا در نظر مردم بزرگ تجلی نمائید.

ز اندازه قدرت و استعداد خود بیشتر زیر باری رود کمرش خم خواهد فرمود هر کس ا

شد و عاجر و بیچاره گردد زیرا از شیر حمله خوش بود و از غزال رم هر کس باید به 

وسعت نیروی ظاهری و باطنی خود قبول عملی را کرده تا از عهده برآید و سعادتمند 

 گردد.

 عقل و جهل

تر از عقل نیست هیچ فقر و پریشانی و بدحالی تر و نافعای مردم هیچ مالی و دولتی به

زیرا اگر عقل باشد همه نوع بضاعت و نعمت و  -تر از جهل نیست بدتر و سخت

گردد و اگر جهل باشد هر چه از اموال و ثروت داشته باشد سودی استطاعت حاصل می

باید به عقل نعمت ی آن نعم زائل گردد پس نخواهد برد و از آن منفعتی ننماید و همه

 را جلب کرد و به شکر افزونی داد.

شود و برکتی نخواهد دولت مرد جاهل اگر زوال هم نجوید در کار خیری صرف نمی

 کند.داشت بلکه بر زوال نعمت و فقر و مسکنت و وبال نکبت او کمک می

 گذشت روزگار

انتهای وقایع  فرمود هیچ واعظی و ناصحی بهتر از گذشت روزگار نیست شما ابتدا و

عالم را ببینید و با هم بسنجید و از گذشت روزگار عبرت گیرید که گذشت روزگار 

بهترین درس است هیچ عقلی بهتر از تدبیر و تفکر در امور نیست در هر کاری از امور 

معیشت خود فکر و اندیشه را به کار بندید و از گذشت روزگار برای کمال آن عبرت 

 و سرمشق گیرید.

ود هیچ عبادتی بهتر از تفکر در امور زندگی نیست که فکر در شئون خود معبود فرم
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تفکر در امور عالم از عبادت مؤثرتر  -کفر است و جز به فکر عبادات ارزشی ندارد 

 است.

 عجب

هیچ کمک و یاور و وزیری چون مشورت نیست که وحشت و نفرت را برطرف 

چ وحشتی بدتر از عجب و تکبر نیست که زداید و هیکند تردید و اضطراب را میمی

اش تنهائی است مردم بنده احسان و اخالق هستند از اطراف متکبرین خودپسندی نتیجه

یار و مونس کنند و لذا فرمود فتکبروا عند المتکبرین مرد متکبر همیشه تنها و بیفرار می

 خواهد ماند.

 ورع

فرماید ورع از نیست و امام )ع( میفرمود هیچ ورعی مانند اجتناب ورزیدن از محارم 

 محارم بر تقوی و پرهیز از دیگران مقدم است زیرا

 [۲40]صفحه 

باشند ولی از ارتکاب بیشتر محرمات باک بیشتر مردم از بیشتر مکروهات متنزه می

 ندارند باید مسلمان از محارم خود به ورع و تقوی دوری کند.

 حلم

یست حلم به ضم حاء مهمله به معنی عقل است هیچ حلمی چون شکیبائی و خاموشی ن

اند ال یبلغ الحلم منظور کمال و به کسر حاء به معنی بردباری است در جوانان که گفته

عقل آنها برای تمیز است و حلم بردباری و صبوری است که شکیبائی بر گفتار ناهنجار 

این دو حال به مناقشه و  کند مردم اکثر درو کردار نابجای مردم بیشتر ناراحتی ایجاد می

کنند مرد مسلمان باید در این نزاع و زد و خورد و حتی چاقوکشی و قتل مبادرت می
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و در شنیدن یک گفتار نابجا یا یک کردار  -گونه موارد صبر و شکیبائی نشان دهد 

 ناپسند گوهر فضیلت حلم را از دست ندهد تا کامکار و رستگار گردد.

 ده خصلت

گردد و زبان مظهر و ابراز کننده ان ده خصلت است که به زبان آشکار میفرمود در انس

 آن خصال است.

آنچه در ضمیر دارد از علم و فکر و اندیشه و اراده و مشیت و قصد و غرض و غیره  - ۱

اگر زبان  -کند و این کار از جوارح و اعضاء دیگر ساخته نیست که با زبان اظهار می

ان مقاصد خویش نبود و محتویات خزینه دل و جواهر افکار ابکار نبود انسان قادر به بی

رساند و به زبان که ظهور و بروز نداشت زبان نتایج قوه عاقله را به عرصه ظهور می

وسیله نطق و بیان است ممیز انسان از سایر حیوانات است که با قوه ناطقه بیان مرکبات و 

 گردد.عناصر و موالید می

سازد و اگر زبان نبود این امتیاز برای که حق را از باطل جدا می حکمرانی است - ۲

 شد.انسان حاصل نمی

گوینده و واعظ است که با این خصلت پاسخ هر مسئلت و عنوان و سؤالی را ادا  - ۳

 نمایند.می

گردد که به وسیله آن به مقصد و منظور خود واسطه و شفیع درخواست کننده می - 4

 توان رسید.می

 وصاف و معرف اشیاء است که این هم از خصال خاص انسان است. - ۵

 زبان که داردمی باز بدی از و کندمی حکم نیکی به که است مقتدر فرمائی فرمان – ۶

 خاصیت این البته - است بدی از متنفر و خوبی طالب که است احساسات این ترجمان

 .است تربیت و طبیعت مکتب

 [۲4۱ صفحه]
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سلی است که هر اندوهی را از دل برگیرد و با پند و اندرز و مصاحبت ت و تعزیت - 7

 توان داد.دانشمندان ضمیر تغییر حال می

سازد که آنکه دائم الحضور و کثیر االلتفات است یعنی اسبابی حاضر و مهیا می - ۸

نماید برخالف سایر حیوانات که قادر ها را تشدید میکند و دوستیدشمنی را رفع می

 رفع خصومت و عناد نیستند. بر

 بسا کس که از یک حدیث درشت

 به هم زد جهانی و خلقی بکشت

 ی دل پسندیکی دیگر از گفته

 میان دو صد قوم شادی فکند

ها سازد و دلها را ملذوذ میبخش است که به گفتار خود گوشانگیز و فرحمسرت - ۹

 نماید.را محظوظ می

 بخشد.و عزت می -سازد ها را محو میبرد و سختییمعزیست که حزن و الم را م - ۱0

فرماید و هر چه عکس آن باشد حکم فرمود امیرالمؤمنین در این بیان محسنات زبان می

عرض را دارد فرمود ای مردمان هیچ چیز در خاموشی و سکوت از تنطق به حکمت 

 بهتر نیست.

عیان ثابته را ادراک و احساس یعنی زبان را خدا داده که آدمی با آن اسرار و ودایع ا

و به عکس هیچ چیز بدتر از نطق روی جهالت نیست  -نموده با دیگران در میان نهد 

 پس باید به وقت گفتن گفت و به موقع سکوت ساکت ماند.

تواند عنان زبان را تملک نماید و مالک و مختار زبان خود شود و فرمود هر کسی نمی

اید رستگار است و آنکه اختیار خود بر زبان داد باید اگر کسی توانست تملک زبان نم

 دهد بر باد.بداند که زبان سرخ سر سبز می

فرمود هر کس به صفت علم و گوهر دانش و معرفت ممتاز نگردد گمنام خواهد ماند 

رتبه شناسائی و لیاقت شهرت نخواهد یافت و هر کس به حلم و بردباری کار نکند 
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کند و زنگ کدورات خاطرش به صیقل تجارب زدوده بردباری و حلم پیدا نمی

هر کس به کمک تفکر و نصیحت ناصحان مشفق  -فهمد نخواهد شد و زشتی را نمی

گردد و لگدکوب وقعی ننهد و ترک عمل زشت نکند شخصیت او تیره و کدر می

 زجرت و محل بلیات و حوادث خواهد شد.

ت و نعمت به اهل سؤال و حاجت فرمود: هر کس با حال تجمل و تمکن بر مقام عز

بخشش ننماید روزگارش به آنجا کشاند که در پیشگاه دیگران بایستد و به ذلت و 

 مسکنت پرسش نماید و معذلک محروم و ممنوع گردد.

 [۲4۲]صفحه 

هر کس طلب عزت در راه غیر حق کند ذلیل و خوار شود هر کس به نیروی ستم و 

هر کس معاند حق  -تخوش ذلت و هوان فرماید دستیاری ظلم نماید گردش زمانش دس

شود وهن و سستی و خواری با وی مالزمت گیرد هر کس فقیه و عالم شود به کسب 

 فقه و علم برآید موقر و محترم گردد.

هر  -هر کس تکبر نماید و خود را بزرگ شمارد در چشم مردم حقیر و کوچک شود 

کنید چه انسان بنده احسان است و چون کس نیکو نباشد و نیکوئی نکند او را ستایش ن

 احسان بیند کرنش و تواضع کند.

فرمود ای مردم مرگ قبل از هر چیز است و بهتر است که قبل از آنکه مرگ بیاید او را 

پیش از آنکه تن به مرگ گرفتار شود در عبادت و اطاعت و صلح و  -استقبال کنید 

ی توأم است و محاسبه نفس باید در این سلم مبادرت نماید که انسان به عجز و بیچارگ

فرمود مردن و به گور رفتن از زندگی بهتر است  -جهان نمود تا در آن جهان آزاد بود 

 که دست نیاز پیش این و آن دراز کنید.

نگارنده گوید این صفت در میان ائمه به قوت شدت داشته چنانچه امام حسین )ع( »

السالم همین ذلت است و امام محمدباقر علیهفرمود مرگ به عزت بهتر از حیات در 

 «آمیز سودی ندارد.حقیقت را خبر داد که باید با عزت زندگی کرد حیات ذلت
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 فرمود ناز کشیدن و چشم به این و آن داشتن و

 مروت دنیابر در ارباب بی

 چند نشینی که خواجه کی به در آید

رخد و ایامی برخالف میل او دور چدنیا همه این طور بوده که صباحی بر کام آدمی می

 زند همیشه زندگی یکسان نیست.می

 چنین است رسم سرای درشت

 گهی پشت به زین و گهی زین به پشت

خردمند کسی است که در اقبال دنیا نیکوئی کند و در ادبار آن صبر و شکیبائی نماید و 

 سرکشی و طغیان نکند چه این دو حال برای امتحان آدمی است.

ترین اعضای آدمی دل اوست و در مخزن دل مواد حکمت و ای مردم شگفتفرمود 

دل عین  -اضداد آن موجود است عقل و جهل نفس قدسی و نفس اماره هر دو جا دارد 

محل امید و رجاء و  -حیات و آب زالل است و در عین حال ضاللت و غوایت است 

ردد و هیجان کبر و اگر طمع طلب کند ذلیل و خوار گ -یأس و نومیدی آنجاست 

 حرص او را به هالکت بکشاند

 [۲4۳]صفحه 

ها که او را بکشد و اگر غضب بر دلی مستولی گردد و و دریغ و افسوس بر محرومیت

گردد و اگر به شود بر وی سخت میغیظ و خشمی که از راه عجز بر آدمی مستولی می

 رضا و قضا تن در دهد خوشبخت و کامیاب خواهد شد.

داری را موقوف سازد و فراموش نماید اگرچه روزگار بر کام او ظ و خویشتناگر تحف

هم بگردد خوشی او خارج از انجام وظایف شرعی او خواهد بود و اگر بیم و شوقی در 

 خبر بماند.سپارد یکسره حذر نماید و از امور واجبه بی

ت و تکبر و این بشر است که اگر در مهد امن و عرصه امان زیست کند غرور و غفل

غوایت بر او غالب گردد و روش آدمیت و انسانیت را فراموش کنند و در غفلت در 
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صفت غافالن قرار گیرد ولی چون به مصیبتی گرفتار شد به جزع و فزع افتد و دامن 

و فریاد کشد که مفتضح شود اگر گرسنگی بر او چیره  -صبر و شکیبائی از دست دهد 

نتواند از جای برخیزد اگر در سیر شدن و انباشتن شکم گردد چنان قدم سست کند که 

افراط نماید از پری و امتالء معده و درد شکم به تنگ آید و به هر چه دست یابد ضرر 

 رساند و به هر چه افراط کند به فساد کشد.

فرماید حالت آدمی از این جمله بیرون نیست که قوای اضدادی است السالم میامام علیه

آور است در این نشئه های مثبت و منفی و افراط و تفریط هر دو زیانجنبه از دو طرف

های کوتاه و بلند و چه پرورد چه خیالچه شورها بر سر دارد و چه امیدها در مغز می

 آرزوهای دراز دارد تا به سر منزل مقصود برسد.

د بزرگوار ای مردم هر کس به قلیلی بسازد و به جود و بخشش و داد و دهشی عادت کن

گردد و مالش بسیار شود و ریاست یابد چون همه طالب دنیا و مال و مقام و منصب 

تر و مقتصدتر باشد بیشتر توفیق حاصل کند و در تنگدستی هم هستند هر کس قانع

 ناراحت نگردد.

هر کس حلم و بردباری داشته باشد بسیار با نبالت و شرف و فزونی گردد چه شخص 

ود حکیم نگردد و به صفت بردباری و توکل بر حضرت باری برخوردار حلیم تا دانا نش

گردد و چون بردبار شد بر حوادث جهان و نامالیمات زمان و جفاهای اخوان نمی

خواهد و با این صفت نماید و از خداوند تعالی فرج و تسهیل امور را میشکیبائی می

ت و گستاخی جاهالن و کند و از جسارای جزع و فزع نمینیکو در هیچ حادثه

القدر دهد و در نتیجه شرافتمند و جلیلمایگان دامن صبر و بردباری از دست نمیبی

 گردد.می

گردد و چه فرمود هر کس در ذات خدای تفکر نماید زندیق و ملحد و کافر می

 خداوند

 [۲44]صفحه 
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ق مجانست ندارد تعالی برتر و باالتر از هر خیال و قیاس و وهم و گمان است و با مخلو

و خرد از  -و مشابه و نظیر و ضد و ندی برای او نیست و از ادراک عقل خارج است 

 ادراک کنه ذاتش عاجز است.

 خرد برد پی به کنه ذاتش

 اگر رسد خس به قعر دریا

اند و در کشد و لذا مردم را از فکر در ذات حق منع کردهو تفکر در ذات به زندقه می

 اند.و آثار آیاتش تأکید و ترغیب نموده صفات جالل و جمالش

ارزش گردد و هر کس بسیار بخندد از فرمود هر کس بسیار مزاح کند خفیف و بی

ترین هر کس ادب ندارد حسبش تباه گردد و برترین و فاضل -هیبت و بزرگی بیفتد 

ا کارها نگاهداری و پاسبانی و حراست عرض و ناموس است که باید مال را ذلیل کرد ت

هر کس با  -عزیز شد باید پول و مال دنیا در راه حفظ ناموس و شرافت فدا گردد 

در حالی که عاقل باید ناچار جاهل را هدایت و ارشاد  -جاهل بنشیند عقلش زایل شود 

نماید و به صحبت او مایل گردد و جاهل در مجالست عاقل عاقل گردد چه هر کس با 

 ای نبرد.جا وقتش صرف شود و نتیجهل و قال بینادان بنشیند نادان گردد و به قی

رهد و هیچ فقیری به سبب ی مال از چنگ مرگ نمیفرمود هیچ توانگری به وسیله

فروختند هر کریمی چیزی از حادثه موت رهائی نیابد اگر مرگ متاعی بود که میبی

پایانی  فرمود طمع مردم لئیم را -شد خرید و هر لئیمی حریص خریدار میآن را می

و نه خواننده و نه بخشنده به مقصود  -نیست و جود مردم جواد را نهایتی نیست 

کند و رسند و نه امکان اجرای مقصود است از این جهت کریم تمنای مرگ مینمی

 رباید.زند و بیش از احتیاج خود میلئیم حرص می

زیرا حیوان با چنین اشخاصی چون حیوانات وحشی و سبع و درنده بلکه بدتر هستند 

رود و یا چند گوسفند در بته سبزی شرکت گذرد و مییک طعمه که سیر شد می

خواهد ای یافت نمیزنند اما آدم حریص و لئیم اگر طعمهکنند و هر کدام پوزی میمی
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خواهد همه چیز را خود داشته باشد و به همین جهت دیگران خبردار شوند و بلکه می

شود و به ها کاهش نمیاضل السبیل چه از مقدار خواهش آنفرماید بل هم قرآن می

توانند سوزند و آنها از این جهت که نمیدوزند و بر خود میاموال دیگران چشم می

 شوند خریداری کنند.همه دنیا را در اختیار بگیرند مرگ را حاضر می

 [۲4۵]صفحه 

دارد یچ کس روا نمیتر است و هیچ چیز را به هفرمود حریص به لئامت حرصش سخت

 شمارد.تا آنجا که مرگ را اسباب آسایش خود می

 خوردلئیم مجلس ما خود همیشه دل می

 الخصوص که حرصی به لؤم او بستندعلی

خرد که حتی دیگران هم نداشته باشند و و معنی دیگرش این است که لئیم مرگ را می

 رخوردار شود.خرد تا از نکبت این جهان به نعیم آن جهان بکریم می

فرمود ای مردمان قلوب را افاضات انوار حکمت الهی و رشحات قطرات معارف 

سازد و نفوس افاضات اشراقی الهی است که دل را زنده می -بخشد نامتناهی حیات می

کند و به پند کند و به عبادت و ریاضت دعوت میاماره را از افراط و تفریط تعدیل می

 نماید.و ارشاد می و اندرز و نصیحت هدایت

دارد و از اطاعت حق صراط مستقیم کمال عبادت است که نفس را از هوی باز می

چه حکم عقل  -کند دارد و در مرز شرع حفظ میپیروی شهوات و غضب مصون می

نماید برخالف حکم نفس است و نفس داللت به لذات دنیویه و شهوات غیر شرعیه می

مت و متابعت حق که موجب سعادت است رهبری در صورتی که عقل به جاده سال

 کند.می

فرمود تجارب روزگار علمی برای بیرون شدن از جاده غفلت و جهالت درسی است و 

کند و پشیمان برای ادب نفس که بسیار مؤثر است و از ارتکاب معاصی خودداری می

 گردد.نمی

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

قیمت را از دست داده  تأمل سخن براند و بیهوده گفتگو کند قدر وفرمود هر کس بی

 است.

هر کس زیان  -فرمود هر کس دیو شهوت را در بند زند قدر و قیمت او معلوم گردد 

 خود را نگه دارد در پناه امان قوم خویشتن برخوردار گردد و به حاجت کامکار است.

در گردش احوال انسان و گذشت روزگار اوضاع و احوال روشن گردد کسانی که در 

گیرند و هر کس اند از این گذشت روزگار بهره نمیو تیه گمراهی افتادهوادی ضاللت 

این اوضاع و احوال  -از مرور زمان عبرت نگیرد از درس معلم عبرت نخواهد گرفت 

برای ایجاد افعال و اعمال حسنه و اخالق پسندیده است تا نعیم ابدی و سرمدی نصیب 

 مردان سالک راه حق شود.

 اند:ترک آرزوست که گفتهترین توانگری شریف

 [۲4۶]صفحه 

 ز من گو حریص جهان گرد را

 قناعت توانگر کند مرد را

کسی که به آرزوی دراز و آمال دیرباز همراز شود اگرچه به خواسته خود نرسد نیازمند 

و محتاج باشد پس توانگری در ترک آرزوهای دور و دراز است و صبر و بردباری در 

 ست.های اجتماعی امحرومیت

 توانگران را وقف است و نذر و مهمانی

 زکوة فطره و اعتاق و هدی و قربانی

 تو کی به دولت ایشان رسی که نتوانی

 جز این دو رکعت و آن هم به صد پریشانی

فرمود هر کس صله رحم نماید اگر اندک بضاعتی هم داشته باشد کثیرالثروه بنماید و 

 ای او ذاکر و واعظی است.برای او پناهگاهی است و پند و موعظت بر

و در بیان حال دیگران یا نشر  -هر کس به مقصود خویش برسد باید شکرگزاری نماید 
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گویند و عرصه گفتارشان تنگ و پهنه آن قبح و احسان اکثر به انصاف سخن نمی

هر کس به آمال خویش  -گردند باشد تا کسانش از آنها خسته و ملول میفضا میکم

تطاول برآورد و بسیار اندک افتد که آرزوها به صداقت منطبق بر عمل نائل شود دست 

 خود شود.

چه کسان بسیاری که در  -فرمود تواضع و فروتنی جامه مهابت است که بر تن پوشند 

 نمایند.آخر عمر حریص شوند و ولع پیدا کند و به معاصی مبادرت می

و آسان گردد و هر کس در هر کس را شرم و حیا جامه فضیلت گردد کارهای مشکل ا

روی کنند سختی او آسان شود و دشوار او سبک و راه نصفت و عدل و اقتصاد میانه

 شود.هموار گردد و چنین کسی در کار خود همیشه ذاکر و مستعد است و غافل نمی

رسد مگر به زوال نعمت دیگر تواضع و فروتنی جامه مهابت است و هیچ نعمتی نمی

 ش لنگ است و یک سرش کوتاه است که مولوی گفته:همیشه زندگی یکسر

 آن یکی خر داشت پاالنش نبود

 یافت پاالن گرگ خر را در ربود

فرمود برای هر جانداری قوت و روزی مقرر است و برای هر کس به اندازه حفظ 

 دهند.روزش روزی مهیا و مقرر است و با حرص سودی ندارد بیش از آنچه باید نمی

 دهندهمان می هر چه نصیب است

 دهندگر نستانی به ستم می

و رزق هر کس هر کجا باشد به قدرت الهی به او خواهد رسید و از مقدار آن کسر و 

 اضافه نخواهد شد که:

 بر سر هر لقمه بنوشته عیان

 از فالن بن فالن بن فالن

 [۲47]صفحه 

 و با ایمان بدین حقیقت حرص و ولع مفهومی ندارد.

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

ر کس بر روی زمین گام سپارد ناچار روزی در شکم زمین جا دارد ای معاشر الناس ه

چه روز و شب در ویرانی بنیاد زندگانی و طی طومار اعمار با همدیگر به مسارعت و 

 خیزند تا کدام یک پیشی گیرند.منازعت بر می

ترین لئامت و نکوهش است چه هر کس شکر نعمت گوید ای مردم کفران نعمت پست

 و گرنه نعمتش نقمت گردد. -ون شود بر نعمتش افز

مردم کریم با  -توان کرد فرمود از مصاحبت جهال جز جهل و ضاللت اکتساب نمی

 شوند.و سخن به نرمی گویند و از هم متنفر و متوحش نمی -خود عمیم هستند 

خواهند مردمان از ایشان دوری گیرند و ابواب مسئلت نگشایند مردم غیر کریم می

 خو هستند ولی مرد کریم نرم و مالیم و بشاش و حساس است.زشتگو و درشت

فرمود از عبادات به فصاحت و بالغت سخن گفتن است و قرائت به صحت نمودنست 

سالم را روشن و بلند گویند و از خدعه و فریب پرهیز نمایند از اخالق لئیمان دوری 

هر  -گردد ان خود باز میرسد و هر غائبی به مکهر طالبی به مطلوب خود می -گیرند 

اعمال و افعال از دست رفته فرصت  -عمر گذشته  -گردد چیز از تو فوت شود باز نمی

غنیمت شمرده همه از دست رفته است میل و رغبت به گذشته و تأسف از آن سودی 

 آور است.غفلت زیان -ندارد 

ا کنید و آن وقت در فرمود از نزدیک کار رفقا را درست انجام دهید و حق رفاقت را اد

سفر آهنگ رحیل نمائید همسایه را بشناسید و پس از آن خانه خریداری کنید که الجار 

 ثم الدار.

 -روی را حفظ کنید حد وسط و میانه -هر شتابزدگی به سر زمین خوردن دارد 

ماند هر کس به تو روزگار بر یک نسق نمی -های برادران دینی را معاف دارید لغزش

رساند غضب بر او مکن و تالفی منما خشم را روی خشم میفزا و اندوه را به کینه  زیانی

 و نفس خود را به این صفات عذاب نکن. -تشدید مکن 

 هر کس سخن به فصاحت گوید او را مفاخره و مباهات تواند.
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فرمود از تباهی روزگار آدمی تباهی توشه اوست یعنی در تهیه توشه و زاد خود دقت 

 در قیامت مفتخر و موفق گردید. کنید که

 دستیدستی در قیامت نیست هیهات هیهات از تهیهیچ مصیبتی بدتر از مصیبت تهی

 [۲4۸]صفحه 

آنها که روزگار را برای خود خواسته و به معاصی پرداخته در قیامت  -صحرای محشر 

یا و هیچ نعیمی جز بهشت که عظیم است حقیر نیست یعنی نعم دن -آمیز است خسران

خود دنیا همه قلیل و ناچیز است و هر نعمتی که در طلب مناهی و مالعی دست آرند 

سخت حقیر و ناچیز است و هر بالئی را که در راه خداوند و عبادت و اطاعت صرف 

 شود قابل تحمل است و در عوض آن از آتش جهنم رستگار و مصون ماند.

ر کس کاری شایسته است ولی تصفیه فرمود تصفیه کردار از عمل دشوارتر است و از ه

تر است و خلوص نیت از فساد دشوارتر است اینجاست که باید با نفس اماره آن سخت

 مبارزه کرد اگر کسی به جهت تقوی نیرومند شد بر همه کس سلطه و استیال یابد.

فرمود ای مردم خداوند عزوجل با پیغمبر خود محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم به 

ه میعاد نهاد و آن میعاد به حق و راستی است خداوند در وعده خود تخلف وسیل

ترین مقام تقرب به مقام قدس و آن وسیله درجات عالیه بهشت است و رفیع -کند نمی

آنگاه تعریف و توصیف بهشت را نمود و این وسیله را برای نیل بدان  -الهی است 

 سخت ستوده است.

بر آن وسیله که از نور بوده نشست و جامه نازک و نرم به فرمود رسول خدا بر باالی من

تن داشت و آن از رحمت حق بود و به نور دو جهان پرتوافکن گردید و تاج رسالتش 

کند سپس توصیف افزای صحرای محشر است و باالترین درجات را احراز میروح

بن ابیطالب ای اهل موقف وصی من علی  -فرماید قیامت و مقام نبوت را نموده می

است آن را دوست بدارید و به پیغمبر ایمان آورید که هر کس به این حال کفران ورزد 

 کند.آتش دوزخ میعادگاه اوست و از اطراف بر او حمله می
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فرمود خوشا به حال آن کس که وصی مرا دوست دارد و به پیغمبر عربی ایمان آورد 

و نعیم جنت که در جبین نبوت و گردد مگر به راحت و رحمت هیچ کس رستگار نمی

فرماید طوبی درختی است در بهشت که اصلش در کاخ پیغمبر امامت است می

 آخرالزمان و نهالش در سرای ائمه اطهار است و هر شاخی از آن به سرای مؤمنی است.

و آنها که به والیت پروردگار کامکار هستند و شرف و مکان دارند به شاخه والیت 

السالم دست توسل بزنند و هر پیغمبری امت خود را لی بن ابیطالب علیهوصی پیغمبر ع

النبیین هم اوصیاء خود را از امیرالمؤمنین تا قائم آل به وحی خود رهبری کرده و خاتم

ایم معرفی و به نام و محمد و مهدی امت به شرحی که در کتاب منتقم حقیقی نوشته

 نشانی مفصل رهبری فرموده است.

 [۲4۹]صفحه 

فرمود رشته نبوت قطع گردید و تومار والیت و خالفت گسترده شده و لذا در قرآن 

االمر که امام است موظف فرموده است اطاعت مردم را به اطاعت خدا و رسول و اولی

او را موجب رستگاری و تمرد آن را سبب هالکت شناخته و روی سخن را به محمد 

فرماید ای محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم بگو به صلی اهلل علیه و آله و سلم برده می

مردم اگر خدا را دوست دارید اطاعت کنید و آنها را تحریص و ترغیب به متابعت 

و هر  -نمائید تا خداوند شما را بیامرزد و بهشت را پاداش عمل نیکوی شما قرار دهد 

 کس تخلف ورزد جایش آتش دوزخ است.

و سلم فرمود ای مردمان علی نسبت به من چون هارون است  پیغمبر صلی اهلل علیه و آله

نسبت به موسی یعنی همان طور که هارون وزیر و خلیفه و وصی و جانشین و امیر امت 

موسی پس از موسی بود علی نیز بعد از من همان مقام را دارد و علی با من در همه چیز 

 نبیاء هستم.االمساوی است جز نبوت که او نبوت نداشت فقط من خاتم

النبیین والیت کلیه الهیه والیت سایر انبیاء والیت جزئیه است و والیت پیغمبر خاتم

و در  -است مردم به این بیان حقیقت را فهمیدند و معنی والیت و خالفت را دریافتند 
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غدیر خم بود که دست مرا گرفت فرمود هر که را من موال و دوست هستم علی موال و 

هر که او را یاری کند مرا یاری کرده است و با نصب من به خالفت  و -دوست اوست 

رضای خدا و رسول در والی امیرالمؤمنین است که مناقب او حد  -دین به کمال رسید 

 توان شماره کرد.و حصر ندارد و نمی

فرمود منم آن ذکری که در قرآن به اهل ذکر یاد شده و ما هستیم که مردم را به خدا و 

به ظهور ما مردم عزیز و از تمرد امر ما  -کنیم یلت و رستگاری رهبری میکمال فض

گردد عبادت و اطاعت بدون گردند هر کس لباس ایمان بپوشد رستگار میذلیل می

 محبت و والیت اهل بیت قبول نیست.

فرمود مردم با همه این مطالب پس از آنکه چشم پیغمبر بر هم رفت از دین و ایمان 

 از احکام خدا روی گردانیدند و به شهادت زور متوسل شدند.برگشتند و 

قحافه لباس خالفت پوشید و در این خطبه اشاره به خطبه شقشقیه فرمود که ابن ابی

گفت پیغمبر کسی را به خالفت انتخاب نکرد و آن اول دروغی بود که بر پیغمبر خدا 

استند کردند و برای آنکه چند صلی اهلل علیه و آله و سلم بستند و پس از مدتی آنچه خو

روزی از دنیا کام بردارند حقایقی را زیر پا گذاشته و کامیاب شدند و به خوردن و 

 نوشیدن و پوشیدن و جوشیدن و کوشیدن و

 [۲۵0]صفحه 

کام دل گرفتن رسیدند و بر این سیره بروند تا بال نازل گردد و مدتی که مهلت دارند 

 نمایند.حکومت می

باشم اسرائیل و چون کشتی نوح در قوم نوح میر میان شما مانند حطه بنیفرمود من د

منم نبأ عظیم و حجت  -هر کس به من تمسک جوید از دریای ضاللت رستگار گردد 

خدا بر خلق و صراط مستقیم و نور ایمان و فروغ دین که مردم را به شاهراه هدایت و 

 رسانیم.ارشاد می

سازیم و می میرانیم و بازگشت خلق به سوی ماست و روز فرمود ما هستیم که زنده می
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قیامت صاحب حشر و نشر و تقسیم به بهشت و جهنم با ماست یعنی ما به اذن الهی 

باشیم. فرمود من اگر تقوی مانع نبود واسطه اداره امور کشور عالم کون و فساد می

 داهیه بشر بودم.

طبه از فضایل و مناقب جدش امیرالمؤمنین السالم در پایان خحضرت امام محمدباقر علیه

 ای نقل کرده مردم را به مکارم اخالقی او جلب فرمود.السالم شمهعلیه

شیخ کلینی خطبه دیگری هم از آن حضرت نقل کرده که راوی آن امام محمدباقر 

السالم است به این مطلع که الحمدهلل الخافض الرافع الضار النافع الجواد و الواسع علیه

الجلیل ثنائه الخ در این خطبه نیز بسیاری از مکارم اخالقی و فضایل نفسانی را یادآوری 

فرموده است که در روضه کافی درج شده است توجه مردم را به قرآن و فضیلت و فقه 

و احکام اسالم جلب فرموده است و در ضمن این بیانات باز از والیت مطلقه الهیه نقل 

السالم ت را کرده است که جز به والیت علی امیرالمؤمنین علیهفرموده و اثبات آن حقیق

 عبادات قبول و مقبول نیست.

 تعلیمات امام محمدباقر علیه السالم درباره مال دنیا و سعی در تهیه ثروت

قال )ع( من طلب الدنیا استعفافا عن الناس وسیعا علی اهله و تعطفا علی جاره لقی اهلل عز 

 [.۵۲قمر لیلة البدر ]و جل و وجهه مثل ال

چون اسالم دین عقل و منطق و کار و کوشش است و در عین حال که برای تتمیم 

مکارم اخالق نازل شده عمران و آبادی دنیا و حفظ شئون اجتماع نیز از اهم مسائل 

زندگی قرار گرفته دین مبین اسالم دنیا را برای تکامل جسم و جان به اعتدال و با 

السالم و طلب مال را تجویز فرموده است و لذا امام محمدباقر علیه رعایت شرع تأیید

فرماید هر کس دنیا را به سبب عفت نفس خویشتن و حفظ آبروی اجتماعی در نظر می

خلق طلب کند که گرهی از کار مردم بگشاید و سعی در کار دنیا و کوشش در حفظ 

 شئون زندگانی مادی نماید برای آنکه اهل و عیال و
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 [۲۵۱فحه ]ص

اوالدش و کسانی که در نفقه او هستند حتی حیوانات اهلی و غیره یا برای حفظ حیثیت 

خود در قبال همسایگانش کوشا باشد که نیازی از جهت مال دنیا نداشته باشد و از راه 

کسب حالل و تجارت و هنر و صنعت مال به دست آورد چنین کسی خدا را مالقات 

 رتش چون ماه شب چهارده پرتوافکن است.خواهد کرد در حالی که صو

مراد این است که شرمنده و منفعل نیست در کار باطل و مذموم و مقبوح دست نزده 

کند کوشش بلکه برای حفظ جسم و جان گروهی که مجموعا آبروی او را حفظ می

کرد و آن هم رضای خدا در آن است و روزی که همه شرمنده زشت کاری دنیای 

 و سر به زیر و منفعل نخواهد بود.مادی هستند ا

اند الکاد لعیاله کمن جاهد فی سبیل اهلل کسی چنانچه از همین خاندان است که فرموده

که در راه اداره امور معیشت خاندانش و نفقه خوارش عرق بریزد مانند جهاد در راه 

ایم دادهباشد و اخبار در این باره فراوان است که در مکتب اسالم مفصل شرح خدا می

دنیا در اسالم از جهت دین و فضیلت ارزش دارد و با اهمیت است و از لحاظ دنیاداری 

صرف توجه به شهوات و غضب منفور و مذموم و زشت و قبیح است و موجب 

گردد آن منع و تقبیح برای حفظ کمال است و این بازداشتن انسان از کمال فضیلت می

اه معارف و فرهنگ و علم و فضیلت هم برای تشویق و ترغیب هم به صرف مال در ر

 تکامل و تشویق و نیل به مقام فضیلت است.

 امر به معروف و نهی از منکر

قال )ع( ان االمر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل االنبیاء و منهاج الصالحین فریضة 

مر عظیمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظالم و تع

 االرض و یتصف من االعداء و یستقیم االمر

اساس و رکن زندگانی انسانیت بر پایه دو اصل است که امر به معروف و نهی از منکر 
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است که در کتاب مکتب اسالم اول را در باب فضایل و دومی را در فصل رذایل نقل 

 قرآن بشر را به این حقیقت اعالم و موظف فرموده است. -ایم کرده

فرماید خداوند است که امر به معروف و نهی از منکر السالم میمحمدباقر علیه امام

اند این راه صلحا و فرمود و این راهی است که انبیاء عظام و رسل گرامی پیموده

بزرگان و وظیفه بزرگ انسان در سرلوحه وظایف است در این راه مذاهب و مسالک 

دهد و جهل و رذیلت و فضیلت دست میگردد در راه امر به معروف علم معلوم می

 گردد در این وظیفه مظالم مرتفعمحو می

 [۲۵۲]صفحه 

گیرد و دوست به راه گردد دشمن راه انصاف پیش میشود و زمین آبادان میمی

رود امر به معروف آئینه تکامل مسلمان است نهی از مستقیم کمال مطلوب پیش می

ت باید مسلمان برای تکامل خویشتن به این دو منکر مرآت عیب نما برای رفع نقص اس

 حقیقت پی برده و طلیعه وجهه همت خود قرار دهد.

 قال )ع( من باب کاال من طلب الحالل بات مغفورا له

فرمود کس که خوابش برد در راه زحمت و رنج در طلب حالل خوابیده است آمرزیده 

آوردن آن خستگی انگیز است و رنج در راه به دست یعنی طلب حالل زحمت

 آمرزد.فرسائی دارد هر کس در این راه خسته شود و بیتوته کند خداوند او را میطاقت

 قال )ع( عن جده رسول اهلل )ص( قال العبادة سبعون جزءا افضلها طلب الحالل

فرمود رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فرموده است عبادت هفتاد جزء است که 

ردن مال حالل است و این مال حالل تأثیری به سزا در زندگی افضل آن به دست آو

انسان دارد برای تقویت جسم و رقاء روح بسیار مؤثر است همان طور که مال حرام 

تأثیری در کشتن احساسات و ادراکات و خفه کردن روح و میراندن شعور دارد مال 

 -سازد یر میشجاع و دل -بخشد آورد قوت مینشاط می -سازد حالل زنده می

تعدی به  -گرداند و بازخواست ندارد در حساب زودگذر است مشعوف و مسرور می
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روی شود نخواهد شد اجحاف و زیادهحقوق دیگران که در حرام ناگزیر تعدی می

کند و هکذا دادخواهی نمی -شود بازخواست نمی -کند مسئول و طلبکار ندارد نمی

راه کسب حالل به رضا و رغبت و میل و صفا و وفا و سایر شئون زندگی انسان همه در 

 دهد.ایجاد فضیلت به سهولت دست می

 درباره ظلم

قال الباقر )ع( لما حضرت ابی الوفات ضمنی الی صدره ثم قال یا بنی اوصیک بما 

اوصانی به ابی حین حضرته الوفاة بما ذکر ان اباه اوصاه قال یا بنی ایاک و ظلم من ال 

 اصرا اال اهللیجد علیک ن

السالم فرمود پدرم در حال مرض موت دست مرا به سینه حضرت امام محمدباقر علیه

کنم که پدرم به من وصیت کرده در خود گذاشت و فرمود ای فرزندم تو را وصیتی می

حین وفاتش و او هم به وصیت پدرش توصیه شده که فرمود فرزند عزیزم بر تو باد که 

جز خدا ناصری ندارد نکنی مبادا ستم بر ضعیفی شود که ظلم و ستم به کسی که 

کمک و معاونی ندارد و آن مظلوم را خداوند یار او است با خداوند ستیزگی شایسته 

 نیست.

 [۲۵۳]صفحه 

قال )ع( الظلم ثالثة ظلم یغفره اهلل و ظلم ال یدعه اهلل فاما الظلم الذی ال یغفره فالشرک و 

الرجل نفسه فیما بینه و بین اهلل و اما الظلم الذی ال یدعه اهلل اما الظلم الذی یغفره فظلم 

 فالمدایته بین العباد

آمرزد و ظلمی که قابل آمرزش فرمود ظلم سه قسمت است ظلمی که خداوند آن را می

نیست و ظلمی که ال یدعه اهلل است اما ظلمی که قابل آمرزش نیست شرک است و 

به نفس است و ظلمی که برای محاکمه دعوت ظلمی که قابلیت آمرزش دارد ظلم 

شود و کیفر و پاداش دارد آن ظلم بین افراد است که خداوند از ظلم به حق می
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گذرد مگر خود مردم از هم راضی شوند و در این باره هم مطالب گفتنی بسیار نمی

ایم در حال ظلم ستم زشت است و کیفر و عذابی است که در جای خود بحث کرده

ها شرک به خداوند است که سبب محرومیت از کمال ترین ظلمک دارد و بزرگدردنا

 گردد.نفس می

 غضب

آدم و ان احدکم اذا غضب قال الباقر ان هذا الغضب جمرة من الشیطان توقد فی قلب ابن

احمرت عیناه و انتفخت اوداجه و دخل الشیطان فیه فاذا خاف احدکم ذلک من نفسه 

 فلیلزم االرض فان رجز الشیطان لیذهب عنه عند ذلک

است امام پنجم  ها غضب است که جامع همه رذایل و کلید همه جنایاتبدترین صفت

کند در فرماید این غضب یک سنگی از شیطان است که در اصطالح ایجاد آتش میمی

سوزاند فرمود یکی از شما اگر آدم و آتش افروزی او خانمانش را میقلب بنی

ها اش این است که چشمغضبناک شدید بکوشید جلو غضب را بگیرید و غضب نشانه

را برآورده و سیاه نموده خون در آن به جوش  های گردنآلود نموده رگرا خون

ترسید که کند هر کدام از نفس خود میآید و شیطان در دل او آتش افروزی میمی

شیطان « آب سرد بخورید»مبادا مرتکب جنایتی شوید حرکت کنید برخیزید راه بروید 

 کند تا مرتکب هر جنایتی شوید.شما را به رجزخوانی خود دعوت به غضب می

گردند غضب در انسان مانند شرب خمر است که با آن مرتکب هر جنحه و جنایتی می

کنند از راه باید غضب را فرو نشاند از پیغمبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم سؤال می

السالم از امر خیری سؤال کردند رستگاری فرمود غضب نکنید و از امیرالمؤمنین علیه

و نشانید بدترین صفات آدمی غضب است که آدمی را فرمود غضب نکنید غضب را فر

پوشاند دارد غضب مانند خمر عقل را میکند و به هر خیانت و جنایتی وا میبیچاره می

 گردد و آدمی را به هرو مانع حکومت عقل می
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 [۲۵4]صفحه 

ترین اثر نماید کوچککند و تشجیع بر هر قتل و کشتاری میشری داللت و رهبری می

شنام و شماتت و نزاع و زد و خورد است تا به فعل برسد خداوند ما را از این غضب د

 شرور نفس حفظ فرماید.

قال ان الرجل یغضب فما یرضی ابدا حتی یدخل النار فایما رجل غضب علی قوم و هو 

قائم فلیجلس من فوره ذلک فانه یذهب عنه رجز الشیطان و ایما رجل غضب علی رحم 

 الرحم اذا مست سکنتفلیدن فیلمسه فان 

فرمود مردی چون غضب کرد نه خودش راضی است و نه طرفش و نه همنشینانش تا به 

آتش که خود افروخته است بسوزند هر کدام که بر قومش و خاندانش غضب کند و 

 اگر ایستاده است بنشیند اگر نشسته است برخیزد.

کند و ازد و محو میسکه حرکت در حال غضب این رجز شیطان را عقیم و خنثی می

هر کس بر خویشان نزدیک خود غضب کرد و نزدیک به او شد او خود را به سکوت 

 اندازد تا غضب او بشکند و فرو نشاند.

کند ولی در حال غضب نباید مرد غضبناک را غضب حالت مذلت انسان را بیچاره می

ضب او را فرو بنشانید تحریک کرد بلکه باید او را ساکت نمود و به قیام و قعود نائره غ

المقدور از راه و آب سرد بسیار مؤثر است که آتش غضب را خاموش کند و باید حتی

و درباره غضب در جلد پنجم مکتب اسالم  -اطاعت امر سعی کند غضبناک شوند 

 مفصل آیات و احادیث آن نقل شده است.

ائز به سوی انسان معجونی از مرکبات عنصری است که در صورت تعدیل قوا و غر

شاهد مقصود پیش برود و چنانچه تعدیل از دست رفت و افراط و تفریط رخ داد 

کند و از اوج کمال مخصوصا پیروی از غضب و شهوات شد روزگار آدمی را سیاه می

کشاند با این کنند میو فضیلت به حضیض مذلت و ضاللتی که حیوانات در آن سیر می

نسانیت را ندارد و انسان با آنکه استطاعت کمال را تفاوت که حیوان استطاعت کمال ا
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پذیر نیست و ائمه ما همه فعالیت خود افتد و تأسف آن جبراندارد در ورطه هالکت می

 را در راه حفظ این سعادت صرف کردند.

 اصالح اخالق دوستان

یعیب قال )ع( کفی بالمرء عیبا ان یتعرف من عیوب الناس ما یعمی علیه من امر نفسه او 

 علی الناس امرا هو فیه ال یستطیع عنه الی غیره و یؤذی جلیسه بما ال یعینه.

 وجهه همت پیشوایان دین این است که انسان را به الهیات آشنا سازند و معارف آسمانی

 [۲۵۵]صفحه 

السالم فرمود کافی است برای حفظ شخصیت را به مردم بیاموزد امام محمدباقر علیه

د را در عیوب مردم بیند و هر کجا عیبی دید و نپسندید و مالحظه انسان که عیب خو

گیرند خودش مورد توجه قرار کرد که مردم از آن عیب چشم به هم گذاشته نادیده می

دهد و در دفع آن بکوشد و اگر استطاعت نداشت که عیب را از خود دفع کند دیگری 

نشینان آنها در رنج باشند و را کمک برای رفع نقص بگیرد و نگذارد با این عیب هم

گردد و انسان عاقل خردمند بتوانند اظهار کنند و بسا که این عیوب موجب غیبت می

بنابراین یک عیب کافی  -نباید عیب را در خود باقی بگذارد تا اسباب غیبت خلق شود 

یا  -است که انسان را به عیوب مردم نابینا سازد و نفس خود را در عیب باقی گذارد 

عیبی در مردم بیند که قدرت تحول و تبدیل آن را به یک فضیلتی نداشته باشد یا 

فرمود مؤمن آئینه مؤمن  -همنشیان را اذیت کند به کسی که به او کمک نتواند کرد 

است که باید عیب خود را به دیدار دیگران از بین برد و عیوب دیگران را هم به تذکر 

 مدینه فاضله دین با هم سیر کنند.و خوش زبانی محو کند تا همه در 

 صله رحم
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 قال )ع( الرحم متعلقة یوم القیمه بالعرش تقول اللهم صل من وصلنی و اقطع من قطعنی.

السالم یکی از موارد سفارش حق در اجتماع رحم است که امام محمدباقر علیه

د روز نمایفرماید رحم یعنی علل پیوستگی خویشاوندی که ایجاد حق رحیمیت میمی

فرمود پروردگارا درود بر کسی قیامت به عرش ربوبی ارتباط و پیوستگی دارد و لذا می

کند آنکه من قطع کرده ام و قطع میکند بر آن کسی که صله کردهکه صله رحم می

است یعنی ارتباط رحم ما به عرش حق پیوسته است و درود خداوند بر کسانی که ما را 

و این  -کنند طع کند کسانی که قطع رحم ما کرده و میکنند و خدا قصله رحم می

صله رحم از فضائل نفسانی بشری است که به مسلمین سخت تأکید شده و در آیات 

قرآن از موارد سفارش الهی است انسان موظف به صله رحم است و در اخبار و 

احادیث دیگر دارد که صله رحم موجب طول عمر و قطع آن سبب کوتاهی عمر 

پیوندد و بنابراین بقاء و ادامه حیات در صله رحم است که به عرش حق می -گردد می

کند چه نیکوتر این که قطع صله رحم رشته اتصال و ارتباط به عرش الهی را قطع می

مند خداوند تعالی را در این صفت فاضله راضی و خشنود ساخته و از تقرب آن بهره

کوشد به دربار ل روشن کرد که هر آدمی میتوان بدین مثگردد و این صفت را می

ی دست ما شد چه سعادتی بهتر از این است و سلطنتی خود را نزدیک کند اگر وسیله

کدام درباری نیرومندتر از حکومت حقه الهیه است که این رشته اتصال را به دست 

 داده تا تقرب الهی دست دهد.

 [۲۵۶]صفحه 

 سالم در ادب و آدابکلمات قصار امام محمدباقر علیه ال

در هر قوم و ملتی ادب و آدابی هست که بهترین آن ادب دینی است تا مردم به فضیلت 

السالم درباره ادب و آداب و کمال اخالق رستگار گردند.. حضرت امام محمدباقر علیه

 فرماید:دین می
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ذلک قل ء شئی من الکبر االنقص من عقله قبل ما دخل من قال )ع( ما دخل قلب امری

 [.۵۳او کثر الصواعق تصیب المؤمن و غیر المؤمن و ال تصیب الذاکر ]

گردد خواه تکبر و یعنی هیچ صفتی در دل بدتر از کبر نیست که سبب نقص عقل می

کند ولی به نخوت به حداقل یا اکثر باشد و این صاعقه به مؤمن و غیرمؤمن اصابت می

کند زیرا آنها و مذکر باشند اصابت نمیمردم مراقب در حال سیر و سلوک که ذاکر 

کوشند عملی تکبرآمیز از آنها سر نزند مؤمن باید مراقب خود باشد و متذکر نفس می

 گردد تا به کمال خود برسد.

قال علی الفقر فی دار  -قال )ع( فی قوله عز و جل اولئک یجزون الغرفه بما صبروا 

 الدنیا.

و مغفرت است که امام در تفسیر آن هر کس صبر پیش گیرد جزای آن غفران 

دستی و تنگدستی باشد هر کس بر تهیفرماید منظور صبر در فقر دار دنیا میمی

 آمرزد.شکیبائی نماید خداوند او را به پاداش آن می

و فی قوله عز و جل و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا قال )ع( بما صبروا علی الفقر. و 

پاداش صبر بر فقر  -فرماید جزای صبر ه نیز امام پنجم میمصائب الدنیا و در این آی

است در مصائب دنیا پروردگارا این قول اولیاء تو در معارف الهی است و این بنده و 

 ان اهلل ال یخلف المیعاد. -این گفتار و آن تو و غفران و این بنده و انتظار پاداش 

ل سالمشان هم قبیح است چنانچه قال )ع( سالح اللئام قبیح الکالم مردم پست و جاه

 گویند.دهند و سخنان زشت میگردد به جای سالم به هم فحش و دشنام میمشاهده می

هر چیزی آفت دارد آفت علم نسیان و  -ء افة و آفة العلم النسیان قال )ع( لکل شی

 آمیز است.فراموشی است الحق که حافظه روسفید کن است و نسیان انفعال

 مندم ینتفع بعلمه افضل من الف عابد دانشمندی که از علم خود بهرهقال )ع( عال

 [۲۵7]صفحه 

آورد و خانه دل را گردد بهتر از هزار عابدی که عبادت کند زیرا علم رشد عقلی می
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 رسد.سازد و انتفاعش به دیگران میروشن می

 قال )ع( و اهلل لموت عالم احب الی ابلیس من موت سبعین عابدا.

به خدا که مرگ عالم را شیطان بیشتر از مرگ هفتاد مرد عابد دوست دارد تا سوگند 

 نفعی عاید مردم نگردد.

قال )ع( البنه یا بنی ایاک و الکسل و الضجر فانهما مفتاح کل شر انک ان کسلت لم 

تؤد حقا و ان ضجرت لم تصبر علی حق فرمود ای فرزندم بر تو باد که دلتنگی و 

پروری کلید هر شری است که با کسالت حق دهی تنبلی و تنکسالت به خود راه ن

توان شود با دلتنگی و اوقات تلخی صبر بر ادای حق نمیمردم و خدا و خلق ادا نمی

پروری و کسالت و ضجرت و دلتنگی مانع کار و کوشش و و الحق تنبلی و تن -کرد 

 دهد.انجام وظیفه است که به صورت وصیت به فرزندش یاد می

ل )ع( االعمال ثالثه ذکر اهلل علی کل حال و انصافک الناس من نفسک و مواساة االخ قا

فی المال فرمود خدا را در هر حال یاد کن و با انصاف و مواساة و برادری در مال با 

 مردم معاشرت کن که ذکر خدا و انصاف و مواسات و مساوات از فضایل است.

اء فهو صاحب الدنیا و اذا رأیتموه یلزم السلطان من قال )ع( اذا رأیتم القاری یحب االغنی

باشد غیر ضرورة فهو لص فرمود هر گاه دیدید که مداح و قاری دوستدار اغنیا می

بدانید دنیادار است و اگر مالزمت سلطان دارد بدون ضرورت احتیاج دزدی است 

 کند. خواهد به حقوق دیگران تجاوزراهزن که با ارتباط به دربار سالطین می

قال )ع( شیعتنا من اطاع اهلل عز و جل فرمود شیعیان و دوستان ما کسانی هستند که 

اطاعت از امر حق تعالی نمایند چه اطاعت امر واجب است و در اطاعت امر خدا اطاعت 

 ما را هم خواهند شناخت.

قال )ع( ایاکم و الخصومه فانها تفسد القلب و تورث النفاق فرمود خصومت و دشمنی 

گرداند و نتیجه آن نفاق و شقاق است که به ارث تا به نکنید که قلوب شما را فاسد می

 اند الحب و البغض یتوارثان دوستی و دشمنی ارثی است.رساند که گفتهاوالد شما می
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قال )ع( الذین یخوضون فی آیات اهلل هم اصحاب الخصومات فرمود آنها که در آیات 

 خواهند به خصومت برخیزند و گرنه آیات ظاهرییکنند مالهی خوض و غواصی می

 [۲۵۸]صفحه 

دارد که باید عمل کرد و باطنی که باید از مفسر و مبین آن )اهل بیت عترت و طهارت( 

 پرسید.

 قال )ع( کان لی اخی فی عینی عظیم و کان الذی عظمته فی عینی صغر الدنیا فی عینی

است ولی آن بزرگی که در چشم  فرمود گاهی برادری دارم که در چشم من بزرگ

شخصیت برادری بزرگ  -نماید من کوچک است دنیاست و در چشم او بزرگ می

 است اگر دنیاخواه نباشد که دنیا کوچک است.

قال )ع( من اعطی الخلق و الرفق فقد اعطی الخیر کله و الراحة و حسن حاله فی دنیاه و 

یال الی کل شر و بلیة اال من عصمه اهلل آخرته و من حرم الرفق و الخلق کان ذلک له سب

 تعالی

فرمود به هر کس اخالق نیکو و رفق و مدارا اعطا شده باشد خیر کلی عنایت شده و 

رسد و کسی که رفق و خلق نیکو ندارد راحت و حسن حال در دنیا و آخرت به او می

ظ کند که ان گردد مگر خداوند او را حفرود و مبتال به بالیائی میبه راه شرور می

 النفس المارة بالسوء اال ما رحم ربی

 قال )ع( اعرف الموده لک فی قلب اخیک بماله فی قلبک

فرمود دوستی و معرفت خود را در دل دوستانت به اندازه دوستی و معرفت آنها در دل 

تواند مقدار عالقه و خودت بشناس هر کس دارای عواطف متبادله است که با آن می

 ا نسبت به آنها فرا گیرد.دوستی خود ر

السالم لجابر الجعفی یا جابر ما الدنیا و ما عسی ان تکون هل هو اال مرکب قال علیه

 رکبته او ثوب لبسته او امراة اجبتها

رساند و گاهی فرمود ای جابر دنیا مرکبی است که آدمی را به شرط اعتدال به مراد می

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

پوشد و آن یا مانند لباسی است که آدمی میکند هم به افراط یا تفریط پرت و ساقط می

 اندازد.کند و دور میپوشد ولی مدتی که گذشت میرا دوست دارد و می

قال )ع( یا جابر ان المؤمنین لم یطمئنوا الی الدنیا لبقاء فیها و لم یأمنوا قدوم االخرة 

 علیهم ففازوا بثواب االبرار

ثرهم لک معونه ان نسیت ذکروک و ان ان اهل التقوی اسیر اهل الدنیا موونة و اک

 ذکرت اعانوک قوالین بحق اهلل قوانین بامر اهلل

 فرمود ای جابر مؤمنین اطمینان به دنیا ندارند زیرا دنیا بقائی ندارد و ایمن از آخرت

 [۲۵۹]صفحه 

هم نیستند زیرا فائز و رستگار در آخرت کسی است که چون آزادگان عبادت و 

نگرد و گیرد و شکی نیست که مرد مؤمن دنیا را از راه طریقیت میبندگی کند تا ثواب 

ادب و آداب دین در سایه اطاعت  -سازد تا به بسیار آخرت نائل گردد به کم آن می

باشد که قرآن تایید فرموده است و هر سعادتی امر و اجرای اوامر و نهی از فحشاء می

تواند راه کمال نفسانی و ادب نفس یدر سایه این دو اصل است آدمی با تربیت دینی م

و ائمه اطهار مخصوصا امام محمدباقر )ع( پس از امیرالمؤمنین تعلیم و  -را بپیماید 

معارف علم و فرهنگ را در سایه تربیت نفس و ادب و آداب و ادبیات تعمیم داده و در 

 این راه جدی بلیغ فرمودند.

و ارتحلت منه او کمال احبته فی منامک  قال )ع( یا جابر انزل الدنیا کمنزل نزلت به

ء ء انما هی مع اهل اللب و العالمین باهلل تعالی کفیفاستیقظت و لیس معک منه شی

 الظالل فاحفظ ما استرعاک اهلل من دینه و حکمته

شوید و از آنجا فرمود ای جابر دنیا چون منزلی است در راه سفر که بدان جا وارد می

چیزی است که در خواب بینی و دوست داری و چون بیدار  کنی و یا چونکوچ می

شدی چیزی در دست تو نیست بنابراین بهتر است که از دنیا دین و حکمت و علم و 

اند فضیلت را بیاموزی که بقیه نقش بر آب است و اهل خرد و تقوی غیر از این راه نرفته
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 و آزادی یابد.کسی که راه آخرت پوید در سایه آسایش و آرامش قرار گیرد 

قال )ع( ما من شئی احب الی اهلل عز و جل من ان یسئل و ما یدفع القضاء اال الدعاء و ان 

 اسرع الخیر ثوابا البر و اسرع الشر عقوبة البغی

و کفی المرء عیبا ان یبصر من الناس ما یعمی علیه من نفسه و ان یأمر الناس بما ال 

 [.۵4ما ال یغنیه اه ]یستطیع التحول عنه و ان یؤذی جلیسه ب

فرمود هیچ چیز بهتر از این نیست که بنده از خدای خود تقاضائی کند و دعائی نماید 

اگر به سرعت خیر اجابت شود به بر و خیر و نیکوئی است و اگر به سرعت ثمر عقوبت 

یابد بغی و ضاللت و گمراهی است کافی است برای مرد که عیب خود را از دیگران 

م را امر به تحول اخالقی کند تا سیئات مبدل به حسنات گردد و عیوب خود ببیند و مرد

گردد و را به محاسن دیگران اصالح نماید بندگی و اطاعت امر به تقاضا و دعا ثابت می

 به همین اندازه کافی است که به اصالح خود بپردازد.

انصاری از پیغمبر صلی السالم است که از جابر بن عبداهلل از کلمات امام محمدباقر علیه

 اهلل علیه و آله روایت فرمود:

 [۲۶0]صفحه 

قال )ص( کان فیما اعطی اهلل عز و جل موسی )ع( فی االلواح االولی اشکر لی و 

لوالدیک انک المتألف و انسی لک فی عمرک و احیک حیاة طیبة و اقلبک الی خیر 

 [.۵۵منها ]

ا فرموده است آنچه مفاد الواح تورات بوده السالم فرمود پیغمبر خدامام محمدباقر علیه

تر هستم و انس من این است که شکایت خود را به من کن من از هر کس به تو نزدیک

به تو بیشتر است از دوستی تو به زندگی خودت تا آنچه خیر و صالح تو باشد برای تو 

طوالنی است کنم. زیرا زندگانی دنیا موقتی است و راه ما در کمال مطلوب ایجاد می

باید به راه کمال رفت و هر چه الزم است از خدا خواست که در تمام این مراحل 

تر از رگ گردن انسانی است و بهتر وسایل سعادت را ایجاد تکاملی به بنده نزدیک
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 گذارد.نماید و در دسترس بندگان میمی

االخوان فی المال و از پیغمبر خدا روایت فرمود که قال )ص( اشد االعمال ثالثة مواساة 

 [.۵۶انصاف الناس من نفسک و ذکر اهلل علی کل حال ]

ترین اعمال سه عمل است یکی مواسات با اخوان در مال که هر کس هر فرمود سخت

چه دارد با برادران ضعیف و فقیر و مستمند خود در میان نهد و دیگر انصاف مردم در 

وم تذکر به حق در هر حال که خدا را نفس خود که با انصاف با مردم رفتار کند و س

فراموش نکند و این سه خصلت اگر برای بنده حاصل شد سعادت دنیا و آخرت دست 

 داده است باید ریاضاتی کشید و مبارزه کرد تا به این خصال نائل آمد.

السالم که فرزندی پیدا کرده بود تقاضا کرد برای مردی آمد خدمت امام محمدباقر علیه

 جدید دعا فرماید. آن مولود

فقال اسئل اهلل یجعله خلفا بعدک معک و خلفا فان الرجل یخلف اباه فی حیاتة و موته و 

قال ادب اهلل محمدا )ص( احسن االدب فقال خذالعفو و أمر بالمعروف و اعرض عن 

 الجاهلین فلما وعی قال و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا

کنم که پشت و پناه برای تو باشد و پس از تو رای او مسئلت میفرمود از خداوند ب

خلف و جانشین تو باشد چه فرزند پسر در مرگ و حیات جانشین و نماینده پدر است و 

اضافه فرمود که خداوند پیغمبرش را ادب کرد به ادب ربوبی به بهترین ادب و به او امر 

از جهال بپرهیز آنگاه فرمود هر چه  کرد که تا بتوانی عفو کن و امر به معروف کن و

فرماید آورد بگیرید حفظ کنید و آنچه که شما را از آن نهی میپیغمبر برای شما می

 نهی کنید که ضامن سعادت است

 [۲۶۱]صفحه 

شد دستور السالم به نقل کلینی هر وقت محزون و مغموم میامام محمدباقر علیه

فرمود شدند میو بزرگان اهل منزلش جمع می فرمود که زنان و فرزندان و کودکانمی

کنم شما آمین بگوئید و به این ترتیب مشکالت زندگی را حل فرموده و من دعا می
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درسی برای توجه به خدا و انصراف از معاصی و تقاضای تسهیل امور از پروردگار جل 

 شأنه داده است.

 سفارش امام محمدباقر علیه السالم درباره نماز

 السالم درباره نماز فرمودجعفر امام محمدباقر علیهحضرت ابی

 ال تتهاون بصلوتک فان النبی )ص( قال عند موته لیس منی من استخف بصلوته

ترین نکات مایه سعادت و این وظیفه ائمه معصومین بود که در هر عصر مردم را به مهم

بدون شک نماز  کردند وشرف و آبرو و امر الهی به فضیلت و علم و تقوی رهبری می

روز ترین اعمال سعادت انگیز اسالمی است که وجوب عینی آن در هر شبانهاز بزرگ

 ۵۱رکعت و در بیش از پنجاه سال که از شرایط مؤمن هم شمرده شده  ۱7پنج بار 

رکعت یعنی فرایض و نوافل است که انسان را در دنیا به کمال خود برساند و در 

کند تا به کمال ند و نفوس بشری را تهذیب و تزکیه میکشاآخرت به فوز و فالح می

مطلوب واصل نماید که فرمود ان الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر و البغی نماز است 

که آدمی را از منکرات و فحشاء و گمراهی و ضاللت نجات خواهد بخشید و امام 

ود به مردم آموخت و السالم این عبارت را با استدالل علمی در عصر خمحمدباقر علیه

 اسرار و رموز دین و دیانت را تعلیم فرموده است.

 تشویق مردم به زیارت و دیدار یکدیگر

 تزاوروا فی بیوتکم فان ذلک حیوة المرنا رحم اهلل عبدا احیی امرنا

های خود فرمود حضرت ابوجعفر امام محمدباقر فرمود ای اصحاب من در خانه

قات نمائید که اصل زندگانی است فرمود خداوند رحمت یکدیگر را زیارت کنید و مال

 ای را که زنده گرداند امر ما را.فرماید بنده

السالم مردم را به دیدن و بازدید و زیارت و مالقات یکدیگر موظف فرموده تا امام علیه
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روابط دوستانه بین آنها محکم گردد و چون آن روز دشمن بداندیش بسیار بود و 

های یکدیگر و با هم در امر کردند فرمود بروید به خانهشیعیان میسعایت در حق 

 آموزش و پرورش شرکت

 [۲۶۲]صفحه 

 کنید و از تعلیمات ما برای هم بحث نمائید که ما این مجالس را دوست داریم.

های یکدیگر از احادیث و اخبار و فضایل و مآثر آل محمد صلی اهلل علیه فرمود در خانه

ذاکره کنید و به اتحاد و محبت و مودت اعالی کلمه حق و قوت ایمان و و آله و سلم م

دین و علو و تعظیم شعائر اسالم نمائید که احیای امر ما و نشر کلمه حق همین است و 

بس که مردم خیر و نیکوکار و خوش سلیقه و معارف پرور و دانش پژوه اطراف هم 

 ند و دائره معارف را بسط دهند.بنشینند و در توسعه علم و فرهنگ بذل سعی نمای

 عوامل مردن دلها

میراند باید از آنها اجتناب ها را میدرباره تعلیم و تربیت فرمود چهار چیز است که دل

 کنید تا دل زنده بمانید.

قال )ع( اربع تمتن القلب الذنب علی الذنب و کثرة مناقشه النساء یعنی محادثهن و 

ال یرجع الی خیر و مجالسة الموتی فقیل یا رسول اهلل و ما مماراة االحمق نقول و یقول و 

 الموتی قال کل غنی مترف.

 ۳با زنان بسیار معاشرت کردن  - ۲گناه روی گناه  - ۱کشد چهار چیز است دل را می

مجالست با مردگان  - 4رسد مجادله و مباحثه با احمق که هیچ وقت به نتیجه نمی -

رمود مردگان کسانی هستند که توانگر باشند و متنعم به است پرسیدند این کدام است ف

 هر نعمتی بوده اما غرق متاع دنیا شده و به کردار زشت خود غافل گردند.

پرستی میرد که به دنیا و مادیات عالقمند گردد و مستغرق ماده و بتدل آدمی وقتی می

همنشینی با  -شد کگردد توجه و تعشق به شهوات و امتعه زرق و برق جهان دل را می
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دارد دارد و از فضیلت و کمال و صفا و جالل باز میزنان انسان را از روحانیات باز می

نظران مادی و شهوی و استغراق در دل بستن به این حطام دنیوی و مصاحبت با کوته

سازد انسان باید راه کمال را با تمایالت نفسانی آدمی را از صفای معنوی دور می

اند طی کند و شکی نیست که مشعلداران که گذشتگان این راه تنظیم کردهای برنامه

هدایت اول انبیاء عظام و پشت سر آنها اوصیاء گرامی هستند که با تربیت دینی بشر را 

اند تا دل مشغولیات الهی به فضیلت خود رهبری و راه سعادت و کمال را به آنها آموخته

ف نگردند مردن دل یعنی توقف در سر راه داشته و در پست و بلند زندگی متوق

فکران که سبب وقفه و ضاللت تمایالت و دوستی شهوات و مصاحبت با زنان و کوته

 خالصه اجرای برنامه دین و نشر و تعمیم آداب و احکام -گردند می

 [۲۶۳]صفحه 

گردد و از وقفه و عقب افتادگی و شریعت سیدالمرسلین سبب رشد دل و عقل می

 بخشد.صونیت میسقوط م

 تعلیمات امام در حدود هر چیز و هر کار

یکی از نکات برجسته مخصوص مکتب تشیع این است در عین حال که تعلیم علوم و 

دادند و اصحاب و شاگردان خود را به سبکی پسندیده و طرزی مطلوب فنون تربیت می

ن جمله این بود که در آموختند از آنمودند و به راه و روش رقاء و ارتقاء میتربیت می

السالم حد هر چیز و هر کار را در آن عصر به مردم خالل آموزش فنون علمی امام علیه

جعفر امام محمدباقر آموخت چنانچه محمد بن مسلم در کتاب کافی از حضرت ابیمی

السالم جعفر علیهالسالم روایت نمود که ابولبید بحرانی گفت مردی به حضرت ابیعلیه

دانی بر هر ه آمده و عرض کرد ای محمد بن علی توئی آن کس که چنان میدر مک

چیزی حدی و حکمی است و هیچ چیزی نیست جز آنکه بر آن حدی مقرر است آن 

 حضرت فرمود.

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

ء مما خلق اهلل صغیرا و کبیرا اال و قد جعل اهلل له حدا اذا جوز به نعم انا اقول انه لیس شی

  فیهذلک الحد فقد تعدی حد اهلل

گویم که هیچ چیزی از مخلوق خدای تعالی خواه کوچک یا بزرگ نیست یعنی من می

ای مقرر فرموده مگر آنکه خالق آفریننده جل و عال برای او حدی و حکمی و وظیفه

 است که چون از آن حد گذشت از حد وظیفه تکوینی و تشریعی خارج شده است.

« آن وقت سر سفره نشسته بودند»ائده آن مرد عرض کرد یابن رسول اهلل حد این م

 چیست؟

)قم به معنی  -قال تذکر اسم اهلل حین توضع و تحمد اهلل حین ترفع و تقم ما تحتها 

جاروب کردن است و خوردن تمام غذای سفره( یعنی حد خوان طعام این است که 

ام خدا چون بر زمین نهند نام خدای را بر زبان آورند و در آغاز شروع به خوردن به ن

شروع کنی و چون سفره جمع کرده در هم پیچیده بردند شکر خدا را به جای آورد و 

 آنچه از آن فرو ریخته باشد جمع کنی و تناول نمائی و سپاس خدای رزاق را بنمائی.

خوانندگان عزیز مالحظه کنید دستور غذا خوردن را چگونه به نام خدا با تحمید و 

 .فرمایدتشکر از رزق بیان می

 آن مرد پرسید حد این کوزه آب چیست.

 [۲۶4]صفحه 

قال )ع( ان ال تشرب من موضع اذنه و ال من موضع کسره فانه مقعد الشیطان و اذا وضعته 

علی فیک فاذکر اسم اهلل و اذا رفعته عن فیک فاحمد اهلل و تنفس فیه ثالثة انفاس فان 

 النفس الواحد یکره.

ی آن و از جای شکسته آن آب نیاشامی ز گوشهی آب این است که ایعنی حد کوزه

چه آنجا محل قعود شیطان است و چون کوزه را بر لب نهی نام خدای را بر زبان 

بیاوری و چون از دهان برگیری سپاس خدای تعالی گوئی و آب را به سه نفس بیاشامی 

 چه آشامیدن به یک نفس مکروه است.
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س از سیزده قرن امروز بزرگان پزشکان در این تربیت چند دستور صحی فرمود که پ

 اند.آنها آن رأی را اختیار کرده

گذارند و یا آب از فرورفتگی آن فرماید از گوشه کوزه که همیشه دست میمی

اش آب نخورید که نشیمنگاه شیطان است آن روز ریزد آب نخورید از جای شکستهمی

چیست امام فرمود جای  شد گفت میکروبلوح نمیکه به اعراب و مسلمین ساده

شکسته کوزه و کاسه و ظروف غذاخوری محل و نشیمنگاه شیطان است از آن احتراز 

 کنید و غذا نخورید و آب نیاشامانید.

سه بار بیاشامید این نکته امروز روشن شده  -نکته دیگر آنکه فرمود آب را در سه نفس 

در قصبة الریه است که یک نفس آب خوردن چندین خطر دارد که یکی ریختن آب 

 و دیگر زیان رساندن به معده و خسران و ضرر مجاری مری است.

اطبای مسلمین به پیروان مکتب اسالم تعلیم دادند که در شدت تشنگی آب را قطره 

قطره بیاشامند حتی یکی از ملوک در هوای گرم به خیمه عربی رسیده آب خواست 

در هم آمیخت و قدری برگ نی را دختری جوان بیرون آمد فوری آب با شکر نی 

زده از فرط تشنگی آب را بلع نکند بلکه خورد نموده در آن ریخت تا آن مهمان عطش

و نیز فرموده آب بسیار سرد یا بسیار گرم نخورید که  -جرعه بنوشد تا زیان نبیند جرعه

ب آور است و در گرسنگی و تهی بودن معده آب زیاد ننوشید و در خالل غذا آزیان

ها همه تربیت فراوان نخورید مخصوصا از آب سرد بین غذای گرم خودداری کنید این

 السالم به اصحاب خود آموخت.بهداشتی بود که امام علیه

 [ روایت نموده که ابوسلمه از حضرت۵7عالمه مجلسی در کتاب السماء و العالم ]

 [۲۶۵]صفحه 

د عبداهلل علی بن الحسین به پدرم السالم روایت کرده که فرموامام جعفر صادق علیه

دهی عمرو بن عبیدة بن واصل موالی هیبره و بشر رجال شرفیاب شوند فرمود اجازه می

فرمائی برای هر چیز فرمود چه مانع دارد چون وارد شده نشستند گفتند یا اباجعفر تو می
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 گردد.حدی است که به آن منتهی می

 ء اال و له حدا ینتهی الیه ما من شیء حدفقال ابوجعفر )ع( نعم ان لکل شی

شود و هیچ چیزی در عالم نیست یعنی برای هر چیز حدی است که منتهی به آن حد می

که حدی نداشته باشد آنگاه سفره طعام آوردند گستردند مهمانان پرسیدند حد این 

 خوان طعام چیست؟؟

لحمد هلل و یأکل کل انسان من قال حده اذا وضع الرجل یده قال بسم اهلل و اذا رفعها قال ا

 بین یدیه و ال یتناول من قدام االخر

یعنی حد مائده و طعام این است که مؤدب کنار سفره بنشیند و به نام خدا شروع کند و 

چون سیر شدند شکر خدا را بنماید و هر کس باید از پیش روی خود غذا بخورد. از 

ان نکند نگاه به لقمه دیگران ننماید و مقابل دیگری برندارد دست درازی به غذای دیگر

 آداب غذا خوردن را یک به یک بیان فرموده است.

سپس آب آوردند باز همان سؤال شد قریب همان مضمون را فرمود که از شرب شیطان 

 یعنی کاسه و کوزه شکسته آب نیاشامند.

 اندکسانی که امام محمدباقر علیه السالم از آنها روایت کرده

جوزی و کشف الغمه اربلی و اعیان الشیعه سید محسن در کتب شیخ مفید و تذکره ابن

السالم علم و کمال را از آباء و اجدادش نویسند امام محمدباقر علیهعاملی )ره( می

گرفته و روایت از آنها نموده ولی بر حسب ظاهر صورت روایتی از جابر بن عبداهلل 

هریره اند از آن جمله انس بن مالک و ابیه هم نوشتهسعید خدری و غیرانصاری و ابی

اند و شکی السالم آوردهجاعل حدیث را هم در سلسله روایتی امام محمدباقر علیه

هریره جنایتکار ها برتر و باالتر است که آن هم از انس و ابینیست که مقام امام از این

گر هم در طول زندگی یک ا -علم و فضیلت و جانی تاریخ اسالم روایتی نقل کند 

روایتی از این دو نفر و نظایر آن نقل فرموده باشد یقینا از روات صحیح بوده آن هم 
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السالم در لمصلحة و گرنه اخبار و احادیث مستقیمی که مخصوصا امام محمدباقر علیه

طول سی و پنج سال زمان پدرش گرفته کافی بود که از دیگری نقل حدیث نفرماید 

سال حداقل عمر کرده یعنی بیست و سه سال از  ۲۳العابدین با پدرش زین زیرا امام

 ۱۳پدرش سیدالشهداء استفاده کرده و از عمویش امام حسن مجتبی 

 [۲۶۶]صفحه 

ساله بود که روایت نموده و در این مدت برای امام کافی است که علوم اولین و آخرین 

 را دریابد.

حضوری هم باشد و محتاج به مکتب پدر و معلم هم البته صرف نظر از اینکه علم امام 

ساله بود که واقعه کربال  ۳السالم نباشد بر حسب ظاهر کافی است و امام محمدباقر علیه

العابدین بود و تمام احادیث و اخبار خاندان نبوت و سال با پدرش زین ۳۵رخ داد و 

دست آورد و نیازی به  والیت از پدرش با فراغتی که در این مدت برای پدرش بود به

 روایت غیر از آباء و اجداد خود نداشته است یقینا.

 روایت امام محمدباقر علیه السالم

السالم از معالم دین که آباء و اجداد او نویسد امام محمدباقر علیهشیخ مفید در ارشاد می

بر بن یزید باشد روایت کرده و از صحابه هم از جابر بن عبداهلل انصاری و از تابعین جا

شمارند مانند کیسان السجستانی از صوفیه و اند بیجعفی و کسانی که از او روایت کرده

شافعی زیاد بن منذر منهدی  -حنیفه مالک ابی -اوزاعی  -زهری  -مبارک از فقها ابن

و صدها بلکه  -داود و مروزی سالمی خطیب بغدادی و بخاری و ابی -بالذری  -طبری 

و کلیه مردم  -یگر که در صحاح سته و کتب اربعه امامیه نقل شده است هزاران نفر د

جعفر افقه اولین دانشمند عصر او و پس از او اعتراف و اتحاد کلمه و اتفاق دارند که ابی

اند افقه دانشمندان و فقهای و آخرین زمان خود بود و اصحاب او که شش نفر بوده

 اسالم هستند.
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فضیل بن یسار  - 4ابوبصیر اسدی  - ۳معروف بن خر بوذمکی  - ۲زرارة بن اعین  - ۱

 برید بن معویة العجلی - ۶محمد بن مسلم الطائفی  - ۵

اند و از السالم بودهاین شش نفر افقه فقهای عصر از شاگردان امام محمدباقر علیه

و برادرانش بکیر و عبدالملک و  -اصحاب آن حضرت حمران بن اعین شیبانی 

و محمد بن اسماعیل بن بزیع و عبداهلل میمون القداح و محمد بن مروان عبدالرحمن 

ابوهارون مکفوف ظریف بن  -نوفل بن حارث  -اسماعیل بن فضل هاشمی  -کوفی 

اسماعیل بن جابر خثعمی  -اسکاف دوئلی  -سعید بن طریف  -ناصح کفن فروش 

کمیت بن زید  -رادی اسلم مکی ابوبصیر لیث بن بختری م -کوفی عقبة بن بشیر اسدی 

 بشیر الرحال. -معاذ بن مسلم الهراء نحوی  -ناحیة بن عماره صیداوی  -اسدی 

 اسماعیل بن محمد بن عبداهلل -اند اما رواتی که از خود او نص بیانش را روایت کرده

 [۲۶7]صفحه 

 ء.العالحسین بن ابی -عیسی از جدش  -زید بن علی  -السالم ابن علی بن الحسین علیه

جابر  -رباح عطاء بن ابی -عمرو بن دینار  -اند و اما از تابعین که از او روایت کرده

 حجاج بن ارطاة و غیره. -جریح ابن -سلیم لیث بن ابی -ابان بن تغلب  -جعفی 

 شیخ مفید اصحاب امام محمدباقر را چنین نام برده است.

 -جذاعه عامر بن عبداهلل ابن -ین زرارة بن اع -حمران بن اعین  -جابر بن یزید جعفی 

سالم بن المستنیر  -یسار بصری فضیل ابن -عبداهلل بن شریک العامری  -حجر بن زایده 

 نعیمحکیم بن ابی -برید بن معاویة العجلی  -

کند که فرمود روز قیامت خطاب در اختصاص از حضرت امام موسی کاظم روایت می

و حواری جعفر بن محمد آن وقت عبداهلل شریک شود این حواریون محمد بن علی می

لیث بن  -محمد بن مسلم ثقفی  -برید بن معاویه عجلی  -زرارة بن اعین  -العامری 

 -حجر بن زائده  -عامر بن عبداهلل بن خداعه  -یعفور عبداهلل بن ابی -بختری مرادی 
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السالم معرفی قر علیهخیزند و خود را به نام حواریون امام محمدباحمران بن اعین بر می

 کنند.می

 اولین طبقه فقهای اسالم یا شاگردان امام محمدباقر علیه السالم

السالم دیدیم العابدین علیهبا توجه به تاریخ صد ساله اسالم از هجرت تا رحلت امام زین

طلبان فرصت و امانی نداد که در مکتب که تحوالت سیاسی و جنگ و پیکارهای جاه

ته مرتب درس علم و فضیلت در اصول و فروع فرا گیرند و به روش و اسالم یک دس

 پرورش صحیح تعلیمات عالیه و معارف دین را بیاموزند.

ها و احزاب متخالف و متضاد هر یک به نام خونخواهی قیام تطورات و دسته بندی

مردم  کردند و میدان را بر مردم تنگ نمودند زیرا امنیت از بین رفت و فشار امویان بر

سال حرکت فکری امام سجاد  ۳۵سبب محرومیت از علم و فرهنگ گردید تا 

السالم موجب شد زمینه نشر علم مهیا و صاف شد و بیست سال امامت حضرت علیه

باقرالعلوم یک دوره کامل فقه االسالم و معارف دین را از اصول و فروع به مردم 

ز مردم و اولین فارغ التحصیالن دوره آموختند و باید گفت اولین طبقه فقهای اسالم ا

السالم درس علم و اول دانشگاه امامت آنها بودند که از مکتب امام محمدباقر علیه

گذریم که از فقهای اسالم و روات البته ناگفته نمی -فضیلت فرا گرفتند و خارج شدند 

یاد و اصبغ کمیل بن ز -ابوذر غفاری  -معتبر سلمان فارسی جابر بن عبداهلل انصاری 

 صعصعة بن صوحان و غیره از شاگردان امیرالمؤمنین )ع( بودند ولی آنها با -نباته ابن

 [۲۶۸]صفحه 

کردند ولی مدرسه منظم و دوازده نفر از اصحاب پیغمبر همه نقل اخبار و معارف می

ابواب مرتب علم در آن عصر نبود افاضات نبوت بر حسب علل و اسباب نزول وحی 

آمد یمات عالیه علوی روی فرصت و مسائل روز بود که در تحوالت پیش میبود و تعل

امیه ترین محیطی بود که بنیالسالم تاریکدر دوران حضرت مجتبی و سیدالشهداء علیه
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به وجود آوردند و فرصت درس و تدریس مرتب نبود افاضات امامت در آن عصر هم 

آمد. تا زمام امور به و مقتضیات پیش می بسته به مسائل روز بود که در اثر علل و اسباب

السالم رسید و تحول سیاست منعکس شد یعنی بین امویان و دست امام محمدباقر علیه

عباسیان نزاع بر سر مقام و منصب خالفت رخ داد و میدان پهناور تخاصم و مدت آن به 

شروع به السالم درازا کشید و در این مدت اغتنام فرصت شد امام محمدباقر علیه

گشایش یک مدرسه عالی فرمود و از ابتداء توحید تا انتهای میعاد با فروع و تفسیر و 

احادیث و اخبار فضیلت و اخالقیات به مردم آموخت و شاگردان این مدرسه در ظرف 

چنانچه حضرت  -اند بیست سال بهترین علمای اسالم و افقه فقهای دین بوده

اصحابی در وفاداری و جانبازی چون اصحاب خود السالم فرمود سیدالشهداء علیه

ندیدم که الحق فداکارانی چون شهدای کربال پا به عرصه وجود نگذاشتند اصحاب امام 

السالم از آن طبقه بودند که فرمود اصحابی افقه و اعلم از اصحاب من محمدباقر علیه

کند کجا ا مینیستند و حضرت امام موسی بن جعفر )ع( فرمود روز قیامت منادی ند

هستند حواریون محمد بن علی الباقر پس جمعی برخیزند که از آن جمله عبداهلل بن 

محمد بن مسلم ثقفی طائفی  -یزید بن معویه عجلی  -زرارة بن اعین  -شریک عامری 

عامر بن عبداهلل بن  -یعفور ابیعبداهلل ابن -لیث بن بختری مرادی مکنی به ابوبصیر  -

حمران بن اعین برخیزند و در صحرای محشر به نام حواریون  -ن زائده حجر ب -خداعه 

 امام محمدباقر )ع( صحرای محشر را منور کنند.

نویسد جابر بن یزید جعفی با جمعی از اصحاب نشسته بودند عالمه مجلسی در بحار می

ا هم ترین مردم بود همه متفق شدند بر اینکه افقه اولین شش نفرند و آنهبحث در فصیح

باشند که این شش عبداهلل جعفر بن محمد میاصحاب امام ابوجعفر محمد بن علی و ابی

نفر دوره کامل مکتب باقری و جعفری را طی کردند و قبل از آن در هیچ نقطه فقیهی 

 نبود و آنها عبارتند از همان شش نفر.

 ضیل بن یسارف - 4ابوبصیر اسدی  - ۳معروف بن خر بوزمکی  - ۲زرارة بن اعین  - ۱
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 [۲۶۹]صفحه 

 برید بن معاویه عجلی - ۶محمد بن مسلم طائفی  - ۵

المقال از حضرت امام دیگری عبداهلل شریک مکنی بالمحجل که در کتاب منهج

گذاشت که از دو محمدباقر روایت کرده که فرمود عبداهلل عمامه سیاهی بر سر می

ائم ما خواهد بود و پیشوای طرف تحت الحنک راست و او همان است که در رکاب ق

 گوید.مکبرین است که برای چهار هزار نفر تکبیر می

زرارة بن اعین سه دوره را دید و آن دوره امام محمدباقر و دوره امام جعفر صادق و 

السالم و او اصدق و راستگوترین اهل زمان و افضل آنها بوده دوره موسی بن جعفر علیه

لتذهب اره او فرمود لوال زرارة لظنت ان احادیث ابیکه حضرت امام جعفر صادق درب

برم که احادیث پدرم از بین رفته باشد هیچ کس چون او در اگر زراره نبود گمان می

 احیاء این مکتب نکوشید و احادیث امام محمدباقر را نقل نکرد.

در اما ابوبصیر لیث مرادی و محمد بن مسلم و برید بن معاویه عجلی این سه نفر هم 

آنها را حفاظ دین لقب دادند امام  -نظیر بودند استنباط احکام تخصصی یافتند که بی

السالم فرمود این سه نفر امین پدرم در حالل و حرام بودند و درباره جعفر صادق علیه

شود در آنها فرمود هم السابقون الینا فی الدنیا و السابقون الینا فی االخره که معلوم می

یافت این سه نفر در حفظ اخبار و علم و دانش سینه به سینه انتقال میآن عصری که 

احکام بدون آن که اندکی تحریف شود یا کلمه بر آن اضافه یا کسر گردد عین بیان 

السالم درباره آنها که افقه کردند و باز امام جعفر صادق علیهالسالم را نقل میامام علیه

احب الناس الی احیاءا و امواتا اربعه برید بن معاویه اولین در فقه اسالم بودند فرمود 

احول که این چهار نفر نزد من در حیات و  -محمد بن مسلم  -زرارة بن اعین  -عجلی 

ممات گرامی و محبوبند زیرا احکام اسالم را خوب ضبط کردند و خوب به مردم 

 آموختند.

تاد االرض و اعالم جمیل بن دراج گفت شنیدم از حضرت صادق )ع( که فرمود او
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ابوبصیر لیث بختری مرادی زرارة  -برید بن معاویه عجلی  -الدین اربعه محمد بن مسلم 

 بن اعین

اعین مردی سفیدرو و فربه خندان متبسم بود و در جدل و احتجاج نویسد زرارة ابنمی

تخصصی داشت و هیچ کس قدرت نداشت او را محکوم کند و او سر حلقه متکلمین 

 از دنیا رفت. ۱۵0است که پس از هفتاد سال عمر در سال  امامیه

 [۲70]صفحه 

برید بن معاویه عجلی از وجوه بزرگان اصحاب و ثقه و فقیه بود و کلیه علمای عصر بر 

 تفقه و افقهیت او اتفاق داشتند.

پرسند یعفور از امام جعفر صادق پرسید برخی اوقات مردم از من مسائل میعبداهلل ابی

ترسی به شما ندارم از کی بپرسم فرمود از محمد بن مسلم که میان شماست که دس

بپرس که وجیه و مورد اعتماد است و این محمد بن مسلم کسی است که مفاخره 

السالم فرا گرفتم و شانزده هزار حدیث از امام محمدباقر علیه ۳0000گفت کرد میمی

 ختم.السالم آموحدیث از امام جعفر صادق علیه ۱۶000

السالم عرض ابوبصیر از دو چشم نابینا شد و او گفت وارد شدم بر امام محمدباقر علیه

کردم شما قادر هستید مرده را زنده کنید و اکمه و ابرص را شفا بدهید فرمود آری باذن 

های من اهلل بعد فرمود نزدیک بیا نزدیک رفتم دست مبارک را به صورت و چشم

دیدم آنگاه فرمود ای ابوبصیر آیا ن و زمین و همه کس را میکشید چشمم بینا شد آسما

میل داری چشمت بینا باشد و فردای قیامت از تو حساب بخواهند برای رسیدگی دیوان 

محاسبات الهی و ثواب و عقاب پای میزان حاضر شوی یا نابینا باشی و مستقیم به بهشت 

ه بهشت بروم امام محمدباقر عدل الهی بروی عرض کردم میل دارم نابینا باشم و ب

 دیدم.السالم دستی دیگر بر سر و چشمم کشید به حال اول برگشتم و جائی را نمیعلیه

دو نفر از اصحاب مکفوف و نابینا بودند که بختری از دیگری افقه بوده و برخی 

اند که دو نفر هر دو ابوبصیر بودند یکی لیث بختری مرادی و دیگری عبداهلل بن نوشته
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اند که ابوبصیر یحیی بن قسم حذاء مکفوف بود که از حمد اسدی و سومی گفتهم

السالم بوده و افضل آنها بختری است اصحاب حضرت موسی بن جعفر و امام رضا علیه

 و درباره آنها فرمود بشر المخبتین بالجنه

در  این فضایل در همه این فقهای اولیه و اصحاب امام محمدباقر )ع( بوده است که ما

 ایم.دائرةالمعارف رجال شرح حال هر یک را داده

السالم درباره آنها همان عبارت را فرمود آنها اصحابی بودند که امام جعفر صادق علیه

 که امام حسین درباره وفاداری اصحابش فرمود

قال )ع( ما وجدت احدأ خذ بقولی و اطاع امری وحداحذو اصحابی غر رجلین رحمهما 

یعفور و حمران بن اعین اما انهما مؤمنان خالصان من شیعتنا داهلل بن ابیاهلل تعالی عب

 اسمائهما عندنا فی کتاب اصحاب الیمین الذی اعطی اهلل محمدا

 [۲7۱]صفحه 

السالم گوید: هفتاد هزار حدیث از امام محمدباقر علیهمی ۱۳۸جابر جعفی متوفی 

 روایت کرده است.

 ر رامنا اهل البیت معرفی فرمودامام محمدباقر )ع( فضیل بن یسا

 مؤلفات امام محمدباقر علیه السالم

ایم السالم بسیار است و ما در کتاب سر تفوق الشیعه نگاشتهمؤلفات امام محمدباقر علیه

که اولین مؤلف شیعه ابورافع است که از بزرگان اصحاب پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و 

فداکاران بزرگ عالم بشریت است که شرح حال او سلم و از مشاهیر رجال اسالم و از 

خواهیم در ایم و نمیو اکثر صحابه را ما در کتاب دائرة المعارف رجال خود نگاشته

 کتب سیره ائمه به شرح حال اصحاب و تابعین پردازیم که از موضوع خارج شده باشیم.

ؤمنین علی بن ابورافع اولین مؤلف شیعه است و پس از او سلمان فارسی و امیرالم

باشند و ائمه ما نیز غیر از حضرت امام حسن و امام السالم و غیره میطالب علیهابی
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امیه فقط به نوشتن قرآن السالم که در مدت انقالب و تحول عصر بنیحسین علیه

پرداختند که اصل قرآن دستخوش حوادث قرار نگیرد ائمه دیگر اکثر تألیف و می

 ث و فقه و اصول عقاید و فروع احکام دارند.تصنیفی در تفسیر و حدی

السالم است که ابوجارود ندیم از آثار امام محمدباقر علیهکتاب تفسیر به نقل ابن - ۱

زیاد بن منذر رئیس جارودیه زیدیه از آن نقل کرده است و یحیی بن قاسم اسدی و 

 علی بن ابراهیم بن هاشم در تفسیرش از آن نقل نموده.

 امیه نوشتهه برای سعدالخیر از بنیرساله ک - ۲

 رساله دیگری که کلینی در روضه کافی از آن نقل کرده است. - ۳

 نویسد ابوجعفر محمد بن علی نگاشته است.ندیم میکتاب هدایة است که ابن - 4

این کتاب در فنون مختلفه علمی بوده و اصحاب آن حضرت در اکثر مؤلفات خود از 

 اند.ردهاین کتاب بسیار نقل ک

السالم در کتب فقه امامیه و در سیره و تاریخ و تفسیر و حدیث اخبار امام محمدباقر علیه

های و آداب و سنن و تربیت و تعمیم تعلیم فرهنگ و معارف در درجه اول مکتب

توان گفت که با در نظر داشتن اوضاع جهان قرار دارد با توجه کامل به این حقیقت می

مقتضیات زمان و مکان این امام پنجم در مدت امامت خود چقدر  و احوال آن عصر و

 وقت صرف نشر علم و فضیلت

 [۲7۲]صفحه 

فرمود و یک مرتبه سطح علم و دانش مردم مسلمان را باال برد و به اوج ترقی و تکامل 

سیر داد و اگر خود آن حضرت در تألیفات خود زیاد کتاب ننگاشته به جای آن 

های شته که علوم و فنون را به آنها تعلیم فرموده است و در هه رشتهشاگردان بسیاری دا

علمی و فنی از دین و دنیا و علم ابدان و ادیان فروگذار نفرموده و به تمام کسانی که 

 لیاقت و استعداد فرا گرفتن علم و معرفت داشته بودند علم و دانش آموخته است.
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 الماز آموزش و پرورش امام محمدباقر علیه الس

ء و ال التوحید االقرار بالوحده و هو االنفراد و الواحد المتباین الذی ال ینبعث من شی

شود ء توحید اقرار به وحدت و یگانگی حق است کسی که از آن چیزی جدا نمیبشی

 یابد.و به چیزی اضافه و منشعب و افزونی نمی

 ظمته فانظروا الی عظیم خلقه.ایاکم و التفکر فی اهلل و لکن اذا اردتم ان تنظروا الی ع

در ذات خدا اندیشه و فکر نکنید اگر خواستید به عظمت او پی برید در آفرینش و 

 لطایف خلقت موجودات که پرورش یافته صنع الهی است فکر کنید.

ء ما خال ان اهلل تبارک و تعالی خلو من خلقه و خلقه خلو منه و کل ما وقع علیه اسم شی

 ءمخلوق و اهلل تعالی خالق کل شی اهلل عز و جل فهو

شأنه از مخلوق جداست و مخلوق از وی جداست و هر چیزی که جز خداوند عالم جل

خدا اطالق و تصور شود آفریده است و آفریدگار متعال خلق کننده این همه چیزها 

 است.

 در عبارت دیگر فرمود خداوند از آفرینش بیرون و خلق از آفریدن خارج و هر چه بر

 او نام بگذارند آن مخلوق است و آن غیر خداوند است.

هاشم فرمود در پاسخ اال تدرکه االبصار و هو یدرک االبصار فرمود در روایت ابی

ها تیزتر و نیرومندتر است تو در اوهام و افکار و اندیشه از احساسات و درک چشم

فهمی و درک دراکات میای ولی با اهای گذشته و امصار و بلدان نبودهشهرها و ازمنه

کند اوهام هم ذات اقدس الهی را کنی ولی چشم جز آنچه حس کند درک نمیمی

تواند کرد نسبت اوهام به درک مجردات مانند نسبت ادراک چشم به درک نمی

کنند آنچه ادراکات مغزی در ادراک قوای مغزی است که همه چیز را درک نمی

 کند.ات ظاهری درک مییابد باالتر است از آنچه احساسمی

توان هر کس را از گفته شد کلمات اشخاص به منزله وجود اشخاص است که می
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 سخنش

 [۲7۳]صفحه 

 شناخت که شاعر گفته:

 در سخن پنهان شدم چون بوی گل در برگ گل

 خواهد ببیند در سخن بیند مراهر که می

 ء احسن من حلم بعلمء بشیما شیب شی

فرماید هیچ چیزی در آمیزش چیزی اش میالم در سخنان ملوکانهالسامام محمدباقر علیه

 بهتر از آمیزش علم به حلم نیست؟

 کل الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه

تمام کمال خالصه شده در تفقه در دین هر کس دین شناخت همه چیز را شناخته و 

 است.صبر در بالیا و بر مقدار معیشت کمال 

 المتکبر ینازع اهلل ردائه

 فرمود متکبر و خودخواه با خدا به نزاع برخاسته است

 قم بالحق و اعتزل ما ال یعینک و تجنب عدوک و احذر صدیقک

فرمود قیام به حق کنید و آنجا که کمک ندارید منزوی شوید و از دشمن اجتناب 

 ورزید و از دوست ناشناس پرهیز نمائید.

 ر و ال تطلعه علی سرکو ال تصحب الفاج

 مصاحبت فاسق و فاجر نکنید و اسرار خود و مردم را فاش نسازید

 و استبشر فی امرک تخشون اهلل

 در کاری که از خدا باید ترسید استبشار کنید و پرهیزکار شوید

 صحبة عشرین سنة قرابة دوست بیست ساله خویش است

 فافعل ان استطعت ان ال تعامل احدا اال و لک الفضل علیه

توانی با هیچکس معامله مکن مگر آنکه تو بر او رجحان داشته باشی و گذشت اگر می
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 نشان دهی

ثالثه من مکارم الدنیا و االخره ان تعفو عمن ظلمک و تصل من قطعک و تحلم اذا 

 جهل علیک

سه چیز از مکارم دنیا و آخرت است عفو و گذشت از ظلمی که به تو شده و صله رحم 

اند در مقابل جهالت و نادانی دیگران بردباری حلم آنها که قطع رحم نمودهکنید حتی 

 نشان دهی.

 [۲74]صفحه 

سئل عن الباقر )ع( لم فرض اهلل الصوم علی عباده قال )ع( لیجد الغنی مس الجوع فیحنوا 

 علی الفقیر!!.

شکم پرسیدند چرا خداوند روزه را بر مردم واجب کرده فرمود برای آنکه اغنیاء از 

 گرسنه فقرا آگاه شوند و شاید به حال فقرا ترحمی کنند.

قال )ع( ان قوما عبدو اهلل رغبة فتلک عبادة التجار و ان قوما عبدوا اهلل رهبة فتلک عبادة 

 [.۵۸العبید و ان قوما عبدوا اهلل شکرا فتلک عبادة االحرار ]

بادت بازرگانان کنند برای جلب منفعت و آن عفرمود یک قومی خدا را بندگی می

کنند از بیم و ترس آن دهند تا چیزی بگیرند یک دسته عبادت میاست که چیزی می

کنند کنند یک دسته عبادت میعبادت بندگان است که از خوف خواجه اطاعت می

 عبادت شکر نعمت و آن عبادت آزادگان است.

 کند که فرمود:و در مطالب السئول نقل می

 فة بطن و فرج.ما من عبادة افضل من ع

 هیچ عبادتی افضل از عفت شکم و عورت نیست

قال )ع( فان رسول اهلل )ص( قال رحم اهلل مؤمنا امسک لسانه من کل شر فان ذلک 

صدقة منه علی نفسه ثم قال ال یسلم احد من الذنوب حتی یخزن لسانه من الغیبه ان تقول 

 اخیک ما لیس فیهفی اخیک ما ستره اهلل علیه و ان البهتان ان تقول فی 
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فرمود خدا بیامرزد مؤمنی که زبان خود را حفظ کند در هر شری که آن صدقه نفس 

گردد در غیبت درباره شود مگر آنکه زبان محزون میاست هیچکس تسلیم گناه نمی

برادر دینی که خداوند امر فرموده گناهان را بپوشانید و پرده عفاف کسی را ندرید و 

یست نسبت ندهید و نگوئید این صفات جنایت آمیزی است که بهتانی که در کسی ن

 بسیار قتل و جنایت به وجود آورده است.

 ان اشد الناس حسرة یوم القیمه عبد وصف عدال ثم خالفه الی غیره.

ترین مردم از جهت حسرت در روز قیامت کسی است که وصف عدل و داد سخت

به کار بستن است و عمل نتیجه گفتار  گفتن مفتاح -کند و خود خالف آن رفتار نماید 

 است اگر عمل بدون علم و علم بدون عمل باشد به صواب نرسد.

 [۲7۵]صفحه 

علیکم بالورع و اجتهاد و صدق الحدیث و اداء االمانة الی من ائتمنکم علیها برا کان او 

 فاجرا فلو ان قاتل علی بن ابیطالب ائتمننی علی امانة الدیتها الیه.

شما باد به ورع و اجتهاد و صدق و راستی سخن و اداء امانت تا مورد اعتماد و  فرمود بر

طالب اطمینان شوی فرمود کار امانت به قدری بزرگ است که اگر قاتل علی بن ابی

کشت به من دانست و شمشیری که جدم را با او میالسالم مرا بر امانتی امین میعلیه

 کردم.داد به او رد امانت میمی

 یس من اخالق المؤمن الملق و الحسد اال فی طلب العلم.ل

کوشد خورد و میورزد بلکه غبطه میمؤمن در طلب علم و تحصیل دانش حسد نمی

 آنچه دیگران دارند به دست آورد.

فقال ابوحمزه ثمالی بلی قال  -ء اذا فعلتموه یبعد السلطان و الشیطان منکم اال انبئکم بشی

فکبروا بها فانها تسود وجه ابلیس و تکسر شر السلطان الظالم عنکم )ع( علیکم بالصدقه 

فی یومکم نسلک و علیکم بالحب فی اهلل و التودد و المؤازره علی العمل الصالح فانه 

 یعنی السلطان و الشیطان. -یقطع دابرهها 
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 -آیا شما را خبردار کنم به کاری اگر عمل کردید شر شیطان یا سلطان از شما کم شود 

 ابوحمزه گفت بلی.

فرمود سلطان ظالم در کار شماست و دوستی او و مودت در او سبب دوستی شیطان 

شما عمل صالح کنید تا خداوند این شر را از سر شما دفع کند و شر شیطان و  -شود می

 سلطان مرتفع گردد.

 الحوا فی االستغفار فانه ممحاة للذنوب.

 نماید.و زاری کنید که گناهان را محو میدر استغفار الحاح و استکانت و تضرع 

ان هذا اللسان مفتاح کل خیر و شر فینبغی للمؤمن ان یختم علی لسانه کما یختم علی 

 ذهبه و فضة.

ها زبان کلید هر خیر و شری است سزاوار است مؤمن زبان خود را مهر کند چنانچه نامه

تأمل گفتاری ر چیزی نگاه دارید بیکنند به مهر طال و نقره یعنی زبان را از هرا مهر می

 نکنید خیر و شر را بسنجید حال مردم را در آن نظر بگیرید آنگاه سخن گوئید.

 قال )ع( یقول اهلل تعالی یابن آدم اجتنب ما حرمت علیک تکن من اورع الناس

ای فرزندان آدم پرهیز کنید از آنچه بر شما حرام شده و مردی باورع و پرهیزکار 

 گردید.

 [۲7۶صفحه ]

 افضل العباده عفة البطن و الفرج.

 بهترین عبادت حفظ شکم و فرج از حرام است.

البشر الحسن و طالقة الوجه مکسبة للمحبة و قربة من اهلل و عبوس الوجه و سوء البشر 

 مکسبة للمقت و بعد من اهلل.

چهره زیبا و طالقت صورت موجب جلب محبت و قربت به حق است و عبوسی چهره 

 سازد.و بنده را از خدا دور می -آورد سوء بشر سختی و دلتنگی می و

 الحیاء و االیمان مقرونان فی قرن فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه.
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کند حیاء و ایمان به هم آمیخته است و هر گاه یکی از آنها برود دیگری هم پیروی می

 رود.و می

 والئک من اجورهم شیئا.من علم باب هدی فله مثل اجر من عمل و ال ینقص ا

هر کس بابی از هدایت بگشاید مثل کسی است که خود هدایت کرده باشد و از اجر و 

 شود.مزد و ثواب او هم کم نمی

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

 شیئا.

ت که وزری و گناهی بر و هر کس بابی از ضاللت و گمراهی باز کند مانند کسی اس

 گردد.گردن خلق گذارد که از عقاب او هم چیزی کسر نمی

التواضع الرضا بمجلس دون شرفک و ان تسلیم علی من لقیت و ان تترک المراء و ان 

 کنت محقا.

 ان المؤمن اخ المؤمن ال یشتمه و ال یحرمه و ال یسئی به الظن.

برد نماید سوءظن نمیاحترامی نمیبی کندمؤمن برادر مؤمن است که هیچگاه شتم نمی

 نماید.گمان بد در حق برادرش نمی

 اصبر نفسک علی الحق فانه من منع شیئا فی حق اعطی فی باطل مثلیه.

بردبار در برابر حق باشید هر کس در راه حق چیزی را منع کند خداوند مانند آن را در 

اوند او را با همان راه باطلی که دهد یعنی هر کس حق را فرو گذارد خدباطل به او می

گردد که با همان رفته مبتال خواهد ساخت و در هر صفتی عمل کرده مواجه با کسی می

 کند.صفت با او عمل می

 [۲77]صفحه 

 من قسم له الحرق حجب عنه االیمان.

 هر کس قسمت او آتش شده باشد ایمان او پوشیده شده است.

 داوند آدم فاحش و فحشا پرور را دوست ندارد.خ -ان هلل یبغض الفاحش المتفحش 
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ان اهلل عقوبات فی القلوب و االبدان ضنک فی المعیشة و وهن فی العباده و ماقرب عبد 

 بعقوبة اعظم من قسوة القلب.

تنگی و دهد معیشت ضنک که دلخداوند عقوبات برخی را در قلوب و بدنشان قرار می

 تر از قساوت قلب نیست.یچ عقوبتی سختناراحتی دارد و یا وهن در عبادت و ه

 کتمان المصیبة. -کتمان الوجع  -اربع من کنوز البر کتمان الحاجة و کتمان الصدقه 

اظهار درد و  -در پنهان صدقه دادن  -چهار چیز گنج نیکوکاری است کتمان حاجت 

و  کتمان مصیبت که انسان در همه مصائب کار خود را به خدا واگذارد -فجع نکردن 

اجر از خدا بخواهد چنانچه در بسیاری از موارد مانند روزه خود را اجر عمل معرفی 

 فرموده است.

 من صدق لسانه زکا عمله هر کس زبانش را به صداقت تعلیم کند عملش را تزکیه کند

 من حسنت نیته زید فی رزقه کسی که نیتش پاک باشد رزقش افزونی یابد.

ه کسی که به زن و فرزندنش نیکوئی کند و توسعه دهد من حسن بره باهله زید فی عمر

 گردد.عمرش زیاد و طوالنی می

من استفاد اخا فی اهلل علی ایمان باهلل و وفاء باخائه طلبا لمرضاة اهلل فقد استفاد شعاعا من 

 نور اهلل و امانا من عذاب اهلل و حجة یفلح بها بوم القیمه و عزا باقیا و ذکرا منیعا.

کس از برادرش در راه معرفت حق استفاده کند و ایمان به خدا و وفاء فرمود هر 

برادری را قربتا الی اهلل و طلبا لمرضاة اهلل داشته باشد استفاده از این صفات پرتوی از نور 

آورد و حجتی است که سبب الهی است که ایمنی در زندگی از عذاب الهی می

 ماند.باقی می گردد و عزتی است کهرستگاری روز قیامت می

ثالث خصال ال یموت صاحبهن ابدا حتی یری و بالهن البغی و قطیعة الرحم و الیمین 

 و ان اعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم و ان القوم -الکاذبه یبارز اهلل بها 

 [۲7۸]صفحه 

لیکونون فجارا فیتواصلون فتمنی اموالهم و یثرون و ان الیمین الکاذبه و قطیعة الرحم 
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 ان الدیار بالقع من اهلها.لیذر 

دارد و تا عقوبت آنها را نچشد نمیرد یکی سه خصلت است که صاحبش را زنده می

بهترین طاعت  -قسم به دروغ که مبارزه با خداوند است  -قطع رحم  -بغی و ضاللت 

شود و اکثر مال طلبند صله رحم است مردم عموما فاجر هستند و با صله رحم جبران می

گردد و دروغ به خدا و قطع رحم سبب آمرزش ثار به خویشان تدارک میکه با ای

 گردد.نمی

ال یقبل عمل اال بمعرفة و ال معرفة اال بعمل و من عرف دلته معرفته علی العمل و من لم 

 یعرف فال عمل له.

شود مگر به قدر معرفت و شناسائی و معرفت روشن و آشکار عمل هر کس قبول نمی

شود و هر کس عمل هر کس معرفت پیدا کند داللت به عمل می شود مگر بهنمی

اند المعروف بقدر المعرفه هر کس معرفت نداشته باشد عمل او قبول نیست که گفته

 باشد.عملش به اندازه معرفتش می

و اهلل ما شیعتنا اال من اتقی اهلل و اطاعه و ما کانوا یعرفون اال بالتواضع و التخشع و اداء 

و کثرة ذکر اهلل و الصوم و الصلوة و البر بالوالدین و تعهد الجیران من الفقراء و االمانه 

ذوی المسکنه و الغارمین و االیتام و صدق الحدیث و تالوه القرآن و کف االلسن عن 

 الناس االمن خیر و کانوا امناء عشائر فی االشیاء.

اعت هر کس به اندازه فرمود کسی که دارای تقیه نباشد شیعه و پیرو ما نیست و اط

گردد باید امانت داشت ذکر معرفت اوست و معرفت جز به تواضع و خشوع حاصل نمی

خدا بسیار گفت روزه و نماز بسیار گرفت نیکوئی به والدین رعایت همسایه و فقرا و 

زنان و ایتام نمود سخن راست و درست گفت تالوت قرآن مستمندان و مسکینان و بیوه

ن از غیبت بست و به خیر و فضیلت گشود و در هر کار امانت و صداقت مجید نمود زبا

باشد به یکی دیگر از را رعایت نمود اگر چنین صفاتی دارا شد حتما او شیعه ما می

 اصحابش بدین مضمون فرموده است:
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به خدا سوگند کسی پیرو ما نخواهد بود مگر آنکه از خدا بترسد اطاعت امر او کند 

ی نشان دهد امانت مردم را حفظ نماید همیشه به یاد خدا باشد نماز بسیار تواضع و فروتن

بخواند روزه فراوان بگیرد تا خود را خوب اصالح کند به پدر و مادرش نیکی و تفقد 

 نماید همسایگان را از فقر و بینوائی مستمندی برهاند.

 [۲7۹]صفحه 

ید زبان از دشنام و غیبت ورشکستگان را کمک و معاضدت کند قرآن بسیار تالوت نما

ها محک شناسائی شیعیان ما و افترا و تهمت ببندد جز از خیر و ادب سخنی نگوید این

 باشد و اگر نبود از ما نیست.باشد هر کس دارای چنین صفاتی شد شیعه و پیرو ما میمی

 ان اهلل کره الحاح الناس علی بعضهم فی المسئلة و احب ذلک لنفسه - ۱۳

کنند و در داند که برخی مردم در مسائل الزم بر بعضی التماس میروه میخداوند مک

 پیشگاه خدا توجه ندارند.

 ان اهلل جل ذکره یحب ان یسأل و یطلب ما عنده

ای را که از او مسئلت نماید و طلب کند آنچه را که از او خداوند دوست دارد بنده

 داند.می

 مواعظ الناس لن تغنی عنه شیئامن لم یجعل اهلل له من نفسه واعظا فان 

فرمود کسی که نفس خود را واعظ قرار ندهد یعنی از گذشت روزگار بر خودش پند 

 کند.نیاز نمینگیرد پند مردم او را بی

 هر که ناموخت از گذشت روزگار

 هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار

 من کان ظاهره ارجح من باطنه خف میزانه

 تر است.شد میزان حساب او سبکهر کس ظاهرش بهتر از باطنش با

 کم من رجل لقی رجال فقال له کب اهلل عدوک و ما له من عدو اال اهلل

کم مردی هست که در مالقات یکدیگر نگوید خداوند دشمن تو را سرنگون کند چه 
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 شأنه.همه دشمن دارند مگر خداوند جل

 لمن دونهال یکون العبد عالما حتی ال یکون حاسدا لمن فوقه و ال محقرا 

برد برای عالم مافوق خود ولی نسبت به گیرد و حسد میهر عالمی محسود قرار می

 زیردست حسد ندارد.

انما مثل الحاجة الی من اصاب ماله حدیثا کمثل الدرهم فی فم االفعی انت الیه محوج و 

 انت منها علی خطر

افعی باشد راست نیاز و حاجتی که به مال اصابت کند مانند درهمی است که در دهن 

 است که ممکن است حاجت تو را برآورد ولی همدوش خطری است.

 غضب چیست؟

یکی از اصحاب پرسید در آیه و من یحلل علیه غضبی فقد هوی بر هر کس غضبم 

 مستولی شود نابود گردد مراد از غضب چیست؟

 [۲۸0]صفحه 

فرمود آن غضب عقاب خداوند است هر که گمان کند خدای عز و جل از حالی به 

حالی به صفت مخلوق وصفش کرده است در حالی که او برتر و باالتر از این توصیف 

آورد بلکه عقاب شده او چون غضبی است که است چیزی در او امان و غضب نمی

فرستد تا کیفر سخت میمردم از یکدیگر دارند و خداوند در غضب مردم عقاب 

 ستمکاران را بدهد.

 درباره زن

فرمود زن نباید خود را واگذارد بلکه باید خود را بیاراید و زینت کند اگرچه به 

 بندی باشد یا به حنای کمی باشد خضاب نماید اگرچه سالخورده باشد.گردن

هر کس به ما  السالم فرمودالسالم از پدرش حضرت باقر علیهو امام جعفر صادق علیه
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کند و دوستیش نسبت به آنچه ما دوست داریم محبتش زیاد باشد پیروی از ما می

دوست دارد مثال زن و شیرینی را دوست خواهد داشت که آنها نعمت خداوند 

 باشند.می

مردی از طریقه ازدواج زنی با امام خود مشورت کرد فرمود نعم انما یشتریها باغلی 

 الثمن.

توانم ببینم فرمود بلی جز آن نیست که آن را به خواهم بگیرم میکه میپرسید زنی را 

خرد و منظور امام این است که چون بینی بهتر اهتمام در کار خود ترین قیمت میگران

کوشی چون زندگی با زن به قیمت جان شخص تمام کنی و در محافظت آن میمی

 د.شود باید رعایت همه شئون زندگی مشترک را نمومی

فرماید برای شیر دادن فرزندان خود زنان خوشگل و خوش و در روایت دیگر می

المنظر خودداری نمائید که زشتی و صورت را انتخاب نمائید از زنان زشت و کریه

 زیبائی در شیر او اثری به سزا دارد.

 استرضع لولدک بلبن الحسان و ایاک و القباح فان اللبن قد بعدی )وسائل الشیعه(

ء و یتواسون؟ قیل ال ل )ع( هل یعطف الغنی علی الفقیر و یتجاوز المحسن عن المسیقا

 فقال لیس هؤالء من الشیعه الشیعه من یفعل هذا

به آن حضرت گفتند پیروان شما زیادند فرمود آیا ثروتمندان بر تنگدستان مهربانی و 

بردباری و برابری گذرند آیا مراسم آیا نیکوکاران از بدکاران می -کنند بخشش می

شیعه آن کسی  -گفتند نه فرمود اینان پیروان ما نیستند  -آورند اسالمی را به جا می

 است که دارای این فضایل نفسانی باشد.

 [۲۸۱]صفحه 

قال )ع( قم بالحق و اعتزل ما ال یعینک و تجنب عدوک و احذر صدیقک من االقوام 

تطلعه علی سرک و استشرفی امرک الذین  اال المین من خشی اهلل و ال تصحب الفاجر و

 یخشون اهلل

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

از  -از دشمن دوری کن  -آنچه سود نرساندت واگذار  -فرمود حق را به پای دار 

دوستان بپرهیز مگر آنان که درست کار و خداپرست باشند با بزهکاران رفاقت مکن و 

 بترسند.از راه خود آگاهشان ساز در کار خود با کسانی مشورت کن که از خدا 

 قال )ع( اعرف الموده فی قلب اخیک بما له فی قلبک

 دوستی برادر ایمانی خود را به همان اندازه که آنها را دوست داری بشناس.

 اصبر نفسک علی الحق فانه منع شیئا فی حق اعطی فی باطل مثلیه -قال )ع( البنه جعفر 

و هر آن کس که « الحق مر»فرمود نفس خود را وادارد که بر تلخی حق شکیبا باشد که 

 از حق چیزی نپذیرد ناگزیر به باطل باید تن در دهد.

 قال )ع( االیمان حب و بغض

 دوستی با حق دشمنی با باطل. -ایمان دوستی و دشمنی بیش نیست 

 قال )ع( ان هذه الدنیا یعطاها البر و الفاجر و ان هذا الدین ال یعطیه اهلل اال اهل خاصه

دهد اما دین را جز به مردان روشن ضمیر ه همه اشخاص بد و خوب میخداوند دنیا را ب

گردد و دین نعمت است که به بخشد زیرا دنیا رحمت است که شامل همه مینمی

 فرماید.خواص اعطا می

 قال )ع( ان اهلل یعطی الدنیا من یحب و یبغض و ال یعطی دینه اال من یحب

بخشد که قدر ولی دین را فقط به دوستان میدهد خداوند دنیا را به دوست و دشمن می

 دین را بدانند.

قال )ع( ایاک و الکسل و الضجر فانهما مفتاح الشر من کسل لم یؤد حقا و من ضجر لم 

 یصبر علی حق

این دو عادت زشت کلید هر بدی است  -حوصله نباشی زنهار که سست اراده و کم

 کیبائی بر تکمیل کاری ندارد.کند و کمی حوصله شسستی اراده حق را ادا نمی

 [۲۸۲]صفحه 

قال )ع( ال تسیرن و انت حاف و ال تنزلن عن دابتک لیال اال و رجالک فی خف و ال 
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تبولن فی نفق و ال تذوقن بقله و ال تشمها حتی تعلم ما هی و ال تشرب من سقاء حتی 

 تعرف ما فیه و ال تسیرن اال مع من تعرف و احذر من ال تعرف

یروانش عازم سفر بود شرفیاب شد تا با عرض رخصت دستور سفر بگیرد. مردی از پ

در سوراخ زمین بول  -شب بدون کفش از مرکب پیاده مشو  -پا راه مرو فرمود برهنه

دانی چه چیز در آن ای که نمیشناسی نخور و از کاسهنکن سبزی و گیاهی را که نمی

رس و هشدار باش از آنکه بت -شناسی راه مرو است ننوش جز با کسی که می

 شناسی.نمی

 [.۵۹قال )ع( من لم یجعل اهلل فی نفسه واعظا فان مواعظ الناس لن تغنی عنه شیئا ]

 کسی که خداوند در دلش واعظی قرار نداده پند و اندرز دیگران در او اثری ندارد.

لوجه و سوء قال )ع( البشر الحسن و طالقة الوجه مکسبة للمحبة و قربة من اهلل و عبوس ا

 [.۶0البشر مکسبة للمقت و بعد من اهلل ]

سازد و صورت کند و به خدا نزدیک میبشاشت چهره و خوشروئی دوستان را زیاد می

 سازد.انگیزد و بنده را از خدا دور میعبوس و بدخو دشمنی می

قال )ع( ثالثة من مکارم الدنیا و االخره ان تعفو عن ظلمک و تصل من قطعک و تحلم 

 اذا جهل علیک

سه چیز در دنیا و آخرت نشانه بزرگی است اول کسی را که بر تو ستم کرده ببخشی 

کند تو پیوند کنی سوم اگر نادانی بر تو دوم با کسی که رشته دوستی را با تو قطع می

 جسارت کند بردباری نمائی.

 اگر با تو نسازد دشمن ای دوست

 باید که با دشمن بسازیتو می

 رسد مخراش و مخروشگرت رنجی 

 نیازیتوکل کن به لطف بی

 کنو گرنه چند روزی صبر می
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 نه او ماند نه تو نه فخر رازی

و کتمان الوجع و کتمان  -و کتمان الصدقة  -قال )ع( اربع من کنوز البر کتمان الحاجة 

 المصیبة

هان داشتن دوم پن -اول پنهان داشتن نیاز و احتیاج  -بهاست های گرانچهار چیز از گنج

 چهارم پنهان داشتن مصائب و مشکالت. -های خود سوم پنهان داشتن خوبی -دردها 

 [۲۸۳]صفحه 

 قال )ع( الحیا و االیمان مقرونان فی قرن فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه

 رود.اند اگر یکی رفت دیگری هم میشرم و ایمان به یک ریسمان بسته شده

که بهتر از بردباری با سه کس باشد چون حلم و علم هیچ چیزی به چیز دیگر نیامیخت 

 دهد:با هم آمیخت نتایج سودمندی می

آن کس که زبانی راستگو دارد کردارش پاک است و هر که را اندیشه و نیتی 

نیکوست روزیش زیاد شود و هر که به خانواده و زیردستانش نیکی کند عمرش زیاد 

 گردد.می

له و من حسنت نیته زید فی رزقه و من حسن بره باهله قال )ع( من صدق لسانه زکی عم

 [.۶۱یزید فی عمره ]

 راست رو تا که به سرمنزل مقصود رسی

 تیر تا راست نگردید به مقصد نرسید

ینبغی للمؤمن ان یختم علی لسانه کما  -قال )ع( ان هذا اللسان مفتاح کل خیر و شر 

حم اهلل مؤمنا امسک لسانه من کل شر یختم علی ذهبه و فضته فان رسول اهلل )ص( قال ر

 فان ذلک صدقة منه علی نفسه ثم قال ال یسلم احد من الذنوب حتی یخزن لسانه

همچنان که بر  -مؤمن باید بر زبان خویشتن قفل زند  -زبان کلید هر بد و نیکی است 

داوند زند زیرا پیغمبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود خطال و نقره خود قفل می

ای بیامرزد مؤمنی را که زبانش را از هر گفتار بدی نگهدارد و نگهداری زبان صدقه
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دارد سپس فرمود تا کسی زبان خود را حفظ نکند از گناه ایمن است که بر خود روا می

 نیست.

 قال )ع( ان اهلل یبغض الفاحش المتفحش

 دارد.می پسندان را دشمنگویان را دوست ندارد و هرزهخدای پاک هرزه

 قال )ع( الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه

فهمیدن احکام دین و به کمال رسیدن آن شکیبائی بر مشکالت است و تأمین معیشت 

 الزم دارد.

از کلمات امام محمدباقر است که فرمود خبأ ثالثة اشیاء فی ثالثة اشیاء خبأ رضاه فی 

ال تحقرن من الطاعة شیئا فلعل رضاه فیه و خبأ سخطه معصیة فال تحقرن من طاعته ف

 المعصیة شیئا فلعل سخطه فیه و خبأ ولیه فی خلقه فال تحقرن احدا فلعله ذلک الولی

 [۲۸4]صفحه 

 فرمود خداوند سه چیز را در سه چیز دیگر پنهان کرده.

اعت و بندگی و عبادت را اول رضای خود را در طاعتش پنهان نموده بنابراین هر ط

 کوچک نشمرید شاید رضای خدا در همان باشد.

دوم سخط و قهر و غضب خود را در معصیت پنهان فرمود معصیت را کوچک نگیرید 

 شاید همان معصیت کوچک موجب سخط و قهر و غضب الهی شود.

ان کس سوم اولیاء خود را در میان بندگانش پنهان کرده مردم را تحقیر نکنید شاید هم

 را که شما تحقیر کنید دوست و ولی خدا باشد.

 برهنه پا و سرانند در والیت عشق

 که قوتشان همه جوع است و جام عریانی

فقال )ع( اتقواهلل شیعة آل محمد و کونوا النمرقة الوسطی یرجع الیکم الغالی و یلحق 

فی انفسنا قالوا فما التالی قال بکم التالی قالوا له و ما الغالی قال الذی یقول فینا ما ال تقوله 

الذی یطلب الخیر فیرید به خیرا و اهلل ما بیننا و بین اهلل قرابة و ال لنا علی اهلل من حجة و ال 
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تتقرب الیه اال بالطاعة فمن کان منکم مطیعا هلل یعمل بطاعته نفعته والیتنا اهل البیت و من 

 م ال تغتر واثلثاکان منکم عاصیا هلل یعمل بمعاصیه لم تنفعه ویحک

محمد پرهیزکار السالم فرمود ای آلهاشم جمع شدند اطراف امام محمدباقر علیهبنی

شوید و یک راه معتدل را پیش بگیرید این راهی که دارید نتیجه آن غلو و یا پستی 

گاه گوئید که در ما نیست و ما هیچاست گفتند چطور غلو است فرمود آنچه شما می

کنید و همان جا طلب د تالی کدام است فرموده است اراده خیر میایم گفتننگفته

نمائید و این درست نیست باید کار با مقدمات خود انجام گیرد تا به نتیجه برسد می

داند بین ما و خدا قرابت و خویشاوندی نیست مگر آنکه ما حجت خدا فرمود خدا می

د دوستی ما اهل بیت برای او مفید نمایبر خلق هستیم هر یک از شما اطاعت خداوند می

شوند دوستی ما برای خواهد بود و هر کدام معصیت کنید مجازات به معصیت خود می

آنها در حال عصیان اثری نخواهد داشت فرمود وای بر شما مغرور به خویشاوندی 

 پیغمبر و اهل بیت او نشوید عمل خود را اصالح نمائید.

 ر علیه السالم در تقویرساله سعدیه حضرت امام محمدباق

 اشاره

اند در نظر دارند که یک کسانی که سیره و زندگانی حضرت شاه والیت را خوانده

خطبه مهمی به نام خطبه همام درباره معرفی مؤمن و صفت او در تقوی بیان فرموده که 

ترین ترین نکات لطیف و دقیقشاهکار قدرت فصاحت و بالغت و در عین حال حساس

 دراکاترقایق ا

 [۲۸۵]صفحه 

روحی و نفسانی است که جز امام به این حقایق متوجه نیست و این درس علم و فضیلت 

ها و را به اصحاب خود فرموده و صفات مؤمن را با درجات تقوی و پرهیزکاری و نشانه

 آثار آن بیان فرموده است.
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العابدین ین زینو باز اگر در نظر داشته باشند در شرح حال حضرت سجاد علی بن الحس

ای در صفت السالم نوشتیم که آن امام مربی هم در ضمن بیانات خود یک خطبهعلیه

ای از این جا هم به یک رساله -مؤمن و تقوی دارد که بسیار جالب توجه است 

خوریم که به سعدالخیر نوشته آن را رساله السالم بر میحضرت امام محمدباقر علیه

به تقوی نصیحت یاد فرموده و نکاتی را در آن یادآوری فرموده سعدیه گویند و او را 

 کنیم تا ترجمه به معنی نمائیم.است و ما اینک متن رساله را نقل می

 متن رساله سعدیة

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

اما بعد فانی اوصیک بتقوی اهلل فان فیها السالمة من التلف و الغنیمة فی المنقلب ان اهلل »

ی عن العبد ما عزب عنه عقله و یجلی بالتقوی عنه عماه و جهله و بالتقوی عز و جل نف

نجا نوح و من معه فی السفینة و صالح و من معه من الصاعقة و بالتقوی فاز الصابرون و 

نجت تلک العصب من المهالک و لهم اخوان علی تلک الطریقة یلتمسون تلک الفضیلة 

ما بلغهم من المثالت حمدوا ربهم علی ما رزقهم و نبذوا طغیانهم من االیراد بالشهوات ل

هو اهل الحمد و ذموا انفسهم علی ما فرطوا و هم اهل الذم و اعلموا ان اهلل تبارک و 

تعالی الحلیم العلیم انما غضبه علی من لم یقبل منه رضاه و انما یمنع من لم یقبل منه 

سیئات من التوبة بتبدیل الحسنات عطاه و انما یضل من لم یقبل منه هداه ثم امکن اهل ال

دعا عباده فی الکتاب الی ذلک بصوت رفیع لم ینقطع و لم یمنع دعا عباده فلعن اهلل 

الذین یکلمون ما انزل اهلل و کتب علی نفسه الرحمه فسبقت قبل الغضب فتمت صدقا و 

 «التقویء العباد بالغضب قبل ان یغضبوه و ذلک من علم الیقین و علم عدال فلیس یبتدی

و کل امة قد رفع اهلل عنهم علم الکتاب حین نبذوه و والهم عدوهم حین تولوه و کان »

من نبذهم الکتاب ان اقاموا حروفه و حرفوا حدوده فهم یروونه و ال یرعونه و الجهال 

یعجبهم حفظهم للروایة و العلماء یحزنهم ترکهم للرعایة و کان من نبذهم الکتاب ان 
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 علمون فاوردوهمولوه الذین ال ی

 [۲۸۶]صفحه 

الهوی واصدروهم الی الردی و غیروا عری الدین ثم ورثوه فی السفه و الصباقه المة 

یصدرون عن امر الناس بعد امر اهلل تبارک و تعالی و علیه یردون بئس للظالمین بدال 

 والیة الناس بعد والیة اهلل و ثواب الناس بعد ثواب اهلل و رضا الناس بعد رضا اهلل

 -فاصبحت االمة کذلک و فیهم المجتهدون فی العبادة علی تلک الضاللة معجبون 

 «مفتونون فعبادتهم فتنة لهم و لمن اقتدی بهم قد کان الرسل ذکری للعابدین

ان النبی من االنبیاء کان یستکمل الطاعة ثم عصی اهلل تبارک و تعالی فی الباب الواحد »

طن الحوت ثم ال ینجیه اال االعتراف و التوبة فاعرف فیخرج به من الجنة و ینبذه فی ب

اشباه االحبار و الرهبان الذین ساروا بکتمان الکتاب و تحریفه فما ربحت تجارتهم و ما 

کانوا مهتدین ثم اعرف اشباههم من هذه االمة الذین اقاموا حروف الکتاب و حرفوا 

کانوا مع اکثرهم دینا و ذلک حدوده فهم مع السادة الکثرة فاذا تفرقت قادة االهواء 

مبلغهم من العلم ال یزالون کذلک فی طبع و طمع فال یزال یسمع صوت ابلیس علی 

السنتهم بباطل کثیر یصبر منهم العلماء علی االذی و التعفیف و یعیبون علی العلماء 

میتا ال بالتکلیف و العلماء فی انفسهم خانه ان کتموا النصیحة ان راواتائها ضاال یهدونه او 

یحبونه فبئس ما یصنعون الن اهلل اخذ علیهم المیثاق فی الکتاب ان یأمروا بالمعروف و 

بما امروا به و ان ینهوا عما نهوا عنه و ان یتعاونوا علی البر و التقوی و ال یتعاونوا علی 

االثم و العدوان فالعلماء من الجهال فی جهد و جهاد ان وعظت قالوا طغت و ان علموا 

ق الذی ترکوه قالوا خالفت و ان اعتزلوهم قالوا فارقت و ان قالوا هاتوا برهانکم قالوا الح

 «نافقت

و ان اطاعوهم فهلک جهال فیما ال یعلمون امیون فیما یتلون یصدقون بالکتاب عند »

التعریف یکذبون به عند التحریف فال ینکرون اولئک اشباه االحبار و الرهبان قادة الهوی 

ردی و آخرون منهم جلوس بین الضاللة و الهدی ال یعرفون احدی الطائفتین سادة فی ال
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من االخری یقولون ما کان الناس یعرفون هذا و ال یدرون ما هو و صدقوا ترکهم رسول 

 اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم

 [۲۸7]صفحه 

ف عندهم و علی البیضاء لیلها من نهارها لم یظهر فیهم بدعة و لم یبدل فیهم سنة ال خال

ال اختالف فلما غشی الناس ظلمة خطایاهم صاروا امامین داع الی اهلل تبارک و تعالی و 

داع الی النار فعند ذلک نطق الشیطان فعال صوته علی لسان اولیائه و کثر رجله و خیله و 

شارک فی االموال و الولد من اشرکه فعمل بالبدعة و ترک الکتاب و السنة و نطق اولیاء 

 بالحجة و اخذوا بالکتاب و الحکمة فتفرق من ذلک الیوم اهل الحق و اهل الباطل اهلل

تخاذل و تهاون اهل الهوی و اهل الضاللة حتی کانت الجماعة مع فالن و اشباهه فاعرف 

هذا الصنف و صنف آخر فابصرهم رأی العین تحیی و الزمهم حتی ترد اهلک فان 

 «هم یوم القیمة اال ذلک هو الخسران المبینالخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلی

 مضمون و مدلول رسالة الخیر

السالم شیخ کلینی در روضه کافی نقل از یزید بن عبداهلل از حضرت امام محمدباقر علیه

کند که سعد الخیر از فرزندان عبدالعزیز مروانی است روزی آمد حضور امام روایت می

شود گفت برای کرد حضرت فرمود تو را چه میمی السالم گریه و زاریمحمدباقر علیه

آنکه از شجره ملعونه اموی هستم امام فرمود تو اگر دارای عقاید صحیح باشی از ما 

هستی مگر حکایت ابراهیم خلیل را نشنیدی که فرمود فمن تبعنی فانه منی آنگاه به او 

ی که مصونیت از کنم تو را به تقوی و پرهیزکاری و ورع و پارسائفرمود وصیت می

هالکت و تلف شدن در سایه تقوی است و غنیمت یافتن و رستگاری انسان در آخرت 

از پرهیزکاری است این صفت ممدوح و پسندیده در ذات خود مؤثر در سعادت است 

صفات فاضله و  -توان افعال و اقوال و اعمال را تهذیب و تزکیه نمود و در سایه او می

گردد و از صفاتی که امکان پرهیزکاری قبول و مقبول می مکارم اخالقی در پرتو
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نماید ورع و پارسائی از انحراف و خطا و لغزش و ندامت و حسرت دارد حفظ می

 گراید.و به فضیلت و اخالق می -کاهد هالکت و سوءنیت و بداندیشی و وخامت می

پرهیزکاری باشد گوهر عقل در پرتو فرمود سالمت دین و دنیا در سایه تقوی می

گردد و دیده شود و به صیقل پارسائی رنگ کدورات طبیعت زدوده میآشکار می

اند به السالم و آنها که به او ایمان داشتهشود چنانچه نوح علیهبینش و دانش روشن می

نیروی تقوی در کشتی نجات نشستند و به ساحل کمال مطلوب رسیدند و صالح و 

 وت پرهیزکاری ازصالحانی که با وی بودند به ق

 [۲۸۸]صفحه 

صاعقه تند و تیز آسمانی رستند و به حمایت پرهیزکاری صابران دین رستگار شدند و 

این جماعت برگزیدگان قوم و اشراف قبایل اصحاب نوح و صالح بودند و با تقوی از 

مهالک و مخاطره مصون ماندند این مردم برادرانی دارند که طالب این فضیلت هستند و 

باشند که تا روز السالم میا پیروان پیغمبر خاتم النبیین و دوستان امیرالمؤمنین علیهآنه

 توانند با نیروی تقوی و پارسائی به ساحل نجات و رستگاری برسند.قیامت می

و بر کتاب و آیات عذاب و عقاب  -کند پرهیزکاری آدمی را از شهوات جلوگیری می

اقف و مستحضر ساخته و از ارتکاب اعمال سوء باز و هالک و دمار عاصیان و طاغیان و

کنند و در اطاعت و بندگی مبالغت و خدای را سپاس و ستایش می -دارد می

 باشند قاصر و مقصر هستند.کسانی که در کار خویش مستحق نکوهش می -اند ورزیده

ی گردد که رضای خدا را نخواهد و از کسغضب خداوند حلیم علیم بر کسی وارد می

کسانی که هدایت خدای را بپذیرند و بدکاران  -فرماید که عطایش را رد کند منع می

 را به توبه متمکن گردانند سیئات آنها محو و به حسنات تبدیل گردد.

خداوند در قرآن مجید بندگان را به توبه دعوت کرد و وعده قبول فرمود و دعای 

ادعیه و اذکار آنها را منقطع و ممنوع گاه سازد و هیچبندگان را به اجابت مقرون می

فرماید و حتی تأکید فرمود که با تضرع و زاری مرا بخوانید و اگر اجابت نکنم باز نمی
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بخوانید و الحاح کنید تا دعای شما را بپذیرم خدای عالم لعنت فرستاده بر کسانی که 

ن سبقت بر غضب من منکر اوامر او شوند یا کتمان ما انزل اهلل نمایند و فرمود رحمت م

دارد یعنی قبل از صدور غضب رحمت فرستاده و از رحمت او همه چیز به وجود 

 باشد.پیوسته است و رحمت خود را صواب و آن افاضه علم و عدل و تقوی می

خداوند عالم از مردمی که کتاب خدای را از دست دادند و به اوامر او عمل نکردند 

و دشمنان دین را از روی بغض از آنها گرفتند و علم کتاب را از دست آنها گرفت 

دوست داشتند و عمل کردند و به قهر و غلبه بر آنها سلطنت یافتند و منحرفین از قرآن 

 اند.برای همیشه در تیه ضاللت گرفتار شدند و به وادی غوایت درمانده گردیده

ئی را که از قرآن و این بیان معجز نظام امروز ثابت کرد که نصاری دشمنان مسلمین آنها

با آشنائی به دین خودشان قرآن را دوست داشتند و بدان عمل کردند بدون آنکه خود 

 را مسلمان بدانند و مسلمان معرفی نکنند امروز اندیشه و افکار و اعمال و کردار مردم

 [۲۸۹]صفحه 

مل اروپا و آمریکا کامال منطبق با اسالم است یعنی آنها مسلمان فاسق هستند و ع

کنند بدون آنکه خود را مسلمان معرفی کنند در حالی که مسلمین به نام مسلمان از می

خبر مانده از علم و فضیلت دور افتاده و ابواب بدبختی و مذلت را به قرآن و حدیث بی

 سوی خود باز کردند.

فرماید هر وقت مردم کتاب آسمانی را از دست دادند و حروف و کلمات آن را امام می

یر پا گذاشتند و حدودش را تحریف نموده اجرا نکردند و در صحت قرائت الفاظ و ز

اقتصادیات و آداب صوریه و علوم و فنون ظاهر و باطن قرآن را پشت سر انداخته و 

آداب ظاهر و عارضی از خود به میان آوردند به زندگانی سخت ناروائی مبتال خواهند 

مطلوب خود عمل کردند و جاهل و نابخرد  شد و به روایات سست و نابجا و احکام

شدند این ماندند و از روایت و درایت در شگفتی کار خویش حیران و سرگردان می

گیر این ملل مسلمان اسمی شده اثر همان انحراف و تمرد و ها که امروز گریبانبدبختی
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 خواب خرگوشی و فراموشی است.

ان به الفاظ و معانی ظواهر و بواطن قرآن و اما عالمان ربانی و مؤمنین حقیقی و دانشمند

داشتند و با مردم منحرف کردند و اوامر و نواهی را مجری میعلم و ادب را مراعات می

گرفتند و از مردم ریاکار و متمرد و متظاهر به سخت بدبین بودند و از آنها دوری می

ند این بود که نشستند. علت آنکه مردم از قرآن دوری گرفتفسق و فجور کنار می

دانستند و به طریق اجرای احکام آشنا حقایق و دقایق دین و احکام و آیات قرآن را نمی

خبری و عدم وقوف خود متولی امر دین هم گردیدند و هر کجا نبودند و با بی

دانستند دین را از طرف خود به هوای نفس و تمایالت شخصی و به رأی و عقیده نمی

دادند و تلقین افکار خود را به جای دین به مردم تحویل میخویش ساخته اوهام و 

کردند و به جرم این عمل ناپسند به عقوبت آخرت گرفتار گردیدند که چرا لباس می

دین را واژگون نموده و به تزویر و حیل مردم را گمراه کردند پس از آن طایفه پیروان 

ت و دولت غیر صحیح و نابجا آنها مردم را از راه حق دور ساختند و بر مرکب سلطن

نشستند و زمام اختیار را به دست گرفتند و خالفت الهی را به فرزندان ناخلف خود 

و چون در قبال  -سپردند و اخالف نادان نیز به وراثت سپردند و دست به دست دادند 

گرفتند گفتند این خالفت نیست بلکه سلطنت یک منطق صحیح و مستدلی قرار می

 شود.گوی در دست آنها و کودکانشان به چوگان ستم پاس داده میاست و چون 

فرمود والیت و دوستی مردم پس از والیت مطلقه الهیه قرار دارد هر کس خدا را 

اطاعت کند باید به والیت اهل بیت اطهار ایمان بیاورد و از دنیا و نعم آن به منظور 

 کمال نفسانی

 [۲۹0]صفحه 

مند شود و باید پس از تحصیل ثواب اعمال یزدانی و هرهبه دستور ائمه دین مبین ب

فیوضات جهان آخرت رضای مردم را به دست آورد تا رضای خدا حاصل گردد چون 

رضای خالق فوق رضای مخلوق است اما قبول و به دست آوردن آن متفرع بر ترضیه 
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کوشد خاطر خلق است و باید مسلمان متقی باشد و از نخست در تحصیل رضای خلق ب

و به مرز و حدود و حقوق دیگران تعدی و اجحاف نکند تا خلق راضی و خدا نیز 

السالم راضی گردد و به قدر میسور به دریافت رضای خدا در والیت امیرالمؤمنین علیه

 اند جلب نماید.و اوالد طاهرینش که دارای والیت مطلقه الهیه پس از رسول خدا بوده

نمودند در حالی که گمراهان علمای گمراه عبادت خود ملت اسالم بر این حال صبح 

دادند نه بر وفق دستور و لذا کوشش آنها بر طریق ضاللت بوده و را به اجتهاد انجام می

به ظلم و فساد خویشتن اشتغال داشتند و شیطان هم آنها را در کار باطل خودشان 

دادند تا به کار یوی نشان مینمود و برای آنها تجلیاتی از زرق و برق حطام دنتقویت می

داد ولی خود دلگرم باشند و افعال و اعمال آنها در نظرشان پسندیده و بزرگ جلوه می

های پیوسته آنها در پرستش خدا در راه حق و طریق ثواب چون عبادت آنها و کوشش

ه ها موجب فتنه و عقاب گردید و پیروان آنها پیروان شیطان شدند در حالی کنبود همان

پیغمبران و رسوالن مردم را در طریق عبادت و اطاعت دستوری روشن و آشکار دادند 

 تا گمراه نباشند.

رفت فرمود پیغمبری از پیغمبران آسمانی در مراتب اطاعت ربانی به حد کمال پیش می

ای توقف نمود اما در یک موضوع که آن امر والیت ائمه هدی بود تأمل کرد و لحظه

شر و دیوان محاسبات الهی و روز قیامت دید در عالم ارواح و روز میثاق تا در عالم مح

هم توقف جسته و خداوند او را در شکم ماهی زندانی فرمود تا هر آنچه به او تعلیم 

شود تأمل و توقف نکند و چون به توبه و انابه برگشت توبه او را قبول کرد و از می

ین و اوصیای خاتم النبیین ایمانی محکم و زندان نجاتش داد و در امر والیت ائمه د

 متقن یافت.

نگارنده گوید کارهای خداوند غیر از بشر است حتی آنها که در تجزیه و تحلیل 

روند که غیر از خداوند کسی قادر نیست چنان کنند در زندانی میمطالب هم تأمل می

ی برای تربیت شدگان زندانی و چنین زندانبانی داشته باشد و به جرم وقفه فکری و روح
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مکتب ربوبی و مؤدب ساختن آنها زندانی گرداند و از همین بیان باید فهمید تربیت 

 ربوبی عالم دیگر دارد.

فرماید آدم ابوالبشر به سبب آنکه یونس در صلب او بود از بهشت السالم میامام علیه

 بیرون شد

 [۲۹۱]صفحه 

ن و متزهدان که اوصاف و اخالق و آیات پس اشباه و امثال و احبار و رهبان و متعبدا

رسول خدا را برای مردم به صورتی دیگر جلوه دادند و حالل و حرام را کتمان کردند 

و نیک و بد را از هم تشخیص ندادند آیا به چه زندانی گرفتار خواهند شد؟؟. این مردم 

است و سوداگر جز نفع خود در نظر نداشتند که برای جلب منافع حروف قرآن را ر

درست شناختند ولی حدودش را عوض کردند و دگرگون ساختند و حتی کتب 

آسمانی قدیم را که شاهد و مبشر ظهور پیغمبر خاتم النبیین بود پنهان نمودند و مکتوم 

داشتند و علمای امت ظواهر علوم را حفظ کردند و باطن آن را تغییر دادند و تحریف 

مرعوب وساوس شیطانی شدند و هواجس نفسانی  نمودند و به میل خود معنی کردند و

بر آنها سلطه یافت و چون معلم و زعیم ایشان از بین رفت به بزرگ قوم خود توسل 

جستند و پیرو نفس اماره شدند و فریب ظواهر فریبنده را خورده به چاه ضاللت فرو 

دگی با همین آمد در زنافتادند ولی چون مقاصد آنها در راه طلب دنیا بهتر به دست می

رفتند و دوش به دوش شیطان نفس اماره و شیطان صفتان راه طینت و طبیعت پیش می

 پیمودند.باطل و بیهوده را می

خواندند و نکوهش این علمای عاملین و ابرار و صالحین هر چند آنها را به صالح می

سر  مرده و افسردهکردند نصیحت و موعظت در آنها تأثیری نداشت و دلروش می

کردند که چرا راه باطل را شد تا علمای خود را سرزنش میگشته آنها بیشتر متحیر می

 گردانند.به راه حق بر می

آدم میثاق گرفته که امر به معروف و نهی از منکر نمایند خداوند در قرآن مجید از بنی
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چشم آنها  ها را یادآور گردند تا برابرها را تذکر دهند تا مرتکب نشوند و خوبیبدی

قرار گیرد و عمل کنند و رستگار گردند فرمود علمای واقعی از دست جهال نابخرد هر 

عصر سخت در مشقت و تعب و مجاهدت و سعی و اهتمام هستند که شاید آنها را به 

نصایح و مواعظ به راه راست سوق دهند اما جهال علما را به طغیان و خالف متهم کنند 

گویند به نمایند و اگر سخنی گویند و برهان درست آورند میو اطاعت امر آنها را ن

 ای این لجاج و عناد آنها برای تمتع از دنیاست نه پیروی دین.نفاق برخاسته

فرمود اگر فرض علما هم راه جهال را پیمایند و تسلیم امر آنها شوند آنها که نه بر 

قدند به هالکت افتند و به کتاب و نه بر معانی آن و نه بر علم و حقیقت مستقیم معت

نمایند ولی از چه آنها هر دو تصدیق ظواهر قرآن را می -ضاللت سرمدی دچار شوند 

 خبرند وباطن آن بی

 [۲۹۲]صفحه 

اگر گفته شود که تفسیر و حقیقت قرآن غیر از این است و معارف و فرهنگ اسالم غیر 

و گویند مخرب احکام دین  از این پندار و گفتار است تکذیب نمایند و انکار کنند

 است.

آهنگان این مردم چون احبار و رهبان یهود و نصاری سرهنگان هوا و هوس و پیش

 کشند.باشند که مردم را برای استثمار به ضاللت و گمراهی میغضب و شهوت می

یک دسته هم از مردم هستند که بین هدایت شده و گمراه متوقف مانده و تمیز 

ها نه از آن طبقه و نه از تر است و حق با کیست؟ اینسخن درست دهند که کدامنمی

این طبقه هستند که به عرف در اصطالح مستضعف شناخته شده یعنی مشاعرشان در 

توان آدم و انسان شناخت این طایفه هر دو را تشخیص ضعیف است که آنها را نمی

در اقلیت بسیار محدود قرار اما آنها  -گردانند کنند و از هر دو روی بر میتصدیق می

 «که امروز در عرف سیاست در اکثریت بسیاری قرار دارند»اند داشته

پیمایند یا راه باطل آنها که سالک راه حق هستند اند یا راه حق میبنابراین مردم دو دسته
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رسند و آنها که راه باطل پیمودند به آتش عذاب خود و خدا گرفتار بر مراد خود می

کنند در شد اما خودشان را مقصر ندانسته لعنت بر شیطان معلم و مربی خود میخواهند 

حالی که در هر مرتبه و مقام باشند در سپاه و خیل شیطانند و سواره و پیاده او را یاری 

نمایند و شیطان در مال و فرزند آنها شریک است و هر کس شریک آنها باشد امان می

 دهد.سنت را از دست می از عذاب نخواهد داشت و کتاب و

گردد و شوند و حق و باطل روشن و آشکار میروز قیامت این دو طایفه از هم جدا می

شوند و جماعات حق و باطل هر یک گرد هم و پیرامون زعیم و پیشوای خود جمع می

 فرماید.خداوند گمراهان را مخذول می

ش و بینش را بشناسی و از فرماید ای سعد چه بهتر که اهل داندر پایان رساله می

مند گردی و دل از آنها برنتابی تا در سرای آخرت هم با آنها محشور مالزمت آنها بهره

چه یقین است که پیغمبران و اولیاء و اوصیای خدا اهل حق هستند و پیروان  -شوی 

آنها ناجی و رستگار خواهند شد و مطیعان و هواخواهان شیطان باطل و به عذاب گرفتار 

 خواهند گردید.

 نامه حضرت امام محمدباقر علیه السالم به سعدالخیر

گفتیم سعدالخیر از فرزندان عبدالعزیز و برادر عمر بن عبدالعزیز یا یکی از بستگان 

که به دوستی امام راغب و مایل بود و چون از نسب خود متنفر گردید  -نزدیک او بود 

 السالم او را ازامام محمدباقر علیه

 [۲۹۳ه ]صفح

خود اهل بیت دانست همان طور که جدش سلمان فارسی را از خود اهل بیت معرفی 

فرمود و دلیل مستدل آن نسبت این بود که فرمود هر کس وحدت عقیده و ایمان داشته 

 باشد از یک خاندان است. همان نحو که نوح با فرزندش گفت!!

السالم روایت م محمدباقر علیهشیخ کلینی در روضه کافی به سند حمزة بن بزیغ از اما
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 السالم پاسخ نامه او مرقوم داشته است.کرده که این نامه را امام علیه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

اما بعد فقد جائتنی کتابک فیه معرفة ما ال ینبغی ترکه و طاعة من رضی اهلل رضاه فقبلت 

هلل و طاعته و من ذلک لنفسک ما کانت نفسک مرتهنة لو ترکته معجب ان رضا ا

نصیحته ال تقبل و ال توجد و ال تعرف اال فی عباد غرباء اخالء من الناس قد اتخذهم 

الناس سخریا لما یرمونهم به من المنکرات و کان یقال ال یکون المؤمن مؤمنا حتی 

یکون ابغض الی الناس من جیفة الحمار و لو ال ان یصیبک من البالء مثل الذین اصابنا 

 الناس کعذاب اهلل و اعیذک باهلل و ایانا من ذلک لقربت علی بعد منزلتک. فتجعل فتنة

و اعلم رحمک اهلل انا ال تنال محبة اهلل اال یبغض کثیر من الناس و ال والیته اال بمعاداتهم 

و فوت ذلک قلیل یسیر لدرک من اهلل لقوم یعلمون یا اخی ان اهلل عز و جل جعل فی 

العلم یدعون من ضل الی الهدی و یصبرون معهم علی  کل من الرسل بقایا من اهل

االذی یجیبون داعی اهلل و یدعون الی اهلل فابصرهم رحمک اهلل فانهم فی منزلة رفیعة و 

ان اصابتهم فی الدنیا وضیعة انهم یحبون بکتاب اهلل الموتی و یبصرون بنوراهلل من العمی 

د هدوه یبذلون دمائهم دون هللة کم من قتیل البلیس قد احبوه و کم من تایة ضال ق

 العباد ما احسن اثرهم علی العباد و اقبح آثار العباد علیهم

فرماید به نام خداوند بخشاینده مهربان نامه تو به من رسید قریب بدین مضمون می

خواسته بودی که به تو دستورالعملی دهم به آنچه ترکش جایز نیست و راهی بنمایم که 

 روشن سازد بنابراین بشنو و به خاطر بسپار و عمل کن. معرفت آن دل تو را

بدان که رضای خدا بر هر چیز مقدم است و اگر کسی اطاعت حق کند خانه دلش 

روشن گردد و اگر تمرد نماید خود گروگان آن اطاعت است و شگفتی آنجاست که 

نصیحت  -اطاعت خدا  -کسی علیه خود قیام نماید عجب این است که رضای خدا 

 پروردگار قبول

 [۲۹4]صفحه 
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برخی از مردم ضعیف را  -شود مگر در عبادت غربا و دوستان و برادران مسلمان نمی

و چون آنها را نهی از منکر نمایند متهم به بعضی از  -گیرند اقویای قوم به سخریه می

سازند سازند تا آنجا که گویند مؤمن مؤمن نیست و آنها را مبغوض مردم میصفات می

دهند یاللعجب برای رفع یک نقص این و از مردار هم بدتر در چشم عموم جلوه می

جا و گاهی همه اتهام و تهمت برای برطرف کردن یک عیب این همه افترا و نسبت بی

ایم گوئی به این بالیا گرفتار شدهسازند چنانچه ما اهل بیت برای حقبه بالیائی مبتال می

دهند تا معلوم برای عذاب خلق است که آنها را آزادی می و این آزمایش و امتحان خدا

بریم از این امتحان فرمود ابرار با فجار و صالح گردد که در چه کارند و پناه به خدا می

 با طالح همدوش نخواهند شد.

تر هستم از آنها که به تو نزدیک هستند یعنی تو چون اویس فرمود من به تو نزدیک

عقیده عقیده باشی با ما هستی و آنها که با ما هستند و همما هم قرنی هستی که اگر با

 نیستند از ما دورند و با ما نیستند.

رسد مگر آنکه مبغوض دشمن فرمود خدا تو را رحمت کند هیچ کس به محبت ما نمی

یعنی اگر  -و بسیاری از مردم گردد و هیچ دوستی نیست که به دشمنی آنها تمام نشود 

و  -شوی و اگر دشمن ما بودی دوست دیگرانی بودی دشمن دیگری میتو دوست ما 

 کمتر هستند کسانی که ما را دوست بدارند و دشمن کم داشته باشند.

فرمود ای برادر من خدای غالب عزیز در هر پیغمبری اوصیائی قرار داد که حامل علوم 

د و به مصالح و و اسرار نبوت آنها بودند تا هر کس گمراه شود آنها را هدایت کن

مواعظ آسمانی داللت و رهبری نمایند و آنها بر آزار کفار و جور و ستم جهال 

بردباری و شکیبائی نمایند و مردم را به سوی خدای یگانه دعوت کنند پس ای سعد 

دیده بینش باز کن و اوصیای خاتم النبیین را به نظر دانش و بردباری بشناس چه آنها 

کنند در بندند و اعتنا نمیعظیم دارند اگر در دنیا به چیزی دل نمیمقامی رفیع و منزلی 

نمایند آنها دین و پیشگاه حق مقامی ارجمند دارند و مردم را به احکام الهی دعوت می
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بیند چه بسا کسانی که شیطان آنها را به دارند و به نور خدا میشریعت را زنده نگاه می

سازند و به علم و ن به احیای دین زنده میکشد و ائمه معصومیوساوس خویش می

گان وادی ضاللت که به رهبری آنها به بخشند و چه بسیار سرگشتهمعرفت حیات می

رسند و چه بندگان روشن ضمیری که برای ابقای آنها خون خود زندگانی جاودانی می

 تر از این است.تر و باقیفدا سازند و چه اثری بهتر و چه حیاتی زنده

 [۲۹۵حه ]صف

 تعلیمات حضرت امام محمدباقر علیه السالم به جابر جعفی

 اشاره

یا جابر اغتنم من اهل زمانک خمسا ان حضرت لم تعرف و ان غبت لم تفتقد و ان »

شهدت لم تشاور و ان قلت لم یقبل قولک و ان خطبت لم تزوج و اوصیک بخمس ان 

تغضب و ان مدحت فال تفرح و ظلمت فال تظلم و ان خانوک فال تخن و ان کذبت فال 

ان ذممت فال تجزع و فکر فیما قیل فیک فان عرفت من نفسک ما قیل فیک فسقوطک 

من عین اهلل جل و عز عند غضبک من الحق اعظم علیک مصیبة مما خفت من سقوطک 

من اعین الناس و ان کنت علی خالف ما قیل فیک فثواب اکتسبته من غیر ان یتعب 

ال تکون لنا ولیا حتی او اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک بدنک و اعلم بانک 

رجل سوء لم یحزنک ذالک و لو قالوا انک رجل صالح لم یسرک ذالک و لکن 

زاهدا فی تزهیده راغبا فی  -اعرض نفسک علی ما فی کتاب اهلل فان کنت سالکا سبیله 

ک و ان کنت مباینا ترغیبه خالفا من تخویفه فاثبت و ابشر فانه ال یضرک ما قیل فی

للقرآن فما ذالذی یغرک من نفسک ان المؤمنن معنی بمجاهدة نفسه لیغلبها علی هواها 

فمرة یقیم اودها و یخالفها هواها فی محبة اهلل و مرة تصرعا نفسه فیتبع هواها فینعشه اهلل  -

و معرفة لما فینتعش و یقیل اهلل عثرته فسیذکر و یفزع الی التوبة و المحافة فیزداد بصیرة 

نرید فیه من الخوف و ذالک بان اهلل یقول ان الذین اتقوا اذا مستهم طائف من الشیطان 
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تذکروا فاذا هم مبصرون یا جابر استکثر لنفسک من اهلل قلیل الرزق تخلصا الی الشکر و 

استقلل من نفسک کثیر الطاعة هلل ارزء علی النفس و تعرض للعفو و ادفع عن نفسک 

بحاضر العلم و استعمل حاضر العلم بخالص العمل و تحرز فی خالص العمل حاضر الشر 

من عظیم الغفله لشدة التیقظ و استجلب شدة التیقظ بصدق الخوف و احذر خفی الرین 

وقف عند غلبة الهوی  -بحاضر الحیوة وثوق محارفة الهوی بداللة العقل « التزین»

لجزاء و انزل ساحة القناعة بانقاء الحرص و باسترشاد العلم و استبق خالص االعمال لیوم ا

ادفع عظیم الحرص بایثار القناعة و استجلب حالوة الرهادة بقصر االمل و اقطع اسباب 

 الطمع ببرد الیأس و سد سبیل العجب بمعرفة النفس و تخلص الی راحة

 [۲۹۶]صفحه 

ام القلب بقلة النفس بصحة التفویض و اطلب راحة البدن باجمام القلب و تخلص الی اجم

الخطاء و تعرض لرقة القلب بکثرة الذکر فی الخلوات و استجلب نور القلب بدوام 

الخوف و تحرز من ابلیس بالخوف الصادق و ایاک و الرجاء الکاذب فانه یوقعک فی 

الخوف الصادق و تزین هلل عز و جل بالصدق فی االعمال و تعجب الیه بتعجیل االنتقال و 

انه بحر یغرق فیه الهلکی و ایاک و الغفلة فیها تکون قساوة القلب و ایاک و التسویف ف

ایاک و الغفله فیها تکون قساوة القلب و ایاک التوانی فیما ال عذر لک فیه فالیه یلجأ 

النادمون و استرجع سالک الذنوب بشدة الندم و کثرة االستغفار و تعرض للرحمة و عفو 

حسن المراجعه بخالص الدعا و المناجاة فی الظلم و بحسن المراجعه و استعن علی  -اهلل 

تخلص الی عظیم الشکر باستکثار قلیل الرزق و استقالل کثیر الطاعة و استجلب الهمة و 

تزود الدنیا و بادر زیادة النعم بعظیم الشکر بخوف زوال النعم بزیادة النعم و اطلب بقاء 

استجلب عز الیاس ببعد الهمة و تزود من العز باماتة الطمع و ادفع ذل الطمع بعز الیاس و 

الدنیا بقصر االمل و بادر بانتهاز البغیة عند امکان الفرصة و ال امکان کاالیام الخالیه مع 

صحبة االبدان ایاک و الشفعة بغیر المأمون فان للستر ضراوة کضراوة الغذاء و اعلم انه ال 

ل کمخالفة الهوی و ال خوف علم کطلب السالمة و ال سالمة کسالمة القلب و ال عق
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کخوف حاجز و ال رجاء معین و ال فقر کفقر القلب و ال غنی کغنی النفس و ال قوة 

کغلبة للهوی و ال نور کالیقین و ال یقین کاستصغارک الدنیا و ال معرفة کمعرفتک 

بنفسک و ال نعمة کالعافیة و ال عافیة کمساعدة التوفیق و ال شرف کبعد الهمة و ال زهد 

قصر االمل و ال حرص کالمناسة فی الدرجات و ال عدل کاالنصاف و ال تعدی ک

کالجور و ال جور کموافقة الهوی و ال طاعة کادآء الفرایض و ال خوف کالحزن و ال 

مصیبة کعدم العقل و ال عدم عقل کقلة الیقین و ال قلة یقین کفقد الخوف و ال فقد 

ة کاستهانتک بالذنب و رضاک بالحالة خوف کقلة الحزن علی فقد الخوف و ال مصیب

التی انت علیها و ال فضیلة کالجهاد و ال جهاد کمجاهدة الهوی و ال قوة کرد الغضب و 

ال معصیة کخب البقاء و ال ذل کذل الطمع و ایاک و التفریط عند امکان الفرصه فأنه 

 [.۶۲« ]میدان یجری الهله بالخسران

 [۲۹7]صفحه 

 مام پنجم علیه السالمترجمه تعلیمات اخالقی ا

فرماید که السالم به جابر جعفی تعلیمات عالیه اخالقی میحضرت امام محمدباقر علیه

روی سخن به جابر و منظور همه ملت اسالم بلکه عالم بشریت است این آموزش و 

ترین مکتب تربیتی است که برای ترین و دقیقپرورش برای تتمیم مکارم اخالق عالی

 باشد.ء نفس عاملی به سزا میرقاء و ارتقا

 فرمود ای جابر از اهل زمان خود پنج چیز را بهره گیر و مغتنم بشمار.

اگر حضور  - ۳اگر غایب شوی از یاد نروی  - ۲اگر حاضر باشی سرشناس نباشی  - ۱

اگر زن  - ۵اگر بگوئی سخنت قبول نشود  - 4داشته باشی طرف مشورت قرار نگیری 

 کنم.و از تو نترسند و تو را پنج دیگر سفارش می بخواهی به تو ندهند

 ستم را به ستم تالفی مکن. -اول آنکه اگر بر تو ستم کنند تو بر کسی ستم نکنی 

 که خیانت به خیانت قصاص شود. -دوم اگر به تو خیانت کنند تو خیانت مکن 
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 سوم اگر بر تو دروغ بندند خشمگین نشوی.

 نگردی. چهارم اگر ستایشت گویند خوشحال

اند و در آنچه درباره تو گفته -صبری نکن پنجم اگر تو را بد بگویند داد و فریاد و بی

اند در تو هست پس اگر از نظر رحمت خدا اندیشه کن اگر دانستی آنچه را که گفته

تر است از آنچه بترسی که از چشم مردم بیفتی و اگر تو عزوجل بیافتی زیانش سخت

گویند پس پاداش را بدون رنج و تعب بدن خود به دست یآن چنان نباشی که م

ای بدان که تو دوست ما نخواهی بود تا زمانی که آن قدر اراده قوی داشته باشی آورده

که اگر تمام اهل شهرت گرد آیند و بگویند تو مرد بدی هستی این بدگوئی تو را 

ایش تو را مسرور نکند ای هستی این ستمحزون نکند و اگر هم بگویند تو مرد شایسته

روی و لکن نفس خود را بر آنچه در کتاب خدا هست عرضه کن اگر تو به راه آن می

ایستی و بدان چه ترغیب کرده رغبت داری و از آنچه ترسانده از آنچه بازداشته باز می

ترسی استوار باش و خوشحال که گفتار مردم به تو زیان نرساند و اگر از قرآن می

سازد همانا شخص با ایمان کوشش دارد که نفس هر چیز تو را مغرور میجدائی پس 

خود را بر هوای خویش غائب سازد گاهی با رنج در راه دوستی خدا بر نفس شیطان 

کند و مرتبه دیگر نفس وی را از پای شود و مخالفت هوای خویش میپیروز می

عال دستش بگیرد و او درآورد پس اینجاست که متابعت هوای خود کند ولی خدای مت

ها بازش دارد و پیوسته به یاد خدا افتد و همی به سوی توبه و هم به پا خیزد و از لغزش

 ترس از خدا پناه آرد و

 [۲۹۸]صفحه 

همی بصیرت و معرفتش زیاد گردد چون که خوفش زیاد شده و اگر بیان و حقیقت 

رهیزکارند هرگاه شیطانی به فرماید همانا کسانی که پمطلب را بخواهی خدای متعال می

 آنان رسد به یاد خدا افتند پس ناگاه بابصیرتند.

ای جابر از راه اخالص و سپاسگزاری روزی اندکی را از خدای برای خویش بسیار 
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بدان و از راه زیان بر نفس به دست آوردن عفو فرمانبری بسیاری را که برای خدای 

حاضر را به وسیله علم حاضر از  ای در پیش نفس خویش اندک بدان و شربرده

خویشتن دور نما و دانش در دست را به عمل خالص به کار انداز و با بیداری و 

هوشیاری سخت عمل خالص را از غفلت به دور دار و با ترس راست از خدا آگاهی و 

بیداری را به دست آر و بدان چه در دست داری از وقوع در جائی که نه راه پیش و نه 

زگشت داشته باشی دوری نما یا بدان چه در دست تست از تجمالت و زیاده روی راه با

ها به دور باش و با راهنمائی عقل در کشتی گیری هوای نفس استوار باش و هنگام 

پیروزی هوای نفس به وسیله راه خواستن از علم درنگ کن و اعمال خالص را برای 

در ساحت قناعت فرود آی و با ایثار روز پاداش و کیفر پیش فرست و با ترس آزمندی 

 قناعت حرص بزرگ را دفع کن.

و با کوتاهی آرزو شیرینی زهد را به دست آر و با سردی نومیدی اسباب طمع را قطع 

کن و با شناسائی نفس راه خودپسندی را ببند و با درستی تفویض به سوی آسایش جان 

ستراحت قلب را از خطای اندک بشتاب و آسایش تن را به وسیله آسایش دل بخواه و ا

ها دریاب و با حزن مداوم روشنائی بطلب و رقت قلب را به کثرت یاد خدا در تنهائی

دل را به دست آر و با ترس راست از خدا از شیطان دوری کن و پیوسته از امید دروغ 

 به دور باش.

در کردار  افکند و به وسیله راستیزیرا که امیدواری دروغ تو را در ترس راست می

برای خدا خود را زینت کن و با عجله در انتقال به سوی حضرت او دوستی خود را 

پیوسته از امروز و فردا کردن برحذر باش که تسویف دریائی  -نسبت به او اظهار نما 

اند و همواره از غفلت بترس که است که عده بسیاری در آن غرق و هالک شده

 قساوت در قلب است.

تو را از سستی در چیزی که عذری در آن نداری که همین سستی پناهگاه پرهیز بادا 

پشیمانیها است و از گناهان گذشته با سختی پشیمان برگرد و بسیار استغفار کن و 
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بهترین روش بازگشت و توبه به سوی رحمت و عفو خدای بشتاب و با دعای خالص و 

زیاد دانستن روزی اندک و  ها برای توبه نیک کمک بخواه و بامناجات در تاریکی

 اندک شمردن طاعت بسیار به شکر

 [۲۹۹]صفحه 

عظیم نائل شو و همت به دست آور و از دنیای حاضر بهره برگیر و با سپاسگزاری بسیار 

ها و با کشتن طمع بقاء عزت بطلب و با نعمت بسیار به چنگ آر از ترس زوال نعمت

ه وسیله همت بلند عزت نومیدی از خلق عزت نفس نومیدی خواری طمع را رفع نما و ب

ات را در هر فرصتی اراده -را به دست آر و با کوتاهی آرزو از دنیای خود توشه برگیر 

گاه امکانی چون روزگار فراغت با تندرستی دار که هیچقوی و بیدار و زنده نگه

ن اندک نخواهد بود پرهیز کن که به غیر امین اعتماد نکنی چرا که همنشینی با بدا

 توان بدون آن زندگی نمود.شود که نمیاندک چون غذائی می

بدان که هیچ دانش چون دانش به سالمت نگه داشتن تن و روح و عقل نیست و هیچ 

سالمتی چون سالمت دل نخواهد بود و عقلی چون مخالفت با هوای نفس نیست و هیچ 

ود و امیدی مثل آن امید که ترسی هم چون ترسی که از گناه باز دارد سودمند نخواهد ب

به اعمال نیک یاری کند نیست و نیازمندی چون نیازمندی قلب نباشد و ثروتی هم چون 

نیازی نفس نیست نیروئی چون نیروی هوای نفس و نوری مانند نور یقین نیست و بی

هیچ  -یقینی چون کوچک پنداشتن دنیا نیست و هیچ شناسائی چون خودشناسی نباشد 

ند سالمتی و هیچ گونه تندرستی مانند مساعدت توفیق سودمند نیست شرفی نعمتی مان

مندتر از آنکه چون همت بلند و زهدی مثل کوتاهی آرزو نخواهد بود و حرصی زیان

های ترقی به خود ببالند نیست دادگری چون انصاف نباشد و هیچ تجاوزی چون در پایه

باشد و طاعتی چون اداء واجبات و ظلم نیست و ظلمی مانند موافقت با هوای نفس ن

خردی مانند یقین خردی نباشد و هیچ گونه بیخوفی مانند اندوه و مصیبتی چون بی

 اندک نیست.

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

هیچ یقین اندک مانند نداشتن خوف ترسناک نیست و نداشتن خوفی مانند اندکی اندوه 

چیز شماری تر از این نیست که گناه را نابر نداشتن خوف نیست و هیچ مصیبتی بزرگ

و بدان حالتی که داری خشنود باشی و فضیلتی چون جهاد و جهادی چون جهاد با نفس 

با فضیلت نیست و نیروئی چون برگردانیدن غضب و معصیتی مانند دوستی بقا و هیچ 

 ذلتی چون ذلت طمع نیست.

بپرهیز از اینکه به هنگام فرصت تفریط کنی زیرا تفریط در فرصت راهی است که 

 را به زیان رهبری کند. رهروش

 ترین نکات اخالقی وحضرت باقرالعلوم در این آموزش و پرورش اخالقی حساس

 [۳00]صفحه 

غرایز فطری را که باید با صفات فاضله ارتقا یابد بیان فرموده است و راه نیل به کمال را 

و قلب با طریقه تبدیل رذیلت به فضیلت آموخته است این تعلیمات اخالقی که از نفس 

گیرد راه تصفیه و روح سرچشمه می -نفس  -عقل  -فکر  -مغز  -دل  -دماغ  -

تهذیب محل صفات پسندیده و ممدوحه را بیان فرموده و سپس طریقه اجراء کمال را 

توصیف و تشریح و تجزیه و تحلیل فرموده که خوب سالکان راه حقیقت بدانند چگونه 

 باید به کمال مطلوب رسید.

ان علمی و مکارم اخالقی تتمیم صفات حمیده را فرموده است و با این آموزش با این بی

مثل اینکه درست دست آدمی را گرفته از حضیض مذلت بداخالقی به اوج ارتقاء 

فضیلت نفس و کمال رسانده و پرتو علم و دانش افاضه اشراقیه فرموده است و این 

آمیزتر این که امروز ه و شگفتقرن پیش بسیار جالب توجه بود ۱۳مکتب تربیتی در 

 هم این درس اخالقی تازگی دارد.

 قال )ع( و اعلم ان طالب الحاجة لم یکرم وجهه عن مسئلتک فاکرم وجهک عن رده.

ولی مسئول باید  -بیند زیرا کرامت در سؤال نیست فرمود حاجتمند و سائل اکرام نمی

برای درهم و دیناری نبرد و اکرام کند که او مقضی المرام برگردد آبروی خلق را 
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 کوس رسوائی فقر و فاقه او را بر در و دیوار نکوبد.

 مروت دنیابر در ارباب بی

 چند نشینی که خواجه کی به در آید

قال )ع( ان اهلل یتعهد عبده المؤمن بالبالء کما یتعهد الغائب اهله بالهدیه و یحمیه عن 

 الدنیا کما یحمی الطبیب المریض.

د کرده با بنده مؤمنش که او را به بال مبتال سازد همان گونه که مرد مسافر خداوند تعه

آورد این بالیا برخی به صورت نعمت و یا نقمت آوردی میبرای اهلش هدیه و ره

است ولی در حقیقت هدیه و تحفه کمال و فضیلت است که بدان حمایت و معاضدت 

تنگ داشت بد و لذا نباید از بالیا دلیاگردد همان طور که مریض به دارو بهبود میمی

 و شکایت کرد چه این واردات هدایای الهی برای کمال نفس است.

قال )ع( انما شیعة علی المتباذلون فی والیتنا المتحابون فی مودتنا المتزاورون الحیاء 

 الدین اذا غضبوا لم یظلم و اذا رضوا لم یسرفوا برکة علی من جاوروا سلم لمن خالطوا.

 [۳0۱صفحه ]

ورزند در کنند در دوستی ما مبارزه میفرمود شیعه و پیرو ما در راه ما بذل نفس می

نمایند در غضب دارند تعظیم شعائر مینمایند دین را زنده میمودت ما قیام و اقدام می

شوند و با ورزند تسلیم همسایه میکنند در رضای خدا اسراف نمیبر کسی ستم نمی

 السالم است.ها نمونه و نشانه شیعیان امام محمدباقر علیهنمایند اینیآنها مخالطت م

قال )ع( الکسل یضر بالدین و الدنیا لو یعلم السائل ما فی المسئله ما سأل احد احدا و لو 

 یعلم المسئول ما فی المنع ما منع احد احدا

و عمل آباد آور است دنیا و دین در سایه کار و کوشش و سعی تسامح و تکاسل زیان

کنند اگر است عوامل طبیعت و عناصر عالم آفرینش همه در یک مدار ثابت کار می

دانست در منع کرد و اگر مسئول میکشد هرگز سؤال نمیدانست چه ذلتی میسائل می

اند سؤال حرام کرد و به صورت کلی گفتهسائل چه خطری است هیچ گاه منع نمی
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کشد هر سائل ت و حمیت و صفات فاضله را میاست برای آن است که عرض و غیر

تواند با سعی و عمل خودش منبع علم و خیر و مال و مکنت و ارباب صفات و می

 صنعت گردد.

قال )ع( ان هلل عبادا میامین میاسیر یعیشون و یعیش الناس فی اکنافهم و هم فی عباده مثل 

الناس فی اکنافهم و هم فی عباد  القطر و هلل عباده مالعین مناکید ال یعیشون و ال یعیش

 ء اال اتوا علیه.اهلل مثل الجراد ال یقعون علی شی

چرخند و معیشت خود را خداوند بندگانی دارد که به طرف چپ و راست زمین می

گذرانند ولی یک دسته هم هستند که آن قدرها در پی معیشت جدیت و فعالیت می

نند و به حد کفاف و عفاف و اقل ما یقنع کندارند بلکه در عبادت و بندگی سیر می

گردند یعنی در پردازند و آنها در قبال هر چیزی واقع شوند و بخواهند تسلیم آنها میمی

اثر عبادت فرمان آنها بر هر چیز جاری و ساری است و در سایه بندگی باذن اهلل بر همه 

و فرسوده شدند از عوالم  اند و هر کجا گرسنه و تشنه و خستهعناصر سلطه روحانی یافته

گذارند و جز خدا کنند و بقیه را فرو میآنجا به قدر استطاعت رفع نیاز استفاده می

 بندند.کسی را در نظر ندارند و به کسی چشم نیاز و امید نمی

ما من عبد یمتنع من معونة اخیه المسلم و السعی فی حاجته قضیت اولم تقض اال ابتلی 

 یؤثم علیه و ال یوجره. بالسعی فی حاجة فیما

 ای که از کمک برادران مسلمانش منع کند و سعی در انجاح حاجت او ننمایدهر بنده

 [۳0۲]صفحه 

خواه از آنکه بتواند حاجتش را برآورد یا نتواند یا اگر بفهمد مبتال به سعی در کاری 

ه شود بشود که اجر ندارد خودش مبتال میشود که در آن مرتکب گناهی میمی

 حاجتی که در آن گناهی مرتکب شده و اجری ندارد.

ما من عبد یبخل بنفقة ینفقها فیما یرضی اهلل اال ابتلی بان ینفق اضعافها فیهما اسخط اهلل 

 فی کل قضاء اهلل خیر للمؤمن
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ای ورزد که از آن نفع برد و در آنچه خداوند راضی ای نیست که بخل از نفقههیچ بنده

ابتالء یاید به اینکه انفاق کند چند برابر آن را که خداوند سخطش نیست عمل کند مگر 

فرستد و حاصل کالم این است که مؤمن باید راضی به رضای را در هر حکمی بر او می

خدا باشد و از روی علم و ایمان بداند هر چه به او رسیده از فقر و غنی خیر و صالح او 

دارد و در این مبارزه فتحی نیست جز ابتال  بوده کوشش علیه آن حکم مبارزه با خدا را

 به معیشت ضنک و گرفتاری دنیا.

صلة االرحام تزکی االعمال و تنمی االموال و تدفع البلوی و ینشر الحساب و تنسی فی 

 االجل

نماید و بال را رفع کند و اموال را زیاد میفرمود صله رحم عمل را تزکیه و پاک می

 گرداند.سازد و اجل را فراموش میکند و حساب را آسان میمی

قال )ع( ایها الناس انکم فی هذه الدنیا اغراض متنضل فیکم المنایا لن یستقبل احد منکم 

یوما جدیدا من عمره اال بانقضاء اخر من اجله فایة آکلة لیس فیها غصص ام ای شربة 

یمة و غدا ال تدری لیس فیها شرق استصلحوا ما تقدمون علیه بما تظعنون عنه فان الیوم غن

 لمن هو.

اهل الدنیا سفر یحلون عقد رحالهم فی غیرها قد خلت منا اصول نحن فروعها فما بقاء 

 الفرع بعد اصله این الذین کانوا اطول اعمارا منکم و ابعد آماال

گردد و آرزوها را تقویت فرمود ای مردم مقاصد دنیوی شما سبب گمراهی شما می

دهد مگر آنکه روزی از عمرش رفته از عمر از دست نمی کند هیچ کس روزی رامی

 باشد و اجلش نزدیک شده باشد که:

 روزی هر روزه از گردون گرفتن مفت نیست

 بردولی از عمر روزی می -دهد روزی می

 [۳0۳]صفحه 

آیا شده است روزی از عمر گذشته برگردد و هر روزی غصه و المی در پیش نداشته 
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خودتان را به آنچه ظن و  -ز متاع دنیا به زهر کامی آمیخته نگردد باشد یا هر شربتی ا

برید اصالح کنید و از روزگار خود غنیمت دارید گذشته گذشت و فردا گمان بد می

هم نیامده معلوم نیست اگر آمد شما باشید پس االن را غنیمت دارید فرمود اهل دنیا 

ر خود را مورد توجه قرار داده و عقل و مانند مسافری هستند که باید سفر و راحله و مسی

جد نمایند و در این دنیا که ما اصل چراغ هدایت هستیم و فروع آن دوستان ما هستند 

کند؟! کجا رفتند دنیا به ما وفا نکرد و در حالی که به اصل وفا نکند آیا به فرع وفا می

چیزی که از این  -د آنها که عمر طوالنی کردند باالخره مردند و آرزوها به گور بردن

ماند نام نیکو و عمل صالح است بکوشید که نام شما به نیکی یاد شود و عمرها باقی می

 عمل شما صالح باشد.

 نام نیکی گر بماند ز آدمی

 به کز او ماند سرای زرنگار

 [.۶۳ء مکیال ثلثان فطنه و ثلث تغافل ]قال )ع( صالح شأن المعاش و التعاشر مل

شود اما دو قسمت آن را به ت اجتماعی و شئون امر معیشت پیمانه پر میفرمود در معاشر

کند و یک قسمت را به تغافل و خواب زیرکی و کیاست و تدبیر و مماشات پر می

خرگوشی این شأن زندگی است که باید با مردم مماشات نموده با دوست و دشمن 

 اند:سازش کرد که گفته

 است آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف

 با دوستان مروت با دشمنان مدارا

 قال )ع( توقیر الصرعة خیر من سئوال الرجعة

فرمود متانت وقار بهتر از سؤال مکرر است یعنی با تحمل و بردباری همه مسائل 

شتابزدگی نکنید قیل له من عظم  -گردد شود و مجهوالت معلوم میاجتماعی حل می

 و مقام چیست؟ فرمود ترین قدرپرسیدند بزرگ -الناس قدرا 

 [.۶4قال )ع( من ال یری الدنیا لنفسه قدرا ]
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قدری دنیا قدر برای نفس انسان هیچ بهتر از آن نیست که برای دنیا قدری قائل نشود بی

قرآن هم دنیا را با تمام متاعش کوچک و  -نماید آخرت و قدر انسان را بزرگ می

بزرگ شمرده است که همه صفات نفس قلیل معرفی فرمود در حالی که سیزده چیز را 

 است.

 [۳04]صفحه 

 قال رجل عنده: اللهم اغننا عن جمیع خلقک

فقال )ع( ال تقل هکذا و لکن قل اللهم اغننا عن شرار خلقک فان المؤمن ال یستغنی عن 

 اخیه

السالم فرمود امام محمدباقر علیه -نیاز فرما گفت خدایا مرا از همه مردم بیمردی می

نیاز شود بگو تواند از مردم دنیا بیرست نیست زیرا انسان مدنی بالطبع نمیاین د

نیاز کن چه مؤمن به مؤمن محتاج و نیازمند است بار خداوندا مرا از اشرار خلق بی

زندگانی دنیا را باید همه با هم به دوش بکشند زندگانی اجتماعی است زندگی انفرادی 

 سایه معاشرت اجتماعی است.مفهومی ندارد و تکامل فرد هم در 

 قال )ع( ما عرف اهلل من عصا و انشد

 تعصی االله و انت تظهر حبه

 هذا لعمرک فی الفعال بدیع

 لو کان حبک صادقا الطعته

 [.۶۵ان المحب لمن احب مطیع ]

سازد البته معرفت حق درجاتی خداشناسی با عصیان و گناه و فسق و فجور با هم نمی

 تعالی و تکامل گردد با فسق و فجور سازش ندارد. ای که سببدارد درجه

نمائی؟ این دو امر با هم منافات دارد کنی و اظهار دوستی هم میتو عصیان و تمرد می

خبران است که خردان و بیبردار باشد این از عجایب کار بیدوست باید مطیع و فرمان

گوئی به دوستی ت میبه دوستی خود را معرفی کنند و به دشمنی برخیزند اگر راس
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اطاعت کن که نشانه دوست اطاعت امر است و عواطف درونی حاکی از ابراز محبت 

 بیرونی است.

قال )ع( قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال لکم فان اهلل یبغض اللعان السباب الطعان 

علی المؤمنین الفاحش المتفحش السائل الملحف و یحب الحیی الحلیم العفیف 

 فالمتعف

آمیز است خداوند انگیز و کینهبا مردم به خوش زبانی سخن بگوئید گفتار بد حیلت

دوست ندارد بنده فحاش و متجاسر و بدزبان را مخصوصا مؤمن را از این صفات دور 

کند و داللت به غنج و دالل و خیانت و غضب و دهد و شماتت نمیداشته او دشنام نمی

 دری عفاف کسی نخواهد کرد.پرده

 قال )ع( ان اهلل یحب افشاء السالم خداوند دوست دارد که مردم با هم بلند سالم کنند

 [۳0۵]صفحه 

سالم بلند نشانه تسلیم اخالقی و همفکری و وحدت عقیده است و این تحیت بهترین 

خورید دارد شما در کلماتی که بشر دنیا به هم بر میتحیتی است که بشر معمول می

ای بهتر از سالم و صلح و تسلیم و توحید نیست که در و نشانه دقت کنید هیچ کلمه

 سالم مسلمین است.

قال )ع( المروة ان ال تطمع فتذل و ال تسئل فنقل و ال یبخل فتشتم و ال تجهل فتخصم 

 فقیل و من یقدر علی ذلک

فقال )ع( من احب ان یکون کالناظر فی الحدقه و المسک فی الطیب و کالخلیفه فی 

 ذا فی القدریومکم ه

شرط مروت این است که انسان رشته طمع را قطع کند و سؤال از کسی نکند که ذلت 

بیند و بخل نورزد تا دشنام نشنود جهالت نکند تا دشمنی نیابد پرسیدند چه کسانی 

توانند این کارها را بکنند فرمود آن کس که مانند بیننده در حدقه و چون مشک و می

 بوی خوش در عطر باشد.
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قال )ع( من صدق لسانه زکی عمله و من حسنت نیته زید فی رزقه و من حسن بره باهله 

 یزید فی عمره

فرمود آن کس که زبان راستگوئی دارد کردارش پاک است و آن کس که اندیشه و 

نیتی پسندیده دارد روزیش زیاد است و هر که به خانواده و زیردستانش احسان و نیکی 

 .شودکند عمرش زیاد می

 راست رو تا که به سرمنزل مقصود رسی

 تیر تا راست نگردید به مقصد نرسید

 نیت پاک به هر کار بود خضر طریق

 آنکه خوب دگران خواست بدو بد نرسید

 دستور زندگی در سفر

امام محمدباقر با آن فکر آسمانی و ذهن نقاد خود هر چه را که عرب و عجم 

ایند به صورت نصیحت به فرزند بیان فرمود و توانستند متذکر گردند و ادراک نمنمی

 آداب زندگی را در تمام شئون مادی و معنوی یاد کرده است.

قال )ع( ال تسیرن و انت حاف و ال تنزلن عن دابتک لیال اال و رجالک فی خف و ال 

تبولن فی نفق و ال تذوقن بقلة و ال تشمها حتی تعلم ما هی و ال تشرب من سقاء حتی 

 یه و ال تسیرن اال مع من تعرف و احذر من ال تعرفتعرف ما ف

یکی از پیروانش عازم سفر بود به دربار ملکوتیش بار یافت تا تودیع کند و ضمنا 

 تقاضای دستورالعملی نمود.

 [۳0۶]صفحه 

فرمود برهنه پا راه مرو شب بدون کفش از مرکبت فرود میا مبادا پایت آسیب بیند یا 

خ زمین بول مکن ممکن است خانه حیوانی باشد که ناگهان خاری در آن خلد در سورا

شناسی مخور قبل از آنکه بسائی و بدانی سبزی و گیاهی را که نمی -به تو حمله کند 
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ای که ندانی چه در آن است ننوش و جز با چیست! مبادا از نباتات سمی باشد و از کاسه

 شناسی.باش از کسی که نمیشناسی راه مرو بترس و بیدار باش و مراقب کسی که می

داند و اشخاص و در این آموزش بهترین دستور سفر را برای مسافری که راهی را نمی

داند بیان فرمود مبادا در شناسد و طریقه علم و حزم و احتیاط را نمیهمسفری را نمی

که رفتند تا امروز سفر به خطر افتد چه بیشتر مخاطرات سفر برای آن روزی که پیاده می

با طیاره بروند همین ضروریات اولیه است مرکب و خوراک و لباس و رفیق سفر که 

 پذیر نیست.اگر در هر یک آن خللی رخ ندهد جبران

و لذا در روایت دیگر فرمود الرفیق ثم الطریق اول همسفر را انتخاب کن که تنها نباشی 

سفر تنها باشد ناگزیر است تواند در زیرا انسان از انس است و مدنی بالطبع است و نمی

خوی شود و البته باید او را بشناسد مراتب ایمان عقیده و دوستی و دشمنی او با یکی هم

کند از هر آبی بنوشد و از هر را بداند تا در امان باشد قهرا هر مسافری در بیابان میل می

رف آب را ندانی فرماید تا آن گیاه را نشناسی و تا آن آب را و ظگیاهی بخورد امام می

ها دستور زندگی مادی چگونه است از آن تناول مکن مبادا به تو زیانی رساند و این

 برای حفظ جان و روان است.

قم بالحق و اعتزل ما ال یعینک و تجنب عدوک و احذر صدیقک من االقوام اال المین 

خشون اهلل من خشی اهلل و تصحب الفاجر و تطلعه علی سرک و استشر فی امرک الذین ی

[۶۶.] 

فایده است واگذار و مرتکب آن علم رساند و بیفرمود حق را به پا دار آنچه سود نمی

کار و خداپرست مشو و از دشمن دوری کن و از دوستان بپرهیز مگر آنان که درست

باشند با بزهکار رفاقت مکن و به راز خود آگاهش مساز و در کار خود با کسانی 

 بترسند. مشورت کن که از خدا

 این تعلیم برای آداب معاشرت و کسب و کار و حرفه و پیشه چه دستورالعمل بزرگی

 [۳07]صفحه 
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است که مرد خردمند در کار خود فکر کند کاری سودمند انجام دهد و به غیر از خدا 

 و کسانی که به یاد خدا باشند طرف مشورت قرار ندهد.

 بخشش دنیا و دین

خواهد ثابت کند که دنیا برای السالم در تعلیمات خود میهحضرت امام محمدباقر علی

دنیاخواهان و دین برای خداخواهان است دنیا را به تمام مردم از روی صفت رحمانیت 

بخشد این لطیفه کند و دین را به خواص بندگانش روی صفت رحیمیت میعنایت می

بد و وسیله تکامل هم جز دین نماید که انسان باید روحا ترقی و تعالی یامعنوی چنان می

توان به حقیقت رسید مگر از راه دین چیزی نیست به هیچ راهی و به هیچ منطقی نمی

زیرا چنانچه طرق حقه غیر از دین راهی داشت خداوند پیغمبرانی را به سلسله مراتب 

بشر  فرستاد البد و ناگزیر بایداعدادی متوالیا و متناوبا دست به دست و متصل به هم نمی

فرماید ان اهلل یعطی السالم میبه دین تمسک جوید تا به کمال خود برسد و لذا امام علیه

الدنیا من یحب و یبغض و ال یعطی دینه اال من یحب خداوند به دوست و دشمن دنیا را 

داده ولی دین را فقط به کسانی داده که تربیت شده مکتب ربوبی و از خواص بندگان 

دهد ر دنیا را به نظر طریقیت و آالت و ابزار کار مورد استفاده قرار میداباشند مرد دین

مانند نجار که اره و تیشه را برای ساختن درب اطاق به منظور حفاظت از سرما و باد و 

خواهد و غیر از ابزار بودن نظری به این آالت ندارد ولی مرد دنیا دنیا را گرما و غیره می

وجهی به طریقیت و عاریه بودن و افزار کار بودن آن ندارد تا خواهد هیچ تبرای دنیا می

 وقتی اجل گریبانش را بگیرد و دیگر کاری از او ساخته نیست.

امام پنجم در خالل بیانات عالیه و مکتب متعالی خود بسیار اصرار دارد که مردم را به 

بداند که اسالم  دنیا از جهت دین رغبت دهد و دین را وجهه همت دنیا قرار دهد تا بشر

دین عقل و اجتماع دین اعتدال و فضیلت است و این کمال و فضل جز از راه دنیا دست 

مند شد نه دل دهد این مسیر آخرت است که باید از آن به قدر نیاز سیر و سفر بهرهنمی
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بر آن بست و نه از آن دل به کلی شست دنیا را برای مردم دنیا آبادان و عمران نگاه 

 ند تا خوب بتوانند از آن به آخرت برسند.دارمی

فرماید ان هذه آموزد میاین حقیقت را به صورت دیگر به یکی دیگر از اصحابش می

 الدنیا یعطاها البر و الفاجر و ان هذا الدین ال یعطیه اهلل اال اهل خاصه

صالح و دهد به یعنی این دنیا را با این همه زرق و برقش به فاسق و نیکوکار هر دو می

 طالح

 [۳0۸]صفحه 

بخشد مگر به خواص بندگانش که در راه گذارد اما این دین را نمیبه رایگان وا می

 کمال خود همت صرف کنند.

نشیند و دل خوش بندد و میگردد و دل میمرد نابخرد و جاهل در دنیا متوغل می

و خردمند از آن به  کند به این امتعه رنگارنگ موقتی و عاریتی ولی دانشمند و عاقلمی

کند تا شاهد دارد و بقیه را در راه تعظیم شعائر دین صرف میقدر کفاف و عفاف بر می

 اند:مقصود را در آغوش گیرد که گفته

 کلنا نأمل مدا فی االجل

 و المنایا هن آفات االمل

 ال تغرنک اباطیل المنی

 و الزم القصد و دع عنک العلل

 انما الدنیا کظل زائل

 ها راکب ثم رحلحل فی

گوید همه ماها در کام اجل خواهیم افتاد و آرزوهای دراز آفت سعادت است و می

 خواب و خیالی بیش نیست که:

 زندگی را به چشم خود دیدم

 آنچه بگذشت خواب بود و خیال
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مبادا دنیا شما را مغرور به این آرزوهای باطل رنگارنگ سازد که به زودی رنگش 

 گردد.ارزش میسوا و بیرود و مفتضح و رمی

شما مقصود خود را از این دنیا به منظور کمال نفس به دست آورید و بقیه را بگذارید و 

رود و مرد مسافر و ای است که به طرف زوال به شدت پیش میچه دنیا سایه -بگذرید 

راکب و راحل باید در این منزل رفع خستگی کند و بگذرد و به بهشت جاویدان بشتابد 

 لذا در خبری فرمود. و

 خدا را بهشتی است که جز به سه کس ندهد

 اول مردی که برای احیای حق بر زیان خود قیام و اقدام و اقرار کند.

 دوم آن کس که برای رضای خدا و گشودن گره از کار برادر ایمانی به دیدار او رود.

ستگیری کند و سوم آن کس که در راه تقرب حق بر برادر مؤمن خود کمک نماید و د

 نکته لطیف این است که بهشت سزای خدمت به مؤمن است نه به دیگران حتی فاسقان

 یک درس تاریخ طبیعی یا بیان آفرینش

ء فی االرض و ال فی السماء هو الذی یصورکم فی ان اهلل ال یخفی علیه شی -قوله تعالی 

 االرحام کیف یشاء

 4سوره  ۳آیه 

 [۳0۹]صفحه 

 که هیچ چیزی بر او مخفی نیست نه در زمین و نه در آسمانآن خداوند است 

کند در ارحام امهات به هر صورتی بندی میآن خداوند است که در خلقت صورت

 بخواهد.

السالم و در تفسیر صافی به در تفسیر این آیه در کافی از حضرت امام محمدباقر علیه

د که بیان آفرینش را از جاذبه زن کنالسالم نقل مینقل فقیه از حضرت امام صادق علیه

فرماید و چندین لطیفه و مرد با نر و ماده تا آنجا که به عقاید و علوم آنها برسد بیان می
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باشد و از اهم مسائل علمی مورد توجه قرار گرفته است که یکی از آنها بداء می

السالم نقل یهضروری اسالم در عقیده و انکار است و اکنون متن بیان امام محمدباقر عل

 شود تا به شرح آن بپردازیم:می

قال )ع( ان اهلل تبارک و تعالی اذا اراد ان یخلق النطفة التی هی مما اخذ علیه المیثاق من 

صلب آدم او ما یبدله فیه و یجعلها فی الرحم حرک الرجل للجماع و اوحی الی الرحم 

ری فتفتح الرحم بابها فتصل ان افتحی بابک حتی یلج فیک خلقی و قضائی النافذ و قد

النطفه الی الرحم فتردد فیه اربعین یوما ثم تصیر علقة اربعین یوما ثم تصیر مضغة اربعین 

یوما ثم تصیر لحما تجری فیه عروق مشبکة ثم یبعث اهلل ملکین خالقین یخلقان فی 

و فیها الروح  االرحام ما یشاء اهلل یقتحمان فی بطن المراة من فم المراه فیصالن الی الرحم

القدیمه المنقوله فی اصالب الرجال و ارحام النساء فینفخان فیها روح الحیوة و البقاء و 

یشقان له السمع و البصر و جمیع الجوارح و جمیع ما فی البطن باذن اهلل تعالی ثم یوحی 

بان اهلل الی الملکین اکتبا علیه قضائی و قدری و نافذ امری و اشرطا لی البدا فیما تکت

فیقوالن یا رب ما نکتب قال فیوحی اهلل عزوجل الیهما ان ارفعا رؤسکما الی امه فیرفعان 

رؤسهما فاذا اللوح یقرع جهة امه فینظران فیه فیجدان فی اللوح صورته و زینته و اجله و 

میثاقه شقیا او سعیدا و جمیع شانه قال فیملی احدهما علی صاحبه فیکتبان جمیع ما فی 

شترطان فیه البدا فیما یکتبان ثم یختمان الکتاب و یجعالنه بین عینیه ثم یقیمانه اللوح و ی

قائما فی بطن امه قال فر بماعتا فانقلب و ال یکون ذلک اال فی کل عات او مارد و اذا بلغ 

او ان خروج الولد تاما او غیر تام اوحی اهلل الی الرحم ان افتحی بابک حتی یخرج خلقی 

فذ فیه امری فقد بلغ او ان خروجه قال فتفتح الرحم باب الولد فبعث اهلل الی االرض و ین

عز و جل الیه ملکا یقال له زاجر فیزجره زجرة فیفزع منها الولد فینقلب فیصیر رجاله 

 فوق راسه و راسه فی اسفل البطن لیسهل اهلل علی المراة و علی الولد الخروج قال فاذا

 [۳۱0]صفحه 
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جرة اخری فیفزع منها فیسقط الولد الی االرض باکیا فزعا من احتبس زجره الملک ز

 [.۶7الزجرة. ]

 ترجمه حدیث

گیرد که فرماید چون خدای تبارک و تعالی مشیتش تعلق میالسالم میامام پنجم علیه

ای از صلب آدم اول که میثاق از او گرفته در وضع سازمان و ساختمان و اوضاع نطفه

حیات و زندگی او بدائی حاصل شود او را به وجود آورد و سلسله وجود او را یکی 

فرماید و از مرد را برای مباشرت با زن تحریک میپس از دیگری به هم متصل فرماید 

راه شهوت به مقتضای احتیاج فطری و دفع غریزه طبیعی نطفه را از صلب پدر در رحم 

دهد آنگاه به وحی فطری رحم را برای قبول عمل لقاح حاضر کرده و مادر قرار می

قضای مبرم و دهن گشوده تا نطفه را در سینه رحم جا دهد و از آن مخلوق الهی که 

شود نطفه عبارت از سلولها و قدر محتوم به آن تعلق گرفته از مرد به زن منتقل می

های لقاح شده است که از مجرای آلت به قعر رحم میرسد و مدت چهل روز که تخمه

زمان آبیاری فطری آن تخم است در داخل رحم به حال حرکت و نشو و نما و شناوری 

ان بیرون آورده پس از آن مدت چهل روز دیگر به حال علقه آورد تا سر از تخمددرمی

های عروق شود که رشتهو چهل روز به حال مضغه و پس از آن تبدیل به گوشتی می

ها را به هم ها تخممشبک و پیچاپیچ دارای الیاف و تار و پود در آن جاری و رشته

نوع حیات و زندگی نباتی سازند تا اینجا ماده لقاح شده دارای یک متصل و پیوسته می

است سپس دو فرشته که کارشان به رسیدن روح حیوانی است از طرف باالی رحم زن 

که مهبط حیات باالتر از حیات نباتی است در فضای رحم که محل بذر افکندن و دوره 

حیات نباتی است مشغول عمل احیاء باالتر شده یعنی حالت نباتی را تبدیل به حالت 

و ملک دیگر عامل دمیدن روح حیوانی در  -گردد د متحرک باالراده میکنحیوانی می

دمد که در اصالب آباء و ارحام امهات انتقال یافته و تدریجا گوش و آن روحی می
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چشم و صورت و دست و پا و اعضاء و احشاء و تمام آنچه در ظلمتکده رحم برای 

 سازند.جنین الزم است با جوارح و اعضاء به اذن پروردگار می

شود دو فرشته مزبور چون ساختمان آدمی تمام شد و مستوی و کامل گردید خطاب می

که مأمور سرنوشت آن جنین و کاتب قضا و قدر او هستند مقدرات و سرنوشت او را بر 

پیشانیش که لوح برنامه زندگانی آدمی است بنویسند و بداء الهی را شرط مقدرات او 

 نمایند.

 [۳۱۱]صفحه 

تا اینجا هر طور نسبت به زندگانی مادی و معنوی او اراده فرماید برای احدی  فرمود

اختیار و تدبیر و جای تصرف و اظهارنظر نیست زیرا قضا و قدر حتمی است و بداء در 

سرنوشت برای خدای عالم باقی است که از حیطه علم فرشتگان بیرون است و از 

یوان لوح محتوم و برنامه و سنن علومی است که اختصاص به خودش دارد و در د

 ربوبی جل و عال محفوظ است.

پرسند پروردگارا چه بنویسیم؟ شود سرنوشت او را بنویسند فرشتگان میچون امر می

فرماید وحی تشریعی که بر مادر جنین که مرکز تمام خداوند عز و جل به آنها وحی می

ت نظر بیفکنند پس از آن به ملکات و حیثیات و غرایز طبیعی حیات خود و اوالد اس

لوح مخصوصی که سرنوشت قضا و قدر طفل در آن به وحی تکوینی منقوش گردیده 

بنگرد و در آن لوح صورت و اجل و عهد و پیمان و سعادت و شقاوت و تمام شئون 

 حیاتی آن جنین را مشاهده کند و همان را در لوح پیشانیش بنویسند.

طبیعی است که از خوی پدر و مادر در نطفه منتقل شاید این همان توارث غریزی و »

 «گرددمی

کند و آن یکی از آن دو ملک مطالب لوح مشحون سرنوشت را برای رفیقش امالء می

نویسد سپس نوشته را مختوم و مهر کرده میان دو چشم طفل که مرکز دیگر همه را می

دهند پس از ختم نقش قوای باطنی و ظاهری است و مجمع دو نور حیاتی است قرار می
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و صور جسمی و معنوی و تکمیل ساختمان حیاتی کودک و تقویت استعداد مراحل 

خیزانند تا دارای استعداد و حیات انگیزند و بر میزندگانی او را در شکم مادر بر می

 مستقیم و مستقلی شود.

طفل از بسا اوقات در عین حال امر به چنین استقامتی که خط مشق تکوینی الهی است 

نماید و به جای همان آغاز به مالحظه ساختمان اختیاری عاقبت خود سرپیچی می

کند این سرپیچی نتیجه سوء اختیار آتیه طفل یا وراثت آبائی و اطاعت نافرمانی می

 پیوندد.اجدادی است و مانند اثر بدی که در تخم باقی مانده باشد به ظهور می

فرماید که باب خود را مفتوح کند ی تکوینی میخداوند موقع خروج طفل به رحم وح

و به میل طبیعی مخلوق تازه را بر زمین گذارد و امر الهی بر طبق نقشه سرنوشت خود 

 جریان و نفوذ یابد.

رحم راه بچه را گشاده و خداوند فرشته زاجر را برای راندن بچه از ظلمتکده مأنوس 

زند که او به فرشته زاجر نهیبی به کودک می نماید که او را به دنیا براندخود مبعوث می

رود تا بتواند به گردد یعنی سر او پائین آمده و پایش باال میافتد و زیر و رو میفزع می

 سراشیب دنیا

 [۳۱۲]صفحه 

زند تا بر خاک سجده کند و چون سپس نهیب دیگری بر او می -هبوط و نزول نماید 

از نهیب فرشته در رحم دیده ادامه دارد که به دنیا به دنیا آمد اثر فزع و گریه او که 

 گردد.آید و گریه آغازش از رحم است و به دنیا متصل میمی

در این تفسیر امام پنجم یک تاریخ طبیعی از تجاذب نر و ماده در حیوانات و تمایل 

آدمی به زن و سیر تکامل این غریزه طبیعی بیان فرموده که با اوضاع و احوال سیزده 

پس از آن کمال جسمانی او را از دوره جنینیت تا  -قرن پیش بسیار جالب توجه است 

تر آن که سرنوشت و روحیات تکاملی مولود با آموزد و مهمکمال آدمیت و استواء می

 کمال و رشد نباتی و حیوانیش همدوش است.
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و بداء برای تر از همه مطالب که ایجاد قوا و غرائز برای تکامل روحانی اوست و حساس

 نیل به سعادت او و سرنوشت او تأمین گردیده است.

 فرماید.در قرآن مجید درباره علم الهی خودش می - ۱

ان اهلل عنده علم الساعة و ینزل الغیث و یعلم ما فی االرحام و ما تدری نفس ماذا تکسب 

 غدا و ما تدری نفس بای ارض تموت ان اهلل علیم خبیر

 ۳۱سوره لقمان  ۳۶آیه 

 پنج علم است که حق تعالی به خود اختصاص داده.

علم ساعت است که مقصود ساعت ظهور امام زمان یا ساعت قیامت کبری است که  -۱

 داند.جز او نمی

بارد که از علم آمدن باران است که چگونه و چه زمانی و در چه مکانی باران می -۲

 مختصات اوست.

آفریند کسی پرده بطن و رحم و تخمدان میعلم به حال جنین است که در سه  - ۳

 داند که پسر است یا دختر.نمی

داند فردا کی چه علم به آینده اشخاص و سرنوشت بشر است که هیچ کس نمی - 4

 آورد.خواهد کرد و چه بدست می

داند کی در کجا و چه زمان علم به مرگ و اجل است که جز ذات پروردگار نمی - ۵

رسد این علوم از مختصات ذات مقدس پروردگار خالق میخواهد مرد و اجلش 

عالمیان است که جز او احدی حتی مالئکه و مأمورین این احیاء و اماته و انبیاء و اولیاء 

ای را که به وسیله لوح محفوظ از نظر معصومین بگذراند آن هم مگر شمه -دانند نمی

 برای اعجاز و خرق

 [۳۱۳]صفحه 

 مردم به عصمت و مقام والیت آنها ایمان آورند: عادت سنن اجتماعی تا

 آری ال یعلم الغیب اال هو.
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 نداند به جز ذات پروردگار

 که فردا چه بازی کند روزگار

در این حدیث مراد از علم مخزون الهی همان است که در لوح محفوظ است و مراد از 

مخصوص حق علم غیر مخزون علمی است که در لوح محو و اثبات است لوح محفوظ 

است که جز او کسی را بدان راه نیست مگر معدودی از خواص بشر برای کار والیت 

مطلقه حقه الهیه که آن هم مأمور به کتمان آن علوم هستند مگر در مواقع ضرورت ولی 

لوح محو و اثبات در نظر مالئکه مأمور احیاء و اماته و انبیاء و اولیاست که از آن به تمام 

شوند مخصوصا عزرائیل با اتکاء به همان لوح قبض ارواح قف میعالم وجود وا

 کند.می

 علم و جهل

کنیم و شرح مفصل آن را برای اینکه مطلب روشن شود این جا علم و جهل را معنی می

دهیم علم در لغت به معنی دانستن است و کشف شدن و به کتب دیگر خود مراجعه می

 اطالعی را گویند.جهل پنهانی و بی

ام و این دانش دانم پس جاهلم و اگر دانستم علم و دانش را از دیگری آموختهمن نمی

به تدریج قوت گرفته و به کمال خود برسد تازه اندکی از بسیار و مشتی از خروار است 

دانش است اما علم حق جل و عال عین ذات حق است و کشف حقیقتی است یعنی 

و شدتا و مدتا نیست همه چیز را او آفریده و به  برای او دانش کسبی و تدریجی و عدتا

همه آفرینش خود ازال و ابدا عالم است و همه نزد او مکشوف است و جهل در آستان 

زیرا علم ما ممکن است به علل عوائق و موانعی پوشیده و مکتوم گردد  -او راه ندارد 

خفاء و ستری باشد  که فراموش کنیم ولی در علم حق جال و عال عائق و مانع نیست که

ای کشف بر او مستور شود و بعد معلوم گردد یا امری مجهول باشد و تا مدتی یا لحظه

بعد معلوم شود علم حق تعالی عین ذات مقدس اوست و به هر چیزی عالم و دانا است 
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ء علیم و شیعه امامیه هرگز نسبت جهل به خدای متعال جل شأنه ان اهلل بکل شی

باهلل از این تهمت و افتراء که جهال قوم به نام علماء نسبت به این فرقه دهد و نعوذ نمی

 دهند.ناجیه امامیه می

دانیم چه خواهد شد و خبریم و نمیجهلی که در بدا هست برای ماست که از آینده بی

علل و عوامل هر فعل و انفعال برای ما مکتوم و پوشیده است وگرنه برای خداوند علیم 

یست جهل برای آن کسی است که نفهمیده جهل بداء برای خلق است نه حکیم جهلی ن

 خالق و

 [۳۱4]صفحه 

حتی برای پیغمبران هم جهل نیست که علم آنها علم حضوری است نه حصولی که در 

مرتبه علم کما هو حقه در کتاب مکتب اسالم و درباره علم باری در حکمت الهی 

های فرق مختلف را اخبار و اقوال و نظریهایم و آیات و احادیث و مفصل بحث کرده

ایم. درباره علم و لزوم تحصیل علم و فواید و مسیر و خواص و نتایج آن مبسوطا نگاشته

[۶۸.] 

 تمام علوم در قرآن است

 ءء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیما فرطنا فی الکتاب من شی

 سوره انعام ۳۸از آیه 

بری علم و منطق و برهان و استدالل قرآن تنها ملجأ و به حکم عقل و شرع و به ره

 مرجع سعادت خواهان جامعه بشریت است.

در قرآن تمام آنچه بشر در زندگی بدان محتاج است راهنمائی شده و هیچ خبری 

ء در آیات کریم عبارت از کلیه علوم بشری است که فروگذار نشده است و این شیی

آید و بشر نیازمند آن است در قرآن لم در میشود و به صورت عآنچه تصور می

اند قرآن را محدود به علم شریعت کنند در رساله پاسخ آنها که خواسته»موجود است 
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جداگانه که قسمتی از آن به قلم نگارنده در روزنامه وزین ندای حق درج شده داده 

 «.شده است

 چنانچه پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم فرموده:

 [.۶۹شرقوا او غربوا فلن تجدوا علما صحیحا اال ما خرج من هذا البیت ]

تر از آنچه اهل تر و صحیحتر و منطقیفرمود اگر شرق و غرب را بگردید علمی مستدل

اند نخواهید یافت که علوم بیت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم و عترت تعلیم فرموده

برای مبتدی و منتهی در قرآن است و مفسر و مبین آن اولین و آخرین از مبداء تا معاد 

های آن اهل بیت و عترت هستند که به تمامی علوم مادی و معنوی دست داشته و نمونه

 اند.را در ضمن اخبار و احادیث و تفاسیر آیات بیان کرده

یکی از مسائل مشکلی که بین حکماء و متکلمین و فرق مختلفه اسالمی درک مفاهیم 

 تالف کشیده موضوع بداء است که از غوامض مسائل علمی و از اصول معتقداتآن اخ

 [۳۱۵]صفحه 

[ در 70السالم ]که نگارنده در جای خود از حضرت امام محمدباقر علیه -اسالمی است 

ام و بیان تشریح تکون آدمی و حدیث مفصلی که مقدمه بیان معنی بداء است نقل کرده

خوانندگان عزیز به اجمال بداء را از جهت لغت و مفاهیم  اینک باز برای تشحیذ افکار

 کنم تا ادراک مطلب آسان گردد.شرعی و حدیثی بیان می

 ء غیر االولدر حدیث بداله فی االمر اذا ظهر له استصواب الشی

بداء برای خدا ظهور یک امر جدیدی نیست که تجدید شده باشد غیر از امر اولی بلکه 

 فرماید نه آنکه تصمیم جدیدی اتخاذ فرموده باشد.غ میظهور تصویب را ابال

و قوله: ما بدء  -بداء مانند سالم به معنی ظهور است در روایت ان اهلل لم یبدله من جهل 

 ء اال کان فی علمه ان یبدء لهاهلل فی شی

 شود.بداء برای خدا در چیزی نیست مگر آنکه علم او جل جالله برای خلق ظاهر می

ر است برای ما نه برای خدا که العیاذ باهلل جاهل باشد و بعد عالم شود یا بداء ظهو
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علمش ناقص به چیزی باشد بعد کامل و ظاهر گردد بلکه در علم او ثابت است برای ما 

 گردد.این تحوالت جهل و علم و شدت و عدت و مدت پدیدار می

حقیقتی پس از امر و فرماید بداء برای خداوند یعنی ظهور یک سید مرتضی )ره( می

شود چون امر کرد یعنی بداء نهی چون امر و نهی بر مردم مجهول است بداء ظاهر می

و این معنی برای بشر بداء است نه  -شود ظاهر شد و چون نهی کرد بداء مکشوف می

کند و چه نهی دانیم چه امر میکند. نمیداند چه امر و نهی میبرای حق زیرا او می

کند و چه نهی داند به غالمش چه امر میثال قبال برای یک خواجه مینماید ممی

شود امر برای آمر داند یا در جریان کار امر و نهی مسیر او عوض مینماید غالم نمیمی

و ناهی حقیقت امر مکشوف است در قوله لنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم بان 

دانستند چگونه در به جنگ که نمیتحمله مراد کیفیت جهاد است قبل از مبادرت 

آیند بدا در این جا ظهور جریان و کیفیت جنگ بوده که در علم حق امتحان بیرون می

مکشوف و معلوم بوده ولی برای خود مغازی مجهول و مکتوم بوده پس از ارتکاب 

 شد.شد و در حقیقت بدا ظاهر میمبارزه و جهاد در میدان کیفیت آن مکشوف بر او می

 ا در لغتبد

 اشاره

فرماید بدا در لغت به معنی ابتدای البحرین که بیان لغات آیات قرآن است میدر مجمع

 فرمایدکار و آغاز آن است چنانچه می

 [۳۱۶]صفحه 

دهیم فبدأ باوعیتهم ای کما بدأنا اول خلق نعیده همچنانچه خلق کردیم بازگشت می

و در قوله تعالی  -معنی بازرسی آمده است  بتفتیشها قبل وعاء اخیه که این جا بداء به

بادی الرأی یعنی در اول تفکر و تدبر رأی دادن نظریه او ظاهر شد که اینجا به معنی 

ظهور رأی نیز آمده است و در آیه بدت لهما سواتهما یعنی ظهرت بهما عوراتهما که 
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الحق و زهق الباطل ء الباطل استفاده جاء نیز به معنی ظهور و بروز آمده و در ما یبدی

اند که آنچه ء و بادیه را بدین جهت بادیه گفتهء یعنی اظهر الشیاند پس ابدأ لشینموده

شود و وجه تسمیه بادیه همان ظهور محتویات آنست چنانچه در در آن است ظاهر می

 اند:جناس لفظی بادیه گفته

 آن یکی شیر است اندر بادیه

 وان دیگر شیر است اندر بادیه

 خوردن یکی شیر است کادم میآ

 خوردوان دگر شیر است کادم می

و در آیه سواء العاکف فیه و الباد یعنی اهل بدو و بیابان چه بدوی در مقابل حضری 

 است در کعبه مساوی هستند.

سنت بر این جاری است که بشر ادراکات و احساسات خود را بیشتر به وسیله آالت 

ها و الوان و اوزان و کیلها و اصوات و  دیدن رنگحواس ظاهره دریافت دارد مثال

گردد ولی حضرت الحان و احجام و صور به وسیله چشم و گوش و پوست ادراک می

فرماید یعنی برای او همه چیز حق جل و عال این ادراکات را بدون آالت کشف می

 اند علمی نیست که خدا بدان عالم باشد، مامکشوف و معلوم است برخی گفته

گوئیم جهلی نیست که جاهل باشد همه چیز را او به وجود آورده و صانع به مصنوع می

خود عالم است و بدا برای آنهائی است که باید با حواس درک نمایند وگرنه برای حق 

جل جالله همه چیز معلوم و محاط است ما که باید به وسیله چشم ببینیم و ماوراء ماده 

دانیم که برای ما کشف و دراک کرد مراحل مرایا را بداء میتوان با این چشم ارا نمی

 گردد پس در حقیقت معنی بدا ظهور است.ظاهر می

و بدالهم سیئات ما عملوا و بدالهم سیئات ما کسبوا که مراد ظهور عمل و محصول 

 کسب است.

د که باشو اما اینکه بداء اضافه به حق شده برای این است که ظهور علم او برای ما می
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یعنی برای ما علم پس از علم است و  -شود در علم ما خفا و پنهان است که ظاهر می

کمال بعد از کمال ولی درباره حق تعالی علم کلی است که در علم او شدت و مدت و 

 عدت ندارد پس بداء اظهار علم است که بر مردم مخفی است.

 [۳۱7]صفحه 

قطعی و به منزله قضاء الهی است ولی مثال حکم حقوق یک کارمند یا کارگر حکم 

گیرد یا اگر کمتر یا بدتر از میزان اگر او بهتر یا بیشتر کار کرد بیش از مبلغ معین می

گیرد این کم و بیش بداء است نسبت به اصل حکم که قضاء کار کرد مبلغی کمتر می

یا عدم است پس این بدا ظهور امر مخفی است که لیاقت و استعداد و قدرت بر کار 

که قبل از ارتکاب عمل چگونگی آن معلوم و  -علم و قدرت و لیاقت بر کار باشد 

مکشوف برای مردم و خود عامل نبوده و بعد بداء حاصل شده یعنی معلوم گردید در 

حالی که در لوح محفوظ جریان امور کامال مکشوف و معلوم بوده و بر حقتعالی 

آن معلوم بوده یا ترکیب و تجزیه یک دارو برای استعداد و فعالیت یا تنبلی و تکاهل 

 استاد دواساز معلوم است اما برای دانشجو مخفی است.

ولی این عقیده امامیه است که به جبر و تفویض قائل نیستند بلکه پیرو تعلیم عالیه امر 

ار توانند کباشند آنها که جبری هستند و اختیار برای بشر قائل نیستند نمیبین االمرین می

گویند انسان مجبور است و اگر بهتر یا بدتر کمتر یا بیشتر را به اختیار بشر بدانند و می

 جبر باشد باید بداء نباشد و مفهومی ندارد.

 ء کما عبد بالبداءو انه تعالی ما عبد بشی

 «فانما هو بمعنی ظهور الخالف ال بمعنی العدول من االختیار الی اختیار آخر.»

ت حق و اینکه اختیار او در ایجاد و نقشه عالم وجود و ثبت ماجرای آن پس از بیان مشی

در لوح محفوظ اختیار ازلی بوده نه اختیار فعل و ترک که بعد در بداء تغییر اختیار در 

فعل و ترک دهد بلکه اختیار واجب تعالی نسبت به جمیع موجودات گذشته و آینده 

قدرت ازلیه بر مرجوح آفریده و ثبت در  ازلی است و به یک اختیار بر وجه اکمل با
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لوح محفوظ فرمود تا برگزیدگانش بدانند نه آنکه در نفس اختیار اولی تغییر اراده و 

مشیت داده باشد و به همین دلیل فرمود هیچ عبادتی از بندگان چون عبادت به اعتراف 

به جهت اختیاری بداء نیست چه بدا اختیار مبداء سبحانه و تعالی از فعل و ترک است و 

زند نه به معنی که به بنده داده است و آن به معنی ظهور خالف است که از بنده سر می

عدول اختیار به یک اختیار دیگر که اگر نخواست باز هم اجرا در اختیاری به اختیار 

 دیگر عدول کند تا هزار بار نه چنین است.

زلی خود نه به تجدید اختیار و این بلکه حقتعالی جل و عال اختیار فرمود به اختیار ا

اختیار از غیر ایجاب و از غیر عجز و تغییر و تبدیل بوده و لکن تغییر و تبدیلی در اصل 

اختیار نیست بلکه در فعل و ترک بنده است که قضاء و حکم اولی اختیار حق است و 

 محو و اثبات آن

 [۳۱۸]صفحه 

قضاء اولیه لوح محفوظ خللی  در ترک و فعل بنده است که در اختیار اصلی و

 ء قدیر و حفیظ و وکیل ازال و ابدا.رساند که و اهلل تعالی علی کل شینمی

 احادیث در بداء

 درباره بداء از طرفین فریقین احادیث و اخبار بسیار وارد شده است از آن جمله است:

 ما عظم اهلل بمثل البداء

له بقضاء مجدد فی کل یوم بحسب مصالح  ما بعث اهلل نبیا حتی یقر له بالبداء ای یقر

العباد لم یکن ظاهرا عندهم و کان االقرار علیهم بذلک للرد علی من زعم ان فرغ من 

 االمر )عقیده یهود(.

 ء علی وفق علمه.گفتند ان اهلل عالم فی االزل بمقتضیات االشیاء فقدر کل شییهود می

شود چه خداوند آنها ی بدا ظاهر میدر خبر دیگر است که درباره اقرع و ابرص و اعم

 سازد تا در سیر تکامل خویش به مطلوب برسند.را مبتال می
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اسرائیل و حضرت موسی مظاهرش پدیدار و درباره ابتالآت یهود که در تاریخ بنی

 این برای ظهور کمال بشری بود. -شد است بدا ظاهر می

 که:کند طریحی در رساله مخطوطی که دارد حدیثی نقل می

 قال )ص( ال بداء فی النبوة و االمامة

بداء در تمام شئون زندگی بشری هست برای باز بودن راه تکامل و رسیدن به ثواب یا 

عقاب و استجابت دعوات و به فضیلت رسانیدن استعدادات و نیل به مقامات عالیه مگر 

است و  در نبوت و امامت چون نبوت انتخاب رسول است از جانب خود و ارسال رسل

آنجا اگر بدا راه داشته باشد باید نقصی در انتخاب کننده و یا انتخاب شونده باشد و 

همچنین امامت که منصوص آسمانی است اگر در انتخاب آن نقصیه راه یابد و در مسیر 

زعامت آن بدائی حاصل شود نقض غرض است و لذا در نبوت و امامت بداء نیست 

نانچه اول آنها آدم ابوالبشر و خاتم پیغمبران حضرت حتی نبوت خاتمه یافتنی است چ

و زمین خالی از  -باشد ولی امامت خاتمه یافتنی نیست محمد بن عبداهلل )ص( می

 پس به هر دوری ولی الزم است. -حجت نخواهد ماند 

اند بداء درباره اسماعیل فرزند حضرت امام جعفر صادق و اما اینکه برخی تصور کرده

 نازل شد برای امامت او نبوده بلکه بداء برای قتل او بوده. السالمعلیه

 [۳۱۹]صفحه 

نویسد منصور به سعایت بداندیشان چنانچه مرحوم ممقانی در ترجمه اسماعیل می

خواست حضرت اسماعیل را که پسر بزرگ امام صادق و از مفاخر سادات علماء و می

السالم درباره او دعا فرموده هزادگان بوده بکشد احضار کرد امام صادق علیامام

مستجاب شد و بداء ظاهر شد و اسماعیل محفوظ ماند مردم از نظر اینکه اسماعیل 

السالم بوده و به علم و اخالق و فضیلت تر از حضرت موسی بن جعفر علیهبزرگ

کردند چنانچه منصور گمان کرده بود او امام است و امامت به آراسته بود گمان می

رسد و چون درگذشت گفتند بداء ظاهر شد در حالی که برای امامت هرگز وراثت می
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بداء نیست بلکه بداء برای کشتن او بود و این مقام امامت مانند علم و حق ذی حق است 

رسد مانند علم متوفی و حق معنوی او چنانچه در فقه در باب ارث که به ارث نمی

رسد غیر از این حق به فرزند نمی فرزند در حق و حقوق متوفی هست و تصریح شده

العابدین یا حضرت صادق ترکه مالی است که حق فرزند است امامت حضرت زین

رسد مگر منصوصا که آن السالم حق آسمانی و علمی و موهبتی بوده به فرزند نمیعلیه

ام به تواتر احادیث نبوی نقل شده هم به شرحی که در کتاب منتقم حقیقی نگاشته

نفر منصوص بوده جای بحث و تردیدی نداشت و بداء برای امامت  ۱۲ه نام امامت ب

 نبوده.

 امید است در رساله مستقلی این مطالب تشریح گردد که اجمالی برای ابهام باقی نماند.

 بداء در اصطالح علماء

معنی  ۳ای است و در اصطالح گفتیم بداء در لغت به معنی تجدد و ظهور و رأی تازه

 دارد:

 دانسته ظاهر شود.بداء در علم و آن چنین است که برای شخصی خالف آنچه می - ۱

بداء در اراده و آن بدین طریق است که برخالف اراده سابق خود اراده دیگری  - ۲

 ظاهر شود.

باشد که شخص اول به چیزی امر نماید بدای در امر است و آن بدین معنی می - ۳

 ماید.سپس برخالف آن امر دیگری صادر ن

این سه نوع بداء به حکم عقل و خرد در علم حق تعالی نیست چنانچه از حضرت 

 اند که فرمودصادق نقل کرده

 ء فی الیوم و لم یعلمه امس فابرء منه یعنی هر کس گمانمن زعم ان اهلل بدا له شی

 [۳۲0]صفحه 

بیزارم چه علم دانستند من از او کند که امروز برای خدا چیزی ظاهر شده که دیروز نمی
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عین ذات حق است و او از آغاز و انجام فرضی به همه چیز واقف و آگاه است و 

ء ندامة فهو عندنا کافر باهلل ای بر او پنهان نیست و باز فرمود من زعم ان هلل فی شیذره

العظیم یعنی کسی که گمان کرد برای خداوند در کاری و چیزی ندامت و پشیمانی رخ 

خصی کافر شده است زیرا ندامت و پشیمانی برای کسی است که در دهد چنین شمی

کار خودش عالم و قادر نباشد تا جهات و اطراف و آخر کار را در نظر بگیرد تا موجب 

 پشیمانی بعدی او نشود و ذات اقدس حق تعالی منزه از چون و چراست.

کند این را اعتراف میشود و عقل هم آن بنابراین آنچه از معنی بدا اصطالحا فهمیده می

است که بداء در تکوین به منزله نسخ در شریعت است یا آنکه این طور بگوئیم بهتر 

است که بدا در تکوینیات است و در تشریع نامش نسخ است زیرا احکام تکلیفی به 

 گیرد.تر آن در وظیفه قرار میشود یعنی بهتر از آنچه هست و کاملجهاتی نسخ می

یابد و لذا نسخ ی به بداء موسوم و زمانی در امر تشریع نسخ شهرت میپس مکونات گاه

برای تشریع و بداء برای تکوین است بدین جهت در قضاء الهی و مفارقات محضه و 

 شود.متن و هر که ظرف حصول ثابتات و عالم تمام وجودات بداء حاصل می

یم و ماده و طبیعت است نه پس بداء نسبت به کائنات زمانی و عالم و زمان و مکان و اقل

در مافوق آنها همان طور که حقیقت نسخ انتهای حکم شرعی و انقطاع استمرار آن 

است نه رفع و ارتفاع آن و در حقیقت بداء هم عبارت از انقطاع استمرار تکوینی و 

انتهای اتصال اضافه است که مرجع آن به محدود نمودن زمان وجود و اختصاص وقت 

د نه آنکه معلول ثابت از هنگام وجودش برطرف شود و در حد حصولش باشافاضه می

 ناچیز گردد.

 بداء و نسخ

تر گردد ناگزیر از یک مقدمه کوتاهی به عبارت دیگر برای آنکه معنی بداء روشن

 باشیم و آن این است کهمی
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این برای نام الوهیت و ربوبیت مراتبی است و برای اسماء حسنی مظاهری است که البته 

باشد نه آنکه ذات مقدسش دارای مراتب وجودی اختالف به منظور تفهیم و تفهم ما می

 در شدت و عدت و مدت و غیره باشد تعالی اهلل عن ذلک علوا کبیرا

ها و زمین و باطن آنها موجوداتی است به همین جهت در طبقات ملکوت آسمان

 به فیض اراده حق است. روحانی و نفوسی است مدبر که افعال حق و اراده آنها

 [۳۲۱]صفحه 

بنابراین هر چند اراده و حکم و فعل آنها نفسانی و جزئی زمانی باشد در اراده و حکم و 

باشد پس اگر ذات فعل حق مستهلک است چرا زیرا صفات و افعال کلیه تابع ذات می

نی نفسانی باشد متعلقات آن هم نفسانی است و اگر عقل باشد متعلقات آن هم عقال

 است و اگر الهی باشد متعلقات آن هم الهی است.

در هر صورت تمام آن موجودات طولی مطیع و فرمانبردار حقند و ابدا تخلفی و تخطی 

ورزند مثل طاعت آنها نسبت به حق جل جالله مثل طاعت حواس ما نسبت به نفس نمی

خالفتی روا ناطقه عقلیه است که به هیچ وجه در آنچه که نفس بخواهد تخلف و م

دارد و در اطاعت آنها نفس را هیچ حاجتی به امر و نهی نیست و زجری هم نیست نمی

بلکه یک اطاعت تکوینی است که هر وقت نفس ناطقه به امر محسوسی اراده کند هر 

کنند بلکه نمایند به وظیفه خود قیام مییک از آن حواس بالدرنگ او را اطاعت می

ر حقیقت فعل نفس و ادراک نفس است در عالم حواس با فعل حواس و ادراک آنها د

آنکه ذات حواس و فعل ادراک دو موضوع است و در عالم عمل متعدد و متغیر و 

گردد ولی ذات ناطقه عاقله و فعل ادراک او در عالم شرف و بلندی دارد که منقسم می

 از وضع و انقسام و محو و فساد منزه و مبرا است.

گردد یعنی طاعت موجوداتی که موجودات ملکوت هم مجرا میاین حکم در طاعت 

باشند لذا افعال در ملکوت سماوات واقعند نسبت به امر و کلمه الهی مطیع محض می

آنها مانند ذواتشان افعال حقند همان طور که افعال جوارح ما فعل نفس ناطقه هستند و 
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ت و تصرفاتشان تماما از حق و به مرتبه افعال و تدبیرات و تصورانیز این موجودات عالی

باشند این است که هر کتابی که در الواح سماویه و صحائف قدریه نقش بندد حق می

مکتوب حق جل و جالله است و پس از قضای سابق و مکتوب قلم اعلی در لوح 

محفوظ که از محو و اثبات و از نسخ و تبدیل مصون است آنچه در این صحائف 

ی نگاشته شده که تماما کتاب محو و اثباتی است که در قول سماوی و الواح قدر

 فرمایدخدای تعالی می

 یمحو اهلل ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب اشاره به این حقیقت است.

های بشر و سایر نفوس و طبایع عالم تکوین نقش بسته ها و سینهبنابراین آنچه که در دل

د زیرا مرتبه آنها از این تغییر و تبدیل ابا و امتناعی ممکن است زوال و تغییر و تبدیل یابن

ندارد چنانکه در قوا و حواس و جوارح ما ممکن است زوال و تغییر و تبدیلی روی دهد 

اما در نفس خود این نوع زوال و تغییر و تبدیل نیست به همین جهت است که در قوه و 

 حواس ما

 [۳۲۲]صفحه 

دهد در صورتی که در خود نفس این نسیان و سهو ینسیان و سهو و اشتباه گاهی رخ م

داند و و اشتباه نیست لهذا نفس با مراجعه به خود همان مطالب فراموش شده را می

کند این است که در نشئه آخرت تمام افعال نسبت به قوای فراموش کننده یادآوری می

دور شده یک  و مدرکات و ملکات نفس که از استعداد زوال و تغییر و تبدیل حواس

 جا حاضر و آشکار و هیچ نوع نسیان و سهوی در آن مرحله از حیات نیست.

 یک بحث علمی و نکته لطیف فلسفی

 ء کترددی فی قبض روح عبدی المؤمنما ترددت فی شی -قوله تعالی 

 هیچگاه تردید در چیزی پیدا نکردم چون تردید در قبض روح بنده مؤمن؟!

ای است که ذوق سلیم و بر یک سلسله حقایق لطیفه رقیقهاین گفتار آسمانی مشحون 
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 یابد بدین شرحاحساسات و ادراکات لطیف در می

به مقدمه سابق به این نتیجه رسیدیم که خالصه قوا و جوارح ما در عین حال که مطیع 

شوند و علوم جزئیه نفس در نفس ما هستند و لوح محفوظ و اثبات نفس محسوب می

گردند و بر طبق همان بندد از محیط خارج و اسباب خارجیه متأثر میآنها ارتسام می

های نقش بسته ممکن است تغییر و تبدیل یابد و به جای آنها تأثرات آنها صورت

ای است که از نفس های دیگر ارتسام یابد یعنی تأثر آنها به منزله یک مقدمهصورت

ت اول و دوم از صقع نفس محو شود بدون آنکه صورصورت دیگری بر آنها افاضه می

های حواس و قوی در خود نفس به طور گردد به عبارت دیگر محو و اثبات صورتمی

اثبات موجودند همین طور در سلسله وسایل و وسائط ایجاد و الواح علوم جزئی قدری 

ممکن است تغییرات و تبدیالت روی دهد که آن تغییرات و تبدیالت آنها را مستعد 

الوجود و صفات او نماید اما بدون آنکه در ذات واجبهای دیگری میتافاضه صور

جل جالله و عالم امر و قضای سابق و علم ابدی تغییری رخ دهد و از همین الواح 

قدری و اقالم نگارنده صور است که خداوند جل جالله خود را به تردد موصوف 

صفات به هیچوجه صورت  فرموده در حالی که در ذات مقدس او این گونه واردات و

 نبندد.

ء کترددی فی قبض روح فرماید ما ترددت فی شیدر آنجا که در حدیث قدسی می

ام و به ی مؤمن متردد نشدهعبدی المؤمن یعنی در هیچ چیز به اندازه قبض روح بنده

همین جهت است که خود را به اختبار و امتحان کردن متصف فرموده چنانچه باز هم 

فرماید حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نویسنده بلو اخبارکم و نیز میفرمود و ن

 این تصویرات و نقوش

 [۳۲۳]صفحه 

مأمورین مخصوصی هستند که از آنها به کرام الکاتبین تعبیر شده است ولی امال کننده 

 ذات پاک خداوند است و خود از تغیر و حدود منزه و مبرا است و اگر این نفوس قابل
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تعاقب صور ارادی واسطه نباشند و ارقام علمیه بر آنها رسم نشود و تمام امور به طور 

شد و در این صورت فیض الهی منحصر حتم بدون هیچ تغییر و تبدیل و بدائی واقع می

شوند و دیگر هیچ گردید به عدد معینی از موجودات که از حدود ابداع خارج نمیمی

های کرد و تمام راهآمد و هیچ متکونی تجدد پیدا نمیحادثی در عالم به وجود نمی

هدایت برای اشخاص که از مراتب و منازل پست بخواهند به مراتب و منازل عالیه 

شد و شد و ابدا بر نفوس انسانی پرتوی نورافشان نمیمسافرت کنند بسته و مسدود می

استخالص حاصل  راهی برای کمال باالتری نبود و از ظلمات بعد به روشنائی قرب

 گردید.نمی

شد و هیچ فردی از خالصه اگر بداء نبود تمام مراحل سلسله عود به سوی خدا ممتنع می

توانست از مرحله اولی خود قدمی فراتر گذارد و به حق تقرب افراد هر سلسله نمی

کند و راه را باز جوید در صورتی که تمام اصول و نصوص قرآن این مطلب را باطل می

آید. بنابراین تجدید در ی این طرق تکامل در سایه بداء به دست مینماید و همهمی

شود به قسمی از وسائط عماله که به علوم و احوال و ارادات و اعمال راجع و رجوع می

ها هستند که به اذن خدای متعال اختیارات و تأثیر و تأثری به آنها داده همان

م تفضیلی جزئی و قدری در جزو محاسبات آنهاست الکاتبین موسوم و الواح علوکرام

به همین جهت است که هنگام اتصال نفس نبی یا ولی به این الواح آنچه را که به آنها 

خوانند و بر طبق این از مشاهدات قلبی گردد و میشود در قلوب آنها رسم میوحی می

این نویسندگان  دهند و از صریر قلمو معاینات بصیرتی و مسموعات باطنی خبر می

السالم کنند چنانچه حضرت ابراهیم خلیل علیهبزرگ قضایا و حقایقی استکشاف می

کند و به مردم خبر داد خواست به مقتضای آن مشاهده عمل دید فرزند خود را ذبح می

نماید و قول او کامال منطبق با دیدار او بود به راستی و درستی دید و شنید و گفت و 

 عمل کرد.

توان فتار و کردار از روی شهود کشفی و معاینه بصیرتی حاصل شده بود و نمیآن گ
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آن گفتار و کردار را چون گفتار یک منجم و کاهن و ساحر تصور نمود زیرا آنها از 

کنند ولی پیغمبران به گویند و عمل میروی تجارب ناقص علمی یا گمان و تخمین می

بینند و ئی که بر حواس آنها داده شده مینگرند و به صورت نیروالواح آسمانی می

ارتباط با لوح محفوظ و محو و اثبات پیدا کرده با آن دیده حقایق قضا را مشاهده 

دهند و هنگامی که اتصال و ارتباط ثانوی پیدا شد و نموده و در موقع مقتضی خبر می

 انددر آن الواح غیر از آنچه دفعه اول دیده

 [۳۲4]صفحه 

مناسبات صورتهای اول را مشاهده کنند بر مثل چنین امری را نسخ گویند و  ببینند و غیر

اند و این علم برای هیچ کس جز پیغمبران و اوصیای آنها که در تکوینیات بداء نامیده

سوره لقمان گفته  ۳4ارتباط با عالم الواح و فلکیات دارند ممکن نیست چنانچه در آیه 

 شد.

 بداء در نظر امامیه

ده این جهان پهناور به آنچه در زمین و آسمان است عالم و آگاه است و هیچ آفرینن

ای بر او مخفی نیست او پس از خلقت کتاب آفاق و منظومه شمسی و چیز و هیچ ذره

 افالک و اقمار و سیارات جماد نبات را رویانید که با کمال شگفتی فرمود

 ءانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون

 تموه من المزن ام نحن المنزلونو أنتم انزل

آیا شما از ابرها باران باریدید یا ما آیا شما این اشجار و نباتات را از شکم خاک بیرون 

راندید یا ما پس از آفریدن نباتات حیوانات را خلق فرمود و سپس انسان را آفرید و 

ت پروردگار افراد بشر را به هر صورت خواست در ارحام امهات تصویر فرمود و از قدر

این است که در ملیاردها میلیارد بشر دو صورت مثل هم نیست و اوست که به هر نقشی 

بندی صور مخصوص اوست که در نماید و این قدرت آفرینش و نقشبخواهد می
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کند و هیچکس قادر بر خلق چنین ظلمات ثالث چنین زیبائی مالحت تصویر می

 [.7۱صوری نیست. ]

کنند که هیچ چیز در آفرینش عالم و آدم بر دو آیه استنباط می علمای امامیه از این

آفریننده مکتوم و پوشیده نیست و هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه در کتاب مبین 

 موجود است و این علم الهی است.« لوح محفوظ»

فرماید محو و گونه شک و تردید در آن نیست میاز طرفی در لسان وحی که هیچ

 الکتاب است که همان لوح محفوظ است.قدرت حق بسته و نزد او اماثبات به دست 

پس الزم محو نقص و خللی است و مالزم اثبات کمال و تکامل است و این هر دو 

 باشد تا از نقص به کمال پیوندد.مستلزم بدا می

به دلیل آیه اول و سایر آیات توحید که در علم حق نقطه ابهام و نقص و جهلی و ستری 

پس باید این بدا نسبت به خلق باشد زیرا خالق چیزی به تمام جزئیات و جهات  نیست

آن چیز واقف است و با علم و قدرت ساخته و آفریده عقال هم این معنی و حقیقت 

پیوندد زیرا بشر است که آفریده شده تا از نقص به کمال برود و با برای ما به وضوح می

را تا فعلیت محضه بپیماید و در هر قدمی که از  اختیار کامل مسیر استعداد و لیاقت

 رود محو و اثباتینقص به کمال می

 [۳۲۵]صفحه 

 شود.دهد که نقص محو و کمال اثبات میرخ می

ها همه چیز را عمل حق بدانیم محو و اثبات معنی نداشت زیرا اگر بنا بود به قول جبری

کند و اجر و پاداشی هم الزم میدانست چگونه به کمال رهبری در علم و عمل خود می

نبوده ولی با اختیار بین عقل و نفس و علم و جهل مختار مطلق بد و نقص را پشت سر 

رود و این جا در مسیر نماید و رو به کمال میگذارد و با تمام مشکالت مبارزه میمی

رود شود یعنی آن کس که در یک مسیر شهوانی پیش میتکامل او بدا حاصل می

دانند عاقبت کارش وخیم است ولی ناگهان خط سیر خود را بین میمندان خردهخرد
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و این بدا برای همان خردمندان  -شود کند در سرنوشت او بدا حاصل میعوض می

بین بشری است و برای دانش و بینش خود او که چگونه با یک لحظه و یک خورده

رود یا به رو به کمال میشود و لمحه خط سیر خود را عوض کرده بدا حاصل می

گذارد بل هم اضل سبیال بدا عکس از مسیر کمالی رو به شهوات و سیر حیوانی می

وگرنه در علم حق و لوح  -گردد شود یعنی نتیجه کار او ظاهر میبرای او حاصل می

 محفوظ کارش مکشوف است.

 نکاتی چند

ای که در افریند و از نطفهوقتی که آفریننده عالم جل شأنه اراده فرماید که خلقی بی

صلب آدم اول میثاق گرفته سلسله بشر را به هم پیوندد و ادامه بدهد و آنچه برای او 

بداء هست به اجرا گذارد در وضع ساختمان و اوضاع زندگی و بدائی که در طول 

 دهد همه را به وجود آورد.ی اعمالش رخ میحیات او به وسیله

ت یکی ایجاد نطفه و استقرار در رحم مادر و پرورش آن برای این آفرینش دو اصل اس

الخلقه شود و دیگر تأمین در جنین تا به کمال حیوانیت و بشریت برسد و یک بشر کامل

گردد و و تضمین سلسله مراتب روحی اوست که از گفتار و کردار و اعمال پدیدار می

 باید بداء را در این قسمت جستجو کرد.

کند تا مبادرت به مباشرت با زن خود که در د را تحریک میبرای مرحله اول مر

آغوش گردد و از راه شهوت به مقتضای فطرت و شریعت پیوستگی محرمیت یافته هم

دفع یک غریزه طبیعی نطفه را از صلب پدر با یک حرکت و جنبشی که ناگهان با 

در رحم مادر  شود به یک جهشیاصطکاک المسه به تمام اعضاء و احشاء بدن وارد می

شود )چنانچه در خواص طبیعی و جسمانی دهد و به رحم وحی و الهام میقرار می

دهن حاضر و آماده قبول یک اوست( که دهن خود را برای عمل لقاح بگشاید و گشاده

 هسته مخلقی الهی باشد و این قضای مبرم و قدر محتوم

 [۳۲۶]صفحه 
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مادر به سبب عشق و عالقه جنسیت و به آن تعلق گرفته که از صلب پدر به رحم 

 زناشوئی منتقل گردد.

ریزد و ای است که از مجرای آلت به قعر رحم میهای لقاح شدهنطفه عبارت از تخم

مدت چهل روز که زمان آبیاری آن تخم است در داخل رحم به حال حرکت و نشو و 

 نما در حال شناوری است تا از تخمدان سر بیرون آورد.

گاهی از دوازده هزار دانه لقاحی یا ذره تکونی بیشتر است که در این مدت به این نطفه 

خورند تا برسد به یک صورت آکل و مأکول به حکم ضعیف و قوی یکدیگر را می

هسته قابل الیق و آن هم پس از چهل روز دیگر به صورت علقه و چهل روز به حال 

ها تبدیل به گوشتی شود که رشته مضغه یعنی مانند گوشت کوبیده و خون بسته است تا

 و عروق مشبک و پیچاپیچ پیدا کند و دارای الیاف و تار و پود شود.

 فرشتگان مصور

افتد و پس از آن ترکیب از این به بعد حرکت نباتی به خود گرفته و به حالت نمو می

ارشان ای که کآید تا دو فرشتهگردد و به صورت حیوان به نشو و نما در میحیوانی می

دمیدن روح حیوانی و یا انسانی است از طرف باالی رحم زن که مهبط حیات باالتر از 

زندگی نباتی است در فضای رحم که محل بذر افکندن دوره حیات نباتی است مشغول 

عمل فعل و انفعال تکاملی ذاتی او شده نبات را به صورت حیوان و حیوان را به صورت 

د یعنی روح زندگی در اصالب آباء داشته تا به ارحام رسانانسان به کمال خود می

دمد و به تدریج تصویر آالت و حواس دهد و روح حیات در آن میامهات انتقال می

نماید و گوش و چشم و بینی و دهن و دست و پا و اعضاء و احشاء کاملی در در آن می

ود مستقل کامل سازد تا به اذن پروردگار یک موجآن ظلمتکده رحم برای جنین می

 الخلقه شود.

 فرشتگان سرنوشت
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چون ساختمان وجودی تکمیل شد و دیگر نقصی از نظر کالبد نیست دو فرشته مأمور 

شود که سرنوشت جنین را و قضا و قدر او را بر پیشانی آن ساختمان سرنوشت وحی می

 گارند.که جای لوح سرنوشت است بنویسند و بداء الهی را شرط تکامل مقدرات او بن

کند و بداء سبب این جا قضا حکومت دارد و قدر مقدار نصیب و بهره او را معین می

 گردد.تبدیل سیئات او به حسنات می

 کند بنویسندیعنی هر طور نسبت به زندگی مادی و معنوی او اراده فرماید وحی می

 [۳۲7]صفحه 

 گذارد.و برای احدی اختیار و تدبیری باقی نمی

بداء و سرنوشت از حیطه علم فرشتگان بیرون و از علومی است که  -در زیرا قضا و ق

مخصوص حق است و در دیوان محاسبات او یعنی لوح محفوظ و لوح محو و اثبات 

 [.7۲ثبت و جای هیچ تغییر و تبدیل یا احتراز نیست. ]

پرسند پروردگارا چه می -شود سرنوشت او را بنویسند از این جهت چون امر می

فرماید که به سر مادر جنین سیم پروردگار متعال به آن دو ملک وحی تشریعی میبنوی

بنگرید آنجا مرکز تمام ملکات و حیثیات و غرایز و استعداد حیاتی خود اوالد است و 

پس از آن به لوح مخصوصی که سرنوشت قضا و قدر آن طفل در آن است نگاه کنید 

 !!-و سرنوشت او را بنویسید 

ت و اجل و عهد و پیمان و سعادت و شقاوت و تمام شئون حیاتی طفل را آن لوح صور

نویسند و سرنوشت متضمن است و آن دو ملک همان صورت را در پیشانی آن طفل می

 شود.او معین می

کند و یکی از آن دو ملک مطالب لوح مشحون سرنوشت را برای دیگری امالء می

را مختوم و مهر کرده میان دو چشم طفل نویسد سپس نوشته دیگری تمامی آن را می

 دهند.که مرکز قوای باطنی و ظاهری او و مجمع دو نور حیاتی اوست قرار می

ها و ها و گفت و شنیدنآن خطوط و نقش و صور و آن صدا و الحان و آهنگ»
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ها متناسب با آن محیطی است که از میزان طبیعی این نشئه خارج ها و نوشتنخواندن

چشم و گوش و زبان و آالت حواس ما برای این نشئه طبیعت ساخته شده  است زیرا

ءتر باشد قابل تر یا بطیاگر ارتعاش اصوات و حرکات ذرات فضا کم یا زیاد، سریع

 «درک این آالت سامعه و باصره نیست مگر با دیده بصیرت، دل و گوش باطن بشنویم

ساختمان وجودی کودک و  باری پس از ختم نقش و صور جسمی و معنوی و تکمیل

کند و تقویت استعداد مراحل طوالنی زندگی او را در شکم مادر تحریک می

و یک نوع  -خیزاند تا از استعداد صرف به فعلیت محض برسد انگیزاند و بر میبرمی

 تر و بهتر از رحم در پیش گیرد.زندگی مستقلی در فضای روشن

سیر تکاملی تکوینی از استعداد به فعلیت بسا اوقات کودک در عین حال که مأمور »

 شودمی

 [۳۲۸]صفحه 

دهد و در اثر خواص غرایز طبیعی میراثی والدین خود به استقامت خود را از دست می

کند و چون از همان وقت متحرک باالراده است و اختیار آتیه او جای اطاعت تمرد می

تخم و بذر است نافرمانی کرده از یا تأثیر وراثت آبائی و اجدادی مانند آثار بدی در 

رسد تا دوره جنینی طی شده و موقع خروج و تغییر منزل او می« پیچنداطاعت سر می

فرماید که باب خود طفل باید به این عالم بیاید خداوند عالم به رحم وحی تکوینی می

رنوشت را مفتوح کند تا مخلوق تازه قدم به زمین گذارد و امر الهی را بر طبق نقشه س

 خود جریان و نفوذ دهد.

رحم راه بچه را گشاده و فرشته زاجر برای راندن مولود جنینی از ظلمتکده مأنوس خود 

زند که شود که او را به این عالم رهبری نماید و لذا نهیبی بر آن کودک میمأمور می

د و پایش باال آیشود یعنی سر او که باال بوده پائین میافتد و زیر و رو میاو به فزع می

زند تا بر خاک افتد و رود تا بتواند به زمین فرود آید سپس نهیب دیگری بر او میمی

 هنوز صدای جزع و فزع و گریه او که از نهیب فرشته پدید آمده ادامه دارد.
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 آثار بداء

اگر بداء نباشد الزم است همه چیز در حال وقفه باشد در حالی که همه چیز در حرکت 

 کمالی است.

کند اگر دعا اثر کند تغییری در سرنوشت اگر بداء نباشد باید دعا نباشد زیرا اثر نمی

 شود و همان بداء است.داده می

 مکلف به عبادت است. اگر بداء نباشد باید عبادات تأثیری نداشته باشد و حال آنکه بشر

اثر باشد در حالی که اگر بداء نباشد باید تضرع و زاری و استکانت و مسکنت بشر بی

در فطرت آدمی است حتی خود امام فخررازی که منکر بداء است و معنی آن را 

کرده و اگر بداء داشته و تضرع و زاری به درگاه حق مینفهمیده دست به دعا بر می

 جهت باشد!!و هم باید لغو و بینباشد این عمل ا

بدا سرمایه امید و محرک و مشوق آدمی است این حقیقت مکنونه است که بشر را به 

 آموزد.سازد و مبداء و معاد را میعالم ماوراء ماده متوجه می

کند و اگر این حقیقت نبود کجا بداء از جریان آفرینش و سرنوشت بشر بحث می

ساس خلقت و عظمت کتاب وجود و نفوس و برنامه سیر توان رشته فکر را به امی

 تکامل آن کشید و در ماوراء عالم ماده و مدت و شدت و عدت بحث کرد.

 بداء سیر بشر را از حال تکون نطفه و تحوالت جنینی تا ورود به این عالم و طی مراحل

 [۳۲۹]صفحه 

د و معنی اظهار ما سازکمالی تا نقل به عالم دیگر و نیل به کمال مطلوب روشن می

خفی علی الخلق همین است که هر قدمش گنجی مخفی است ظاهر و آشکار 

 گردد.می

اند لکل در مسیر زندگی اگر تحول نباشد حیات جز تلخکامی چیزی نیست و لذا گفته

 جدید لذة.

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

 من از این زندگی یک نهج آزرده شدم

 قند اگر هست نخواهم که مکرر گذرد

های دراز بلکه عمری گرد ل مانند بهائم یا شتر آسیاب سالو کسانی که در یک حا

 اند:اند سر جای اولی هستند گفتهاند و بعد فهمیدهخود چرخیده

 من از دو روزه عمر آمدم به جان ای خضر

 کنی تو که این عمر جاودان داری؟چه می

ء لذت بداء موجد امید است و اگر امید نباشد حیات و زندگی مفهومی ندارد پس بدا

بخش زندگی است چه آنجا که امید قطع شود زندگی خاتمه یافته است و اگر بدا 

نباشد و آنچه هست حتم و غیر قابل تغییر و زوال باشد باید به کلی آیه ادعونی استجب 

لکم را از قرآن با بسیاری از آیات دیگر برداشت و صحایف ادعیه و اذکار که سبب 

اصفیاست در هم پیچید و تسلیم یک امر محتومی شد که غیر  نیل به رقاء و اعتال اولیا و

آور زندگی جز مرگ قابل تحول باشد و با چنین عقیده سیر اجباری یک نهج یأس

 تدریجی نیست؟!

در حالی که تمام آیات دعوت به حق و اختیار برای گام برداشتن در راه حق و مفهوم 

است و اختیار مظهر بداء است که مولود امر به معروف و نهی از منکر بارزترین اختیار 

 گردد.عمل خوب یا بد آدمی می

شود و با مثال مقدار عمر که حکم و قضا است معین است ولی با صله رحم زیادتر می

گردد چنانچه آیات و اخبار متواتر حاکی از این حقیقت است و تر میقطع رحم کوتاه

مل بشری در عمل خیر حاصل شده است این کسر و اضافه بدائی است که با اختیار کا

بنابراین مختصر فواید بداء وقوف در تمام شئون زندگی از تکون نطفه تا برگشت به 

اصل حقیقت است یعنی علم به مبداء و معاد حقیقی و چگونگی سیر در مسیر تکامل 

 است.

هلل فی ء کما بدافرماید ما بدا اهلل فی شیالسالم میدر حدیث امام جعفر صادق علیه
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اسماعیل ابنی هیچ بدائی از خداوند در کاری نشد ظاهرتر از بدای در حق اسماعیل 

کردند اسماعیل امام پس از او باید باشد فرزندم که بر حسب ظواهر امر مردم گمان می

 ولی امامت در صلب

 [۳۳0]صفحه 

ه حضرت السالم قرار گرفت و این امر پنهان آشکار گردید بدائی که دربارموسی علیه

السالم ظاهر شد درباره قتل او بود که منصور اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق علیه

کشد خواست او را بکشد و همه یقین کردند که منصور او را به سعایت بداندیشان می

السالم کشته نشد و بداء ظاهر شد گمان کردند امام ولی به دعای حضرت صادق علیه

الی که برای امامت بدا نیست و برای قتل او بداء پس از حضرت صادق است در ح

 ظاهر شد.

 نکاتی چند

آنجا که دیگر ادراکات و عقول بشری نتواند حکومت و قضاوت کند  -جف القلم 

گویند قلم اینجا رسید و سر بشکست زیرا از طرفی معتقداتی دینی مانع بیان برخی می

 گویندل مطالب را که ندارند میشود و از طرفی قدرت حل و تجزیه و تحلیمطالب می

طویت الصحف یعنی در هم پیچیده شد تومار و صحایف و کتب که  -جف القلم 

دیگر قابل بحث نیست در حالی که دین اسالم دین عقل و اجماع دین منطق و برهان 

است و چیزی برای بشر نیاورده که بشر نفهمد اگر این طور باشد که دینی بر بشر عرضه 

فهوم و مدلول آن را نفهمد به او ظلمی و جوری شده است و تکلیف مفهوم کنند که م

خود را از دست داده پس دین حق دین عقل و حکمت و منطق و برهان است نهایت 

و عمیانا نباید گذشت و گفت جف  -نفهمیدن من دلیل بر درست نبودن مطلب ندارد 

کرد و ریشه آن را به دست القلم و طویت الصحف بلکه باید مطالب را از هم تفکیک 

آورد و دنباله ساقه و برگ تحقیق و تتبع نموده تا خواص و نتیجه موضوع مکشوف 

 گردد.
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مغز و سبکسر سواد و تهیتشنیع و شماتت و دشنام و فحش و ناسزا بیشتر کار آدمیان بی

 ت.است نفهمیدن و یا قدرت بر تفهیم و تفهم نداشتن دلیل تشنیع و شماتت و دشنام نیس

 مقصود از سعادت و شقاوت چیست؟ و بطن ام کجاست؟!

مقصود از سعادت در این حدیث این است که انسان دنیا را به منزله محل عبور بشناسد 

خورد و پیغمبران و ای که به کار آنجا میو برای مقصد و سرمنزل اصلی زاد و توشه

ست که این هدف اصلی را اند فراهم نماید و شقی کسی ااولیاء و اوصیاء تعلیم کرده

فراموش نموده و دنبال ماده و شهوات این مدت دنیای فانی بگردد و ناگهان مرگ 

گریبان او را بگیرد و مراد از بطن ام آنجاست که نفس انسانیت او به وجود آمده و آن 

 لوح محفوظ است.

 علم الهی دو علم است

لم در میان اسباب طبیعی چیزی که شود نوع عچنانچه از تفاسیر آیات کریمه مستفاد می

 شود و موجود نیست و همچنینموجب آن شود یاد نمی

 [۳۳۱]صفحه 

های ادراکی وسائط عالیه و نقوش قدسیه چیزی که مبادرت به فهم آن نماید در صورت

 کند.موجود نیست بلکه علم نوری است مجرد که در دل تابش می

نماید از آن جمله از ین معنی داللت میو در این باب احادیثی وارد شده که بر ا

اند که فرمود العلم علمان فعلم عنداهلل السالم روایت کردهحضرت امام جعفر صادق علیه

 مخزون لم یطلع علیه احد و علم علمه مالئکته و رسله الخ.

شود دو گونه است یک قسم به این بیان که آنچه در این عالم از حوادث واقع می

های فاعلی که وقوع آنها به اسباب طبیعی مطابق اسباب علوی و هیئت حوادثی هستند

 شوند.این قبیل اسباب با مقتضیات آنها کرارا واقع می -یابد ملکوتی انجام می

شوند سبب حدوث این قسم وقایع قسم دیگر آنهائی هستند که بر سبیل قدرت واقع می
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ای از ملکوت ا کننده که به سمع طبقهشود از قبیل دعای دعگاهی از این عالم ابتدا می

شوند زیرا اعلی رسیده و چون بر آنها تأثر و انفعال محال نیست از این اسباب متأثر می

آنها نفوسی هستند که به مواد افالک و کرات متعلق و به آنچه در این عالم واقع شده یا 

های واه هیئتهای جسمانی خخواهد شد عالم و مطلعند حال این حوادث خواه صورت

نفسانی باشند نسبت به این طبقه ملکوت یک نوع تأثیری که عبارت از تحریک و امثال 

آنها باشد در این عالم دارند بدون آنکه صورتی افاضه یا جوهری را ایجاد کنند زیرا 

این قبیل افاضه و ایجاد مخصوص موجودی است که به کلی از عالم اجسام جدا و 

شوند به همین جود فقط مؤثر است و از جهت دیگر متأثر میمفارق باشد و این مو

جهت است که دعوات و قربانیها و توسالت راجع به استسقا )طلب باران( و امثال آن 

 نافع قرار داده شده.

رسد از قبیل هالکت قوی یا و همچنین در امور دیگری که وقوع آنها نادر به نظر می

السالم از باشند و بیشتر معجزات انبیاء علیهمیغرق جماعتی با خسف و زلزله مؤثر م

همین قسم است یعنی از چیزهائی هستند که سبب وقوع آنها از این عالم به عالم نفوس 

شوند از مقام کلیه تأثیرکننده پیوسته پس از دعای دعاکنندگان و امثال آن متأثر می

د و نیز به همین جهت است پیوندایجاد الهی افاضات و انشاءات و ایجاداتی به ظهور می

که باید از مکافات بر شر نترسید و مکافات بر خیر را انتظار و توقع داشت پس بداء نیز 

که عبارت از ظهور امری باشد از ناحیه اسباب زمینی و آسمانی متوقع نبود از این قبیل 

محسوس و اطالع نفوس عالیه و سافله به جز در زمان نزدیکی وقوعش بر آن میسر 

 نیست و واضح است که بر طبقه

 [۳۳۲]صفحه 

ملکوتیین که بین عالم عقول محضه و عالم اجسام طبیعیه و صور مادیه واسطه هستند 

چنین امری ممتنع و محال نیست معذلک تمام امور از قانون قضای اجمالی و علم محیط 

که مسخر امر باشند چنانکه به افعال و اعمال این طبقه از نفوس مؤثره ازلی خارج نمی
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باشند و از حیطه اقتدار و ایجاد الهی الهی هستند در جمیع احوال و افعال افعال حق می

فارغ نیستند مانند آنکه حواس ما مسخر عقول ما هستند و از حدود اعمال و افعال عقول 

بیرون نیستند به طوری که صحیح است شخص بگوید دیدم شنیدم مثل آنکه صحیح 

ید و گوشم شنید تمام این عبارات هر کدام از جهتی صحیح است است بگوید چشمم د

و امثال این عبارت صحیح است در حالی که خداوند  -اهلل عین -مانند آنکه یداهلل 

دست و چشم و گوش ندارد ولی شرع هم تجویز فرمود که گفته شود عین اهلل و قرآن 

گوئیم خداوند از تغییر خود فرمود یداهلل فوق ایدیهم و از جهتی صحیح است که ب

مبراست و از نسبت بداء و ظهور در چیزی که نبوده است و از وجهی که منزه است و 

اما وجه تنزیه محض و خالص است به حسب مقام احدیت در غیبت هویت الهوتیت 

 که در حدیث شریف دیگر وارد شده است.

 اسف چیست؟ و اسف الهی چگونه است؟

 نتقمنا منهمقوله تعالی: فلما اسفونا ا

و لکنه خلق اولیاء لنفسه یاسفون و یرضون و هم مخلوقون مربوبون فجعل رضا هم رضا 

نفسه و سخطهم سخط نفسه النه جعلهم الدعاة الیه و االدالء علیه فلذالک صاروا کذلک 

و لیس ان ذالک یصل الی اهلل کما یصل الی خلقه لکن هذا معنی ما قال من ذالک و قد 

ی ولیا فقد بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها و قال من یطع الرسول فقد اطاع قال من اهان ل

اهلل و قال ان الذین یبایعونک انما یبایعون اهلل یداهلل فوق ایدیهم فکل هذا و شبهه علی ما 

ذکرت لک و هکذا الرضا و الغضب و غیرهما من االشیاء مما یشا کل ذالک و لو کان 

جر و هو الذی خلقهما و انشأهما لجاز لقائل هذان یقول ان یصل الی اهلل االسف و الض

الخالق یبید یوما النه اذا دخله الغضب و الضجر دخله التغییر لم یؤمن علیه االباوه ثم 

یعرف المکون من المکون و القادر من المقدور علیه و ال الخالق من المخلوق تعالی اهلل 

شیاء ال لحاجة فاذا کان لحاجة استحال الحد عن ذلک القول علوا کبیرا بل هو الخالق لال
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 و الکیف فیه فانهم انشاء اهلل.

 [۳۳۳]صفحه 

سؤال « فلما آسفونا انتقمنا منهم»السالم از معنی آیه حمزة بن بزیع از حضرت صادق علیه

ان »حضرت فرمود  -خورد کند که معنی این آیه چیست خداوند چگونه تأسف میمی

فرماید: تا آخر این حدیث گذشت بیان می« کاسفنا و لکنه اهلل عز و جل ال یأسف

تأسف الهی چون تأسف ما مخلوق نیست و لکن خداوند دوستانی برای خود خلق 

فرموده که تأسف و خوشنودی آنها با آنکه مخلوق و پرورش یافته پروردگار هستند 

ت موجب تأسف و خشنودی پروردگار عالم است. به همین جهت اسف و خشم حضر

السالم را که فرعونیان باعث شدند اسف و خشم خود موسی و حضرت هارون علیه

محسوب داشته و از آن قوم ظالم انتقام کشیده و تمام را غرق و مایه عبرت آیندگان 

قرار داد و این یکی بودن خشم اولیاء خدا با خشم خدا برای این است که آنان را 

مقرر داشته کارهای آنها که نمایندگان الهی  راهنمایان و دعوت کنندگان به سوی خود

هستند کارهای خداست و در عین حال تأثرات آنها چنین نیست که بعضی اصطالحی و 

لغوی که عبارت از انفعال و تغییر مخصوصی باشد به خداوند برسد چنانکه مخلوق حال 

وادث واقع کند زیرا خداوند جل و جالله از محل حانفعال و تأثر از حوادث پیدا می

شدن و عوارض منزه و مبراست و همین تأثر اولیاء خداست که خداوند از حیث ایجاد 

نتیجه که انتقام و فرستادن عذاب باشد به خود نسبت داده و به این نوع عبارت تعبیر 

فرماید هر که دوست مرا خوار و زبون نماید مرا به جنگ کرده است چنانکه باز می

فرماید هر که پیغمبر را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است و طلبیده است و نیز می

کنند با به پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم خطاب فرمود کسانی که با تو بیعت می

کنند دست خدا باالی دستهای آنها است تمام این قبیل تعبیرات نظر به خدا بیعت می

ند و افعال آنها افعال خداست همچنین همان است که اولیاء خدا نمایندگان خدا هست

خشنودی و خشم امثال آنها که اطالق آنها درباره خدا به همان جهتی است که مذکور 
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گردید و اگر خشم و اذیت به خداوند برسد در صورتی که موجد خشم و اذیت نیز 

خداوند است. ممکن است گوینده چنین مطلبی بگوید که آفریننده روزی هالک 

دهد را وقتی که خشم و غضب و اذیت بر او وارد گردد ناچار تغییر حال میشود زیمی

و وقتی که تغییر حال پیدا کرد از هالک شدن ایمن نیست چنانکه در مخلوق که محل 

آورد و حوادث است همین طور است ورود حوادث گوناگون مخلوق را از پای در می

یجاد کننده از ایجاد شده و قادر از نماید وقتی که چنین بود به هیچ وجه امضمحل می

ها و مقدور و خالق از مخلوق فرقی ندارند و حال آنکه خداوند تعالی از چنین نسبت

ی اشیاء بدون حاجتی و وقتی که در گفتارهائی برتر و باالتر است بلکه اوست آفریننده

 آفرینش حاجتی

 [۳۳4]صفحه 

زیع این حقایق را که کلید حقایق بنداشت حدود و چگونگی بر او محال است ای ابن

 توحید است بفهم انشاء اهلل تعالی.

شود که چگونه افعال و اعمال یک از این حدیث شریف معنی بدا به خوبی معلوم می

شوند که از قومی در سلسله وسائط که مبادی عالیه هستند تأثیر بخشیده موجب می

قوم ببارد و وعد و وعید انبیا را به ناحیه مقدسه مؤثره حقیقی آتش هالک و بوار بر آن 

مقام وفا و انجاز رساند این است معنی بدا که قواعد دین و احکام شرع مبین و اصول 

حکمیه و قوانین عقلیه و افکار نظریه و موازین منطقیه با آن منافات نداشته بلکه این 

مه صلوات باشد و به همین جهت است که حضرات ائقواعد و اصول مؤید این معنی می

ء مثل البدا و امثال این بیانات اند ما عظم اهلل بمثل البدا و ما عبداهلل بشیاهلل علیهم فرموده

 و تعبیرات که تماما بر جاللت قدر اعتقاد به این مسئله داللت دارند.

اند به کسانی که در مراتب علم و معرفت به مقام عرفای موحد و علمای کامل رسیده

فان در سلسله نزول وحدت را در کثرت و در سلسله صعود کثرت را قوت ایمان و عر

در وحدت مشاهده نموده و به نور بصیرت گاهی حق را با خلق اینما تولوا فثم وجه اهلل 
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هو معکم اینما کنتم دیده و گاهی خلق را با حق و ما رمیت اذ رمیت و لکن اهلل رمی 

وح محفوظ محو و اثبات همه ثبت هم بینند و در عین حال در مقام علم اعلی و لمی

اثبات محو و هم اثبات و محو اثبات همه موجودند بدون تغییر و تبدیل و تغیر و تبدل 

چنین تقدم و تأخر و سایر اوضاع و کیفیات زمانی در در مراتب مادون است و هم

و مراتب پائین است زیرا وقتی که مدرک از زمان و مکان بری بود در ادراک او تقدم 

تأخری راه ندارد اما وقتی که مدرک امر متعلق به زمان یا مکان باشد ادراکات او ناچار 

به آلت جسمانی است از قبیل حواس ظاهره یا باطنه انسانی که متغیرات حاضره را در 

و آنچه که در زمان موجود نباشد یا  -نماید زمان خود درک و حکم به وجود آنها می

نماید و ناچار به از ادراک او فوت بلکه حکم به عدم او میدر زمان دیگری بوده و 

کنند و همچنین چند چیزی را که ممکن تعبیر می« خواهد بود»یا « بوده است»عبارت 

است به آنها اشاره کند و یا حکمی نماید وقتی که در مکانی موجود بودند ادراک 

اند ولی مدرکی که ع شدهکنند که در کدام جهت و بر کدام مسافت و کدام بعد واقمی

منزه از تنگنای زمان و مکان باشد ادراک او تام و به کلی محیط و به هر حادثی داناست 

شود و بین او و حادث سابق باالحق چه مدتی فاصله است که در کدام زمان موجود می

 کند بلکه عوض حکم مدرک اول با آنکهو ابدا بر هیچ یک از آنها حکم به عدم نمی

 [۳۳۵ه ]صفح

کند که هر موجود در زمان معینی گذشته در حال موجود نیست این مدرک حکم می

داند که هر شخصی در کدام جزء از مکان در غیر آن زمان موجود نیست و نیز می

اند چه بعد و موجود و بین او و بین ماسوی از آنچه که در تمام جهات مکان واقع شده

طریقی است که کامال با عالم وجود منطبق است و  چه نسبتی است تمام این احکام به

کند به اینکه فالن چیز جای موجود یا معدوم و یا آنکه در فالن مکان موجود حکم نمی

در فالن مکان معدوم است و یا آنکه حاضر است یا غایب زیرا تمام این احکام 

زمانی  مخصوص به مدرکی است که خود زمانی و مکانی باشد اما این مدرک که نه
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است و نه مکانی و نسبت تمام ازمنه و امکنه او نسبت واحد است بدون قرب و یا بعد 

 زمانی و مکانی.

 ال مکانی که در او نور خداست

 ماضی و مستقبل و حالش کجاست

اختصاصی به اآلن یا به این مکان یا به حضور و غیبت یا به اینکه این جسم در جلو 

رای موجودی است که وجود او در زمان معین و مکان عقب پائین و باال واقع است ب

ی تمام ازمنه و امکنه و تمام جهات حاضر و معینی واقع شده است اما کسی که آفریننده

ترین علوم است چگونه به ترین و تمامغائب است و علم او به تمام موجودات کامل

جه کلی و این است گردد این است معنی علم به جزئیات به وزمان و مکان محدود می

 معنی سماوات که جامع تمام امکنه و ازمنه است که به طی سجل کتب تعبیر شده است.

کنند و آنچه ی سجل کلمات و حروف را متوالیا و متعاقب یکدیگر مشاهده میخواننده

شود و در این جا غیبت و حضور نظرش قبال به آن افتاده پس از نظر به ما بعد پنهان می

دهد اما کسی که سجل و عبارات و سطور نقش یافته در کتاب تأخر روی می و تقدم و

در دست او به هم پیچیده نسبت او به تمام حرف یک نسبت و هیچ چیز از آنها او را 

شود تمام در دست او و چون این در دست داشتن که عین قدرت و قیمومیت فوت نمی

ی ست داشتن در اینجا عین احاطهاشیاء است عین علم است پس معنی طی سجل و به د

علمی است که به تمام رسوم و نقوش این کتاب که در این مقام کتاب تکوینی و 

ابداعی و اختراعی الهی است محیط و مطلع است و بدیهی است که این نوع ادراک 

برای زمانیات و مکانیات و موجوداتی که ادراک آنها به آلتی از آن است و به توسط 

ء از هاست میسر و ممکن نیست، و به همین جهت است که هیچ شییصورتصورتی از 

اشیاء خواه کلی و خواه جزئی و به هر وجهی از وجوه باشند از مقام احاطه علمی 

واجب تعالی خارج نیستند، و ما تسقط من ورقة اال یعلمها و ال حبة فی ظلمات االرض و 

 ال رطب و ال یابس اال فی کتاب مبین.
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 [۳۳۶]صفحه 

اند به واسطه همان کتاب مبینی که تمام موجودات از کلی و جزئی در آن نقش بسته

شود خالصه واجب تعالی وجود است که هر چیز گذشته یا حاضر و یا آینده ظاهر می

به وجه کلی به طوری که مذکور شد به تمام جزئیات عالم است بدون آنکه آلت 

ها و نیم بگوئیم خداوند به تمام چشیدنیتواجسمانیه داشته باشد این است که می

توانیم بگوئیم چشنده بوینده لمس کننده ها عالم است ولی نمیها و سودنیبوئیدنی

 است زیرا اینها صفات حواس جسمانی است و خداوند از حواس جسمانی منزه است.

فاتی که و این قضیه به مقام تنزیه و برخورداری ندارد چنانکه تغییر در معلومات و اضا

بین او و بین موجودات هست موجب تغییر در ذات وحدانی و صفات ذاتی و علم به 

گردد بلکه این علم قبل از وجود جزئیات جزئیات اختصاص به حال وجود جزئیات نمی

و بعد از وجود جزئیات نیز باقی و ثابت است و تغییر و تبدیلی که هست و محو و اثبات 

الء تماما نسبت به مراتب متوسطه و نازله هستند خالصه در این و نسخ و بدا و تردد و ابت

مقام باید بین علم اجمالی و علم تفصیلی فرقی گذاشت که مختصرا تقسیم آن بدین 

 طریق است.

 علم اجمالی و علم تفصیلی

علم اجمالی: علم واحد حقیقی است که هم اجمالی فوق آن متصور نیست و این  - ۱

ست که تمام وجودات بدون شائبه اندک ترکب و اتحاد با تجزیه علم غیر ذات واجب ا

و در مقام تمام معانی وجودی و حقایق و مفهومات تفصیلی به وجود واحد بسیطی به 

 وجه اعلی و اشرفی موجودند.

علم تفصیلی: علم قضائی عقلی است که نسبت به مقام سابق مفصل و نسبت به علوم  - ۲

 لم اول را عنایت و علم دوم را قضا خوانند.نفسانی و قدری مجمل است ع

 شود.علم قدری یا عالم قدرت که کتاب محو و اثبات از آن محسوب می - ۳
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علم به اعیان موجودات زمانی و مکانی و آنچه که از جزئی و کلی در عالم  - 4

حوادث و موجودات متجدده و متغیره موجود هستند تغییر و تجددی که مشاهده 

ما، در مرتبه سیم و چهارم است و ابدا در علم عنایتی و قضائی حق تغییر و شود تمامی

 تبدیلی راه ندارد.

خالصه بداء از لوازم مختار مطلق بودن حقست که به مقتضای مصلحت در تقدیم و 

فرماید و هر طور تأخیر اشیاء و محو و اثبات آنها و اجابت دعوات و غیرها مجری می

دهد و اعتقاد به اشیاء موجودات عالم تغییر و تبدیل می بخواهد از روی حکمت در

 چنین امری از لوازم

 [۳۳7]صفحه 

توحید محسوب بلکه بعثت انبیاء و ارسال شرایع و انزال کتب موقوف بر این مسئله است 

 فرماید:چنانکه حضرت صادق صلوات اهلل علیه می

« ه و السجود و العبودیه و الطاعةما تبناء نبی قط حتی یقر باهلل بخمس بالبداء و المشی»

یعنی هیچ پیغمبری به مقام نبوت نرسید مگر آنکه برای خدا پنج خصلت که عبارت از 

بداء، مشیت، سجود، بندگی، فرمانبرداری است ثابت بدارد زیرا مبنای احکام شرعی و 

د های تکلیفی بر مشیت زائده و بدا و نسخ و امثال این دو است و همچنین سجوخطاب

که هیئت خضوع و فروتنی در قبال حق است انقیاد و بندگی است که انسان از حیث 

شود و به واسطه گذاردن شریفترین قالب و قلب به واسطه این خصلت متوجه خدای می

ترین و خوارترین اشیاء که خاک است مواضع بدن که پیشانی و صورت باشد بر پست

نماید و نیز عبودیت که اعتراف و اقرار می به حقارت و ذلت خود در قبال عظمت عمال

فهماند که هیچ کس از خود دارای قوت و توانائی عبارت از فروتنی با تن است و می

نیست مگر به خدا با نسبت آن به تمام اعمال حسنه و خیرات نسبت روح است به بدن و 

وب همین عبودیت است که عنایت و مقصود تمام عبادات و اعمال پسندیده محس

و بدیهی است « العبودیة جوهرة کنهها الربوبیه»اند شود و از همین جهت که فرمودهمی
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وقتی که انسان در مقام سیر و سلوک به مرحله عبودیت رسید و باطن او در نیروی حق 

فانی شد ربوبیت که عین ذات افاضه خاصی و پرورش حقیقی است نسبت به او حاصل 

این است که عبودیت گوهر  -گردد امال مصداق میرا ک« ادبنی ربی»شده و مفاد 

گرانبهائی است که از طرف باال حقیقت ربوبیت است و از جهت پائین فروتنی باطنی 

 گردد.عبد محسوب می

و اما اطاعت نیز که فرمانبرداری در امتثال اوامر و نواهی و قبول تکالیف نفسی و بدنی و 

اگر این انقیاد و فرمانبرداری حاصل نشد و مالی باشد مدار عبودیت و تسلیم است و 

گردد زیرا فروتنی باطن و سیر و سلوک حقیقی بدون نباشد عبودیت نیز حاصل نمی

آید بنابراین بندد و به دست نمیمراقبت و ممارست اعمال تشریعی ظاهری صورت نمی

 آید و نیز حضرت صادقامور پنجگانه از اصول نبوت و ارکان بعثت به شمار می

لو علم الناس ما فی القول بالبداء من االجر ما افوذوا عن الکالم »فرماید السالم میعلیه

دانستند که در قول بداء چه اندازه اجر و مزد است از سخن گفتن یعنی اگر مردم می« به

شدند و سر عقلی این است که معتقد به بداء همیشه به در آن و گفتگوی آن خسته نمی

ع و از عذاب الهی خائف و به هیچ وجه بر علم و طاعت خود اعتماد جانب خدای متضر

کند هر چند آن علم و طاعت از آفت ریاء و امثال آن صحیح و سالم باشد و تکیه نمی

 زیرا پس از

 [۳۳۸]صفحه 

آن که انسان معتقد به اختیار مطلق واجب تعالی جل جالله بود و اینکه به واسطه 

نتایج او از وسایل و اسباب ظاهری ممکن االنفکاک است  بسیاری از امور و مصالح و

خواهد همیشه در مقام ترس و خوف از ارتکاب اعمالی که نتایج عبادات را سلب می

کنند برآمده و پیرامون کارهائی خالف نگردد و در تمام امور صحیحه فقط توکل می

 بر خداوند توانا و مختار بنماید.

ما بعث اهلل نبیا قط اال »فرماید السالم میی الرضا علیهالحجج علی بن موسحضرت ثامن
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یعنی هیچ نبی را خداوند مبعوث نفرموده مگر آنکه « بتحریم الخمر و ان یقر هلل بالبداء

 شراب را حرام کرد و به بداء اقرار نموده.

شود که قبل از وجود تکوینی اشیاء علم و مشیت و اراده از آنچه مذکور شد معلوم می

شود و در ء یا هر فعلی ایجاد میقدیر حکمفرما بود پس از آن موافق تقدیر هر شییو ت

مقام تقدیر ممکن است بداء حاصل شود چنانکه راجع به همین موضوع در کتاب 

 اصول کافی روایت شده است.

السالم کیف علم اهلل قال و شاء و اراد و قدر و قضی و امضی فامضی سئل العالم علیه

ضی ما قدر و قدر ما اراد فبعلمه کانت االراده و بارادته کان التقدیر و بتقدیره فاقضی و ق

کان القضاء بقضائه کان االمضاء و العلم علی المشیه و المشیه ثانیه و االرادة ثالثه و 

التقدیر واقع علی القضاء باالمضاء فلله تبارک و تعالی البداء فیما علم متی شاء و فیما 

شیاء فاذا وقع القضاء باالمضاء فال بداء فالعلم فی المعلوم قبل کونه و اراد التقدیر اال

المشیه فی المنشاء قبل عینه و االراده قبل قیامه و التقدیر بهذه المعلومات قبل تفصیلها و 

توصیلها عیانا و وقتا و القضاء باالمضاء هو المبرم من المفعوالت ذوات االجسام 

ن و ریح و وزن و کیل و مادب و درج من انس و جن المدرکات بالحواس من ذوی لو

و طیر و سباع و غیر ذلک مما یدرک بالحواس فلله تبارک تعالی فیه البداء مما ال عین 

له فاذا وقع العین المفهوم المدرک فال بداء و اهلل یفعل ما یشاء فبالعلم علم االشیاء قبل 

بل اظهارها و باالراده میز انفسها فی کونها و بالمشیة عرف صفاتها و حدودها و انشأها ق

الوانها و صفاتها و بالتقدیر قدر اقواتها و عرف اولها و آخرها و بالقضاء ابان للناس 

 اماکنها و دلهم علیها و باالمضاء شرح عللها و ایان امرها و ذلک تقدیر العزیز العلیم.

جزئیات زمانی و  مقصود سائل از این سؤال استعالم از کیفیت علم واجب تعالی به

 مکانی

 [۳۳۹]صفحه 

گانه که بعضی از آنها بر السالم مراتب ششاست به همین جهت حضرت ابوعبداهلل علیه
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فرماید و تصریح دارد که تمام مراتب علم باریتعالی در بعضی مترتب است تشریح می

 شوند.سلسله تفصیلی طولی محسوب می

باشد زیرا فاعل مختار هیچ عال اختیاری میاول علم است: که مبداء آغاز تمام اف - ۱

شود مگر پس از قصد و اراده نیز پس از تصور داعی به این قصد و فعلی از او صادر نمی

 شود بنابراین علم مبداء المبادی تمام اختیاریه است.قصد و اراده صادر می

صمیم مشیت است: که به معنی مطلق خواست و اراده باشد خواه به حد عزم و ت - ۲

پذیرد رسیده باشد یا نرسیده باشد چنانکه مشیت ما گاهی از تصمیم و عزم انفکاک می

مانند آنکه به چیزی اشتیاق یا اشتها داشته باشیم ولی به واسطه مانع عقلی یا شرعی بر آن 

 نمائیم.فعل عزم و تصمیم نمی

ء و تصور خیر یا اراده است: که عزم بر فعل یا ترک آن باشد پس از تصور آن شیی - ۳

لیکن خداوند جل جالله از اینکه فعلی را به  -شود نفع یا لذتی که از آن فعل حاصل می

 جهت انتفاع ذات خود به جای آورد منزه و مبرا است.

تقدیر است زیرا به جا آورنده هر فعل و عامل هر کار جزئی و مشخصی که از افراد  - 4

آن در خارج مکان و زمان و سایر یک طبیعت مشترکه باشد بیش از تکوین 

نماید مثل گیری کرده آنگاه شروع به ایجاد آن میخصوصیات آن را تعیین و اندازه

مکان بناء و زمان  -کند که قبل از شروع به آن بناء اینکه انسان بر ساختن خانه عزم می

ات از شود با سایر خصوصیساختن و مصالح و نقشه که از آن به علل اربعه تعبیر می

وضع و غیر از این صفات و مشخصات  -شکل  -عرض  -طول  -بزرگی و کوچکی 

کند سپس به عرصه خارج گیری میاحوال بناء را در عالم تصور خود قبال اندازه

 چگونگی و احوال تمام این تشخصات و تعینات تقدیر بنای مزبور هستند. -آورد می

عمل و اقتضای فعل است از قوه فاعله که قضاء: مراد از قضاء در این جا ایجاب  - ۵

ای است که در عضله و عصب ی وقوع فعل از قوهکند و این قوه موجبهمباشرت می

قیام دارد که باعث قبض و بسط و حرکت عضو گردیده صورت فعل از قبیل کتابت و 
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 شود و فرق بین ایجاب و بین وجود فعل از کتابت و امثالامثال آن در خارج واقع می

شود و فرق بین ایجاب و بین وجود فعل در خارج مثل فرق بین آن در خارج واقع می

 میل متحرک و حرکت آن است که گاهی این

 [۳40]صفحه 

شود چنانکه در سنگ نگاه داشته به دست در میان فضاء این میل از حرکت منفک می

نبود حرکت واقع  مطلب معلوم است به این معنی که اگر اتفاق مانع یا دافعی از خارج

چنین است حال شد زیرا از جانب فاعل هیچ حالت انتظاری باقی نمانده است و هممی

اند به همین جهت است که بر سایر قوای فاعله در وقتی که ایجاب فعل را اقتضا کرده

شود و اخباری که وارد شده است مبنی بر آن است عزم کننده معصیت گناه مترتب می

اعث گناه و عقابی نیست محمول است بر اینکه قصد حاجت آن به که اسم معصیت ب

حد عزم و تصمیم نرسیده باشد و این قضا که به معنی ایجاب فعل است نسبت به فعل 

تقدیم ذاتی دارد نه تقدم زمانی مگر آنکه دافع خارجی مانع شود چنانکه در مثال سنگ 

 در دست فاعل متوقف در هوا گفته شد.

قضاء غیر از قضاء ازلی است که مرتبه آن پیش از مشیت و اراده و دیگر آنکه این 

 تقدیر است.

نفس ایجاد است: و این ترتیب از تفصیلی که حضرت صلوات اهلل علیه مرتبا بیان  - ۶

گردد که در کدام مرتبه از شود و نیز منشأ بداء روشن میاند به خوبی معلوم میفرموده

فرماید وقتی قضاء به امضاء واقع شد بدائی چنانکه میاین مراتب ممکن است واقع شود 

و همچنین در نفس علم »ء در خارج موجود شده است نیست زیرا در این وقت شیی

ازلی و قضائی و مشیت و اراده ازلی بدائی نیست فقط بدا در عالم تقدیر جزئی و در 

غییرات و لوح محو و اثبات است و به طوری که سابقا هم گفته شد در حقیقت ت

های جزئی برای نوعی از وسایطی که شأن آنها فقط طاعت و عبودیت است اراده

خالصه همان طوری که مدارک منحصر در عقل و خیال و حس  -شود حاصل می
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است عوالم نیز منحصر به سه عالم است که اعالی این عالم عقلی است که همان عالم 

ان عالم قدری باشد و ادنای آن عالم قضا باشد و اوسط آن عالم مثالی است که هم

 حسی است که عبارت از عالم مادی باشد.

بیند و مشاهدات را به دیده انسان کامل و مرد خردمند معقوالت را به دیده عقل می

نماید و بداء پیش از کند و به چشم حس جزئیات مادی را تماشا میخیال مشاهده می

شود. زیرا بعد از ر عالم تقدیر واقع میوقوع در عالم وجود خارج است که فقط د

ء در عالم تقدیر به عالم تکوین دیگر موضوع بدائی موجود نیست این است خروج شیی

 اجمالی از تفصیل حدیث شریف.

مقصود از اشترطا لی البداء در حدیث آفرینش صور همین مرتبه تقدیر است که نسبت 

وضع ساختمان و مدت حیات او و غیره به مراحل بعدی جنین از حیث افعال و اعمال و 

 واقع است

 [۳4۱]صفحه 

و چون علم به تغییرات مبداء است مخصوص خود آفریننده است دو ملک مصور و 

خود جنین هیچکدام عالم به این تغییرات به بداء نیستند لهذا به طور اجمال امر 

عور ذاتی و علم فرماید که بداء را شرط نمایند یعنی که در آن مرحله از حیات شمی

کند که اعم از آن که خود را سعید بیند یا شقی اجمالی به لوح حیاتی خود پیدا می

تصور کند در سرنوشت آن هیچ تغییر و تبدیلی ممکن نیست روی بدهد لهذا یا مبتال 

شود به غرور و نخوت و یا به یأس و نومیدی کلی اما وقتی که اجماال به همان شعور می

ود که در تمام مقدرات جزئیه او ممکن است تغییر و تبدیل روی دهد ذاتی ملتفت ش

رود تا از جانب شود و همیشه تکوینا و اختیارا راه مستقیم میمتکی به آفریننده خود می

االطالق افاضه خیرات بر او شود انسان در این حال پیرامون قبایح و اعوجاج فیاض علی

عادت او تغییر و تبدیل دهند و همچنین اگر رود مبادا در سرنوشت سو انحراف نمی
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سرنوشت خود را پر از شقاوت دید بفهمد که به واسطه اعمال نیک و اطاعت امر الهی 

 ممکن است لوح شقاوت او محو شود و مبدل به سعادت گردد.

 خالصه

شود که از علم اجمالی و شعور ذاتی به بداء انسان از همان عالم جنینی ملتفت می

شقاوت او به دست اختیار خود اوست نه به همان لوحی که فقط در شکم  سعادت و

 مادر مشاهده کرده تا از آن روی خود را مجبور و مضطر صرف تصور نماید.

« السعید فی بطن امه و الشقی فی بطن امه»توان امثال حدیث شریف از روی این بیان می

 را بر مرحله قبل اشتراط بداء حمل کرد.

جمال آن که بداء در سعادت و شقاوت دخالتی ندارد و فقط بداء راجع توضیح این ا

است به صدور افعال جزئیه و تقدیرات مخصوصه از مدت حیات اوضاع و اشکال 

جزئیه وضع معاش و زندگانی نزول امراض و بالهای مربوط به حیات مادی که تماما 

ی آخرت بدائی در آنها هراجع به همین نشأه حیات دنیوی است اما راجع به مراحل نشأ

متصور نیست زیرا به طوری که مذکور شد بداء راجع به تقدیرات مخصوصه که به 

ی دنیوی باشد ممکن واسطه بعضی اسباب و وسایط در عالم وسائل و اعمال که نشأه

است در آن تقدیرات تعبیرات و تبدیالتی داده شده و چون این وسائل و اعمال که یا 

باشند نتایج و مسببات آنها نیز از سنخ همین نشأه ند و یا راجع به دنیا میاصال دنیوی هست

کند بنابراین اعمال و افعال و اسبابی هستند لهذا تأثیرات آنها از حدود عالم تجاوز نمی

شوند مربوط به عالم تقدیر نیست تا که موجب سعادت و یا شقاوت نشأه اخروی می

 آنکه

 [۳4۲]صفحه 

باشند یکی تقدیر و دیگری مرحله خارج در وجود عینی بلکه تمام این  دارای دو مرحله

اسباب و افعال پس از خلق و ایجاد موجودات تا نظر به اختیاری که در او ودیعه نهاده 
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شود در شده و راه هدایت و ضاللت که از حیث نتیجه به سعادت و شقاوت تعبیر می

ه اسباب خارجی نیست ربنا الذی اعطی باشند و ابدا مربوط بخود موجود و مخلوق می

ء خلقه ثم هدی و چون هدایت پس از خلق است و خلق هم پس از عالم تقدیر کل شی

ء واقع است پس ابتداء و یا ضد آن به طریق اولی بعد از عالم تقدیر است و چون شیی

 ء است.ماند و بداء قبل از وقوع شییشد دیگر جای بدائی باقی نمی

 عفر علیه السالمجاصحاب ابی

السالم و تربیت مانند بینیم پس از مکتب علوی علیهگشائیم میوقتی اوراق تاریخ را می

 -عباس مقداد بن عمار ابن -سلمان فارسی  -صعصعة بن صوحان  -کمیل بن زیاد 

ابوذر غفاری و صدها دیگر که از صحابی و تابعین بودند و از فقهای  -عمار بن یاسر 

رفتند و پس از آنها فترتی ایجاد شد که به دست معاویه و پسرش مار میاسالمی به ش

بیت را شمار از اصحاب و تابعین و شیعیان و موالی و هواخواهان اهلیزید گروهی بی

کشتند و نابود کردند و تبعید و زجر و تهدید و قتل نمودند دیگر فقیهی که بتواند 

ست گیرد محدود شد و اگر هم بودند از شخصا مهام امور شریعت را در یک شهر به د

السالم کردند تا دوره حضرت امام محمدباقر علیهبیم دشمن ابراز نام و شخصیتی نمی

که دولت اموی رو به ضعف نهاد و عباسیان در سازمان تشکیالت خود بودند مکتب 

باقری گشوده شد و تعلیمات علوی و فقه محمدی تجدید مطلع کرده و گروهی 

در این مکتب تربیت شدند و شهرت جهانی گرفتند چنانچه در مناقب در ذیل  شماربی

نویسند حمران بن اعین شیبانی و برادرانش عبداهلل بن اسامی اصحاب آن حضرت می

اسماعیل بن فضل  -االسود دئلی محمد بن مروان کوفی از فرزندان ابی -میمون قداح 

سعید بن  -ظریف بن ناصح  -کفوف ابوهارون م -هاشمی از اوالد نوفل بن حارث 

اسماعیل بن جابر خثعمی کوفی و عقبة بن بشیر انصاری و  -ظریف اسکاف الدوئلی 

ناحیة بن عمارة  -کمیت بن زید اسدی  -ابوبصیر لیث بن بختری مرادی  -اسلم مکی 
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[ به شرحی که در 7۳باشد ]مناذ بن مسلم الفراء نحوی و بسیاری دیگر می -صیداوی 

 اشاره شد.سابق 

 [۳4۳]صفحه 

 مدیحه در منقبت حضرت امام محمدباقر علیه السالم

 ای وجود ذی جودت بود خلق را باعث

 ذات تو قدیم آمد ماسوای او حادث

 باقرالعلومی تو رحمت عمومی تو

 مشرق نجومی تو دور چرخ را باعث

 ی شجاعت را هیبتت پلنگ آمدپیشه

 ی فخامت را عنصرت بود حارثبیشه

 شم امجادی رهنمای عبادینور چ

 سرو باغ سجادی علم و حلم را وارث

 برد فرمان لوط و یونس و لقماناز تو می

 شیث و زاده عمران سام وحام و هم یافث

 آب از تو در جریان مهر از تو نورافشان

 چرخ گشته سرگردان ارض ثابت و البث

 منطق حزین شاها کی توان کند انشاء

 و عابثمدحت جنابت را اوست عاطل 

 اثر شاعر معاصر حزین بروجردی

 زندگانی اجتماعی امام محمدباقر علیه السالم و مآثر او
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السالم از نظر اوضاع و احوال سیاسی و دوران زندگانی حضرت امام محمدباقر علیه

اجتماعی عصر پرآشوب و محیط درهم برهمی بود زیرا از یک طرف شهادت 

ها به خونخواهی عمیق به جا گذاشته بود و خانوادهسیدالشهداء در محیط عربستان اثری 

و قصاص و تصفیه حساب قیام کرده بودند مخصوصا با آن تعصب عربیت که در 

از طرف دیگر جنایات اجتماعی و مفاسد اخالقی و  -حکومت سجادیه جریان داشت 

ر زیاد یک نفری عمومی بر روی سطح تنفمروان و آلتظاهر به فسق و فجور خلفای آل

درونی مردم از کشتن امام حسین فرزند سیدالشهداء افزود که همه مردم از مظالم 

آزرده شده امیه پس از هشتاد سال خسته و فرسوده و دلمستبده حکومت جابرانه بنی

بودند در مقام تغییر خالفت بودند و لذا انقالبات عظیمی در حجاز و عراق و ایران به 

شوب و غوغائی در میان قبایل و اقوام برپا کرده بود وقوع پیوست که یک ناامنی و آ

 که حضرت امام محمدباقر دل پرخونی از دست مردم داشت.

کند که گفت در خدمت محمد بن شیخ طوسی در امالی از منهال بن عمر روایت می

علی باقر علیهماالسالم حضور داشتم مردی به خدمتش آمد سالم کرد پس از پاسخ آن 

 نتم حال شما چطور است؟؟مرد گفت کیف ا

 اسرائیلفرمود و ما ان لکم ان تعلموا کیف نحن انما مثلنا فی هذه االمة مثل بنی

 [۳44]صفحه 

 کان یذبح ابنائهم و یستحیی نسائهم اال و ان هؤالء یذبحون ابنائنا و یستحیون نسائنا

مت مثل فرمود چه نتیجه دارد که شما بفهمید حال ما چگونه است مثل ما در این ا

های آنها را زنده کشتند و زناسرائیل در زمان فرعون است که پسران را میبنی

فرزندان و جوانان ما را کشتند و زنان ما را به جای « امیهیعنی بنی»گذاشتند این مردم می

 گذاشتند.

کند بر عجم فضیلتی دارد در حالی که فضیلت و برتری به تقوی فرمود عرب گمان می

ه قومیت و تعصب عربی و با این فکر هم باز ما را که از عرب و از خاندان است نه ب
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محمد و اهل بیت پیغمبر و از قریش هستیم چنین خوار و خفیف نمودند و حق ما را آل

 بیت را دوست دارم.بردند و مردان ما را کشتند آن مرد گفت واهلل من شما اهل

 سیاسیحضرت امام محمدباقر علیه السالم و تحوالت 

شهادت  ۱۱4نویسند: از حوادث مهم دوره آخر اموی و سال اثیر میطبری و ابن

 باشد.حضرت امام ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین باقرالعلوم می

السالم مسمی به عبداهلل دختر امام حسن مجتبی علیهپدرش حضرت سجاد و مادرش ام

سال و پنج  ۵7مدت عمرش هجرت  ۵7فاطمه تولدش روز جمعه اول ماه رجب سال 

 ۱۹مدت امامتش  ۱۱4حجة سال ذی 7وفاتش روز دوشنبه  -روز بوده است  7ماه و 

گون متوسط القامه معتدل قوی هیکل عالم و دانشمند حلیم سال امام پنجم مردی گندم

نیکوسیرت و سجیت بود این امام همام دو زن داشت  -و شکیبا خوش سیما و صورت 

حکم بنت اسد بن مغیره و دو کنیز به نام لیلی و ختر قاسم بن محمد و امفروه دبه نام ام

 زینب داشت.

عباس فرصتی مناسب یافت که در نشر امیه و بنیاین امام در تحوالت سیاسی عصر بنی

ی بزرگ علوم اسالمی خدمتی به سزا نمود و تعلیمات عالیه بسیط آموخت و مدرسه

 شهرت یافت.گشود که بعد به نام مکتب جعفری 

علت وفاتش سمی بود که ابراهیم بن ولید و والی مدینه در میان طعام نموده و به آن 

 حضرت خورانید و در عصر هشام بن عبدالملک بوده است.

بیست سال اختالف و تصادم دو سیاست به این امام فرصتی داد که خوب توانست 

و پرورش امیرالمؤمنین  مکتبی بگشاید و راهی باز کند که معارف اسالم و آموزش

السالم زنده گردد و احکام دین و علوم و فنون امیرالمؤمنین تجدید حیات نماید و علیه

 از نو آغاز گردد.

 آن علوم و معارفی که معاویه و اخالفش مخفی کردند و پنهان داشتند و کتمان
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 [۳4۵]صفحه 

سیاسی آن را بیدار و  نمودند و نگذاشتند مردم بفهمند امام محمدباقر در این بحران

 مردم را هشیار فرمود.

 ای از آداب زندگی حضرت محمدباقر علیه السالمشمه

شود که مردی السالم چنین استفاده میاز مدلول سطور زندگانی حضرت باقر علیه

ظریف و تمیز و مؤدب و پاکیزه خصال و دارای مبادی و مؤدب آداب به ادب اسالمی 

 بود.

کند که به منزل حضرت ابوجعفر وارد شدم داهلل بن عطا روایت میعالمه مجلسی از عب

ها دیدم که در ای و بساطها و نمطها و نازبالشهای نو و منظم در گوشهدیدم لباس

اطراف گذاشته شده عرض کردم اینها چیست؟ فرمود این خانه منجد و مزین از زنی 

رای آن است که خاطر وی ام و این عطر و سرمه باست که به تازگی ازدواج کرده

 رنگ و زیور است.پرده و بیخانه من همان حجره بی -راضی شود 

روز دیگر که به منزل سابقش رفتم دیدم کاسه چوبین در پیش نهاده و قل هو اهلل احد 

 خواند و نان و زیتون و سرکه خوراک او بوده مرا پیش خواند تا با هم غذا خوردیم.می

قربانی سخن گفتند فرمود هر وقت پدرم علی بن الحسین قربانی وقتی از طریق گوسفند 

کرد یک ثلث آن را به همسایگان و یک ثلث آن را به سائلین و ثلث دیگر را برای می

 داد.اهل و عیال اختصاص می

گرفت و با رسید نعلین خود را دست میگوید چون به حرم کعبه میابوعبیده می

 داشت.خضوع و ادب قدم بر می

کرد و لباس کند که آن حضرت خضاب میالسالم روایت میعبداهلل علیهحلبی از ابی

رفت چون از این حال پرسیدند فرمود زنان را پوشید و به حجره زنانش میفاخر می

کنند مرد هم باید خود را برای آنها منظم و حقی است که چون آنها برای مرد زینت می
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 تمیز گرداند.

نمود و آن السالم علکی را مضغ میکند که امام جعفر علیهیت میمحمد بن مسلم روا

ها سست شد با فرمود چون هر گاه دندانخائیدند مییک نوع صمغی بود که می

کرد با روپوش طال اصالح شود و هر وقت دندانش عیب میجویدن صمغ محکم می

حنا خضاب کرده و دیدم با گوید اکثر ابوجعفر را میفرمود معاویة بن عمار میمی

 محاسن را اصالح نموده و معطر و منظم بود.

 گذارد مرا دید فرمود یا حکمگوید دیدم حنا گرفته به ناخن میحکم بن عتبه می

 [۳4۶]صفحه 

کشی ناخن را آسیب رساند و برای جبران باید حنا به ناخن بست که چون نوره می

 انگشتان را قوت دهد.

کند که دیدم شانه عاجی دارد و ریش خود را شانه می عبیداهلل بن سلیمان روایت

 زند.می

گوید امام پنجم کبوترانی داشت که یک روز یکی از آنها شروع عبیداهلل بن بختری می

 به خواندن کرد فرمود او را ذبح کنید.

فرمود ناظر آنها نویسد که چون به خدمه و غالمان خود کاری میمجلسی در بحار می

و بسیار  -ر بر آنها سنگین است خود با او شرکت در انجام آن بنماید شد تا اگمی

 کرد.رعایت غالمان و کنیزان خود را می

کرد گوید مالزم رکاب آن حضرت بودم که با هر کس مصافحه میابوعبیده می

رسند باید مصافحه کنند که با مصافحه کدورات درونی فرمود مؤمنین که به هم میمی

 [.74ریزد. ]د و گناهان آنها بریزد چنانچه برگ از درخت میآنها محو گرد

السالم در صدقات و مواسات و بخشش و حلم و علم و حضرت امام محمدباقر علیه

تشییع جنازه مؤمنین و عیادت مریض و رعایت ادب و آداب و سنن دینی کمال مراقبت 

 و مواظبت را داشت.
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السالم اولین امامی بود که با فراغت لیهدر آداب زندگی باید گفت امام محمدباقر ع

آداب و سنن دین را به مردم عمال آموخت و در مکتب تربیتی خویش مکارم اخالق و 

 سجایای صفات را در زندگی به مردم تعلیم کرد.

 یا قبلة الخالیق یا محیی الرسول

 پنجم امام بر حق و یا باقرالعلوم

 ابراز دار علم لدنی که چون تو نیست

 کمت و کالم و تفاسیر و در نجومدر ح

 شخصیت حضرت امام محمدباقر علیه السالم

جالبترین صفحات تاریخ بشر آن اوراقی است که زندگانی روزمره پیشوایان بزرگ 

عالم بشریت را منعکس نماید و اسرار بزرگواری و سیادت آنها را برای آیندگان 

 شویم.ینجا نیز متذکر میسرمشق قرار دهد چنانچه در جلد اول گفتیم و در ا

 اند و آفتاب وجودماه رجب از ایامی است که چندین شخصیت برجسته به وجود آمده

 [۳47]صفحه 

شود با نظیر فروزان گشته. روز اول ماه رجب آغاز میچند پیشوای بزرگ و دانشمند بی

و  السالم که باقر علوم اسالمتولد حضرت اباجعفر محمد بن علی بن الحسین علیه

 شکافنده غوامض احکام دین بوده است.

سال قبل از این از مشرق دامان  ۱۳۸۱هجرت یعنی  ۵7روز جمعه اول ماه رجب سال 

السالم آفتاب وجود امام عبداهلل دختر حضرت امام حسن مجتبی علیهفاطمه مکناة به ام

 السالم طلوع کرد.محمدباقر علیه

جاللت شأن فاطمه نبوده است امام حسن  در میان دختران سبط اکبر زنی به مقام و

السالم از نظر عالقه شدید به مادر نام دختر خود را فاطمه نهاد و این بانوی بزرگ علیه

اسالمی در حفظ حقوق و آزادی زنان اسالم و تقوی و پرهیزکاری و نشر تعلیمات عالیه 
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فرماید ی نقل میالسالم در فضیلت او روایاتدین سعی بلیغ داشته و حضرت صادق علیه

 دهد.که عظمت مقام این تربیت شده اسالمی را نشان می

سال و ده ماه پس از شهادت پدرش علی بن  ۱۹السالم حضرت امام محمدباقر علیه

حسین السجاد زندگی کرد و در تمام این مدت که تا حدی قیام خونین جدش زمینه را 

رار و غوامض مسائل اسالم را حل ساخت اسبرای نشر فرهنگ و احکام اسالم آماده می

 ۱۱4سالگی در مدینه به زهر هشام بن عبدالملک بن مروان در سال  ۵7فرمود و در سن 

 شهید گشت. ۱۱7هجری یا سال 

موی دارای سیاه -قوی هیکل  -گون متوسط القامه مردی گندم -این نابغه علم و دانش 

شبیه جدش پیغمبر  -هره گشاده چ -دماغ کشیده  -های بزرگ چشم -ابروهای پیوسته 

 خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم بوده.

آرام سخن  -گاه قهقهه نکرد نویسند هیچالسالم میدر ادب و تربیت امام پنجم علیه

هنگام سخن گفتن و غذا خوردن اول به نام خدا آغاز و به  -شد فرمود عصبانی نمیمی

 فرمود.نام خدا ختم می

ترین کرد. در عصر خود متواضعگریست گریه با صدا نمیدا میبا آنکه از خوف خ

مزارع، مراعی، مواشی، خدم و حشم بسیار داشت ولی خود بر سر  -مردان روزگار بود 

رفت و مانند یک رعیت و دهقان فعال های خود میامالک و باغات و مزارع و نخلستان

گرفتند ان او زیر بغلش را میکرد که غالمو کارآگاه در روزهای گرم آن قدر کار می

 بردند اوبه سایبان می

 [۳4۸]صفحه 

 مالکی بود که با رعیت و برزگر همکاری نزدیک داشت.

آورد السالم آنچه از محصول زراعت و باغبانی و نخلستان به دست میحضرت باقر علیه

 ترین مردم عربستان بود.کرد و در عصر خود سخیهمه را در راه خدا انفاق می

در علم و فضیلت هیچ کس قدرت برابری با او را نداشت زیرا در مکتب والیت و در 
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 خاندان و مهد نبوت و مهبط وحی و قرآن تربیت شده بود.

بسیاری مدعی بودند با او مباحثه و مجادله و مناظره کنند چون در محضر درسش زانو 

و با ایمان و اعتقاد  کردند به خضوع و خشیت سر تسلیم و اعتراف فرود آوردهخم می

 گشتند.به فضیلت و برتری او بر می

 های علوم و فنون حکمت از افکار این نابغه دین جوشیدن و تراوش داشت.چشمه

کرد و شروع به تدریس صبحگاه در مسجد جدش پس از فراغت از نماز رو به مردم می

 فرمود.محمد میو افاضات علمی و نشر احکام و اخبار آل

ابرهای جهالت روی چهره زیبای قرآن و احکام اسالم را  -سال دوره معاویه  در بیست

هائی که به مسائل و گوش -پوشانید. دره عمیقی بین مردم و قرآن به وجود آورد 

تربیت دینی و فرهنگ آسمانی اسالم آشنا شده بود همه در خمودی و خموشی ساکت 

 بردند.و در فراموشی به سر می

هاشم اثبات کرد و مردم را متوجه خاندان حسینی سیادت را برای بنی اما قیام خونین

 عترت و طهارت فرمود.

السالم در پنهان و آشکار شروع کردند نکات و احکام حضرت سجاد و امام باقر علیه

و این  -های اموی پر کردند ها را از جنایات و خیانتفراموش شده را تجدید و گوش

السالم نشر و تدریس علنی حضرت امام جعفر صادق علیهزمینه محیطی آرام برای 

ترین دانشگاه اسالمی را در مدینه برای پیشوای مذهب جعفری مهیا کرد و بزرگ

 دومین بار تأسیس و به ترویج فرهنگ اسالمی پرداختند.

روزی جابر بن عبداهلل انصاری که آخر عمرش بود و نابینا شده بود منزل حضرت سجاد 

ای را دید پرسید کیستی جواب فرمود محمد م شرفیاب شد کودک سالخوردهالسالعلیه

بن علی بن الحسین جابر گفت نزدیک آی دست او را گرفت بوسید عرض کرد روزی 

خدمت جدت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله بودم فرمود ای جابر شاید باقی بمانی که 

 ات کنیمحمد بن علی بن الحسین که یکی از اوالد منست مالق
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 [۳4۹]صفحه 

سالم مرا به او برسان و بگو خدا به تو نور حکمت دهد. علم و دین راه نشر ده. امام 

 پنجم هم به امر جدش قیام کرد و به نشر علم و دین پرداخت.

السالم سرتاسر مشحون بر احادیث و اوراق زندگانی حضرت امام محمدباقر علیه

رده صدها حدیث و روایت و کلمات قصار و روایات است هر کس نام امام پنجم را ب

 ۲0السالم در نصایح از آن حضرت نقل کرده است و لذا سیره روزمره امام باقر علیه

سال اخیر زندگی تماما نقل حدیث و روایت و نشر معارف دین و احکام فقه محمدی 

ان گرامی باشد و اینک با خوانندگصلی اهلل علیه و آله و سلم و آئین و روش اسالمی می

 زنیم تا بر آن واقف شویم.تاریخ را ورق می

 مناقب حضرت باقر علیه السالم

 ء احصیناه فی امام مبینو کل شیی

نویسد: کان محمد بن علی عالما سیدا کبیرا و انما قیل له الباقر النه یبقر خلکان میابن

 العلم )ای توسع و شقه و اظهره( و فیه یقول الشاعر

 الهل التقییا باقر العلم 

 و خیر من لبی علی االجبل

از خصایص امام این است که تمام موجودات نشئه عالم کون و مکان بر امام عرضه 

نبات حیوان( آگاه  -شده و او را از کلیه علوم و السنه اولین و آخرین از موالید )جماد 

موجودات اند و معنی اولی به تصرف در عالم کون هم همین است اگر به عوالم ساخته

احاطه و علم نداشته باشد تصرف بر آن محال است و اما محیط و متصرف باذن اهلل در 

فرماید و علم آدم االسماء کلها کلیه موجودات است و همان طور که قرآن تصریح می

های وجود را آموخت و مظهر کمال آدمیت که امام است از نام و به آدم تمام نشانی

و از آن جمله منطق حیوانات است که  -م امکان آگاه است نشانی همه مخلوقات عوال
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فرماید ان اهلل علمنا منطق الطیر کما علم عباس میالسالم به ابنامیرالمؤمنین علی علیه

 سلیمان بن داود و ان االمام ال یخفی علیه کالم احد من الناس و الطیر.

که به سلیمان بن داود  پروردگار عالمیان به ما منطق پرندگان را آموخت همان طور

آموخت و برای امام پرده و حجابی از علوم و فنون الهی نیست منطق انسان و حیوان در 

 دهد.فهمد و اگر سؤال شود پاسخ میشنود و مینظر او یکسان است می

 نطق آب و نطق خاک و نطق گل

 هست محسوس حواس اهل دل

 فلسفی گر منکر حنانه است

 است از حواس انبیاء بیگانه

 ما سمیعیم و بصیریم و هشیم

 با شما نامحرمان ما خامشیم

 [۳۵0]صفحه 

 فرماید.می ۳4آیه  ۳۱قرآن این حقیقت را بیان فرموده و در آخر سوره 

ان اهلل عنده علم الساعه و ینزل الغیث و یعلم ما فی االرحام و ما تدری نفس ماذا تکسب 

 یم خبیرغدا و ما تدری نفس بای ارض تموت ان اهلل عل

در اکثر تفاسیر اتفاق دارند که بر حسب احادیث و اخبار خداوند متعال این علوم را که 

به خود اختصاص داده به درباریان مخصوص خود یعنی پیغمبر و اهل بیتش آموخته تا 

مردم آنها را از دیگران به این علوم الهی تشخیص دهند و از عالمه مجلسی و بسیاری 

السالم و هر یک ورق درباره معجزات حضرت امام محمدباقر علیه دیگر بیش از پنجاه

خواستند و از ائمه نقل کرده است و چون مردم آن عصر از آنها حجت و برهان می

حجت و برهانی که بتواند عقول عامه بشر را قانع سازد تصرف امام در عالم خلقت بود 

پرندگان اقرار به والیت آنها ها و خزندگان و که با حیوانات سخن گویند و سنگریزه

 ۲۵0کنند و تسلیم شوند و از علوم اولین و آخرین بر مردم بیان نمایند و لذا در طول 
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سال دوران امامت دوازده نفر ائمه هدی این مراتب علمی و تصرف آنها در عالم کون 

و سخن گفتن آنها با جماد و نبات و حیوان که خرق عادت و اعجاز بوده مرتب بر 

دم دنیا ثابت شد و از تواتر گذشت و امامت آنها که مشحون بر هر علم و تصرفی بود مر

 ثابت گردید.

فرماید االمام ال یخفی علیه کالم احد من الناس السالم میحضرت موسی بن جعفر علیه

و ال طیر و ال بهیمة و بهذا یعرف االمام و ان لم یکن فیه هذه الخصال لیس هو االمام 

ت که زبان هیچ بشری از ملل مختلفه و نژادهای متنوعه و هیچ پرنده و چرنده امام آن اس

ای از دانش او مخفی نیست و به این خصلت امام از مدعیان امامت تشخیص و خزنده

اگر این علوم الهی و اسرار غیبی و رموز خفیه عالم آفرینش را کسی  -شود داده می

است و برای ثبوت این علوم برای ائمه  بداند او امام است وگرنه دروغگو و کذاب

 ۲۵0کتب اخبار و احادیث پر است مآثر و معالم آنها صفحات بسیاری از اوراق تاریخ 

سال بشر را پر کرده و نشان داده که آنها یکی پس از دیگری دارای اعجاز و خرق 

 اند.عادات و علم به غیب و به اسرار آفرینش و راز وجود به اذن اهلل بوده

السالم ردیف بر شتری گوید در سفر حج با امام محمدباقر علیهابر بن یزید جعفی میج

بودم مرغی آمد و بر چوب محمل نشست من خواستم او را بگیرم فرمود یا جابر اذیتش 

گوید مکن و او را بگذار به جوار ما پناه آورده و شکایت دارد عرض کردم چه می

 گویدفرمود می

 [۳۵۱]صفحه 

خورد دعا فرما خداوند آنها گذارم و ماری آن را میاست در این کوه بچه می سه سال

 را حفظ کند من هم دعا کردم رفت.

البته برای اثبات این بیان الزم است قدری امروز قدم فراتر بگذاریم و اهل دل شویم که 

 همدلی از همزبانی بهتر است.

اند آن طور که امام فرموده شده دهبسیار شده که مردم عصر در پی اثبات آن رفته و دی
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است زیرا منطق آنها منطق خالف و ریا و تظاهر و شیبه نیست منطق منطق الهی است 

اند و با این منطق که از مکتب ما ینطق عن الهوی ان هو اال وحی یوحی پرورش گرفته

کنند و این دعوت به وحدانیت غیر از با منطق راست و دعوت به حق و حقیقت می

 گیرد.رست انجام نمید

رفتم که محمد بن مسلم گوید در میان مکه و مدینه در خدمت محمد بن علی الباقر می

کنان به گرگی از باالی کوه ناله -اذا قبل ذئب و هو من رأس الجبل حتی دنی منه 

طرف ما سرازیر شد امام قدری به صدای او گوش داده سپس فرمود اذهب فقد فعلت 

گفت شود عرض کردم چه گفت فرمود این گرگ میه خواهی میبرگرد که چنانچ

زاید و قد عسر علیها والدتها دعا کن خداوند سختی جفت من در غاری از این کوه می

زائیدن بر او آسان کند و از نسل من کسی را بر دوستان شما مسلط نکند من دعا کردم 

 آن هم هروله کنان برگشت آری.

 رااصطالحاتی است مر ابدال 

 که نباشد زان خبر غفال را

نویسد: محمد بن علی بن الحسین الباقر و هو باقر العلم و جامعه و شاهره و صباغ میابن

رافعه و متفوق دره و راصعه صفی قلبه و زکی عمله و طهرت نفسه و شرفت اخالقه و 

 [.7۵عمرت بطاعة اهلل تعالی و رسخ فی مقام التقوی قدمه و میثاقه ]

نویسد کان الباقر محمد بن علی خلیفة ابوعبداهلل محمد بن محمد النعمان میشیخ مفید 

ابیه من بین اخوته و وصیه و القائم باالمامة من بعده و برز علی جماعة بالفضل فی العلم 

و الزهد و السودد و کان اشهرهم ذکرا و اکملهم فضال و اعظمهم نبال لم یظهر عن احد 

السالم من علم الدین و السنن و علم القرآن و السیر و هممن ولد الحسن و الحسین علی

 [.7۶السالم ]جعفر الباقر علیهالفنون االدب ما ظهر من ابی

السالم جامع علم و منبع دانش و مشهور به فضیلت و بینش و حضرت امام محمدباقر علیه

 بلند کننده
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 [۳۵۲]صفحه 

از حیطه اطالع ما و صفای قلبش صیت فضل و کمال است درجه علم و دانش او باالتر 

عمرش را به طاعت پروردگار  -موجب تزکیه نفس و اعمال نیک و شرافت خلق بوده 

گذرانید در مقام تقوی و پارسائی راسخ و ثابت قدم بوده عهد و پیمانش غیر قابل تردید 

 باشد.و فضیلت و کمالش غیر قابل انکار می

الم بین برادرانش به مقام وصایت و امامت الساو پس از پدرش علی بن الحسین علیه

در علم و زهد مشهور بین عرب و عجم گردید او دارای  -منصوب و منصوص بود 

شهرت وافی و فضیلت کافی و نبالت شأن و جاللت مقام بوده در علم و زهد آنچه از 

فته السالم از سنن دین و احکام اسالم و قرآن فرا گرجدش امام حسن و امام حسین علیه

 بوده به مردم آموخت در ادبیات و تاریخ و سیره اصحاب مطلع بود.

شد او از بقایای صحابه و وجوه کنند که معالم دین از او بر مردم عرضه میروایت می

کرد در سیر تاریخی اخبار را از اجدادش و اشعار و مدایح را از تابعین نقل حدیث می

 اعین جهنی در مدح او گفته است: فرموده مالک بنصحابه و تابعین نقل می

 اذا طلب الناس القران

 کان القریش علیه عیاال

 و ان قام ابن بنت النبی

 تلقت یداه فروعا طواال

 نجوم تهلک للمدلجین

 [.77جبال تورث علما وجاال ]

بذر علم را پراکنده کرد و « ینثر العلم نثرا»امام محمدباقر را ناثر هم گفتند برای آنکه 

ین را آکنده از دانش نمود و این مقام دلیلی باهر بر قدرت علمی و کمال دل مسلم

 باشد.فضیلت و حقیقت او می

اند و آن السالم شرافتی خاص نوشتهدر کتب انساب برای حضرت امام محمدباقر علیه
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این است که این میوه طیبه از پیوستگی دو شجره طوبی که از وجود حسن و حسین 

جود آمد او اول هاشمی است از دو هاشمی و علوی زیرا پدرش سرچشمه گرفته به و

العابدین علی بن الحسین است و مادرش فاطمه دختر امام حسن مجتبی سبط امام زین

 اکبر است.

کند از امام پنجم که گفت روزی پیش جابر بن عبداهلل انصاری میمون قداح روایت می

دید سالم کردم جواب داد تو یآمدم در حالی که چشمانش از فرط سالخوردگی نم

کیستی گفتم محمد بن علی بن الحسین گفت نزدیک بیا پیش رفتم دست مرا گرفت 

 بوسید و قصد کرد پای

 [۳۵۳]صفحه 

مرا ببوسد دور شدم گفت حضرت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم به وسیله من 

هلل و برکاته و پرسیدم جابر به تو سالم رسانید گفتم و علی رسول اهلل السالم و رحمة ا

ای فرمود جابر گفت روزی در خدمت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم چگونه

نشسته بودم فرمود ای جابر شاید که تو بمانی تا آن وقت که مالقات کنی با یکی از 

فرزندان من و آن محمد بن علی بن الحسین است و خدای تعالی وی را نور حکمت 

 ا از من سالم برسان.داده و او ر

قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم یوشک ان تبقی حتی تلقی ولد من الحسین 

 یقال له محمد یبقر علم الدین بقرا فاذا التقیته فاقرأ منی السالم

 گفتی که خسروان من است این چه دولت است

 گذرم بر زبان تویا رب منم که می

کند که پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم ری نیز روایت میاین داستان را از ابوبصیر بص

السالم رسانید و خبر داد که او شکافنده علم و به وسیله او سالم به امام محمدباقر علیه

گردد شود و از آن درخت و میوه حاصل میدانش است همان طور که تخم شکافته می

 [.7۸لم. ]نویسند تبقره ای توسع العدر وجه تسمیه باقر می
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کند که در هیچ مدرس و مسندی از محاضر علم و محمد بن قاسم شیبه روایت می

تر و خوددارتر از مکتب تربیت محمد بن علی فضیلت علماء و دانشمندان را خاضع

 السالم ندیدم.علیه

 توصیف امام علیه السالم

نویسد االمام الباقر و النور الباهر و القمر الزاهر و العلم القاهر باقر العلم شهرآشوب میابن

معدن الحلم اظهر الدین اظهار او کان لالسالم منارا الصادع بالحق و الناطق بالصدق و 

 مباقر العلم و ناثره نثرا لم تأخذه فی اهلل لومة الئم و کان المره غیر مکاتم و لعدوه مراغ

ای شگفته تاب است و ماهی پرتوافکن و شکوفهالسالم نوری جهانامام محمدباقر علیه

از علم و دانش که بر هر دانشمندی غلبه و قوت و برتری دارد او شکافنده علم و فن 

است او معدن حلم و علم است او ظاهر کننده دین و آموزنده آئین اسالم است او منبع 

ه کمال و فضیلت است او ناطق به صدق و شکافنده علم و فیض علوم و فنون و برازند

 نویسنده و پراکنده کننده بوی عطر و مشک معارف فرهنگ است.

 شد و در نشر علم و دیناو در راه نشر علم و فرهنگ از هیچ مالمتی نگران نمی

 [۳۵4]صفحه 

و برای  ثابت قدم و راسخ و پابرجا و به دوستان مشفق و مهربان و مربی و معلم بود

خواست همه را هدایت کند و به کمال خود دوست بود میدشمنان نیز نیک بین و نوع

 برساند که شاعری در حقش گفته:

 اذا غاب بدرالدجی فانظر

 جعفرالی ابن النبی ابی

 تری خلقا منه یزری به

 و بالفرقدین و بالمشتری

 امام و لکن بال شیعة
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 [.7۹و ال بمصلی و ال منبر ]

جعفر محمد بن علی اه آسمان افول کرد ستاره درخشان شخصیت علمی ابیهر وقت م

باقرالعلوم در عالم پرتوافکن است اوست برتر و باالتر از هر عالم و دانشمندی بود که 

 در محراب و منبر نظیر نداشته

 نویسد:فتال میابن

و اعتبار الشرایط االمام بعد علی بن الحسین ابوجعفر محمد بن علی الباقر بنص ابیه علیه 

العقلیه و هو قد برز علی جماعتهم بالفضل فی العلم و الزهد و کان اعینهم ذکرا و اجلهم 

فی الخاصه و العامه و لم یظهر عن احد منهم من ولد الحسن و الحسین )ع( من علم 

 جعفر )ع(الدین و االثار و علم القرآن و السیرة و فنون االداب ما ظهر عن ابی

جتماعی ابوجعفر محمد بن علی باقر در امامت به نص پدرش مسلم و زندگانی ا

منصوب و منصوص بود و شرایط آن در عقل و نقل جمع گردید او در اجتماع دارای 

ترین فضیلت و علم و دانش و زهد و کمال بود مشهورترین آن خاندان و با جاللت

ه در خاندان علم و دین از مردم در میان خاص و عام بود که نه تنها در میان مردم بلک

نظیر جهت وقوف به قرآن و سیره پیغمبر و سنت آسمانی انبیاء و فنون ادب و کمال بی

 مثل و مانند بود.بوده است در عصر خود یگانه و بی

کرد السالم تنها کسی بود که از بقایای صحابه پیغمبر روایت میامام محمدباقر علیه

نمود و پس از او تابعین القات کرد و از آنها روایت مییعنی او باقیمانده اصحاب را م

بودند و رؤسای فقهای مسلمین را که در زمان امام متقیان بودند مانند اصبغ بن نباته و 

 جابر و غیره دید.

گوید ندیدم در هیچ محضر درس که محصلین کوچک شوند عبداهلل بن عطاء مکی می

السالم که مانند حوزه درس دباقر علیهو تواضع کنند مانند حوزه درس امام محم

 امیرالمؤمنین

 [۳۵۵]صفحه 
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گرفتند چون همه مستمعین خود را کوچک و ناچیز در قبال اقیانوس پهناور علم آنها می

کودکی که در پیشگاه معلم بنشیند و این روایت را جابر بن یزید جعفی و سایرین هم 

 [.۸0اند. ]نقل کرده

 د:نویسصباغ مالکی میابن

محمد بن علی بن الحسین الباقر و هو باقر العلم و جامعه و شاهره و رافعه و متفوق دره و 

راصعه صفی قلبه و زکی عمله و طهرت نفسه و شرفت اخالقه و عمرت بطاعة اهلل تعالی 

 [.۸۱و رسخ فی مقام التقوی قدمه و میثاقه ]

علم و دانش را جمع کرد  محمد بن علی بن الحسین شکافنده علم بود او ابواب و فصول

و شهرت داد و سطح معارف مردم را باال برد و تفوق و برتری داد و تاج علم را به درر 

نکات لطیفه مرصع ساخت و قلوب را تزکیه نمود و اعمال را پاک و پاکیزه ساخت و 

مردم را به علم شرافت بخشید و خود ترجمان عبادت و طاعت بود و در مقام تقوی و 

 و پارسائی ثابت قدم و پابرجا و در وفاء پیمان راسخ بوده است. زهد ورع

 نویسد:شیخ مفید می

کان الباقر محمد بن علی خلیفة ابیه من اخوته و وصیه و القائم باالمامه من بعده و برز »

علی جماعته بالفضل و العلم و الزهد و السؤدد و کان اشهرهم ذکرا و اکملهم فضال و 

السالم من علم الدین و هر عن احد من ولد الحسن و الحسین علیهماعظمهم نبال لم یظ

 «السالمجعفر الباقر علیهالسنن و علم القرآن و السیر و فنون االدب ما ظهر من ابی

امام باقر محمد بن علی جانشین پدرش و مقدم بر برادران او بود او وصی و قائم به 

ی شخصیتی بارز و ممیز به فضل و علم امامت پس از پدرش بود او در زندگانی اجتماع

و زهد و بزرگواری بود مشهورترین مردم در نام و نسب و علم و فضیلت و کمال و 

ترین مربی و معلم و پیشوای علم و دانش بود که در خاندان حسن و حسین در بزرگ

 علم دین و سنن و تفسیر قرآن و سیر و فنون ادب به شخصیتی بارزتر از امام محمدباقر

 در آن عصر نبوده است.
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کرد و از اعیان مانده مردمی که پیغمبر را دیده بودند روایت میهای باقیاو از شخصیت

تابعین و رؤسای فقه اسالمی که از مکتب جدش علم و دانش فرا گرفته بودند مالقات 

 کردند.کرد و علوم و اخبار و مدایح و مناقب او را در قالب نظم و نثر بیان می

 [۳۵۶ه ]صفح

گفتند که اگر مردم طلب علم قرآن بنمایند همه شاگردان مکتب و بدین مضمون می

باقری هستند و چون در علوم دست اندازند ید و بیضا نمایند زیرا او شکافنده علم و 

 دانش بود و بهترین مربی و منبع علم و خبر و فضیلت است.

اق حجاز و عراق و آسیا بسیار بود السالم در آفقدرت نیروی علمی امام محمدباقر علیه

 آوردند.ستودند و بر افاضات علمی او سر تعظیم فرود میمردم او را به پیشوائی می

هیچ کس چون او پس از امیرالمؤمنین در علم تفسیر و فقه و ادب و لغت و غیره مانند 

ها امام محمدباقر نبود و چون در اجتماع با آنکه دشمن از بروز و ظهور شهرت آن

کردند معذلک هیچ کس در افق علوم و فنون و آسمان علم و فضیلت جلوگیری می

گشود و معضالت را حل و های علم را میاو چنان گره -تر از این امام نبود درخشان

نمود که مردم گمشده علمی خود کرد و غوامض اسرار را تحلیل و تسهیل میهضم می

 گشتند.اضی و خشنود بر مییافتند و ررا در پیشگاه افاضاتش می

 ابونواس در حق او گفته:

 فهو الذی قدم اهلل العلی له

 ان ال یکون له فی فضله ثان

 فهو الذی امتحن اهلل القلوب به

 عما یجمجمن من کفر و ایمان

 و ان قوما رجوا ابطال حقکم

 امسوا من اهلل فی سخط و عصیان

 لن یدفعوا حقکم اال بدفعهم
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 و قرآن ما انزل اهلل من آی

 فقلدوها الهل البیت انهم

 صنوالنبی و انتم غیر صنوان

 منصور گفته:

 و ما اخل وصی االوصیاء به

 محمد بن علی نوره الصدع

 ذریة بعضها من بعض اصطنعت

 فالحق ما صنعوا و الحق ما شرعوا

 یابن االئمة من بعد النبی و یا

 ابن االوصیاء اقوالناس قد دفعوا

 الدکمان الخالفة کانت ارث و

 من دون تیم و عفو اهلل متسع

 ابوهریره:

 اباجعفر انت االمام احبه و ارضی

 الذی یرضی به و اتابع

 اتانا رجال یحملون علیکم احادیث

 قد ضاقت بهن االضالع

 [۳۵7]صفحه 

 حمیری:

 و اذا وصلت بحبل آل محمد

 حبل المودة منک فابلغ و ازدد

 بمطهر لمطهرین ابوه

 الم تنقدنالوا العلی و مکارم م
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 اهل التقی و ذوی النهی و اولی العلی

 و الناطقین عن الحدیث المسند

 الصائمین القائمین القانتین العابدین

 بنی الحجی و السودد الراکعین الساجدین

 الحامدین السابقین الی صلوة المسجد

 القانتین الراتقین السابحین العابدین

 اللهم یتودد الراهبین المالفین القادرین

 راجع علمی باید ابراز علم نمایندم

از سنن عقالنی بشر است که هر کس علم و دانش و هنری دارد باید ابراز و اظهار نماید 

های علمی مراجعه نمایند چنانچه هر تا طالبین آن فن در صورت نیاز به شخصیت

 صاحب صنعتی طبیعتا صنعت و هنر خود را در معرض و مرآی مردم گذاشته تا او را به

 این هنر و صنعت و نیروی قدرت فنی بشناسند.

این سنت فطری در شریعت هم رعایت شده و بر علمای اسالم و فقها تکلیف شده که 

علم و دانش خود را ابراز نمایند و در تعارض چند فقیه و عالم اعلم موظف است شرعا 

ن حکم عقلی علم خود را اظهار نمایند و بر مردم است که از اعلم تقلید کنند که ای

فرماست است باید جاهل از اعلم تقلید نماید و این سنت در اجتماع بشری هم حکم

 مخصوصا در ارباب صنایع و حرف.

کردند این حکم عمومیت یافته و در طبقه باالتر هم ائمه دین اعالم علم و دانش می

بها اعالم کرد چنانچه شاه والیت پس از حدیث نبوی که فرموده انا مدینة العلم و علی با

 سلونی قبل ان تفقدونی بپرسید هر چه بخواهید قبل از آنکه علی را نبینید.

السالم عالم ینتفع بعلمه خیر من الف عابد دانشمندی که از علمش مردم قال علیه

 مند گردند بهتر است از هزار عابدی که به نماز و روزه عمر خود را برگزار کند.بهره
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 م مردم را دعوت به علم کردامام پنجم علیه السال

السالم از تحت عنوان وظیفه عالم که باید مردم را از علمش منتفع امام محمدباقر علیه

 سازد فرمود:

خواهد بپرسد جدم رسول خدا )ص( مدینه علم بود و جد هر کس از ما هر چه می

ن دیگرم علی مرتضی باب مدینه علم بود و ما خاندان مهبط علم و دانش و خاندا

فضیلت و کمال و مخزن حکمت الهی هستیم که علم را به ما ارزانی داشته است و هر 

 که

 [۳۵۸]صفحه 

این دانش آسمانی به وسیله وحی الهی به جدم  -گوئیم پرسد پاسخ میهر چه می

خواهد ناگزیر است به رسیده و او به ما به ارث بخشیده است و هر که علم و دانش می

ت بیاید که این ودیعت آسمانی را خداوند به دست ما سپرده و ما درب خانه ما اهل بی

آموزیم و آنچه که صالح زندگی دین و دنیای هر کس را الیق و مستعد بدانیم به او می

دهیم و اجر و مزد رویم و به آنها یاد میمردم است اگر هم نخواهند ما به دنبال آنها می

 خواهیم.خود را در این کار از خدا می

 دعاوی و استدالل

کنند ولی در غالبا در بشر گروهی هستند که دعوی علم و فضیلت علمی و اخالقی می

ای که آیند زیرا تا مرتبهعمل اکثر قریب به اتفاق آنها از عهده دعاوی خود بر نمی

اند و تازه پس از سی سال اند آن حدی است که از جهل مرکب خارج شدهواقف شده

اند یعنی در قبال یک دریای ژرفی از علوم قرار ه چیزی نفهمیدهفهمند کتحصیل می

دهند ولی کشف و شهود علمی برای آنها گیرند که تشخیص علمیت آنها را میمی

 ثمر است.جا و بیبینیم اکثر این دعاوی باطل و بینشده است و لذا می
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اند فرینش واقف بودهتنها صفی که از افراد بشر تشکیل یافته و به اسرار و رموز عالم آ

صف پیغمبران عظام و اوصیاء گرام است که از باب حکمت و مصلحت خلقت به آنها 

صفحات آفرینش نشان داده شده تا خوب از مبداء و معاد و خط سیر و رموز و اسرار 

واقف گردند و بتوانند در مظان دعوت خلق به توحید از عهده برآمده و معرفی خود را 

قوف و علم و کشف بنمایند چنانچه بسیاری از پیغمبران را دیدیم که به این فضیلت و

در تمام شئون وظیفه رسالت خود حفظ شئون و اخالق را نموده و از خود دعوی نکرده 

گفتند باید از مقام ربوبی از لسان وحی از جبرئیل فرشته مقرب خبر بودند میو هر جا بی

ی که در کتاب تاریخ انبیاء مفصل نقل شده خدا بپرسیم و به شما خلق بگوئیم به شرح

شناسیم که تصریحا یا تلویحا چنین است و از میان همه آن برگزیدگان چند نفری می

 اند.دعوی نموده و چون نقشه عالم وجود زیر نظر آنها بود خوب از عهده برآمده

ود که مکرر السالم بسرحلقه این دانشمندان آسمانی امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه

خواهید از علی بپرسید اعالن کرد سلونی قبل ان تفقدونی ای مردم مسلمان هر چه می

آمدند و قبل از آنکه او را نیابید و در خور فهم و ادراک مردم آن عصر گروهی می

داد که پاسخ آنها برای خرده بینان علمای امروز پرسیدند او چنان جواب میمسائلی می

است او منادی لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا بود چنانچه در شرح هم کافی و شافی 

تاز عرصه علم و فضیلت و جامع حال آن حضرت نوشتیم نسخه منحصر به فرد و یکه

 اضداد صفات بوده است هیچ چیز بر او مخفی نبوده است.

 [۳۵۹]صفحه 

بود که  یکی از پیغمبرانی که دعوی مشروط کرد نه مطلق حضرت سلیمان حشمت اهلل

گفت من به زبان وحوش و طیور واقفم و همه در سیطره اراده من قرار دارند و عمال هم 

به جهانیان این سلطنت و فرمانروائی کل را ثابت نمود و نشان داد و در میان ائمه دین 

السالم شکافنده صفوف و صنوف علم و دانش پس از امیرالمؤمنین امام محمدباقر علیه

توانیم از بسیاری مطالب خبر دهیم و ا دارای علومی هستیم که میبود که فرمود م
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االرباب است از باب حکمت و مصلحت خود به ما علومی که اختصاصی حضرب رب

از گذشته و آینده خبر داریم از مجاری سیر کمالی تکوینی و تشریعی مطلعیم از  -داده 

بارد و چه رود و کی باران میکند و چه کس در کجا از دنیا میاینکه فردا کی چه می

کنیم و دانیم و باذن اهلل عند الضروره ابراز میدهد همه را میحوادث و وقایعی رخ می

بدیهی است این اعالم با ندای عمومی جدش این فرق را داشت که مستمعین آن عصر 

ر السالم آزادی عمل آن قدآزاد برای شنیدن بودند ولی مستمعین عصر امام باقر علیه

گفتند و مردم را از علم و دین و اسرار و پرسید مینداشتند معذلک هر کس هر چه می

کردند و باید ناگفته نگذشت که زمان رموز خلقت در سیر تکوینی و تشریعی آگاه می

عباس امیه و قدرت بنیقبل از حضرت امام محمدباقر و پس از او یعنی دوره قدرت بنی

بود تا آنکه این نهضت علمی سطح معارف پروری را باال  محدودیت دوستان آنها بیشتر

گفت انا علمنا منطق الطیر و گوید من شنیدم که ابوجعفر میمحمد بن مسلم می -برد 

ء خداوند به ما نطق طیور را آموخته و از هر چیز به ما تعلیم فرموده اوتینا من کل شی

 است.

نماید که از ر مختلف نقل میشهرآشوب چندین ورق از علم آن حضرت در صوابن

 [.۸۲اصحاب و انصار او روایت کرده است. ]

آمدند حضور امام و از کیفیت حرکات و الحان و شد که اصحاب میبسیاری اوقات می

کردند و امام پنجم آنها اصوات طیور و پرندگان و حیوانات اهلی و غیر اهلی سؤال می

اخبار گذشته یا از احادیث پیغمبران یا از یا از  -فرمود را به حقیقت حال آگاه می

پرسیدند و قصص متشابه قرآن و از معضالت مسائل علمی در اصول عقاید و فروع می

شد پاسخ چند نفر را در یک داد و مکرر میبه هر یک جواب کافی و شافی و وافی می

مختلف  هایمسئله به انحاء مختلف منوط به محیط و تناسب ازمنه و امکنه و موفقیت

فرمود و این دعاوی مالزمه با استدالل و برهان داشت که برای اثبات دعوی اعالن و می

 اعلمیت وقوف بالسنه و روح االجتماع عالم کون و فساد
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 [۳۶0]صفحه 

گفتند تا بر شنوندگان ابهامی باقی کردند و مصادیق آن را هم میبرهان و دلیل اقامه می

 نماند.

 عبدالعزیزخبر از خالفت عمر بن 

کند که ابوبصیر قطب راوندی در جرایح و عالمه مجلسی در بحاراالنوار روایت می

گفت در مسجدالحرام در خدمت حضرت امام محمدباقر نشسته بودیم که عمر به 

عبدالعزیز وارد شد در حالی که دو جامه رنگین بر تن داشت و بر غالم خود تکیه کرده 

 بود.

الم فیظهر العدل و یعیش اربعین سنه ثم یموت فیبکی علمیه اهل فقال )ع( لیولین هذا الغ

 االرض و یلعنه اهل السماء النه یجلس مجلسا الحق له فیه ثم هلک و اظهر العدل جهده

کند و چهل گیرد و عدل و داد مییعنی این پسر در مسند امارت و خالفت جای می

رد چون مرد مردم زمین بر او کشد تا بمیکند و مدتی امارت او طول میسال عمر می

فرستند زیرا در مسندی بنشیند که حق او کنند و اهل آسمان او را لعنت میگریه می

نیست از این روی به هالکت و بوار افتد و عدل و داد را به قدر طاقت و نهایت مشقت 

کنند در روایت دیگر آشکار سازد ولی به سبب آنکه مسند غصب است او را لعنت می

تر است و این خبر هم مانند خبر از مدت سلطنت او را سنین نوشته و این صحیح فقط

خالفت منصور سبب ارادت عمر بن عبدالعزیز گردید و تا آنجا که میسر شد عدل و داد 

کرد و فدک را برگردانید و به قدری حکومت او نسبتا عادالنه بود که او را از مروانیان 

 اند.جدا نموده

 منصور خبر از خالفت
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جعفر محمد بن علی که عزت و شرافت و تقوی نویسد: سالم بر ابیابونعیم اصفهانی می

 را عمال به مردم نشان داد.

کند که در بصیر روایت میالحسن نهاوندی از ابیسعید هبة اهلل ابیالدین ابیامام قطب

نتقل به داد یک روز قبل از آنکه هنوز منشستم و درس علم و فضیلت میمسجد می

عباس شود منصور ابوجعفر و داود بن سلیمان وارد شدند داود سالم کرد امام بنی

محمدباقر او را جواب داد و منصور یک گوشه دیگری از مسجد پیغمبر نشست 

بینم چند حضرت امام محمدباقر فرمود چرا دوانیقی نزدیک نیاید او جفا کرده و می

داود  -و شرق و غرب عالم را بگیرد  -ر شود صباحی نگذرد که او بر گردن مردم سوا

برخاست نزد منصور رفت جریان را به او گفت منصور برخاست با ادب نزد امام پنجم 

آمد مانند همه کسانی که قبل از نیل به یک مقام و منصبی خضوع و خشوع دارند زمین 

 دانست گفتارادب بوسه زد و چون می

 [۳۶۱]صفحه 

خواست از آن امام اتخاذ سند کند و یقین یقت است میائمه معصومین حجت و حق

رسد گفت آیا پس از من خالفت به نماید حضرت فرمود حتما این منصب به تو می

تر بود یا سلطنت امیه طوالنیرسد فرمود آری پرسید مدت سلطنت بنیفرزندانم هم می

ند گوی به کودکان شود شما سلطنت را مانتر میعباس طوالنیعباس فرمود از بنیبنی

سپارید ابوجعفر منصور چون به خالفت رسید به احترام این خود دست به دست می

 [.۸۳پیشگوئی نسبت به امام باقر عرض ادب کرد و متعرض او نشد. ]

 خبر از شهادت زید

کند که در خدمت امام محمدباقر در کتاب دالیل حمیری از زید بن حازم نقل می

زید بن علی برادرش گذشت امام فرمود دیدی این مرد را او در  السالم بودیم کهعلیه

 کنند.شود و سر او را جدا میکند و کشته میکوفه خروج می
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السالم کند که در خدمت امام صادق علیهحسین بن راشد نیز همین خبر را روایت می

رم خواست خروج کند پدبودیم که فرمود خداوند رحمت کند عمویم زید را وقتی می

فرمود یا زید خروج نکن انی اخاف ان تکون المقتول المصلوب بظهر الکوفه اما علمت 

یا زید ال یخرج احد من ولد فاطمه علی احد من السالطین قبل خروج السفیانی اال قتل؟ 

 فکان االمر کما قال ابی

همان طور که پدرم فرمود زید قیام و خروج کرد و او را کشتند و فرمود هیچ یک از 

 اوالد فاطمه و علی نیستند که قبل از خروج سفیانی قیام کنند مگر آنکه کشته شوند.

هاشم گفت در حضور کند که یکی از بنیعبدالرحمن بن یحیی بن سعید روایت می

امام محمدباقر بودیم که زید برادرش هم حضور داشت مردی شاعر از اهل کوفه آمد 

 امای او گفت درباره برادرت بیتی چند گفتهحضرت فرمود آیا چیزی درباره ما نگفته

 لعمرک ما کان ابومالک

 بوان و ال بضعیف قواه

 و ال ما لدیه نازع

 یعادی اخاه اذا ما نهاه

 الن سدته سد مطواعه

 و مهما و کلت الیه کفاه

حضرت امام محمدباقر دست به شانه برادرش گذاشت فرمود این شعر در وصف تو 

 برم که تو در عراق کشته شوی.باشد پناه به خدا میمی

 [۳۶۲]صفحه 

 زن و زندگی

یکی از نکات حساس زندگی بشر انتخاب زن و تأثیر زن در زندگی مرد است که در 

گذارد که مشابه با فردی دیگر نیست و به راستی و هر فردی اثری مخصوص به جا می
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یقه او تصادف حقیقت از سعادت مرد این است که زنی در افق و سنخیت و فکر و سل

ترین مردم آنها هستند که مواجه با زن غیر موافق گردیده کند یا مقدر گردد و بدبخت

 شود.و سوهان روح آنها می

این بحث زن و زندگی به قدری پهناور است و اهمیت دارد که در تحت ابواب و 

ست و تعمق در این کار بیش از حد الزم ا -عناوین مختلف نیازمند کتب مفصلی است 

شود باید اول کار دقت کرد تا حوادثی رخ ندهد تا و به نظر اینجانب اینکه گفته می

گردد بلکه باید به خدا پناه برد و از او خواست حدی صحیح ولی شرط عدم حادثه نمی

که با تفضالت عالیه خویشتن مرد را در جریان زندگی سعادتمند کند که شرط عمده 

که کامال منطبق با سلیقه و روحیه او باشد چه تنها  آن داشتن و توافق یک زنی است

ظرافت حسب نسب مکارم اخالق و غیره کافی  -دین تنها اخالق تنها زیبائی یا مال 

نیست بلکه هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست که آن توافق روحیه و سلیقه و همه چیز 

 باشد.زندگی می

کنیم خواهیم دید که مه اطهار مراجعه میوقتی به تاریخ زندگانی پیغمبران خدا حتی ائ

زن امام  -زن امام حسن مجتبی  -زن لوط  -گاهی زنان آنها هم مانند زن نوح 

محمدتقی جواد االئمه از دشمنان آنها و باالخره برخی قاتل شوهر شدند و این بدبختی 

ش در سیر زندگی تکوینی بشر ادامه دارد و از نظر تشریع هم معلل به علت آزمای

شود تا نفس اماره و مکار تکاملی یا به اصطالح تادیب انضباطی است که مرد مواجه می

 خود را شاید در حیطه اقتدار درآورد و به کمال مطلوب برسد.

در میان ائمه که آنها سرمشق زندگی بشر هستند افرادی بودند که از جهت زن به این 

 ند.کنیم خوشبخت بودمفهوم که ما برای خود تصور می

السالم بوده است که با داشتن چند زن هر یک یکی از آنها حضرت سیدالشهداء علیه

و یکی هم حضرت امام  -اند فداکار و نابغه و عالقمند و مربی و بزرگمنش بوده

السالم است که از جهت مادر و زن در خاندان تربیتی داخلی مواصلت محمدباقر علیه
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 -از شرایط اطاعت و ایمان، اخالق و عقاید فرموده و از دو زن خود خوشبخت و 

هاشم و تحمل و تمکن تمکین و طهارت و تقوی و غیره برخوردار بود و زن اول از بنی

 تیره خاندان ابوبکر در تربیت عترت و زن دوم از طایفه ثقفیه

 [۳۶۳]صفحه 

 که در شجاعت و فضیلت و شهامت و تربیت هر دو از مفاخر زنان آن عصر بودند.

السالم و عبداهلل از مربیان فهمیده و زنان عابده و پارسا و در امام جعفر صادق علیهما

و دو فرزند برومند که یکی خورشید درخشان علم و فضیلت و دیگری نیز  -باورع بود 

 ستاره رخشنده تهذیب اخالق بود.

تربیت دینی و تهذیب نفس و تکامل معنوی این خاندان مرکز نشر علم و فضیلت و 

اخالق و سعادت گردید مردم اطراف برای درک فیوضات کامله به دربار آنها 

 کردند.شتافتند و استفاده میمی

 امتیاز زن و مرد در احکام

السالم یک سلسله تعلیمات برای زن دیده در آموزش و پرورش امام محمدباقر علیه

بدانند که  -کنند شود که آنها هم بالتکلیف نباشند و دعوی حقارت و تساوی هم نمی

شرع مقدس در بسیاری از امور زن را دوش به دوش مرد قرار داده مانند عبادات و علم 

و در بسیاری از فنون او را منع کرده مانند تحمل کارهای شاق و سخت و فنون طاقت 

فرسا مانند آهنگری و زراعت و غیره و در بسیاری از شئون تقدم بر مرد داده مانند اداره 

داری و تعلیم و تربیت کودکان لذا دعوی تساوی در داری و بچهزندگی و خانهامور 

ی او چه السالم دربارههمه شئون غلط و نابجاست اکنون ببینید امام محمدباقر علیه

 فرماید.می

در کتاب خصال شیخ صدوق از جابر بن یزید جعفی روایت شده که فرمود برای زنان 

ت و عیادت مریض رفتن و تشییع جنازه کردن و به صدای اذان و اقامه و جمعه و جماع
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بلند لبیک گفتن و هروله در میان صفا و مروه و استالم حجراالسود نمودن و درون 

کعبه رفتن و موی از سر ستردن در تقصیر نیست )تقصیری بر حاج مقرر است که 

 اندکی از موی خود را کوتاه کنند(.

ت نماید و مورد مشورت قرار گیرد زیرا این مهام فرمود زن نباید قضاوت کند و امار

 امور اداری زندگی از تعمق ادراکات زن خارج است مگر در کارهای جزئیه و سطحی.

فرمود زن ذبح نکند مگر در حالت اضطرار قربانی حج خود را وکالت دهد دیگری 

زیر  انجام دهد و در وضو باید از باطن و پشت دست و برخالف مرد شروع کند بلکه

چادر مسح بکشد در ایستادن به نماز هر دو پا را به هم متصل دارد برخالف مرد که باید 

فاصله داشته باشد و هر دو دست را بر سینه زیر پستان بگذارند و در رکوع بسیار خم 

نشوند و این جهات از نظر حاالت زنانگی رعایت شده است و در سجود اول بنشیند و 

 یکباره مانند بعد به سجود رود یعنی

 [۳۶4]صفحه 

مرد به سجود نرود و در تشهد و نشستن رانها را به هم بچسباند و در تسبیحات با بند 

انگشتان شماره نگاه دارد و اگر به خدا حاجتی دارد روی پشت بام خانه رفته دو رکعت 

نماز بگذارد و سرش را به سوی آسمان مکشوف دارد و حاجت خود را عرض کند که 

 اهلل مستجاب است. انشاء

های های مدینه محفوظ از اشراف بود ولی چون خانهنگارنده گوید پشت بام خانه

زنند ها سر و پا برهنه قدم میتهران بدون اشراف نیست زنان این شهر در خود خیابان

 دانند.های نیمه عریان و خود را هم مسلمان میبلکه با بدن

د ولی در حضر نباید ترک کنند و گواهی زن را فرمود زنان در سفر غسل جمعه ندارن

نباید معادل مرد پذیرفت چون عقل کامل و دین کامل ندارند ممکن است شهادت آنها 

به هوای نفس و تمایالت و جانبداری یا مجذوب و مرعوب شدن مخدوش گردد و 

مخصوصا که در شهادت طالق شایسته نیست دخالت کنند مبادا تحت تأثیر احساسات 
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 آید.در

فرمود زن نباید استهالل ماه رمضان کند یعنی باالی بام و بر بلندی باال رود که انگشت 

نمای دیگران شود زنان باید در مسیر مردمان و ازدحام مردم عبور نکنند تا در فشار و 

ها منزل نگیرند که سرشناس و انگشت نشان ها و باالخانهدر غرفه -تعدی قرار نگیرند 

فنون بافندگی و ریسندگی را فرا گیرند که کار زندگی آنها معطل نماند نشوند فرمود 

فرمود سوره نور را بسیار بخوانند از خواندن سوره یوسف خودداری کنند تا اسرار و 

امور حیله و معاشقه را متروک بدارند و عفت آنها مصون بماند و به جای آن تقوی و 

رگشت باید او را توبه داد و اگر اصراری اگر زن از اسالم ب -پرهیزکاری فرا گیرند 

باید در زندان  -داشت زندانی نمود نه مانند مردان که محکوم به قتل هستند عمل کرد 

او را به غذای نامطبوع و لباس خشن و اجبار نماز به موقع مجبور کنند تا بلکه سعادتمند 

 گردد.

خانه او نباشد و بر مرده او فرمود زن از جزیه دادن معاف است و در تولد زن مردی در 

تلقین نگویند برای آنکه شهوت غالب نشود فرمود در جای زن  -جنب  -هم حایض 

جهاد بر زن حرام است و جهاد زن همان  -فوری مرد ننشیند بگذارید جایش سرد شود 

 داری اوست.داری و شوهرداری و بچهخانه

مکشوف ندارد چه ممکن است  فرمود زن برای زن یهودیه و نصرانیه هم بدن خود را

زن در معابر نباید  -موجب فساد زندگی آنها گردند و اسراری از آنها را فاش کنند 

خود را به مردان بنماید چه پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم زنانی را که به مردان و 

 جویندمردانی را که به زنان تشبه می

 [۳۶۵]صفحه 

زن  -نباید از زینت کردن برای شوهر خودداری کند فرمود زن  -لعنت فرموده است 

 نباید ناخن خود را سفید بگذارد ولی در ایام حیض خضاب نکند.

فرمود اگر در حین نماز زن حاجتی پیدا کرد دست به هم زند ولی مرد در صورت 
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تواند بدون خمار و پوشش نماز زن نمی -تواند با دست و سر اشاره کند ضرورت می

لباس حریر از آداب زن  -تواند نماز بگزارد ر کنیز که بدون چادر هم میبخواند مگ

 است که بر مردان حرام است.

فرمود زن جایز نیست از مال خود غالمی بخرد و آزاد کند مگر کنیز بخرد و آزاد نماید 

مبادا مورد سوءنیت و  -زن نباید بر و احسان و جود و بخشش بدون اجازه شوهر نماید 

 انگیز است.زن سوار زین نشود که هیجان -ار گیرد تهمت قر

اگر در جماعتی فقط یک  -فرمود میراث زن نصف ارث مرد و دیه او نیز نصف است 

در نماز بر زن میت باید  -مرد با یک زن است زن باید عقب سر او باشد نه پهلوی او 

 یستد.مقابل سینه او قرار گیرد در حالی که برای مرد باید مقابل سرش با

 فرمود هیچ چیز برای شفاعت زن بهتر از رضای شوهر نیست.

 در فضیلت گریه از خوف خدا

السالم ما اغر و رقت عین عن خالد بن ابی الهیثم عن محمد بن علی بن الحسین علیهم

بمائها اال حرم اهلل وجه صاحبها علی النار فان سالت علی الخدین لم یرهق وجهه قتر و ال 

ء اال له جزاء اال الدمعه فان اهلل یکفر بها بحور الخطایا و ال ان باکیا بکی ییذلة و ما من ش

 [.۸4فی امة لحرم اهلل تلک االمة علی النار. ]

السالم روایت کرده که فرمود هر چشمی که از خوف از حضرت امام محمدباقر علیه

اری خدا گریان شود صاحب آن بر آتش حرام گردد و اگر آب چشمش بر صورتش ج

 شود او ذلت و خواری نخواهد دید.

ها و فرمود برای هر چیزی جزائی است جز اشک چشم از خوف خدا دریاهای لغزش

کند و اگر این گریه از خوف خدا برای امت بود خداوند آن امت را گناهان را محو می

 فرماید.بر آتش جهنم حرام می

 م که از حوادث مسخ ویکی از عوامل رحمت و نعمت ملت اسال -نگارنده گوید 
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 [۳۶۶]صفحه 

های ملل قدیمه مصون است این است که پیغمبر رحمت للعالمین و وصی او عذاب

های امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم صلوات اهلل اجمعین برای این ملت در تاریکی

اند و به برکت دعای آنها ها نمود و در حق امت دعاها فرمودهشب از خوف خدا گریه

و به پاس عظمت آنها ملت اسالم و پیروان مذاهب امامیه باالخص مشمول عنایت قرار 

 گرفته و از این گونه حوادث وخیمه مصون مانده و خواهند ماند.

 پاسخ قریش در شرب خمر

کند که ابوجعفر در مسجدالحرام بود که کلینی در کافی از اسماعیل کاتب روایت می

اند سؤال و د دیدند جوانی است اطراف او را گرفتهیک دسته از قریش بر او گذشتن

نمایند پرسیدند این جوان کیست؟ گفتند امام اهل عراق است یکی را جواب می

ترین کبایر چیست؟ یکی از قریش آمد گفت یابن عم فرستادند که برو بپرس بزرگ

ت ترین گناه چیست؟ فرمود شرب الخمر برگشت پاسخ داد. حضراکبر کبایر و بزرگ

السالم باز او را خواست فرمود یابن عم فلسفه اینکه گفتم بزرگترین امام محمدباقر علیه

و زنا  -کند گناه شرب خمر است این است که آدم مست و مخمور میل به زنا پیدا می

آید باید دزدی کنید العاده دارد چون از راه کسب حالل به دست نمیهم خرج فوق

شود و قتل نفس عالوه بر آنکه حرام است داخل در می دزدی هم موکول به قتل نفس

گردد و شرک گناهی و ذنب ال یغفر است خداوند در قرآن وعده فرموده شرک می

فرمائید یک بار شراب همه گناهان را بیامرزد جز شرک به خدا را بنابراین مالحظه می

ام پنجم فرمود گردد و از این جهت امخواری منجر به زنا و سرقت و قتل و شرک می

و اضافه فرمود همان طور که درخت ریشه  -ترین گناه شراب خواری است بزرگ

برد شراب و آثار وخیم آن صفات دواند و به قدرت خود نباتات اطراف را از بین میمی

 کند.ای در فکر ایجاد میکشد و سموم کشندهفاضله بشری را می
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 تعلیم استفاده از آب و خاک و فالحت

 رهاشا

یکی از ارکان زندگانی بشر و مایه بقاء و حیات مادی امر زراعت و فالحت و 

کشاورزی است که بر تمام شئون زندگی تقدم دارد تولید مواد اولیه زندگی از وظایف 

اولیه هر بشری است که باید برای ادامه حیات در آب و خاک فالحت کند و زراعت 

 نماید و محصول به دست آورد.

احتیاج و نیاز اولیه که بشر برای تغذیه و ادامه حیات داشت خداوند عالم  روی مبانی

آدم را در بهشت جا داد و به او فن زراعت و کشاورزی را تعلیم فرمود و مخصوصا او 

 را با وسایل

 [۳۶7]صفحه 

و تجهیزات کشاورزی به این نشئه فرستاد و طبق اخبار آل محمد صلی اهلل علیه و آله و 

گندم را از  -آنکه از این آب و خاک قوت و غذای روزانه خود را تهیه کند سلم برای 

دانیم ساعت زمانی و ربوبی است بهشت آورد و کشت و در ظرف چند ساعت که نمی

های محاسبی امروز هم در هر حال در قاره گرم سرزمین مسکونی یا طبق ساعت

که مورد وثوق امامیه است  با این روایت -محصول برداشت و زندگانی را ادامه داد 

باشد که کشاورزی از آغاز خلقت همدوش با بشر بوده و تا پایان زندگی بشر مسلم می

هم ادامه دارد و امروز دنیا رو به افزایش نفوس گذشته و مواد غذائی کم شده امر 

د کشاورزی بیشتر مورد توجه قرار گرفته تا مواد اولیه تغذیه فراوان گردد و بشر از تحدی

 گرسنگی نجات پیدا کند.

تولید و مصرف یکی از اهم مباحث زندگانی بشری است که در شرع اسالم مخصوصا 

السالم و پس از آنها امام محمدباقر در طریقه در تعلیمات پیغمبر و امیرالمؤمنین علیه

تولید محصول غذائی از نبات و حیوان و باالخص از لحاظ مصرف به صورت شرعی 
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کنند ائمه فقط علم دین د که جالب توجه است و باید آنها که گمان میتعلیماتی دار

دانستند و اسالم فقط فقه و اصول است تعمق نمایند تا به همه علوم طبیعی و می

 کشاورزی و فنون صنعتی که برای کشاورزی الزم است واقف گردند.

 تعلیمات کشاورزی

ای بر زمین بریزید یک مشت از آن تخم را در دست فرمود هر وقت خواستید دانه

 گرفته رو به قبله به نام خدای آفریننده بگوئید.

 افرأیتم ما تحرثون أانتم تزرعونه ام نحن الزارعون

کند آن بعد از خواندن این آیه بگو ای واهلل جز خداوند کسی حرث و زرع نمی

رویاند ال بل اهلل الزارع ال فالن آنگاه به اسم صاحبش بگو می خداوند است که از زمین

نام خودت با زارع را ببر بریز « فالن»پروردگارا این بذر را به نام مقدس تو برای معیشت 

و بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعله مبارکا و ارزقه السالمة و السرور و 

ها را برکت ده و مبارک پیغمبر و آل او این دانهالعافیة و الغبطه خداوند به برکت وجود 

 رزق صحیح و سالم قرار ده که مقرون به عافیت و غبطه باشد.

 ستارگان درخشنده زمین

نویسد: السالم میشهرآشوب در ضمن مناقب و امامت حضرت امام محمدباقر علیهابن

 نجوم لتهتدوا بهاعلی بن ابراهیم در تفسیر خود در ذیل آیه و هو الذی جعل لکم ال

 [۳۶۸]صفحه 

نویسد مراد ما ستارگان زمین هستیم که مانند ستارگان آسمان مردم را هدایت و می

محمد هستند و در آیه و بالنجم هم یهتدون نیز فرموده آن آل« نجوم»نمائیم ارشاد می

 [.۸۵شوند. ]ستارگان درخشان ما هستیم که خلق به پرتو افاضات علمی ما هدایت می

 و فرمود ما اهل ذکر هستیم ما رسوالن پیغمبر خدا هستیم ما مشعلداران هدایت هستیم.
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 در معنی فضل

 کند که فرمود فضل سه قسم است:شهرآشوب نقل میابن

فرماید و لوال فضل اهلل علیکم و رحمته که فضل چنانچه می -فضل خدای تعالی  - ۱

 خدا با رحمتش همدوش و مقرون است.

عباس گفته مراد فرماید قل بفضل اهلل و رحمته که ابنیغمبر خدا چنانچه میفضل پ - ۲

 اند.فضل رسول خدا و رحمت امیرالمؤمنین است که وحدت نوری و روحی داشته

فرماید ام یحسدون الناس السالم میفضل اوصیاء است چنانچه امام محمدباقر علیه - ۳

 علی ما اتیهم اهلل من فضله

س و نحن المحسودون و فینا نزلت ما هستیم آن مردمی که به ما حسد فرمود نحن النا

 برند و درباره ما این آیه نازل شده است.می

اخبار غیبت اخبار عبادت آموزش و پرورش در آداب و شئون اجتماعی تعلیمات 

جعفر نقل شده است که حد و حصر ندارد تفسیر و اخالقی آن قدر از اصحاب ابی

ول و عقاید و احکام و فروع به قدری از هم تفکیک و تجزیه و حدیث و فقه و اص

 تحلیل شده که مبهمی وجود ندارد.

 کور این جهان کور آن جهان است

 و من کان فی هذه اعمی فهو فی االخرة اعمی

زندگی برای تکامل است و تکامل در سایه بصیرت و بینائی است چشم عضو بینائی 

عضو بینائی عقل است برای ارتقا و اعتالء و لذا بینائی نفس است برای تکامل بدن و دل 

اند و هر صفتی که در قلب نفس را به چشم سر و بینائی عقل را به دل و قلب نسبت داده

 گردد.تجلی کند آن مورد توجه خلق و خالق و موجب رقاء و ارتقاء می

برداری نمود و توان از همه موجودات عالم و مرائی و مظاهر عکسبا نور چشم سر می
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به عبارت فنی ادراک نیروی محسوسات کرد و با نور ایمان و عقیدت و بصیرت و 

 توان از مجرداتبینائی قلب می

 [۳۶۹]صفحه 

برداری کرد و علوم و فنون را طرح و نقاشی نموده در و مدرکات عقالنی عکس

 محفظه دماغ جا داد.

دارد ادراکات از معقوالت که برداری تصویر بر میاحساسات از محسوسات و عکس

دارد نور چشم نیازمند نور خارجی است در مرائی تصورات او قرار گیرد عکس بر می

بیند دیده بصیرت هم تا بتواند مرائی را ببیند چنانچه تا روز نشود و نور نباشد چشم نمی

ابد با تواند معقوالت و مدرکات را دریتا نور ایمان و معرفت و عقل و علم نباشد نمی

فرماید هر کس در السالم در تفسیر این آیه شریفه که میاین مقدمه امام محمدباقر علیه

این دار کور باشد در آن جهان هم کور و نابینا خواهد بود در این تفسیر امام چنین 

 فرماید.می

من لم یدله خلق السموات و االرض و اختالف اللیل و النهار و دوران الفلک بالشمس و 

قمر و االیات العجیبات علی ان وراء ذلک امرا هو اعظم منه فهو فی االخرة اعمی و ال

 اضل سبیال

فرماید کسی این و در خبری با این اضافه که فهو عمالم یعاین اعمی و اضل سبیال می

های شمسی که موجد شب و روز نور و روشنائی آسمان و زمین و سازمان منظومه

آمیزی که رخ ت از آفتاب و ماه و آیات عجیبه و شگفتگردد و این مدار سیارامی

های انتهای منظومهدهد و آنچه از موالید و عناصر و مواد در این فضای بیمی

رسد او را در این زندگی رهبری نکند و نفهمد و بینائی ها که به چند ملیون میکهکشان

ه باشد چنین کسی که الوجود نداشتها بر داللت وجود واجبو بصیرت دل در فهم آن

نتواند این هیئت و هیکل عالم صغیر و کبیر را معاینه کند و دلیل یک مهندس قادر و 

 توانا و عالم و غالب نشناسد چنین کسی نیز در آن جهان هم کور و نابینا خواهد بود.
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توان به داللت چشم سر آیات الهی را دید و از آن به چشم به اضافه که در این عالم می

مظاهر قدرت الیتناهی حق را نگریست و اقرار و اعتراف به خالقیت و رزاقیت و  دل

حیات و علم و قدرت و اراده او نمود و کسی که در این نشئه با این همه مظاهر قدرت 

و آثار وجودی پی به توحید نبرد یقینا در آن عالم نیز که عالم مجردات است به حقایق 

 رد.سلسله نفوس مجرده پی نخواهد ب

 السالم در احتجاج خود با یکی از خوارج فرمود:و لذا امام علیه

 قال بلی لم تره العیون بمشاهدة االبصار و لکن رأته القلوب بحقایق االیمان

 [۳70]صفحه 

ال یعرف بالقیاس و ال یدرک بالحواس و ال یشبه بالناس موصوف باالیات معروف 

 له اال اهللبالدالالت ال یجوز فی حکمه ذلک اهلل ال ا

شود بلکه به نیروی بینائی دل دیده فرمود آن خدای خالق متعال با چشم سر دیده نمی

توان به قیاس تواند او را ببیند و به حقایق ایمان دریابد او را نمیها میشود چشم دلمی

توان برابر و تشبیه و و حواس درک کرد و با آنچه در خیال و وهم و گمان آید نمی

او را باید به خالقیت انسان و مظاهر آیات و مصادیق توحید و  -قیاس نمود  تمثیل و

او در حکومت و قضاوتش جور و ستمی به احدی  -مصنوعات و مخلوقات شناخت 

 کند و این بصیرت دل در آخرت مبتنی بر بصیرت دل دنیوی است.نکرده است و نمی

 توصیفی از محشر

 لرحمن وفداقوله تعالی یوم نحشر المتقین الی ا

السالم چهار قسمت بسیار حساس و از مواد آموزش و پرورش امام محمدباقر علیه

اند این چهار قسمت دار بود که در اکثر اخبار که بیش از سی هزار حدیث گفتهدامنه

 حساس و آشکار است.

 )اول( توحید متضمن عدل الهی.
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 )دوم( نبوت عامه و خاصه.

 باشد.ات و بسیاری از معارف اسالمی می)سوم( امامت که متضمن اخالقی

کند و قسمت اعظم فرهنگ دین را پس از )چهارم( معاد که وصف محشر را بیان می

این عالم که برای سایر ادیان هم به اجمال بیان شده است توصیف و تشریح فرموده 

 است.

ی جابر السالم مروی است که به جابر فرمود اجعفر علیهدر روضه کافی از حضرت ابی

شوند و مهیای حساب روز قیامت تمام مخلوق اولین و آخرین در عرصه محشر وارد می

 گردند. خطابی که فاصل میان حق و باطل خواهد بود.و خطاب می

فرمود چون مردم همه حاضر شوند رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم علی مرتضی 

گردد رتو آن شرق و غرب روشن میپوشد که از پخواند و خود یک حله سبز میرا می

کند مانند لباس سبز پیغمبر السالم نیز لباسی نورانی به تن میو وصی او امیرالمؤمنین علیه

پوشد و علی بن ابیطالب هم نظیر آن را بر تن پس از آن رسول خدا لباس گلگون می

 روند و آنگاهکند و باالی منبری از نور باال میمی

 [۳7۱]صفحه 

السالم اهل بهشت ا برای حساب بخوانند و ما باذن اهلل به زعامت امیرالمؤمنین علیهمردم ر

 کنیم.را به بهشت و اهل جهنم را به دوزخ رهبری می

شوند و در مقابل عرش حق السالم در عرصه محشر ظاهر میپس از آن پیغمبران علیهم

ف را به منازل و قصور شود به علی بن ابیطالب که پیغمبران سلصف بسته تا خطاب می

رفیعه خود در بهشت راهنمائی کنند و این است معنی قسیم الجنة و النار و این شغل و 

کار مخصوص علی بن ابیطالب امیرالمؤمنین است و این کرامتی است از مختصات آن 

حضرت که بهشتیان را در بهشت عدن الهی و جهنمیان را در جهنم غضب حق جای 

 شت و جهنم و کلید آن در دست امیرالمؤمنین است.دهد و ابواب بهمی

ء یومئذ کند که امام محمدباقر در تفسیر آیه وجیدر کتاب امالی از جابر روایت می
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 بجهنم فرمود وصف روز قیامت و پهنه رستاخیز دوزخ را از پیغمبر سؤال کردند فرمود.

جمع االولین و االخرین اتی بجهنم  فقال اخبرنی الروح االمین ان اهلل ال اله اال اهلل غیره اذا

نقاد بالف زمام اخذ بکل زمام مائة الف ملک من الغالظ الشداد و لها هدة و تحطم و 

زفیر و شهیق انها التزفر الزفرة فلوال ان اهلل عز و جل اخرها الی الحساب الهلکت الجمیع 

عبدا من عباده ملک  ثم یخرج منها غسق یحیط بالخالیق البر منهم و الفاجر فما خلق اهلل

و ال نبی اال و ینادی یا رب نفسی و انت تقول یا رب امتی ثم وضع علیها صراط ادق من 

الشعر واحد من السیف علیه ثالث قناطر االولی فعلیها االمانه و الرحمة و الثانیة علیها 

لیها الصلوة و الثالثه علیها عدل رب العالمین جل و عال ال اله غیره فیکلفون الممر ع

فتحبسهم الرحمه و االمانه فان نجوا منها کان المنتهی الی رب العالمین جل و عز و هو 

قوله تبارک و تعالی ان ربک لبالمرصاد و الناس علی الصراط فمتعلق و قدم تزل و قدم 

تستمسک و المالئکة حولهم ینادون یا حلیم اغفر و ارحم و اصفح وعد بفضلک و سلم 

ن فیها کالفراش فاذا نجا ناج برحمة اهلل عز و جل نظر الیها فقال سلم و الناس یتهافتو

 الحمد هلل الذی نجانی منک بعد ایاس بمنه و فضله ان ربنا لغفور شکور

یعنی فرمود جبرئیل به من خبر داد که چون خداوند یکتا و یگانه مخلوق خود را از 

ار مهار که هر مهاری به اولین و آخرین در محشر فراهم سازد و دوزخ سوزان را با هز

باشند مردم را به دست صد هزار فرشته عمال غلیظ و شدید و سخت و درشت جهنم می

کشانند و صدای مهیبی خطرناک و بسیار لرزاننده مانند فریاد یک صحنه رستاخیز می

 جمعی یا شکستن یک

 [۳7۲]صفحه 

فرسا افزا و زفیری دلخورد که بانگی جانبنیانی محکم و استوار بر گوش محشریان می

کشند و اگر اراده حق بر رسیدگی حساب ها میباشد مردم از آن صدای مهیب نعرهمی

سپردند آن گاه متعاقب آن یک گردونه یا حلقه آتش از نبوده از آن صدا همه جان می

لرزاند طالح و صالح از آن گردونه کند که کالبدها را بر خود میجهنم بیرون جستن می
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گردند و هر کس در محشر است از هول قیامت و حساب مضطرب و توحش میآتش م

خواند حتی فرشتگان و پریشان خاطر خدای را به مدد و ترحم و عفو و مغفرت می

گویند رب رب رب نفسی و هیچ کس جز مالئکه مقرب و انبیاء مرسل همه یک جا می

 خدا و خویش چیزی در نظر ندارد.

یغمبر خاتم در عرصه محشر به ناله فریاد امتی امتی و به اندیشه جبرئیل گفت اما تو ای پ

کشند تا بهشتیان نجات امت باشی پس از آن صراط و پل مخصوص بر روی جهنم می

از آن عبور کنند که ان هی االواردها ناچار هر کس باید از آن پل بگذرد و هر که از 

تر از آن تندتر از دم شمشیر و برانپل بگذرد خندان بود فرمود این پل باریکتر از مو و 

 است.

فرمود بر آن سه پل است اول امانت و رحمت و ادای حق رحم است یعنی ادای حقوق 

خدا و خلق و عدم خیانت در آن و ترحم بر بندگان و ترک ستمکاری با ایشان و 

 معاونت و همراهی با آنها و دفع ضرر نمودن از ایشان و صله رحم را مراعات کردن و

پل )قنطره( دوم نماز است که انسان باید ادای نماز خدا بنماید و امر او را درباره نماز 

 اطاعت کند.

راند و بر حسب مسئولیت و پل سوم عدل پروردگار عالمیان است که حکم به عدل می

شود و در این هنگام مردمان را مکلف دارند که بر صراط علم در حق ایشان حکم می

عبور صفات فاضله رحمت و امانت و غیره که گفتیم آنها را از خطر  عبور دهند و در

کند و اگر دارای این صفات که ادای حق خلق لغزش و پرت شدن و افتادن حفظ می

کند است نباشد در خطر خواهد افتاد و اگر از پل دوم هم رد شد نماز بازخواست می

گاه اوند نگهبان و در کمیننماید و این است معنی کلمه خدهمان طور که شفاعت می

است که مراد نماز خدا باشد و در این حرکت بسیاری قدم سست کنند و لغزش یابند و 

ثابت قدم و استوار گردند و فرشتگان اطراف آنها گویند یا علیم و یا حکیم یا کریم از 

سر  گناه آنها درگذر و عفو فرما و به فضل خود ببخش و بیامرز و آنها را به سالمت بر
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منزل مقصود برسان تا هر کس از آن پل بگذشت در رحمت الهی وارد شده و بعد که 

فهمد چه خطری از او گذشته و از چه ورطه نگرد میبه آتش جهنم و حال دوزخیان می

گوید سپاس خدای را که مرا پس از یأس و هولناکی نجات یافته است آن وقت می

 نجاتم داد. نومیدی و هیبت و شدت به امید فضل خود

 [۳7۳]صفحه 

 خبر دیگر درباره محشر

به نقل روضه کافی به سند محمد بن اسحق گفت از امام محمدباقر شنیدم که فرمود 

پیغمبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم در تفسیر این آیه یوم نحشر المتقین الی الرحمن 

حمن برای نایل شدن وفدا فرمود روزی که جماعت پرهیزکاران را به پیشگاه خداوند ر

فرمود ای علی وفد جز مردم سواره نباشند یعنی  -کنیم به اقسام رحمت الهی حشر می

شود و این جماعت یعنی این اشخاص که در این آیه اشاره اطالق وفد بر سواران می

متقی با ورع زیسته و  -پارسا  -ترسند پرهیزکار باشند که از خدای میشده مردمی می

آنها را دوست داشته و اختصاص داد به محبت خود و اعمال آنها را مورد خداوند هم 

توجه و رضایت قرار داد. و این مردم متقیان هستند آنگاه خطاب به علی بن ابیطالب 

 کرده فرمود:

ء النسمه انهم لیخرجون من قبورهم و ان المالئکة یا علی اما و الذی خلق الخلقة و بری

العز علیها رحائل الذهب مکللة بالدر و الیاقوت و جالئلهما لتستقبلهم بنوق من نوق 

االستبرق و السندس و خطبها جدل االرجوان تطیر بهم الی المحشر مع کل رجل منهم 

الف ملک من قدامه و عن یمینه و عن شماله یزفونهم زفا حتی ینتهوا بهم الی باب الجنة 

تظل تحتها الف رجل من الناس و عن االعظم و علی باب الجنة شجرة ان الورقة منها لیس

یمین الشجره عین مطهرة مزکیة قال فیشقون منها شربة شربة فیطهر اهلل بها قلوبهم من 

الجسد و یسقط عن ابشارهم الشعر و ذلک قول اهلل عز و جل و سقاهم ربهم شرابا طهورا 
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سلون فیها من تلک العین المطهره قال ثم یصرفون الی عین اخری عن یسار الشجره فیغت

 و هی عین الحیوة فال یموتون ابدا

قریب بدین مضمون فرمود ای علی سوگند به خدائی که دانه را شکافت و این خلق را 

اند از قبور خود بیافرید این گروه یعنی پرهیزکاران که در دار دنیا به تقوی کار کرده

ه بر آنها بار طال شوند و فرشتگان خدای سبحانه تعالی با ناقه های عزت کبیرون می

نهاده و مکلل به در و یاقوت است و از استبرق و سندس بهشت پوشیده شده و زمامش 

از پوست ارجوان بتافته ایشان را استقبال کنند و ایشان را با چنین عظمت و ابهت و 

جالل به محشر طیران دهند و با هر مردی از آن جماعت هزار فرشته از پیش روی و 

وی در حرکتند و ایشان را در کمال عزت و کرامت راه سپارند تا طرف راست و چپ 

به درب بهشت اعظم برسانند و بر باب بهشت درخت بزرگی است چنانکه هر برگی از 

 برگهایش هزار مرد از آدمیان را

 [۳74]صفحه 

ای است پاک و صاف کند و از جانب راست این درخت چشمهدر سایه خود حفظ می

نوشند و خدای تعالی از برکت و میمنت این از آن جرعه جرعه میکه آن مردم متقی 

های ایشان را از غبار حسد بشوید و پاک گرداند و موی بسیار از بشره آنها چشمه دل

فرو ریزد و این است معنی قول خدای تعالی که فرمود بیاشاماند پروردگار ایشان به 

همان چشمه زندگانی و آب  مردان متقی شراب طهور و مطهر و مزکی باشد و این

 شنود.حیات است که هر کس بیاشامد بوی مرگ دیگر نمی

ثم قال یوقف بهم قدام العرش و قد سلموا من االفات و االسقام و الحر و البرد ابدا قال 

فیقول الجبار جل ذکره للمالئکة الذین معهم احشروا اولیائی الی الجنه و ال توقفوهم مع 

ئی عنهم و وجبت رحمتی لهم و کیف ارید ان اوقفهم مع الخالئق فقد سبق رضا

اصحاب الحسنات و السیئات قال فتسوقهم المالئکه الی الجنه فاذا انتهوا بهم الی باب 

الجنة االعظم ضرب المالئکة الحلقه ضربة تصر صریرا فبلغ صوت صریرها کل حوراء 
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ریر الحلقة فیقول بعضهم لبعض اعدها اهلل الولیائه فی الجنان فیتباشرون بهم اذا سمعوا ص

قد جائنا اولیاء اهلل فینفتح لهم الباب فیدخلون الجنه و تشرف علیهم ازواجهم من الحور 

العین و االدمیین فیقلن مرحبا بکم فما کان اشد شوقنا الیکم و یقول لهن اولیاء اهلل مثل 

 ذلک.

ارند آنجا از تمام آفات دفرمود یا علی این پرهیزکاران را در پیشگاه عرش حق نگاه می

و اسقام و بلیات و آالم و امراض و زحمات و گرما و سرما و صدمات آسوده خواهند 

شود بود آنگاه از جانب عرش پروردگار به فرشتگانی که با آنها هستند خطاب می

دوستان ما را به بهشت جاوید رهبری کنید و دیگر متوقف نسازید زیرا آنها بر دیگران 

اند و کارهای تیاز دارند رضا و خشنودی ما را بر هر کار در دنیا مقدم داشتهسبقت و ام

شان خشنود اند ما از آنها راضی و از اعمالخود را به ورع و پارسائی برگزار نموده

هستیم رحمت من در حق آنها واجب است و نباید آنها در حساب دیگران و در 

 هستند در یک صف قرار گیرند. صفوف کسانی که دارای حسنات و سیئات با هم

فرشتگان رحمت حق این جماعت پرهیزکاران را به بهشت عدن و به بهشت اعظم 

 کنند.راهنمائی می

 کوبند که صدای آن به تمام حوریانی کهفرشتگان حلقه درب بهشت را چنان می

 [۳7۵]صفحه 

تانش مهیا های بهشت و جنات رضوان برای دوسخداوند تعالی آفریده است و در باغ

گویند دهند و میشنوند و چون صریر و صدا را بشنوند یکدیگر را بشارت میداشته می

آنگاه درب بهشت بزرگ را بگشایند و آنها را  -اولیاء خدا و دوستان حق نزد ما آمدند 

درون بهشت جا دهند و از ازواج ایشان از حورالعین و آدمیان همه حضور به هم رسانده 

و خیر مقدم گویند که مرحبا بر شما به دیدار شما بسیار شایق و منتظر  استقبال کنند

 گویند و با هم بخرامند.بودیم اولیاء خدا نیز همان تحیت و ترحیب را می

کند یا رسول اهلل معنی قول خدای تعالی که السالم عرض میدر اینجا علی علیه
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های بلند که بر فراز آن فرماید غرف من فوقها غرف مبنیة چیست؟ فرمود غرفهمی

های بلند دیگر است بدون قصور و اعوجاج در نهایت استحکام و استواری بنا غرفه

 شده.

ها برای اولیاء خودش با در و یاقوت و پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود این غرفه

 های آن از طال کشیده شده و به نقره پوشیده شده و هرزبرجد ساخته شده و سقف

 ها هزار درب طال دارد و بر هر دری هزار فرشته موکل است.ای از آن غرفهغرفه

فیها فرش مرفوعه اذا ادخل المؤمن الی منازله فی الجنة و وضع علی »و اضافه فرمود که 

رأسه تاج الملک و الکرامه البس حلل الذهب و الفضه و الیاقوت و الدر منظومة فی 

س سبعین حله صریر بالوان مختلفه بالذهب و الفضه و االکلیل تحت التاج قال و الب

الیاقوت خیر فذلک قول اهلل عز و جل یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم 

فیها حریر فاذا جلس المؤمن علی سریرة اهتز سریرة فرحا فاذا استقر لولی اهلل عز و جل 

اهلل عز و جل ایاه فیقول له خدام  فی الجنان استأذن علیه المتوکل بجنانه لیهنه بکرامة

المؤمن من الوصفاء و الوصائف مکانک فان ولی اهلل عز و جل قد اتکا علی اریکته و 

 «زوجته الحوراء تهیأ له فاصبر لولی اهلل.

اند و چون مؤمن به منازل های بلندی بر فراز هم افکندهفرمود در آن منازل عالیه فرش

ها و اج کرامت و ملک بر سر او گذارند و جامهخود که بهشت است وارد شوند ت

های زربافته و سیمین که با یاقوت و در به هم پیوسته در اکلیلی که در زیر تاج باشد حله

های گوناگون و انواع لباس ملون با طال و نقره بر تن بیاراید و هفتاد جامه حریر با رنگ

در این مورد است که خداوند  ها را بپوشند وو یاقوت سرخ مزین گردیده این لباس

 عالم فرموده.

های های زرین و مروارید و جامهزیور بسته شوند در بهشت جاوید با دست ابرنجن

 حریر

 [۳7۶]صفحه 
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زربفت مروارید نشان و چون شخص مؤمن بر تخت خویش جلوس کند سریرش از 

تقرار یابد شدت فرح و شادمانی به جنبش درآید و چون ولی خدا در جنان جاودان اس

های اوست رخصت گیرد و او را به کرامت و مبارکباد خدای آن فرشته که موکل باغ

تعالی و تهنیت و تحیت تبریک گوید و خدام مؤمن از زن و مرد او را خیر مقدم گویند 

آنها مشعوف و مسرور گردند  -باش خود را به عرض او برسانند و ازواج آنها آماده

های زرین به راهنمائی فرشتگان به آیند و با لباسها بیرون میسپس حورالعین از خیمه

 روند و بوی مشک و عنبر از آنها ساطع است.سوی سریر آنها می

ها با تاج کرامت و با کفش مکلل به یاقوت و لؤلؤ و بند نعلین او از یاقوت این حوریه

با شوقی مفرط به سرخ است چون آنها به ولی خدا نزدیک شوند متقیان و دوستان خدا 

مالقات آنها رفته استقبال کنند و به حورالعین گویند امروز روز رنج و تعب و زحمت 

 نیست بلکه زمان آرامش و آسایش است.

کنند و معانقه آنها پانصد سال طول فرماید یا علی این متقیان با حورالعین معانقه میمی

ا فرشته برای تهنیت او آیند و کشد بدون آنکه از هم ملول شوند و هر دم هزارهمی

و از هر دری  -تبریک گویند و دسته دسته فرشتگان به زیارت ولی خدا خواهد آمد 

دعواهم فیها سبحانک  -کنند هزارها فرشته به دیدار ولی خدا آمده با هم مفاخرت می

نند اللهم و تحیتهم فیها سالم آنها تقدیس و تسبیح گویند و لحمداهلل رب العالمین بخوا

و برای آنها رزق معلومی هست و صفات صبر و شکیبائی و حلم و بردباری آنها به 

 [.۸۶صورت زیبائی تجسم پیدا کند و برای آنها فضیلتی گرد. ]

 آموزش امام محمدباقر علیه السالم در ضروریات زندگی

توان بدو توسل جست و طبق هر امامی ساعتی به او اختصاص دارد که در آن ساعت می

 تعلیمات خودشان مسئلت حاجت نمود.

السالم اول ظهر است و چون در این اند از ساعت اختصاصی امام محمدباقر علیهنوشته
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ساعت هم وقت عبادت است و هم موقع غذا خوردن که آداب هر دو را آموخته است 

 اندخواندهاما نافله ظهر چهار رکعت است و دعای آن این است که خود امام می

م رب الضیاء و العظمة و النور و الکبریاء تجبرت بعظمة بهاءک و مننت علی الله»

عبادک برأفتک و رحمتک و دللتهم علی موجود رضاک و جعلتهم دلیال یدلهم علم 

 محبتک و یعلمهم و

 [۳77]صفحه 

یدلهم علی مشیتک اللهم بحق محمد بن علی اسئلک و اقدمهم بین یدی حوائجی ان 

 «محمد تصلی علی محمد و آل

 آنگاه فرمود قبل از شروع به غذا بخوانید.

اللهم انی اسئلک فی اکلی و شربی السالمة فی وعکه و القوة به علی طاعتک و ذکرک »

 «و شکرک و ان تشجعنی بقوتها علی عبادتک و التحرز من معصیتک

 و پس از اتمام غذا بخوانید

عم علینا و افضل الحمدهلل الذی یطعم و الحمدهلل الذی اطعمنا و سقانا و ایدنا و آوانا و ان»

 «ال یطعم

و « الحمد هلل رب العالمین اللهم اجعلنا نعمة مشکورة»و چون سفره را برچیدند بخوان 

الحمدهلل منزل الماء من السماء مصرف االمر کیف یشاء بسم اهلل »هنگام آشامیدن بگو 

 «خیر االسماء

 و پس از سیراب شدن بخواند:

 «سقانا ماءا عذبا و لم یجعله لی اجاجا بذنوبی الحمدهلل الذی»

 و در حال خالل کردن و مسواک زدن بگوید:

که مراد این است در همه شئون زندگی خدا را « اللهم بارک فی الخاللین و المتخللین»

 ناظر و شاهد بداند.
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 مکتب امام محمدباقر علیه السالم در ادبیات

 اشاره

السالم که از آغاز آفرینش شروع گردید که علیه روش پرورش مکتب امام محمدباقر

علوم و معارف عمومی بشر را از خلقت آدم ابوالبشر با زمان و مکان و تعلیم و تربیت 

اوالد آدم بیان فرموده است و چون بیان همه مطالب و ذکر تمام احادیث آن در این 

ر خوانندگان کتاب غیر ممکن است ما مطالب را فهرست کرده و برای تشحیذ افکا

ترین مکتب علم و دانش بوده است ذکر گرامی و اثبات اینکه مکتب باقری وسیع

کنیم و باید اعتراف کرد که اساس همین مکتب بود که زمینه را برای نشر مکتب می

 جعفری مهیا و آماده نمود.

د که السالم تعلیم ادب و آداب و ادبیات بویکی از مواد برنامه آموزش امام پنجم علیه

این فن را در سایه قرآن و تعلیمات آسمانی به مردم آموخت و چون ادبیات هر ملت 

باشد امام محمدباقر این تراوشات پدیده روحی و تراوش افکار و آثار نفسانی آنها می

دینی را از قرآن به نام ادب و اخالق آسمانی آموخت و خود در ادبیات ملی شرکت 

 تداشت البته شعر که از صناعا

 [۳7۸]صفحه 

خمس و از فنون منطقی است برای امام دون مرتبه مقام والیت است ولی به شرحی که 

در جای خود گفتیم امام عالم به علوم اولین و آخرین است و در تمام فنون علوم 

مهارت و استادی دارد و از سرچشمه علوم غیبی سیراب گردیده بر او چیزی مکتوم 

الفاظ و کلمات هم مانند فرمان بر عناصر و موالید و مواد نیست فرمان او بر حروف و 

کنند و لذا شعر گفتن کار مشکلی طبیعی است که همه در حد خود از امام اطاعت می

نیست آنها در فصاحت و بالغت و رسائی کلمات و الفاظ و رقیقی معانی و لطائف آن 

ایم در صف ه دیدهملوک سخن هستند و سخنان آنها نیز پادشاه سخنان است چنانچ
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اند و لذا دیدیم که در آثار امام المتقین اولیه سخنوران جهان در نظم و نثر قرار گرفته

السالم و همه فرزندانش رشته نظم و نثر مانند صفوف امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه

 اند.سربازان در فرمان او قرار داشته و اکثر در سخن منظوم و منثور اعجاز نموده

السالم برای آنکه در فن شعر گویندگان ترویج و تقدیر حضرت امام محمدباقر علیه

ریخت و نظمی فرماید گاهی خود احساسات و ادراکات معنوی را در قالب الفاظ می

گذاشت و ما برای استوار و شعر موزون و مقفی و کلماتی مسجع و مطلوب به جا می

 نیم.کنمونه چند بیت را از آن حضرت نقل می

 امام محمدباقر علیه السالم و شعراء

نویسد: شاعری عبدالملک بن مروان را مدح کرده بود آمد حضور شهرآشوب میابن

السالم فرمود اینکه امام اشعار خود را خواند و پرسید چطور است امام محمدباقر علیه

ا گوئی اسد اسد سگ است و اینکه گفتی شمس شمس جماد است این که بحر دریمی

ای حیه حیه مار است و اینها افتخاری نیست که کسی موات و مرده است این که گفته

 کمیت حاضر بود گفت -را باشد با شمس یا دریا تشبیه کنی 

 من لقب میثم مستهام

 غیر ما صبوه و ال احالم

 تا آنجا که گفت:

 اخلص اهلل لی هوای فما اغرق

 نزعا و ال تطیش سهامی

 لسالم فرمود این طور بگواامام محمدباقر علیه

 فقد اغرق نزعا

 و ما تطیش سهامی

 گوئیکمیت گفت یابن رسول اهلل تو از من اشعر هستی و بهتر شعر می
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السالم گفت حضرت توجه به کعبه کرد ای در مدح امام محمدباقر علیهکمیت قصیده

 صد هزار فرمود اللهم ارحم الکمیت و اغفر له ثالث مرات آنگاه فرمود ای کمیت این

 [۳7۹]صفحه 

اند گفت به خدا قسم من برای آوری کردهکه اهل بیت من برای تو جمع« درهم است»

 صله مدح تو نگفتم اما میل دارم پیراهن خود را به من انعام فرمائی تا کفن خود نمایم.

 اشعار امام محمدباقر علیه السالم

العلقمی وزیر کتانی نوشته که مؤیدالدین ابوطالب محمد بن احمد بن محمد بن علی بن 

ابوالفتح یحیی بن محمد بن حیاء کاتب از آن نقل کرده است مردی را در بین مکه و 

 مدینه دیدم از او پرسیدم تو کیستی به این شعر پاسخ داد

 لنحن علی الحوض ذواده

 نذود و یسعد وراده

 فما فاز من فاز االبنا

 و ما خاب من حبنا زاده

 السرورفمن سرنا نال منا 

 و من ساءنا ساء سالده

 و من کان غاصبنا حقنا

 فیوم القیامة میعاده

 پرسیدم آن جوان کیست گفتند محمد بن علی بن الحسین است

 االبرار هم این اشعار را به آن حضرت نسبت داده استدر کتاب ربیع

 عجبت من معجب بصورته

 و کان من قبل نطفة مذره

 و فی غد بعد خسف صورته
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 القبر جیفة قذرهیصیر فی 

 و هو علی عجبه و نخوته

 مابین جنبیه یحمل العذره

خالد برقی در کتاب الشعر و الشعراء این شعر را از امام محمدباقر در مناقب ابی

 السالم به تمثیل آورده استعلیه

 و اطرق اطرق الشجاع و لو یری

 مساغا لنابیه الشجاع لصمما

 م و عمر بن عبدالعزیزقحطی زمان امام محمدباقر علیه السال

السالم السالم هیچکدام مانند امام محمدباقر علیهدر سابق گفتیم که در میان ائمه علیهم

خور نداشتند اکنون تنگ نبودند و هیچ یک آنقدر خرج و نفقهدر مضیقه مالی و دست

 رسانیم.دالیل اجمالی این گفتار را به نظر خوانندگان می

م اول امامی بود که بین دو علوی و دو هاشمی جمع کرد و دو السالامام محمدباقر علیه

تیره در یک قبیله توجهشان به این نقطه مابه االجتماع و مرکز التقاء و مصب دو نهر 

ی طیبه بود که باید معیشت آنها را اداره نماید و ضمنا از جهت شیرین مجرای شجره

 اجتماعی هم در زندگانی

 [۳۸0]صفحه 

السالم گفته شد که آن امام انام صد خانواده را شبانه مانند بدین علیهالعاپدرش زین

رسانید او هم در جدش امیرالمؤمنین که چهارصد خانواده را در کوفه نان و آب می

دانستند کیست کرد و نمیشهر کوچک مدینه صد خانواده را از جهت معیشت اداره می

امام چهارم رحلت کرد و این مقرری شبانه برد تا وقتی به درب خانه آنها نان و آب می

السالم ها نیز از امام محمدباقر علیهاین خانواده -العابدین )ع( بود قطع شد فهمیدند زین

انتظار داشتند و امام پنجم هم ناگزیر باید اداره امور معیشت بینوایان را به عهده بگیرد و 
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عام و غارت علوی و هاشمی و قتل تکثیر اوالد -کرد لذا به آنها مانند پدر کمک می

اموال مردم مدینه در ظرف پنجاه سال اخیر از واقعه کربال تا رحلت امام محمدباقر 

چیزی مردم زندگی را سخت کرده بود و همه مردم آن شهر السالم و فقر و بیعلیه

یک جهت  -چشم به شخصیت این امام دوخته و از او انتظار کمک و حمایت داشتند 

طلبان اطراف از اصحاب کند و آن وفود و ورود دانشهم این نظریه را تأیید میدیگر 

 -امیرالمؤمنین و شیعیان و معارف پروران و فرهنگ پژوهان کوفه و بصره و ایران 

آمدند و به خانه )عراقین( و غیره بود که برای کسب علم و دانش به طرف مدینه می

شدند دانشگاه اسالمی بودند وارد میامام محمدباقر که مؤسس مدرسه بزرگ و 

پذیرائی آنها و تقاضای اکثر آنها برای خرج سفر و تأمین معیشت هم یک رشته مخارج 

نکاتی دیگر باز مؤید  -مسلمی را به وجود آورده بود که در قبال آن درآمدی نداشت 

حضرت آید که آن این گفتار است چنانچه از اخبار و مواد تعلیمات امام به دست می

پرداخته است یکی دست تنگ بود و به زحمت بسیار فراوان به کار و کوشش می

زراعت و فالحت شخصی خود آن حضرت بود که پس از درس و بحث و فحص 

رفت و مشغول ها و اراضی مزروعی خود در احد و اطراف مدینه میعلمی به نخلستان

تر از همه این گی بشود و مهمهای زندشد تا از این راه کمکی به هزینهکشاورزی می

است که در زمان این امام یک قحطی عظیمی در مدینه و اطراف آن رخ داد که تا شام 

آبی حاصل نداشت ها از بیادامه یافت و مردم سخت در زحمت بودند نخلستان

داد و امام محمدباقر در این روزها بیشتر ها آب نمیمزروعات خشک شد قنوات و چاه

ه جود و بخشش مواسات و مساوات و برادری و اطعام و اکرام دعوت و مردم را ب

تشویق و ترغیب فرمود و در امر کشاورزی و کار و کوشش سخت مردم را تحریض 

نوشت مبنی بر تقوی و پرهیزکاری و زهد و ورع و پارسائی دنیا هائی میکرد و نامهمی

و انقالبات است درس  که همه این عوامل موجب تسلی خاطر بشر در این حوادث

 داد و مخصوصا به عمر بن عبدالعزیزفضیلت و کرامت می
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 [۳۸۱]صفحه 

های مردم توجه نمود تا به تأکید در عدالت و رعیت پروری داشت و او را به جانب دل

 داد آنها در فقر و قحطی و غال برسد و معیشت آنها را اداره نماید.

شت و کار و فعالیت آن امام گردید که موجب های معیاین مقدمات همه مؤید گرفتاری

اخبار تحریض و ترغیب بر سعی و کوشش و فعالیت در کار و زندگی از یک طرف و 

پروری و یأس و نومیدی از طرف دیگر بود که در منع ضجرت و تنبلی و کسالت و تن

 این راه اصرار و آموزش مفصلی فرموده است.

 نامهچند قطعه از سیاست

 حکایت

چنین گویند که در زمان عمر بن عبدالعزیز قحط افتاد و مردم در رنج افتادند. قومی از 

های خویش ها و خونعرب نزد وی آمدند و بنالیدند و گفتند یا امیرالمؤمنین ما گوشت

ها زرد شد از نیافتن طعام و واجب ما اندر بخوردیم اندر قحط یعنی الغر شدیم و گونه

ن مال آن تو است یا آن خدای عز و جل یا آن بندگان خدای المال تو است ایبیت

است. اگر از آن بندگان خدای است از آن ما است و اگر از آن خدای است خدا را 

تفسیر «. و تصدق علینا ان اهلل یجزی المتصدقین»بدان حاجت نیست و اگر از آن تست 

کوکاران است و اگر چنان است که بر ما صدقه کن که خدای تعالی مکافات کننده نی

از آن ما است به ما ارزانی دار تا از این تنگی برهیم که پوست بر تنهای ما خشک شد 

چنین عمر بن عبدالعزیز را دل بر ایشان بسوخت و آب به چشم اندر آورد. گفت هم

کنم که شما گفتید هم در ساعت بفرمود تا کار ایشان بساختند و مقصود حاصل کردند 

د که برخیزند و بروند عمر بن عبدالعزیز گفت ای مردمان کجا و چون خواستن

روید؟ چنانکه سخن بندگان خدای با من گفتید سخن من با خدای بگوئید یعنی مرا می

 دعا کنید.
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پس اعرابیان روی سوی آسمان کردند و گفتند یا رب به عزت تو که با عمر بن 

 عبدالعزیز آن کنی که با بندگان تو کرد.

 مام محمدباقر علیه السالممختصات ا

کردند و با آنکه ائمه دین ما برای ارشاد مردم همه در یک برنامه قیام و انجام وظیفه می

در مقام آسمانی امامت در یک صف بودند معذلک هر یک از آنها دارای مزایا و 

 شده است.اند که مشخص آنها از دیگری میاختصاصی بوده

و ظاهر با هم وجه مشترک دارند ولی در خصال و هر یک از بشر اگرچه در صورت 

گردد.مثال صفات مابه االختالف و مابه االفتراق دارند که همان ممیز و مشخص آنها می

امیرالمؤمنین جامع اضداد بود و همه صفات متضاد را مانند شجاعت و عبادت و کثرت 

یره به عرصه ظهور اختیاری در محراب و قدرت انتقام و رحم و شفقت و غالتفات و بی

السالم در حلم و صفح و گذشت بسیار و بروز رسانیده یا امام حسن مجتبی علیه

 بزرگوار بود که

 [۳۸۲]صفحه 

و  -داد مصالح نوع مسلمین را بر منافع شخصی خود که خالفت بود ترجیح می

سیدالشهداء در فداکاری و جانبازی به جائی رسید که دست هیچ بشری در صبر بر 

العابدین در رنج و تعب بر این مصائب تحمل رسد و امام زینئب بدانجا نمیمصا

السالم در اغتنام فرصت برای بسط بساط علم و دانش کرد و امام محمدباقر علیهمی

 بسیار بامهارت بوده است.

اول شکافنده  -او اول کسی است که از دو علوی و دو هاشمی به وجود آمده است 

او مرسوم انبیاء را در ارشاد و هدایت تجدید کرد و علوم  -ی بود علوم و معضالت علم

جدش را احیاء نموده و دنباله آن همان دعوی سلونی قبل ان تفقدونی را گرفت و 

 شروع به نشر معارف و علوم و فنون نمود.
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امام محمدباقر در تفسیر و حدیث و قصص قرآن و اخبار و علوم طبیعی و ریاضی و 

تشیید مبانی فقه و اصول عقاید و فروع احکام دین مکتبی عمیق و  فلکی عالوه بر

بخش از آن دار گشود که بیست سال طول کشید و نتیجه بسیار مثبتی رضایتدامنه

 گرفت.

 خانه امام محمدباقر علیه السالم

السالم رخ داد در آن نهضت سیاسی و انقالب فکری که در زمان امام محمدباقر علیه

شناختند و لذا قوافل بزرگی العلوم کسی را در نیروی علم و فضیلت نمیمردم جز باقر

آمدند و مهبط و منزل آنها در سرای امام محمدباقر پی در پی از اطراف به مدینه می

گرفتند یا در مسجد رسول اهلل صلی اهلل علیه و السالم بود که روزها اطراف او را میعلیه

کردند طالبین علم و ر علمی این امام استفاده میشدند و از محضآله و سلم جمع می

فضیلت و دانش پژوهان و عالقمندان به علم و دین با یک میل مفرط و شعفی به مدینه 

شدند و با سابقه سیادت و زهد و تقوی و علم و فضیلت این خاندان رهسپار می

د و جلب مخصوصا پس از شهادت سیدالشهداء روحی فداه محور علم و دانش مدینه بو

توجه همه تابعین و صحابه و معارف پژوهان را نمود و مرکز دانشگاه اسالمی گردید 

مدینه منوره زیر سایه آن حضرت یک نهضت علمی و حرکت فکری برقرار کرد و هر 

 التحصیل آن دانشگاه گردید شهره آفاق شد.کس فارغ

وت و جود و بخشش السالم عالوه بر افاضات علمی دارای سخاامام محمدباقر علیه

کرد تا در مدینه پرور کمک میبسیاری هم بود که این جهت هم برای ضعفای دانش

مند گردند و هم برای امرار معاش حاضر شوند هم از محضر علمی آن حضرت بهره

 خود مالی فرا گیرند.

کند که بعضی از برادران آن حضرت به دولت سلمی کنیز آن حضرت روایت می

فرمود و بعضی اوقات به آنها لباس السالم آنها را اطعام میمدند امام علیهآسرای او می
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گردانید و نیاز بر میآموخت و بیداد اگر محتاج بودند پول میداد و علم و دانش میمی

گوید عطایای سلمی می -فرمود دنیا هیچ حسنی ندارد مگر بخشش به برادران خود می

 هزار درهم بوده است.آن حضرت پانصد و ششصد درهم تا 

 اسود بن کثیر گوید در محضر امام محمدباقر شرفیاب شدم و از جور زمان و ستم

 [۳۸۳]صفحه 

برادران شکایت کردم فرمود چه قدر بد است برادری که در هنگام ثروتمندی تو را 

خبر بودند آن گاه یک کیسه پول کردند و در تنگدستی و فقر از تو بیمراعات می

 به من داد فرمود فعال با آن بساز و باز نزد ما بیا.خواست و 

مناقب و فضایل نفسانی و خصال ذاتی حضرت باقرالعلوم زیاد است و آن وجود محترم 

 مجموعه فضایل نفسانی و کماالت انسانی بود.

انداز گردید و از عراق و صیت مکتب جعفری در مدینه در اقطار عالم اسالمی طنین

شتافتند و با ذخایر بسیار قیمتی در م طالب علم و دانش به مدینه میایران و اطراف مرد

 آورد آنها بس قابل تقدیر برای مردم مسلمان بود.گشتند و رهعلم و فضیلت بر می

السالم همان خانه پدرش علی بن الحسین بود و آنها هیچ کدام منزل امام محمدباقر علیه

و خانه و منزلی برای خود نساختند بلکه خشتی بر خشتی و آجری بر آجری نگذاشتند 

ساختند از صدقات و موقوفاتی که در اختیار داشتند برای فقرا و ایتام و بینوایان خانه می

دیدند ائمه ما هیچ کدام کاخ رفیعی نساختند و خریدند و مسکن تهیه میو منزل می

نزلی خریدند که نداشتند فقط چهار امام آخری که در سامرا مهاجرت اجباری کردند م

اکنون قبه و بارگاه و مسجد و مقام امام زمان است و خانه امیرالمؤمنین که هنوز باقی 

 باشد.است نمونه آن می

 تعلیم استخاره
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یکی از مختصات اسالم استخاره و طلب خیر کردن یا راهنمائی به طلب خیر است که 

و سنت علمای اسالم فقهای  اخبار و احادیثی از پیغمبر و ائمه معصومین در دست است

 باشد.امامیه بوده و می

عالمه مجلسی )ره( در کتاب مفاتیح الغیب که در آداب و ادعیه استخاره نگاشته از 

السالم شیخ مفید و سید بن طاوس به اسانید خود از حضرت امام جعفر صادق علیه

است که فرماید از جمله شقاوت بنده آن روایت کرده که خداوند عز و جل می

کارهای خود را بدون مشاوره و استخاره انجام دهد و فرمود هر کس طلب خیر از من 

و فرمود اگر کسی در کاری بدون استخاره وارد شد و  -یابد بکند توفیق اتمام آن نمی

 درمانده گردید جز خود کسی را سرزنش نکند.

خود طلب خیری کنم  السالم فرمود من در کاری که از خداوندو امام محمدباقر علیه

های قرآن پروا ندارم که به راحت افتم و فرمود پدرم استخاره را به من آموخت و سوره

 را به من تعلیم فرمود.

های گرفتیم چنانچه سورهالسالم فرمود ما استخاره را یاد میحضرت امام محمدباقر علیه

دا نکند مگر آنکه گرفتیم و فرزندش فرمود هیچ کس طلب خیر از خقرآن را یاد می

موفق و کامیاب گردد و مشکل او آسان شود که فرمود نرید بکم الیسر و ال ارید بکم 

 العسر.

 [۳۸4]صفحه 

کنم بدین ترتیب که سه مرتبه طلب فرمود هر وقت بخواهم غالمی را بخرم استخاره می

 کنم.خیر می

االمر الذی اردت خیر لی اللهم انی اسئلک بانک عالم الغیب و الشهاده ان کنت تعلم ان 

فخیر لی و یسره و ان کنت تعلم انه شر لی فی دینی و دنیای و آخرتی فاصرفه عنی اال 

ما هو خیر لی و رضنی فی ذلک بقضائک فانک تعلم و ال اعلم و تقدر و ال اقدر و 

 تقضی و ال اقضی انک عالم الغیوب
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این دعا را با مضمون آن را که  معموال سه مرتبه صلوات و سه مرتبه استغفراهلل بگوید و

 قریب بدین مفهوم است بخواند.

دانی و عالم به غیب کنم که مرا به خیر راهنمائی کنی تو میپروردگارا از تو مسئلت می

و شهودی اگر صالح و مصلحت من میدانی که این عمل را به جا آرم و خیر است برای 

دامت است و سبب شر دنیا و دین من دانی موجب پشیمانی و نمن خیری بنما و اگر می

گردد آن را از سر من دفع کن و مرا راضی به قضاء خود ساز که تو دانا و توانائی و می

 من نادان و ناتوانم تو حاکم به قضا و قدر من هستی من قدرت و علم و توانائی ندارم.

استخاره پشت به این ترتیب استخاره راهنمای او خواهد بود و چه بسیار کسانی که به 

 اند.اعتنائی را دیده و پشیمانی یافتهاند و کیفر بیکرده و وقعی ننهاده

کند که فرمود پیغمبر سری را السالم روایت میکفعمی از حضرت امام محمدباقر علیه

 به علی گفت و پس از سفارشات الزم در حفظ سر فرمود این دعا را بخوان.

و محبتک اللهم اختر بقدرتک و جنبنی بعزتک  اللهم اخترلی بعلمک و وفقتی لرضاک

 من مقتک و سخطک اللهم اخترلی فیما ارید من هذین االمرین

و آن دو امر که قصد را بگو و دعائی بخوان که خداوند منافع دنیا و آخرت را به شما 

السالم طریق استخاره را خواست زرارة بن اعین از حضرت امام محمدباقر علیه -دهد 

ای شنبه روزه بگیر و روز جمعه در محل پاکیزه ۵شنبه چهارشنبه و روزهای سه -فرمود 

دو رکعت نماز بخوان آنگاه سر به سوی آسمان بلند کن و صد مرتبه بگو اللهم انی 

اسئلک بانک عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحیم انت عالم الغیب ان کان هذا االمر 

لی و بارک فیه و افتح بابه و ان کان ذلک شرا فیما خیرا لی فیما احاط به علمک فبشره 

احاط به علمک فاصرفه عنی بماال تعلم فانک تعلم و ال اعلم و تقدر و ال اقدر و تقضی 

 و ال اقضی و انت عالم الغیوب.

 شوی.نماید و هدایت میخداوند هر چه خیر است به تو می

 [۳۸۵]صفحه 
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 ادعیه و اذکار

نند تربیت معلم برای اطفال است همان طور که برای تربیت برانگیختن ائمه اطهار ما

بینید برای تربیت نمودن این طبقه افرادی الزم هستند که اطفال کالس و مدرسه تهیه می

آنها را دانش بیاموزند و بینش یاد دهند که امروز به نام آموزشگاه تربیت معلم و 

ال برای رهبری گله حضرت پروردگار جل و ع -آموزگار معمول و مجری است 

آدمیان کالس و مدرسه و آموزگاری داشت که در اصطالح عرف آن روز چوپان و 

گفتند و آن طبقه فاضله انبیاء و اوصیاء آنها بودند که کارشان هدایت و ارشاد راعی می

آوری نموده و و رهبری و چوپانی گله آدمیان بود. تا این گله پراکنده را در دنیا جمع

ته به کمال مطلوب برسانند و لذا هر یک از این آموزگاران آسمانی یک متشکل ساخ

امتیاز و تخصصی داشتند و آن مفهوم کلی و غرض عالی تربیتی را در قالب الفاظ 

 آموختند که از آن تعبیر به مختصات شخصی شده است.مخصوصی به مردم می

ی تعلیم به مردم ادعیه و السالم این است که برااز جمله مختصات امام محمدباقر علیه

خواند که معانی رقیقه آن منور کننده سطح فکر و اذکاری در نماز و قنوت خود می

 کنیم.های تاریک است و ما برای نمونه یکی از آنها را نقل میدل

 دعاء بعد از غذا

های الهی از ی نعمتالسالم پس از فراغت از غذا به شکرانهحضرت امام محمدباقر علیه

هائی به ما مرحمت فرموده که از آن شمرد خداوند چه نعمتبرد و میها نام میآن

 خواند:کنیم و پس از شماره نعم الهی این دعا را میاستفاده می

الحمدهلل الذی اشبعنا فی جائعین و اروانا فی ظامین و آوانا فی صاحبین و حملنا فی 

 [.۸7راجلین و آمننا فی خائفین و اخد منا فی عانین ]

السالم چنین نقل کرده که این دعا را آبادی درباره دعای امام محمدباقر علیهخاتون
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 اندخواندهبسیار می

اللهم ان کان لی عندک رضوان وود فاغفرلی و لمن تبعنی من اخوانی و شیعتی و طیب 

 ما فی صلبی یا ارحم الراحمین

اند دعای اعت اشتغال داشتهالسالم بیشتر در فراغت کار به زرو چون خود امام علیه

 گفتندکردند و میخواندند و آیات قرآن را مربوط به کشاورزی تالوت میزراعت می

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعله مبارکا و ارزقه السالمه و السرور و الغبطه

 [۳۸۶]صفحه 

 دعای امام محمدباقر علیه السالم

السالم در دل شب چنین دعا حمدباقر علیهکند که امام مابونعیم اصفهانی نقل می

 خواندمی

[ ۸۸اللهم امرتنی فلم ائتمر و زجرتنی فلم ازدجرها انا ذا عبدک بین یدیک و ال اعتذر ]

 )ابی( این دعا را از آن حضرت نقل کرده است

 اللهم اعنی علی الدنیا بالغنی و علی االخرة بالعفو

 لیک بنعمة فقلو قال )ع( البنه یا بنی اذا انعم اهلل ع

 الحمدهلل و اذا احزنک امر فقل ال حول و ال قوة اال باهلل

 [.۸۹و اذا ابطاء عنک الرزق فقل استغفر اهلل ]

 حرز امام محمدباقر علیه السالم

آبادی این حرز را منتسب به حضرت امام در کتاب جنات الخلود مرحوم خاتون

 السالم ضبط کرده است:محمدباقر علیه

ور السموات و االرض جمیعا یا من خضع لنوره کل جبار و ذل لهیبته اهل اللهم یا ن

االنظار و همد و لبد جمیع االشرار خاضعین خاشعین السماء رب العالمین حجبت عنی 
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ضرور جبار الهوی و مسترقی السمع من السماء و حالل المنازل و الدیار و المتغیبین 

کم و رجوتکم معاشر الجن و االنس و باالشجار و البارزین فی اظهار النهار حجت

ء بمقدار ال تدرکه االبصار ال الشیاطین باسماء الملک الجبار العظیم القهار خالق کل شی

ملجأ لکم من صواعق القرآن المبین و عظیم اسماء رب العالمین ال ملجأ لواردکم و ال 

نجم طالعکم منقذ لما بکم من رکبة النشیط و دواجیس التنجبیط فرابعکم محبوس و 

منحوس و شامخ عز کم منکوس فاستبقوا احیانا و تمزقوا اشتاتا و تواقعوا باسماء اهلل 

 [.۹0امواتا و اهلل الغالب و الیه ترجع االمور و هو العزیز الحکیم ]

چندین حرز و طلسم دیگر که حاکی از علوم ریاضی و جفر و رمل و اسطرالب و 

 وات از آن حضرت نقل شده استالدعاعداد و حروف است در کتاب مهج

العنایات سید بن طاوس ره از حضرت امام محمدباقر الدعوات و منهجدر کتاب مهج

 اند:خواندهالسالم این دعا را نقل کرده که در قنوت خود میعلیه

 اللهم ان عدوی قد استسن فی غلوانه و استمر فی عدوانه و امن بما شمله من الحلم»

 [۳۸7]صفحه 

رأته علیک و تمرد فی مباینتک و لک اللهم لحظات سخط بیاتا و هم نائمون و عاقبة ج

نهارا و هم غافلون و جهرة و هم یلعبون و بغتة و هم ساهون و ان الجناق قد اشتدوالوثاق 

قد احتد و القلوب قد محیت و العقول قد تنکرت و الصبر قداوی و کاد ینقطع حبائله 

اهدة من الکاظم ال یعجلک فوت درک و ال یعجزک فانک لبالمرصاد من الظالم و مش

احتجاز محتجز و انما مهلت استثباتا و حجتک علی االحوال البالغة الدامغة و لعبیدک 

ضعف البشریه و عجز االنسانیة و لک سلطان االلهیة و ملکة البریه و نطشة االناة و عقوبة 

لظالمین و کمد من یشاهد من التایید اللهم فان کان فی المصابره لحرارة المعان من ا

المبدلین رضی لک و مثوبة منک فهب لنا مزیدا من التایید و عونأ من التشیید الی حین 

نفوذ مشیتک فمن اسعدته و اشقیته من بریتک و امنن علینا بالتسلیم لمحتومات اقضیتک 

 و التجرع لواردات اقدارک و هب لنا محبة لما احببت فی مقدم و متأخر و متعجل و
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متساحل و االیثار لما اخترت فی مستقرب و مستبعد و ال تحلنا اللهم مع ذلک من 

 «عواطف رافتک و رحمتک و کفایتک و حسن کالئتک بمنک.

 خواندند:حضرت امام محمدباقر در قنوت خود اکثر این دعا را می

 یا من یعلم هواجس السرائر و مکامن الضمایر و حقایق الخواطر یا من هو لکل غیب»

ء قادر و الی الکل ناظر بعد المهل و قرب حاضر و لکل منسی ذاکر و علی کل شی

االجل و ضعف العمل و آب االمل و آن المنتقل و انت یا اهلل االخر کما انت االول 

ء ما انشات و مصیرهم البال و مقلدهم اعمالهم و محلها ظهورهم الی وقت نشورهم مبدی

ر و انشقاق الماء بالنور و الخروج بالمنشر الی ساحة من بعثه قبورهم عند نفحة الصدو

المحشر ال ترتد الیهم ابصارهم و افئدتهم هواء مترطبین فی غمه ما اسلفوا و مطالبین بما 

احتقبوا و محاسبین هناک علی ما ارتکبوا الصحائف علی االغنان منشورة و االوزار علی 

ن القصاص قد اقحمتهم الحجة و الظهور مأزورة ال انفکاک و ال مناص و ال محص ع

حلوا فی حیرة المحجة همس الضجه معدول بهم عن الحجة اال من سبقت له من الحسنی 

فنجا من هول المشهد و عظیم المورد و لم یکن ممن فی الدنیا تمرد و ال علی اولیاء اهلل 

و النفوس  نعتد و لهم و استعبد و عنهم بحقوقهم تفرد اللهم فان القلوب قد بلغت الحناجر

قد علت التراقی و االعمار قد نفدت باالنتظار العن بعض استبصار و ال عن اتهام مقدار و 

لکن لما یعانی من رکوب معاصیک و الخالف علیک من اوامرک و نواهیک و التلعب 

باولیائک و مظاهرة اعدائک اللهم فقرب ما قد قرب و اورد ما قد دنی و حقق ظنون 

 منین تامیلهم من اقامة حقک و نصر دینک و اظهارالموقنین و بلغ المؤ

 [۳۸۸]صفحه 

 «حجتک و االنتقام من اعدائک.

 نماز حضرت امام محمدباقر علیه السالم
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ما در روش خویش معتقدیم که باید علم را با عمل به هم آمیخت تا موفقیت دست 

ایم از دادهایم و تذکر دهد و لذا در ترجمه ائمه معصومین تا آنجا که فرصت داشته

آداب توسل و تمسک به وسیله نماز و روزه و ادعیه و اذکار نقل کرده و گاهگاهی 

کردیم و چنانچه فرمود ان اهلل ال یضیع عمل عامل منکم خود به توفیق ربانی عمل می

اثر و اجر نخواهد من ذکر او انثی امید داران دربار ربوبی را محروم و مأیوس و بی

دهیم که در اینجا هم وسیله تقربی به نام آن حضرت دست می گذاشت روی این اصل

شاید خوانندگان در مواقع نیاز و مظان استجابت دعا نگارنده را هم از دعای خیر 

 فراموش نفرمایند.

السالم نمازی دارد که یکی از آن دو رکعت است در هر حضرت امام محمدباقر علیه

و با کمال رقت رکوع و سجود و قنوت و رکعت پنجاه بار سوره اخالص را بخوانید 

 تشهد و سالم بگوئید.

فرمود سوره مبارکه الحمد و آیت الکرسی و سوره قدر را با زعفران به مشک آمیخته 

بر ظرفی بنویسد و همچنین سوره یس و واقعه و سوره حشر و تبارک و توحید و 

ته ده مثقال شکر و معوذتین را با آب زمزم بنویسید و آن آب را در ظرف تمیزی ریخ

ده مثقال عسل با هم ممزوج بدان نمائید و یک شبانه روز زیر آسمان گذارده و ظرفی 

از آهن روی کاسه بگذارید و در پایان شب غسل کرده لباس تمیز بپوشید و دو رکعت 

نماز را به شرحی که گفتم بخوانند و بعد از این آب بنوشند که برای حافظه بسیار مفید 

از دیگر صد رکعت است در شب نیمه شعبان باید خوانده شود و در هر است و نم

 رکعت ده بار سوره توحید قرائت شود.

فرمود اگر این نماز را بخواند تا جای خود را در بهشت نبیند از جای خود برنخیزد و 

اند این ریاضات شرعیه است که برای نیل به کمال مطلوب و تکامل نفس دستور فرموده

مندان و نیازمندان خود برای نیل به مقصود مبادرت و اقدام و قیام نموده به تا عالق

 مطلوب خود هم برسد.
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های حساس آن فرمود و در این درس بندگی در عین حال که توجه به قرآن و سوره

برای ایجاد فضیلت درس تحمل و صبر و بردباری را در عبادت آموخته درس طبی و 

 طریقه تقویت حافظه و ذکاوت را زیاد نمایند.شیمیائی نیز داده است که 

 [۳۸۹]صفحه 

 نقش خاتم امام محمدباقر علیه السالم

السالم نقل شیخ صدوق در عیون االخبار و امالی به سند خود از حضرت امام رضا علیه

السالم ان اهلل بالغ امره بود و علی بن کند که فرمود نقش خاتم جدم حسین علیهمی

در فصول المهمه نقش خاتم امام  -سالم همان انگشتر را در دست داشت الالحسین علیه

 محمدباقر را )رب ال تذرنی فردا( نقل کرده.

 السالم این کلمات بود:نویسد: نقش خاتم حضرت باقر علیهثعلبی در تفسیر خود می

 و بالحسین و الحسن -و بالنبی المؤتمن و بالوصی ذی المنن  -ظنی باهلل حسن 

کند که فرمود نقش خاتم السالم روایت میتهذیب از حضرت صادق علیه شیخ در

 پدرم العزة هلل جمیعا بود.

السالم فرمود نقش خاتم پدرم نویسد: حضرت صادق علیهابونعیم در حلیة االولیاء می

در کافی العزة هلل در مکارم االخالق العزة هلل نوشته و ممکن است  -القوة هلل جمیعا بود 

 گشتر داشته باشد.چند ان

 [.۹۱شاعر آن بزرگوار کمیت و سید حمیری و دربانش جابر جعفی بود. ]

نویسد: نقش انگشتر و مهر امام محمدباقر ظنی باهلل حسن و بالنبی المؤتمن و ثعلبی می

 [.۹۲بالوصی ذی المنن و بالحسین و الحسن بود. ]

د و نقش او املی باهلل بود و در نویسد: انگشتر امام پنجم عقیق بودر مکارم االخالق می

السالم نقش خاتمش ان اهلل بالغ امره بود یک انگشتر العزة هلل و در روایت امام رضا علیه

 [.۹۳«. ]رب ال تذرنی فردا»و در یک انگشتر 
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 علت اختالف اخبار موالید و وفیات

ارت درباره سبب اختالف تاریخ موالید و وفیات ائمه اطهار و خاندان عترت و طه

اصغر و همچنین زینب کبری و علی اکبر و علیهاشم و علیای در کتاب قمر بنیشمه

السالم اشارت رفت که بیشتر به جهت تشابه اسماء و کنی العابدین علیهمبن الحسین زین

فرزند سه زینب  ۳۸السالم از و القاب بوده است چنانچه حضرت امیرالمؤمنین علی علیه

مام حسین اسامی همه فرزندانش را به سبب اعمال نفوذ سیاسی و دو عباس داشته و ا

امویه در شام که تا یک قرن اسامی اوالد خود را محمد و علی نگذاشتند همه اسامی 

 پسرانش را علی گذاشت و فرمود اگر

 [۳۹0]صفحه 

نهادم و این تشابه اسماء سبب اختالف صفات و داشتم همه را علی نام میهزار پسر می

و مزایا و مشخصات مخصوصا موالید و وفیات گردیده است و چنانچه در همین  فضایل

السالم سه محمد در عصر او بودند که پدر هر سه علی و هر سه مورد امام محمدباقر علیه

مروان کشته شدند که سبب زیاد و آلاز خاندان قریش بودند و اتفاقا هر سه به دست آل

 نها گردید.اختالف اخبار موالید و وفیات آ

نکته دیگری که باید از نظر تجزیه و تحلیل تاریخ در نظر داشت این است که در آن 

عصر معمول نبود که تاریخ تولد محسوب شود یا تاریخ وفات ذکر شود بلکه فقط 

داد و مشخصات روی مبانی علمی و فضایل نفسانی و حوادث و اتفاقاتی بود که رخ می

شد هنوز عرب آشنا به مبانی تاریخی نبود هر تاریخ میآن حوادث و اتفاقات مبداء 

گرفتند داد حوادث واقعه مصادف زمان او را از آن واقعه مبداء تاریخ میواقعه رخ می

چنانچه این اشتباه باعث اختالف عمر فاطمه زهرا در تولد او شده است و همچنین در 

مان مالقات دشمن روز تا شش ماه سبب کت 7۵رحلت آن سیده نساء عالمین از 

اند و سبب دیگر هم داشته که از آن جمله تقیه و کتمان از بداندیشی دشمن بوده نوشته
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محمد در مقام قتل و شهادت آنها بودند مخصوصا در زمان است چه اکثر دشمنان آل

 رفتند.عباس که رقیب نزدیک خالفت به حساب میبنی

و غاصب هستند ولی چون سواری بر  دانستند که خالفت حق آنها نیستامیه میبنی

گردن مردم به منظور کیف شکم و احراز مقام و سلطه بر جان و مال و نفوس عامه بود 

همه چیز را زیر پا گذاشتند و چون خالفت را گرفتند با اوالد علی ظاهرا پس از شهادت 

وده السالم کاری نداشتند و در خفا و پنهانی آنها را تضعیف نمسیدالشهداء علیه

 کشتند که مبادا مدعی خالفت آنها شوند.می

عباس که عموزادگان علویین بودند خود را رقیب خالفت دانسته جدیتی برای اما بنی

ضعیف نمودن و تبعید و زندانی و قتل و مسموم نمودن ائمه امامیه داشتند و لذا غالب 

شد مورخین تمان میتولد و وفات یا مسمومیت و شهادت آنها به عمد یا سهو پنهان و ک

هم که اکثر سنی و آنها که مورد توجه دربار خلفا بودند عنایتی به این جهت نداشته که 

الناس علی دین ملوکهم یا از جهت سستی عقاید خودشان یا از لحاظ راضی نگاه 

داشتن خلفا و مخدوماتشان توجهی به این موضوع نکرده و در بیان وقایع ایام و سنین و 

نوشتند و قیل مات محمد بن علی الباقر )ع( که تصریح نکرده باشند مانند همه اعوام می

 مورخین معاصر همه سالطین که برای

 [۳۹۱]صفحه 

نوشتند البته به میل آنها مطلب تدوین و فرمانروایان یا خلفا و یا به امر آنها تاریخ می

 شده است.تنظیم می

یقی اهل بیت عقیده نداشتند وقایع عهد یا از جهت این بود که به امامت و خالفت حق

دادند چنانچه در بسیاری از ائمه و امامت پسر را در زمان پدر یا بعکس اشتباها نسبت می

اخبار صادره آنها و وقایع هائله آنها این اشتباه رخ داده است و به سبب کتمان یا عدم 

ی محقق هم کار را مشکل عالقگی موضوع مبهم و به اجمال باقی مانده که براتتبع یا بی

اند این اشتباهات دامنه آن باال گرفته به حدی که در خود خلفا و زمان خالفت کرده
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زیرا مورخین سنی بیشتر نقل قول کرده  -اند آنها به جهت تشابه اسامی اشتباه نموده

اند نه به بدون تتبع و تحقیق و اخبار را به صورت روایت و نقل خبر ثبت و ضبط کرده

امیه ولید بن ورت تجزیه و تحلیل یک موضوع تاریخی مثال در اسامی خلفای بنیص

اند زیرا مقید به تاریخ عبدالملک را با ولید بن یزید بن عبدالملک به هم اشتباه کرده

یا ابراهیم بن هشام بن اسماعیل بن ولید بن مغیره  -اند تولد و وفات و حکومت نبوده

اند و یکی از هاشم بن عبدالملک بوده با هم اشتباه کرده مخزومی را که دائی و خالوی

باشد که در زمان همین السالم میموارد اشتباه همین جا نسبت به امام محمدباقر علیه

هشام دائی و خالوی او والی مدینه بود و به امر او سمی به حضرت باقرالعلوم خورانیده 

مروان که چند روزی بر مسند خالفت و یا اشتباه ابراهیم بن ولید بن عبدالملک بن 

ام و با نشست و خالفت او پس از یزید بود به شرحی که در تاریخ مفصل اسالم نگاشته

تشابه یزید بن ولید بن عبدالملک با ولید بن یزید بن عبدالملک و هشام بن عبدالملک 

و در  که شانزده سال پس از امام محمدباقر خالفت داشته اکثر به هم اشتباه نموده

به این اشتباه افتادند به  ۱۳۶تا  ۱۱4مسموم نمودن و شهادت و رحلت امام که از سال 

اند ابراهیم بن ولید آن حضرت را زهر داد. در حالی همین جهات بوده است مثال نوشته

که شهادت امام در زمان هشام بن عبدالملک روی داده و ابراهیم بن هشام که جدش 

اند که ابراهیم بن ولید بن مغیره و ابراهیم بن ولید مشتبه شدهولید بن مغیره است با 

شود ابراهیم والی مدینه از طرف هشام خلیفه شام امام پنجم را مسموم کرده معلوم می

که سبب اختالف عمر و رحلت  ۱۲۶نه ابراهیم خلیفه  ۱۱7تا سال  ۱۱4در همان سنوات 

 حضرت قرار گیرد.

اند مدت ت امامیه بوده و مورخین سنی توجهی نداشتهنکته جالب توجه که مورد عنای

امامت هر یک از ائمه چهارده معصوم بوده که تاریخ زندگانی امامت آنها شایان 

 اهمیت

 [۳۹۲]صفحه 
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 است و اهل سنت که معتقد نبودند متروک گذاشتند.

معصوم مختصر تاریخ تولد و وفات هر یک را از اول هجرت تا سال  ۱4ما در کتاب 

که به کلی اختالف  -ایم ایم و تحقیقات الزم در آن مورد نمودهمرتب نگاشته ۲۶0

برطرف گردد و البته آنچه مورد توجه و وثوق است اخبار اتفاقی علمای امامیه از خود 

دهد و اختالفات بیشتر خاندان عترت و طهارت است که مدارک موثق ما را تشکیل می

که گفته شد و گرنه بین فقها و علمای شیعه  از مورخین سنی است به همین جهاتی

مگر نقل قول عامه باشد با این مقدمات ثابت شد  -رسد امامیه اختالفی کمتر به نظر می

که اختالفات در اثر خصومتها و عدم التفات مورخین و اغراض سوء آنها بوده و گرنه 

 تولد یکبار و مرگ یکبار بوده است.

 ه السالمدر شهادت امام محمدباقر علی

 اشاره

چنانچه دیدیم موثقین مورخین درباره رحلت آن حضرت و مسمومیت او اتفاق دارند و 

فقط اختالف در دو موضوع است یکی قاتل و مسموم کننده و دیگر سال وفات و 

 گذرانیم.که اکنون مفاد مطالب مورد اتفاقیه را از نظر خوانندگان می -شهادت 

اند وفات امام محمدباقر در ایام یزید بن ولید مان کردهنویسد: که بعضی گمسعودی می

بوده و پنجاه و هفت سال از عمر شریفش گذشته بود و حال آنکه یزید بن ولید بن 

عبدالملک پس از هشام بن عبدالملک بر سریر خالفت نشست و اگر زمان او وفات 

ن و محدثین شود با اینکه تمام مورخیسال می ۵7کرده باشد چگونه عمر مبارکش 

السالم را درک القول هستند که حضرت امام محمدباقر زمان جدش حسین علیهمتفق

باشد و همین  ۱۲۶تا سال  ۱۲۵کرده است و اگر این طور باشد باید شهادت او در سال 

 جهت موجب باال بردن سن آن حضرت به هفتاد و بیشتر شده است.

قریب هفتاد سال  ۱۲۶تولد او بود تا سال  که ۵7باشد و از سال  ۱۲۶بنابراین باید سال 
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 شود و این خالف اتفاق شیعه امامیه است.می

نویسد از عجایب این است که سه تن در یک زمان پدید شدند که همه جوزی میابن

اند و هر یک از ایشان را علی نام بوده و پسرش را محمد اعمام بودهعلمای اشراف و بنی

 نامیدند.

السالم که پسرش محمد بن علی باقرالعلوم العابدین علیهسین زینعلی بن الح - ۱

 السالم بوده است.علیه

عباس علی بن عبداهلل بن عاص است که پسرش محمد بن علی پدر خلفای بنی - ۲

 است.

 [۳۹۳]صفحه 

رود علی بن عبداهلل بن جعفر است که پسرش محمد نام داشت و احتمال قوی می - ۳

 ت این علی و محمد اختالف رخ داده باشد.در موالید و وفیا

 نویسد: توفی مسموما کابیهحجر در صواعق میابن

نویسد امام محمدباقر را مسموم نمودند مانند پدرش که اعتراف به حجر عسقالنی میابن

 دو قضیه کرده.

 طاوس سمه ابراهیم بن ولیدقال الصدوق و ابن

ام پنجم به سم ابراهیم بن ولید از دنیا اند امشیخ صدوق و سید بن طاوس هم نوشته

 رفت.

 نویسد مات بالسم فی زمن ابراهیم بن الولید بن عبدالملکصباغ میابن

نویسد: محمد بن علی به سم درگذشت و زمان ابراهیم بن ولید بن صباغ مالکی میابن

 عبدالملک بود.

و  -و مسموم گردید این اخبار متواتر مؤید این حقیقت است که امام محمدباقر شهید 

اند زیرا اخبار مسمومیت در باب سم هم نه تنها یک بار بلکه چند بار به او سم خورانیده

شود در خالفت هر اند معلوم میابراهیم و هشام و ولید هر سه و بلکه سلیمان هم گفته

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

یک که دیگری عامل مدینه بود دستور مسموم نمودن آن حضرت را صادر نمود و هر 

امیه به این عمل مبادرت جسته ولی تا انتهای اجل و آخر عمر ز جنایتکاران بنیکدام ا

اثری نبخشیده است تا به سم ابراهیم آخرین خلیفه معاصر او مسموم گردیده و از دنیا 

 گذشته است.

در زمان خالفت ولید بن یزید بن  ۱۲۵اثیر در التواریخ در ذیل حوادث سال مثال ابن

قعده وفات کرده : در این سال محمد بن علی بن عباس در شهر ذینویسدعبدالملک می

ای روات که سن شود که پارهو این وقت هفتاد و سه سال داشت و از این خبر معلوم می

اند با این محمد بن علی بن عباس مبارک آن حضرت را به این تقریب اشارت کرده

 اشتباه کرده باشند.

لی بن الحسین روز عاشورا در زی سالکان بود و پسرش اند عچنانچه باز اشتباه نوشته

در  -رخ داده باشد  4۵ساله بود در این صورت باید تولد امام محمدباقر سال  ۱۵باقر 

رفت بلکه بر او واجب بود از حالی که اگر محمدباقر پانزده ساله بود حتما به میدان می

دان جنگ و جهاد رفتند و شهید امام زمانش دفاع کند چنانچه کوچکتر از این سن به می

 ۵7شدند و مسلما امام باقر در کربال بیش از چهار سال نداشته است که تولدش همان 

 بوده است.

 شود که به اتفاق تمام مورخین و محدثین شهادت حضرتو باز برای مثال گفته می

 [۳۹4]صفحه 

هشام بود و آن  مقارن سلطنت ۱۲۲السالم در آخر سال زید بن علی بن الحسین علیه

باشد و پس از شهادت امام السالم میزمان امامت حضرت امام جعفر صادق علیه

و در نزد محققین ثابت و آشکار است که وفات حضرت باقر  -محمدباقر بود 

 السالم قبل از شهادت زید و زمان خالفت هشام بوده است.علیه

را به امر عبدالملک  قطب راوندی به نقل جالءالعیون مجلسی شهادت آن حضرت

دانسته و البته خالف مشهور است و ممکن است در نسخه کتب خطی اشتباه شده باشد 
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که  ۱۱4متولد شد و سال  ۵7بوده و امام باقر سال  ۸۶تا  ۶۵زیرا عبدالملک در سال 

هشام بن عبدالملک خالفت داشته مسموم گردیده یقینا کاتب کلمه هشام را از دست 

 ۱۱4ه مسلم است شهادت امام در سم به دست خلفای مروانی بین سال آنچ -داده است 

 رخ داده و شکی در این حقیقت تاریخی نیست. ۱۱7تا سال 

 اخبار امام محمدباقر علیه السالم از مرگ خود

ایم امام در علم از گذشته و آینده متبحر و آگاه است و چنانچه در جای خود گفته

صفحات گذشت روزگار در نظر او قرار دارد که از آن جمله خبر از مرگ و رحلت 

معصوم درباره هر یک جداگانه دیده  ۱4ی خویشتن است و این حقیقت را ما در سیره

 دانستند چه وقت خواهند مرد.یایم و ثابت است که همه آنها مو خوانده

عالمه مجلسی در بحاراالنوار و سید جزایری در مدینة المعاجز از ابوبصیر روایت 

السالم شنیدم که فرمود پدرم به اند که گفت از حضرت امام جعفر صادق علیهکرده

ای از مرض شدید مبتال گردید به طوری که بر آن حضرت بیمناک شدیم و پاره

لین بستر پدرم گریان شدند ناگاه چشم باز کرده فرمود انی لست بمیت فی اصحاب بر با

وجعی هذا یعنی من در این حال نخواهم مرد تا پدرم صحت یافت چندان که سالی چند 

به سالمت زیست و در همان اوان که صحیح و سالم و در کمال عافیت بود و هیچ اثر 

من در فالن روز خواهم مرد و همان  شد فرمود ای فرزندمکسالتی در او مشاهده نمی

 روزی که فرموده بود از دنیا رحلت کرد.

السالم فرمود پدرم به مرضی در روایت دیگری است که حضرت امام جعفر صادق علیه

خفیف مبتال گردید و فرمود اعیان شهر مدینه را احضار کن کنار بستر من حاضر شوند 

من گفتم فدایت شوم در شما اثری از مرگ  -تا وصیت خود را در حضور آنها بنمایم 

 نیست.

 [۳۹۵]صفحه 
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فقال یا بنی ان الذی جائنی فاخبرنی انی لست بمیت فی مرضی ذلک هو الذی اخبرنی 

 انی میت فی مرضی هذا

یعنی ای فرزند عزیزم آن کس که آن روز مرا خبر داد که نخواهی مرد امروز هم خبر 

خود را در حضور مردم به تو بگویم که القاء داد که خواهی مرد و بنابراین وصیت 

 ای نشود.شبهه

السالم عبداهلل علیهسدیر و محمد بن اسماعیل در بحار و مدینةالمعاجز از حضرت ابی

روایت کرده که فرمود پدرم به مرضی مبتال شد به طوری که بر او بیمناک شدیم و 

اختند پدرم به آنها روی کرده برخی از خاندان ما در کنار بسترش به گریه و زاری پرد

فرمود من از این درد که بدان مبتال هستم نخواهم مرد انه اتانی اثنان فاخبر انی لست 

بمیت من وجعی هذا دو نفر آمدند به من خبر دادند که از این مرض نخواهم مرد تا 

 روزی که در کمال صحت بود ناگاه فرمود.

قمت منها اتیانی فاخبرانی انی اموت من وجعی  یا بنی ان الذین اتیانی فی شکایتی التی

 هذا یوم کذا و کذا

فرمود فرزند دلبندم آنها که آن روز خبر دادند نخواهی مرد امروز مرا خبر از مرگ 

 دادند که در فالن روز خواهی مرد و امام ششم فرمود در همان روز پدرم رحلت فرمود.

غسل و کفن و دفن خود نقل کرده  در فصول المهمه این خبر را برای وصیت درباره

 است.

فرمود فقال یا بنی اما سمعت علی بن الحسین علیهماالسالم ینادینی من وراء الجدار یا 

 محمد عجل

فرمود ای محمد زود بشتاب به یعنی ای فرزند از پدرم شنیدم که از ورای دیواری می

 سوی ما.

کند که روزی پدرم مریض شد ایت میالسالم رویعفور از امام صادق علیهعبداهلل بن ابی

ولی در اثناء کسالت فرمود انما بقی من اجلی خمس سنین فحسبت فما زاد و ال نقص 
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فرمود پنج سال تمام بدون کسر و نقصان از عمر من باقی است و همان روز آخری که 

 معین کرده بود از جهان رفت.

 کند که در شب رحلتافه میاند و اضزراره و ابوبصیر نیز همین خبر را نقل کرده

 [۳۹۶]صفحه 

و چون مناجاتش تمام شد جعفر بن محمد را خواست  -کرد با خدای خود مناجات می

 و گفت یا بنی ان هذه اللیله اقبض فیها و هی اللیلة التی قبض فیها رسول اهلل )ص(

دا شوم و این همان شبی است که پیغمبر خفرمود ای فرزندم در این شب قبض روح می

 االول باشد.ربیع ۱۲صفر یا  ۲۸قبض روح شد و بر حسب معمول باید 

کند که فرمود اکنون پدرم علی بن الحسین برای من شربتی آورد که و باز اضافه می

 بیاشامم و مرا به لقای خدای تعالی بشارت داد.

نویسد در آن شب وضو گرفت نماز خواند جامه نظیف پوشید فرمود قطب راوندی می

 روملقای خدای خود می به

 وفات حضرت امام محمدباقر علیه السالم

کند که گفت از حضرت صادق بصیر روایت میقطب راوندی در خرایج از ابی

السالم شنیدم فرمود پدرم مریض شد مرض شدیدی که ما خائف شدیم و من باالی علیه

ند در آن حال نگریستسر او گریان شدم و اصحاب با نظر حسرت و تأسف به او می

شدت مرض فرمود من از این مرض نخواهم مرد بلکه شفا خواهم یافت پس از آن 

چندی حال پدرم خوب شد تا یک روز فرمود من امروز خواهم مرد و همان روز 

 درگذشت.

کلینی نیز نظیر این روایت را آورده که حضرت صادق )ع( فرمود پدرم مریض شد و 

عرض کردم آثار مرگ  -ل و کفن و دفن و محل قبر شروع فرمود به وصیت درباره غس

بینم فرمود ای فرزند من اکنون از پشت دیوار صدای پدرم علی بن الحسین در شما نمی
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 را شنیدم که فرمود یا محمد تعال عجل زود به طرف ما بیا

خواست کند که همان شب که میالسالم نقل میهشام بن سالم از حضرت صادق علیه

ود فرمود یا بنی هذه اللیله التی وعدتها این همان شب موعود است که نزدیک از دنیا بر

 [.۹4روشنی صبح من خواهم رفت. ]

السالم مشغول مناجات بود و آن کند که همان شب امام محمدباقر علیهو باز روایت می

ل االول ساربیع 7شبی بود که پیغمبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم قبض روح شد روز 

 ۱۲و ممکن است این روایت با روایتی که اهل سنت برای دفن پیغمبر در  ۱۱4

 اند منطبق شود زیرا چنداالول نوشتهربیع

 [۳۹7]صفحه 

روز بدن مقدس پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم روی زمین برای نماز گزاردن مردمان 

 به خاک سپرده شد. ۱۲مسلمان بود و شاید 

 علیه السالم وفات امام محمدباقر

کند که از حضرت امام جعفر صادق بصیر نقل میقطب راوندی در خرایج از ابی

السالم شنیدم فرمود پدرم مریض شد در شدت مرض که ما بر حال او بیمناک علیه

شدیم و باالی سرش گریان گشتیم بعضی اصحاب حاضر بودند که ناگهان چشم باز 

نخواهم مرد و خواهم ماند تا وقتی که خدا بخواهد  ام و از این دردکرد فرمود من نمرده

 بهبودی حاصل شد مدتی مکث کرد و باکی نداشت تا یک روز فرمود.

 قال یا بنی انی میت یوم کذا فرمود من خواهم مرد و همان روز از دنیا گذشت.

کند که در همان روز وصیت کرد و اسرار و ودایع امامت به فرزندش و کلینی اضافه می

د و درباره تجهیز غسل و کفن و دفن و دخول قبر وصایائی فرمود در حالی که اثر سپر

 شد که ناگهان طاهر و مطهر خوابید و از دنیا رفت.مرگ در آن حضرت مشاهده نمی

السالم فرمود وضو گرفته در حال خشوع و خضوع مناجات شد و حضرت صادق علیه
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شد و همان شبی بود که قبض فیها  فرمود همین امشب من به خدای خود ملحق خواهم

 رسول اهلل.

 7صفر باشد در حالی که اخبار دیگر سوم صفر یا  ۲۸طبق این روایت باید روز وفات 

االول باشد و رحلت پیغمبر صلی اهلل ربیع 7اند و بنابر خبر دوم که االول نیز نوشتهربیع

 فن شده است.د ۱۲علیه و آله و سلم هم به روایتی در این تاریخ بود که 

سعید خدری نویسد به نقل امام محمدباقر جابر بن عبداهلل انصاری و ابیعالمه اربلی می

عباس و انس بن مالک و امام حسن و امام حسین و سعید بن مسیب و هریره و ابنو ابی

در  ۱۱۸یا سال  ۱۱7غیره نقل روایت فرموده و مات فی سنه سبع عشرة و مائه در سال 

ی درگذشت و او را در پیراهنش کفن نمودند زیرا در آن پیراهن بسیار سالگ 7۳سن 

 نماز خوانده بود وصیت فرمود در آن پیراهن کفن و دفن نمایند.

و وفات او را  ۵7خواندمیر در روضةالصفا تولد آن حضرت را جمعه غره رجب سال 

 سال نوشته. ۵۸و عمرش را  ۱۱7سال 

مد بن علی بن الحسین الباقر )ع( فی سنة سبعة عشر نویسد مات ابوجعفر محصباغ میابن

 [.۹۵و مائه و له من العمر ثمانی و خمسون سنه و قیل ستون سنه ]

 [۳۹۸]صفحه 

سال بود شصت سال هم  ۵۸درگذشت و عمرش  ۱۱7ابوجعفر محمد بن علی در سال 

بن ولید سال دوره امامت او بود و او به سم ابراهیم  ۱۹اند و پس از رحلت پدرش گفته

بن عبدالملک مسموم و شهید شد و قبرش در بقیع است در قبه عباس پهلوی قبر پدرش 

 علی بن الحسین و عمویش حسن بن علی.

امیه و اضافه کرده که عبداهلل برادرش هم مردی فاضل و صالح بود که به دست بنی

 مسموم گردید.

 ۱۱4االول یا آخر سال عربی 7در اعیان الشیعه وفات آن حضرت را در مدینه دوشنبه 

 ۳۹سال بود که چهار سال با جدش و  ۵7السالم نوشته و مدت عمر امام محمدباقر علیه
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 سال پس از پدر مدت امامت آن حضرت است. ۱۸سال با پدرش و 

سال و دو ماه نوشته که معاصر با ولید  ۱۹کلینی در کافی مدت امامت آن حضرت را 

لملک و عمر بن عبدالعزیز و یزید بن عبدالملک و بن عبدالملک و سلیمان بن عبدا

 هاشم بن عبدالملک بوده است.

سالگی نوشته که سه یا چهار  ۵7در سن  ۱۱4ابن شهر آشوب وفات آن حضرت را سال 

 سال مدت امامت آن حضرت بود. ۱۸یا  ۱۹سال با پدرش و  ۳۹سال با جدش و 

دانسته و مدفنش را در  ۱۱۸که بل ۱۱7در کشف الغمه سید محسن عاملی وفات را سال 

 بقیع نوشته بنابراین عمر آن حضرت شصت سال بوده است.

 السالم سه قول است.در رحلت امام محمدباقر علیه

 سالگی ۵۸رحلت کرده به نقل واقدی در سن  ۱۱7آنکه در سال  - ۱

 سالگی ۵7شهید شده به نقل ابونعیم فضل بن وکین در  ۱۱4آنکه در سال  - ۲

سالگی که اولی بیشتر مورد اعتماد است.  7۳رحلت نمود در سن  ۱۱۸که در سال آن - ۳

نفر بودند که در یک روز فوت شدند نام آنها و اسم فرزندان  ۳نویسد که جوزی میابن

 آنها یکی بود.

 اول: علی بن الحسین که پسرش محمد بن علی باقرالعلوم است.

 محمد ابوالخلفا بود. دوم: علی بن عبداهلل بن عباس که نام پسرش

 [.۹۶سوم: علی بن عبداهلل جعفر که نام فرزندنش محمد بود. ]

اند که فرمود پدرم روزی به من السالم روایت کردهاز ابوعبداهلل امام جعفر صادق علیه

گفت بقی من اجلی خمس سنین و ما چون خوب توجه داشتیم یک روز کم یا اضافه 

 [.۹7] نشد پس از پنج سال شهید گردید.

 [۳۹۹]صفحه 

کند که عبداهلل صباغ اوالد آن حضرت را شش نفر و قتل به سم نوشته و اضافه میابن

 [.۹۸امیه مسموم نمودند. ]برادرش را هم بنی
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السالم را کلینی در کافی و شیخ مفید در ارشاد و تاریخ سال رحلت امام محمدباقر علیه

اثیر در کامل التواریخ سال لوری و ابنشهرآشوب در مناقب و طبرسی در اعالم اابن

 اند.را دانسته ۱۱4اند و اصح همان نوشته ۱۱۵و سال  ۱۱4

 حجه نوشته.ذی 7اما ماه رحلت را شهید در دروس و کفعمی در مصباح دوشنبه 

 باشد. ۱۱4حجه سال ذی 7حجه را تأیید کرده که دوشنبه در روضةالواعظین هم ذی

روز بود و با  7سال و پنج ماه و  ۵7السالم محمدباقر علیهبنابراین سن مبارک امام 

 شده است.بالغ بر شصت سال می ۱۱7روایت سال 

العابدین روز با پدرش امام زین ۱۵سال و  ۳4ماه با جدش سیدالشهداء  ۶سه سال و 

 روز مدت امامت او بوده است. ۱۲ماه و  ۱0سال و  ۱۹السالم علیه

 السالم را مسموم کردند شکی نیست.لیهدر اینکه امام محمدباقر ع

نویسد وضاعف العذاب علی من شرک فی دمه و هو ابراهیم سید بن طاوس در اقبال می

 بن ولید

 نویسد قتل مسموما بامر ابراهیم بن ولید بن یزید بن عبدالملکبابویه میابن

 نویسد: سمه هشام بن عبدالملککفعمی در مصباح می

کند که عبدالملک بن السالم روایت میاز حضرت صادق علیهمجلسی از قطب راوندی 

السالم بر روی آن زین مروان زین مسمومی فرستاد به مدینه طیبه برای حضرت باقر علیه

ای که تحفه خلیفه بود بر اسب بستند و امام محمدباقر بر او سوار شد پاهای شده

و ظاهر شد شروع به مبارکش از شدت زهر ورم کرد به طوری که آثار مرگ بر ا

 وصیت فرمود البته این عبدالملک دوم است.

نویسد هشام بن عبدالملک آن حضرت را مسموم الخلود میآبادی در جناتخاتون

 گردانید.

در خبر است که آن حضرت همیشه با تضرع و زاری در دل شب با خداوند راز و نیاز 

رحلت او شد این کلمات را کرد مخصوصا در ایامی که مریض گردید و منجر به می
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فرمود الهی امرتنی فلم ائتمر و نهیتی فلم انزجر فها انا عبدک بین یدیک و ال تکرار می

 اعتذر

 [400]صفحه 

یعنی پروردگارا تو مرا امر کردی و تمرد کردم تو مرا باز داشتی و از زجر تو متنبه نشدم 

ارم آنگاه وصیت نمود فرمود خدایا من بنده تو هستم و اکنون در پیشگاه تو عذری ند

پوشیدم بر من کفن نمائید اکنون معلوم نیست آن پیراهنی را که در زمان حیات خود می

دار باشد یا همان که آن پیراهن دوخته بود که مکروه است کفن دوخته و آستین

انداختند و یقینا امام کاری که در احرامی که به صورت پیراهن بر دوش وقت نماز می

کنند و مسلم است که آن لباس عبادت بود که داشتند نمیخودشان مکروه میشرع 

خواسته با همان لباس به ساحت قدس کبریائی وارد شود همان طور که پیغمبر صلی اهلل 

اند که علیه و آله و سلم پیراهن خود را برای فاطمه بنت اسد کفن نمود و گفته و نوشته

 وده نخواهد شد.تا قیامت آن پیراهن پوسیده و فرس

و در خبر است که اگر کسی در حال نزع به دشواری جان سپارد در محل نمازش 

السالم فرمود مرا در همان بخوابانند تا جان کندن او آسان شود و لذا امام محمدباقر علیه

 پیراهنی که لباس نماز من بود کفن کنید و دفن نمائید.

 مدر مرثیه حضرت امام محمدباقر علیه السال

 دوباره ای شیعیان موسم ماتم رسید

 ز زهر هشام شد امام پنجم شهید

 از این مصیبت زمین خاک نشین شد همی

 ملک شده سوگوار فلک گریبان درید

 امام پنجم که هست باقر علم رسول

 محمدش نام شد نور دو چشم بتول
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 مالیک آسمان به درگهش در نزول

 علوم روحانیان ز فیض او در مزید

 زاده عبدالملک شرم نکرد از خدا

 به زاده مصطفی بداد زهر جفا

 اش زد به دل فکند شه را ز پاشراره

 کشیدز تاب زهر ستم فغان ز دل می

 پوش شدچو از حرم رخت بست حرم سیه

 ز آه و فریاد خلق مدینه پرجوش شد

 فغان یاران بلند چو شاه خاموش شد

 پوش شد چو از سیاه و سفیدخلق سیه

 عزت و احترام بقیع شد مدفنشبه 

 رفت و بر جد خویش تمام شد شیونش

 روضه رضوان قدس نشیمن و مسکنش

 به نزد زین العباد باب گرام آرمید

 ز مرگ باب عزیز جعفر صادق به غم

 به سینه و سر زدی همی دو دست الم

 سرشک خونین روان ز چشم آن محترم

 شنیدبه ماتم باب خود شعر حزین می

 [40۱]صفحه 

فرماید: و ضاعف العذاب علی من شرک فی دمه و سید بن طاوس در زیارت کبیره می

 هو ابراهیم بن الولید که به عقیده او ابراهیم قاتل بوده است.

نگارنده گوید: این اخبار هیچ کدام معارض با هم نیست زیرا اوضاع و احوال هر یک 

ت اموی و حس بدبینی مردم را در زمان خود که بسنجیم و با محیط عصر و ضعف دول
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السالم خواهیم دید که همه آنها از شجره ملعونه بود و قدرت علمی امام محمدباقر علیه

کردند و همه در حوزه سلطنت خود برای بیم و در خصومت و دشمنی کوتاهی نمی

جان خود و ادامه حکومت مبادرت به سم دادن نمودند خاصه که برخی از آنها فرماندار 

بوده و به فرمان خلیفه شام شخصا یا به دستور مبادرت به این جنایت عظیم مدینه 

السالم را مسموم نمودند ولی اند و مسلم است که چندین بار امام محمدباقر علیهکرده

یافت تا آن آن حضرت به شفاعت جدش و دعای در کنار مزار مقدس پیغمبر شفا می

اید به سم ابراهیم آخرین خلیفه معاصر وقتی که مقدر بود به عالم آخرت رحلت فرم

 خود مسموما درگذشت.

 مدت عمر امام محمدباقر علیه السالم

چنانچه در وفات و رحلت آن حضرت گفتیم در مدت عمر این امام از جهت اختالف 

 اند.مسمومیت یا اختالف تولد یا اختالف اخبار وفات اختالف کرده

سال  ۵7ف الغمه سن آن حضرت را اربلی صاحب کش -شیخ مفید  -شیخ کلینی 

در سلطنت هشام بن  ۱۱4اند صاحب عمدة الطالب که معتقد است سال دانسته

 ساله بود. ۵۵عبدالملک وفات کرد و 

سال نقل کرده یافعی  ۵۸سال نوشته و به قولی  7۳اثیر در کامل سن آن حضرت را ابن

و کسری نقل  ۵۶گرفته  خلکان هم همین رای راسال نوشته ابن ۵۶الجنان در مرآت

 کرده.

سال و  ۵۸جوزی سال نوشته ابن ۶0و  ۵۸صباغ سال ضبط کرده ابن ۵7در منتهی المقال 

 اند.با کثریت یاد شده و برخی هم شصت سال نوشته ۵7گروهی دیگر 

سال است که جدش سیدالشهداء و  ۵۸آنچه که مختار معتبرین کتب اخبار است سن 

 ر همین سن با چند روزی کم و زیاد رحلت نمودند.العابدین هم دپدرش زین

کند که با عمه خود فاطمه دختر امام السالم از پدرش نقل میحضرت امام صادق علیه
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سال روزگار به سر  ۵۸کردند که الحسن مذاکره میالسالم مادر عبداهلل ابنحسین علیه

 فات کرده.فرماید در همان سال والسالم میاند و امام صادق علیهبرده

 [40۲]صفحه 

 سال را انتخاب کرده. ۵۸مسعودی در مروج الذهب در کتاب تاریخ اخبار الدول 

سال نوشته در بحار و کتب دیگر  ۶۳سال نوشتند در نوراالبصار  7۳در روضة المناظر 

الوری همه السیر و اعالمنما و رسالةالصبان و روضةالصفا و حبیبمجلسی و آینه جهان

 اند.تهسال نوش ۵۸

 مدت عمر امام محمدباقر علیه السالم

نویسد مات فی سبع عشر و مأة )سال سال نوشته می ۶0شافعی مدت عمر آن حضرت را 

( آن حضرت با پدرش سی سال زندگی کرد و سی سال هم پس از پدر و در مدینه ۱۱7

 دفن شد.

 اند.هم نوشته ۵۸و  7۳و  ۶۲سال نوشته و این اصح اخبار است  ۵7در کافی 

سال از عمرش گذشته بود  7۸دانسته و گوید  ۱۱7محمد بن عمر سال وفات او را سال 

 ولی سفیان بن عیینه از امام صادق از پدرش روایت کرده که فرمود:

ثمان و خمسین و مات علی ثمان و خمسین و قتل الحسین و ابنقتل علی )ع( و هو ابن

 ثمان و خمسیننا الیوم ابنثمان و خمسین و ابن الحسین )ع( و هو ابن

 ۶۳نگارنده گوید حتما در رحلت امیرالمؤمنین اشتباه کرده زیرا به اتفاق مورخین او 

 سالگی رحلت نمودند. ۵۸امام دیگر در سن  ۳سال داشته ولی 

 مدت امامت امام محمدباقر علیه السالم

حسین هجری حضرت امام علی بن ال ۹۵شهر محرم اول سال  ۲۵روز دوازدهم یا 

السالم مسموما درگذشت و روز امامت حضرت محمد بن علی العابدین علیهزین
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مدت بیست سال زمان  ۱۱4حجه سال ذی 7باقرالعلوم آغاز گردید تا روز دوشنبه 

 امامت حضرت باقرالعلوم است.

سال و دو ماه و بیست و پنج روز نوشته ولی در تحقیقی که مورخین  ۱۹آبادی خاتون

اند ده قول به دست آمده است که برای اطالع نند سپهر و غیره نمودهمتأخرین ما

السالم کتابی مستقل در دست شود زیرا در شرح حال امام پنجم علیهخوانندگان نقل می

التواریخ که تاریخ عمومی است و ضمنا شرح حال امام نیست مگر همان دو مجلد ناسخ

نگاریم تا ها و اقوال مختلف را مین نظریهالسالم هم نوشته شده و اکنومحمدباقر علیه

 رأی مختار نوشته شود.

 روز ۲۵سال و دو ماه و  ۱۸مدت امامت  - ۱

 روز ۲۵نوزده سال و دو ماه و  - ۲

 روز ۲۵بیست و یک سال و دو ماه و  - ۳

 [40۳]صفحه 

 روز ۲۵بیست و دو سال و دو ماه و  - 4

 بیست و سه سال و کسری - ۵

 سال و کسری بیست و چهار - ۶

 روز ۲۵بیست و سه سال و دو ماه و  - 7

 بیست و شش سال و کسری - ۸

 بیست و هفت سال و کسری - ۹

 اندبیست و سه سال و کسری نوشته - ۱0

 از مجموع این اخبار به سبب اختالفی که گفتیم نظریات مختلف پدیدار گردید.

آنچه مسلم و مورد قبول است اند و هم نوشته ۱۱۸سال  - ۱۱7سال  - ۱۱4وفات را سال 

سالگی رحلت کرده و مدت امامت آن حضرت  ۵۸و مورخین اتفاق دارند و در پایان 

 7که اول سال بوده تا پایان آن که  ۹۵محرم سال  ۲۵قریب بیست سال بوده است که از 
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حجه است و روز ذی ۲۳روز محرم و  ۲۵باشد بیست سال منهای می ۱۱4حجه سال ذی

سال  ۱۹اند چنانکه محمد بن سنان اند و روایت کردهن نوزده سال نوشتهدر عرف هما

نوشته است ولی حمداهلل مستوفی در تاریخ گزیده بیست و دو سال و هفت ماه و هشت 

 [.۹۹اند. ]روز نوشته

 وصایای امام محمدباقر علیه السالم درباره کفن و دفن

لسالم قال قال ابوجعفر الباقر حین احتضر اروی الکلینی فی الکافی بسنده الی الرضا علیه

اذا انامت فاحفروا لی و شقوا لی شقا فان قیل لکم ان رسول اهلل )ص( لحد له فقد صدقوا 

[۱00.] 

السالم فرمود امام کند که حضرت امام رضا علیهشیخ کلینی در کافی روایت می

را حفر کنید یک السالم در حال احتضار فرمود چون من مردم زمین محمدباقر علیه

شود که این لحدی است که رسول اهلل برای گردد و گفته میلحدی پدیدار می

 فرزندش ساخته و آن حقیقتی است صادق و روشن.

چون رحلت فرمود او را در قبه عباس بردند و همین طور که دستور فرموده بود زمین را 

بر خدا برای فرزندش آماده شکافتند لحدی پیدا شد و صدائی برآمد که این لحد را پیغم

 فرموده و او را دفن کردند.

 [404]صفحه 

و اوصی محمد بن علی )ع( الی جعفر بن محمد و امره ان یکفنه فی برده الذی کان 

یصلی فیه یوم الجمعه و ان یعممه بعمامته و ان یربع قبره و یرفعه اربع اصابع و ان یحل 

وا رحمکم اهلل فقلت له یا ابت ما کان فی هذا عنه اطماره عند دفنه ثم قال للشهود انصرف

بان یشهد علیه فقال یا بنی کرهت ان تغلب و ان یقال انه لم یوص الیه فاردت ان تکون 

 [.۱0۱اراد ان یعلمهم انه وصیه و خلیفته و االمام من بعده ] -لک الحجة 

 ترجمه وصیت

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

مد را که چون از دنیا السالم وصیت فرمود فرزندش جعفر بن محامام محمدباقر علیه

خوانده مخصوصا رحلت کرد او را غسل دهد و کفن نماید در بردی که در آن نماز می

ای بر سر او بپیچید و قبرش را آن برد لباس و احرام نماز جمعه آن حضرت بود و عمامه

مربع مستطیل بکند و به اندازه چهار انگشت از زمین بلند گرداند و آنگاه او را در آن 

های محل سجده و ناخن و مو و موره قبر بگذارد و آنچه که ذخیره کرده مانند پینهمط

اند امر غیره در قبر بگذارد و سر قبر را بپوشاند و کسانی که حاضر به تشییع جنازه شده

 کند فاتحه بخوانند و برگردند به منازلشان.

در این شهود چه اثری  فرماید من پرسیدم ای پدر عزیزالسالم میامام جعفر صادق علیه

است که شهادت بدهند و برگردند فرمود من کراهت دارم و خوش ندارم که مردم 

بگویند بدون وصیت بوده مخصوصا که تو قصد حج داری خواستم مردم بدانند که تو 

 وصی و خلیفه و امام پس از من هستی.

حمدباقر شود یکی آنکه در رحلت امام مدر این وصیت نکاتی چند استفاده می

السالم امام جعفر صادق قصد حج داشته و دیگر آنکه روایت رحلت آن حضرت علیه

 رسد.تر به نظر میحجه درستدر ماه ذی

موضوع دیگر آنکه ماهیت وصیت را با قید امامت پس از خود و این که شهودی برای 

است و وصیت باشند و شهودی برای تشییع و تدفین تا اعتراف کنند که متوفی مؤمن 

ای است در اثبات این شهادت چنانچه در روایت دیگری هم ذکر شده یک قطعنامه

 گیرد.عقاید متوفی که مورد قبول حضرت حق جل و عال قرار می

 السالمعبداهلل الصادق علیهروی الکلینی فی الکافی بسنده عن ابی

 [40۵]صفحه 

ی ادخل اناسا من قریش من اهل السالم ان ابی قال لی ذات یوم فی مرضه یا بنقال علیه

المدینة حتی اشهدهم فادخلت علیه اناسا منهم فقال یا جعفر اذا انامت فغسلنی و کفنی و 

ارفع قبری اربع اصابع ورشه بالماء فلما خرجوا قلت یا ابت لو امرتنی بهذا صنعته و لم 
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 ترو ان ادخل علیک قوما تشهدهم فقال یا بنی اردت ان ال تنازع

 «نازع فی االمامه و الخالفه من بعدی متی علموا انک وصییای ال ت»

فرماید: یک روز پدرم مرا در السالم به نقل کلینی میحضرت امام جعفر صادق علیه

حین مرض احضار کرد و چنین فرمود که برخی از مردم مدینه را هم اجازه ده وارد 

اشتند اجازه دادم حاضر شوند و شاهد گفتار ما باشند من به اصحابی که میل عیادت د

 شدند آنگاه پدرم فرمود:

ای فرزند من چون مردم مرا غسل ده و کفن کن و قبر مرا مرتفع بگیر به اندازه چهار 

چون خواستم بیرون رویم رو به برادران من نموده  -انگشت و آب روی آن بپاش 

ت الهی است فرمود در امر امامت نزاع نکنید که خالفت آسمانی اختیارش به دست قدر

و همه بدانید که وصی پس از من جعفر است و شهادت بدهید به امامت و خالفت او 

این سمتی است که خدای عالم برای او معین فرموده باید همه راضی باشید و اطاعت 

 کنید.

 بصیر.فی مناقب عن ابی

فال یغسلنی احد السالم فیما اوصانی به ابی ان قال یا بنی اذا انامت قال جعفر الصادق علیه

غیرک فان االمام ال یغسله اال االمام و اعلم ان عبداهلل اخاک سیدعو الناس الی نفسه 

فدعه فان عمره قصیر فلما ان مضی ابی غسلته حکما امرنی و ادعی عبداهلل االمامة مکانه 

 فکان حکما قال ابی و ما لبث عبداهلل یسیرا حتی مات.

السالم فرمود در وصایای کند که امام جعفر صادق علیهبصیر روایت میدر مناقب از ابی

پدرم است که مقرر فرمود من چون مردم هیچ کس جز تو مرا غسل ندهد زیرا امام را 

جز امام نباید تجهیز کند و بدان که عبداهلل برادر تو مردم را دعوت به سوی خود 

 کند او را واگذار که عمرش کوتاه است.می

ذشت او را غسل دادم همان طور که امر فرموده بود تا صباحی فرمود چون پدرم درگ

چند گذشت عبداهلل مردم را به امامت خود خواند ولی عمرش کفاف نداد و همان طور 
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 که پدرم فرموده بود به زودی درگذشت.

السالم و نیروی علمی او بود که خبر از فوت این خود از معجزات امام محمدباقر علیه

 فرزندش

 [40۶]صفحه 

 گونه که فرموده بود شد.عبداهلل داد و همان

 عبداهلل الصادق )ع(عن ابی

قال کتب ابی فی وصیته ان اکفنه فی ثالثة اثواب احدها رداء له حبرة کان یصلی فیه یوم 

الجمعه و ثوب اخر و قمیص فقلت البی لم تکتب هذا فقال اخاف ان یغلبک الناس و ان 

فال تفعل و عممنی بعمامة و لیس تعد العمامه من الکفن  قالوا کفنه فی اربعة او خمسة

 [.۱0۲انما یعد ما یلف به الحسد ]

در روایت دیگر است که فرمود پدرم در وصیت خود نوشت بدین شرح که مرا کفن 

خواندم و دوم لباسی که بدان کن در سه پارچه اول آن ردائی که در آن نماز جمعه می

من پرسیدم چرا این دستور را نوشتید فرمود برای آنکه  -نی خواندم و سوم پیراهنماز می

ترسم مردم بر تو غلبه کنند و در چهار کفن یا پنج کفن مرا کفن نمائی و نخواستم می

ای به سر من ببند و نباید عمامه متعدد باشد و کفن و عمامه طوری چنین باشد تو عمامه

 نباشد که موجب حسد دیگران گردد.

اش یک درس است که برای تعیین تکلیف مردم در کارهای کلمهاین وصیت هر 

واجب خود و طریقه عمل با این وصایای شفاهی و کتبی و شهود یک یک مواد و 

مطالب را بیان فرموده است تا در این مکتب کسی در ابهامی از مسائل زندگی و حتی 

 مراتب پس از مرگ معطل نماند.

 یه السالم به امام جعفر صادق علیه السالماز وصایای حضرت امام محمدباقر عل
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از سنن اسالم وصیت است که چون دوران عمر سپری شد حاصل زندگی در قالب 

شود و مختارات آن به فرزندان سپرده شده برای آنکه آنها سرمشق کلمات ریخته می

 زندگی خود قرار دهند.

ل وصیت به فرایض و اجرای السالم مانند سایر ائمه در درجه اووصایای امام باقر علیه

دانیم همان طور که احکام و تهذیب نفس و تصفیه باطن و تکامل روح است و اهلل می

کند ولی منظور همه مخلوق او هستند و باید اوامر آسمانی قرآن خطاب به پیغمبرش می

را به کار بندند وصایای ائمه هم به صورت ظاهر به فرزند است ولی در باطن به همه 

است تا راه تکامل پویند و لذا در این وصیت خطاب به فرزند است تا به فرزندان  مردم

 روحانی برسد.

 ء فرجعقال )ع( یا بنی اال تطهر قمیصک فذهب فضننا ان توبة قد اصابه شی

 [407]صفحه 

فقال انهن هکذا فقلنا جعلنا فداک ما القمیصه قال کان قمیصه طویال فامرته ان یقصره ان 

 و جل یقول و ثیابک فطهر.اهلل عز 

کند که جمعی از اصحاب حضور امام پنجم شیخ حر عاملی در وسایل الشیعه نقل می

بودند که فرزندش جعفر وارد شد امام فرمود ای فرزند چرا پیراهن خود را پاک 

کنی ما گمان کردیم به پوشاک وی چیزی ریخته رفت و برگشت پیراهن را به نمی

فدایت شویم موضوع پیراهن چه بود؟ فرمود پیراهن او دراز بود  حال اول دیدیم گفتیم

 ات را پاک کن.فرمانش دادم تا کوتاه کند چرا که خدای تعالی فرموده جامه

در خبر دیگر نقل شده که فرمود: قصروا ثیابکم التقی و ابقی و انقی لباس خود را 

ها مصون از آلودگی و پلیدی کوتاه کنید تا پاکیزه بماند و دوام یابد روی زمین نکشد و

 باشد.

باشد که باید انسان لباس تقوای خود را باال در روایت دیگر فرموده مراد لباس تقوی می

های ماده تماس و بگیرد تا آلوده نگردد و به لوث کدورات عالم طبع و پلیدی
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از ارتکاب منهیات در  -از معاشرت ناجنس مصون و محفوظ گردد  -اصطکاک نیابد 

مان باشد در هر حال لباس چه لباس ظاهر باشد یا لباس باطن باید کوتاه به معنی آلوده ا

 نشدن باشد و در هر حال باید پاکیزه و مصون بماند.

 وصایای حضرت امام محمدباقر علیه السالم درباره امام پس از خود

ه و یکی از ادله ثبوت امامت این شد که امام حی در حین رحلت وصیت کند و خلیف

امام پس از خود را معرفی فرماید و اسرار و ودایع امامت را به او بسپارد و از شرایط 

مسلم امامت تحقق عصمت و طهارت است که هیچکس نگفته محمد حنفیه یا زید بن 

امام در علم و دانش و تقوی و  -اند علی یا اسماعیل بن امام جعفر صادق معصوم بوده

 اند.یت شده مهد والیت بودهفضایل و سجایای نفسانی ترب

این علم هم غیر از علم امامت و والیت است که علم بما کان و بما یکون و ما هو کائن 

الی یوم القیمه باشد بلکه علم صوری بر حسب استعداد ظاهری است ولی آن علم 

حضوری و عینی که به افاضه اشراقیه انوار ساطعه الهی بر قلوب اولیاء و تربیت شدگان 

باشد که با آن بر کند مخصوص برگزیدگان و امامان معصوم میکتب ربوبی تابش میم

 تمام موجودات و مخلوقات تسلط نموده و تصرف نمایند.

 [40۸]صفحه 

السالم از طرف پدرش به وصایت و انتصاب و معرفی به در اینکه امام محمدباقر علیه

و مصرح دالیل دیگر مقام امامت منصوب شده بود سخنی نیست و این وصایت مؤید 

نبوت و والیت است و خود آن حضرت هم در حال نزع وصی و امام پس از خود را 

که در تمام طول عمر به مردم معرفی کرده بود به وصایت تعیین فرمود و اسرار و ودایع 

النبیین رسیده بود به وصی امامت و آثار نبوت انبیاء را که ارث همه آنها به پیغمبر خاتم

 ود سپرد و او هم دست به دست تا امام عصر سپرده شده است.خ

روی محمد بن یعقوب الکلینی بسنده انه لما حضرت علی بن الحسین )ع( الوفات اخرج 
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سفطا او صندوقا عنده فقال یا محمد احمل هذا الصندوق قال فحمل بین اربعة فلما توفی 

م فیه شیئی و لو کان لکم فیه شیئی جاء اخوته یدعون فی الصندوق سهما قال و اهلل ما لک

 ما دفعه الی و کان فی الصندوق سالح رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله

السالم کند که چون علی بن الحسین سجاد علیهکلینی ره به اسناد خود روایت می

محتضر گردید یک سبد یا صندوقی نزد او بود بیرون آورد و به فرزندش محمد داد و 

دوق را حفظ کن محمد بن علی او را حمل کرده برد و محفوظ داشت و فرمود این صن

االرث خود را نسبت به صندوق چون پدرش درگذشت برادران آمدند دعوی سهم

السالم فرمود برای شما از این صندوق سهمی نیست اگر شما نمودند امام محمدباقر علیه

ندوق سالح پیغمبر و آثار دادم در این صفرمود و به شما میسهمی داشتید پدرم می

 نبوت و اسرار و ودایع امامت است که برای شما در آن سهمی نیست.

در روایت دیگر چنین است لما نظر علی بن الحسین الی ولده و هو یجود بنفسه و هو 

مجتمعون عنده ثم نظر الی محمد بن علی فقال یا محمد خذ هذا الصندوق فاذهب به 

 یس فیه دینار و ال درهم و لکن مملو علماالی بیتک و قال اما انه ل

در حال احتضار که چشمش به فرزندش محمدباقر افتاد فرمود او دارای نفس قدس 

ملکوتی شده و آن صفات امامت و شرایط والیت در او جمع گردیده فرمود ای محمد 

بگیر این صندوق را و به خانه خودت ببر و تصریح فرمود که در آن صندوق دینار و 

 رهم نیست بلکه مملو از علم و آثار فضیلت است آن صندوق حاوی علوم انبیاء بود.د

روایت دیگری از کتاب کافی نقل شده که عمر بن عبدالعزیز با آن مقدماتی که در 

ای برای رد صدقات امیرالمؤمنین و فدک فاطمه کتاب حضرت سجاد نقل کردیم نامه

 زهرا

 [40۹]صفحه 

نزد زید بن الحسن المجتبی فرستاد او گفت ولی امر پس از سالم اهلل علیها نوشت 

السالم بود و پس از او عمویم امام رحلت جدم امیرالمؤمنین پدرم امام حسن مجتبی علیه
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حسین سیدالشهداء بود و بعد از ایشان علی بن الحسین سیدالساجدین و بعد از آن 

این نامه را خدمت ایشان  السالم والی صدقات است بایدحضرت امام محمدباقر علیه

باشد و او صدقات را مخصوصا فدک را به بفرستی که او ولی امر و والی صدقات می

اش فاطمه زهرا )س( صرف حضرت امام محمدباقر رد نمود و درآمد صدقات جده

توسعه معارف دین فرمود و مکتب باقری را توسعه داد تا دامنه آن به مکتب جعفری 

 رسید.

 نویسد:السالم میوصایای حضرت امام محمدباقر علیهصباغ در ابن

کنند که فرمود نزد پدرم نشسته بودم روزی السالم روایت میاز امام جعفر صادق علیه

فرمود درباره غسل و کفن و دخول در قبر گفتم که قبض روح شد و مرا وصیت می

بینم ر شما نمیدیدم شما شکایت کنی مثل امروز من اثر مرگ دپدرجان هیچ وقت نمی

فقال یا نبی سمعت علی بن الحسین ینادینی من وراء الجدار یا محمد عجل فرمود شنیدم 

فرماید ای محمد شتاب کن بسوی صدای پدرم علی بن الحسین را که از پشت دیوار می

 [.۱0۳دانم امروز از دنیا خواهم رفت. ]ما بیا و می

 جعفی وصایای امام محمدباقر علیه السالم به جابر

یا جابر اغتنم من اهل زمانک خمسا ان حضرت لم تعرف و ان غبت لم تفتقد و ان 

 شهدت لم تشاور و ان قلت لم یقبل قولک و ان خطبت لم تزوج

در حضور کس تعریف نکنی  -فرمود ای جابر از مردم زمانه پنج چیز را مغتنم بشمار 

و اگر گفتی شهادت تو را قبول در غیبت او تنقید منمائی در شهادت با او مشورت مکن 

کند و اگر خطبه کردند تزویج منما زیرا مردم زمانه اکثر ظاهربین هستند که نمی

عقلشان در چشمشان قرار دارد تو در کار آنها ظاهربین مباش و به حقیقت گرای 

بخش است بلکه باید به نیروی عقل آنها را آهنگی زیانرنگی و همچاپلوسی و تملق هم

 کرد. رهبری
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و اوصیک بخمس ان ظلمت فال تظلم و ان خانوک فال تخن و ان کذبت فال تغضب و 

ان مدحت فال تفرح و ان ذممت فال تجزع و فکر فیما قیل فیک فان عرفت من نفسک 

 ما قیل فیک فسقوطک من عین اهلل جل و عز عند غضبک من الحق اعظم علیک مصیبة

 [4۱0]صفحه 

لناس و ان کنت علی خالف ما قیل فثواب اکتسبته من مما خفت من سقوطک من اعین ا

غیر ان تتعب بدنک و اعلم انک ال تکون لنا ولیا حتی لو اجتمع علیک اهل مصرک و 

قالوا انک رجل سوء لم یحزنک ذلک و لو قالوا انک رجل صالح لم یسرک ذلک و 

غبا فی لکن اعرض نفسک علی کتاب اهلل فان کنت سالکا سبیله زاهدا فی تزهیده را

ترغیبه خائفا من تخویفه فاثبت و ابشر فانه ال یضرک ما قیل فیک و ان کنت مباینا 

للقرآن فما الذی یغرک من نفسک ان المؤمن معنی بمجاهدة نفسه لیغلبها علی هواها 

فمرة یقیم او دعا و یخالف هواها فی محبة اهلل و مرة تصرعه نفسه فیتبع هواها فینعشه اهلل 

اهلل عثرته فیتذکر و یفزع الی التوبه و المخافة فیزداد بصیرة و معرفته لما  فینتعش و یقیل

زید فیه من الخوف و ذلک بان اهلل یقول ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان 

 تذکروا فاذاهم مبصرون

کنم تو را به پنج چیز اگر کسی به تو بدی کرد تو بدی نکنی اگر و فرمود وصیت می

تو خیانت نکنی اگر دروغ گفت غضب نکنی اگر مدح کرد مسرور نشوی خیانت کرد 

اگر قدح و مذمت کرد جزع و فزع نکنی در آنچه نسبت به تو گفته فکر کنی اگر 

دیدی عیبی در نفس تو هست از خود دور کن و غضب خود را فروبنشان که باالترین 

افتی اگر دم میپیوندد و با غضب از چشم مرمصیبت غضب است که به غضب حق می

 [.۱04آنچه درباه تو گفته خالف است تو ثوابی کسب کردی بدون تعب. ]

فرمود بدان که تو دوستی برای ما نیستی مگر آنکه همه مردم شهر جمع شوند و بگویند 

تو مرد بدی هستی زیرا دوستان ما در نظر مردم بد هستند و اگر بگویند تو مرد صالحی 

شوی و به آن گفتار دلتنگ نگردی اگر در راه نیل به کمال هستی بدین گفتار مسرور ن
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حق هستی تمایالت نفسانی را کنار بگذار و در زهد خود پرهیزکار باش در رغبت خود 

به آخرت بکوش از خدا بترس و ثابت قدم باش آنچه که مخالف با قرآن است 

و مبارزه داشته  فروگذار مراقب باش نفس اماره تو را نفریبد مؤمن باید با نفس جهاد

باشد که زندگی در حقیقت مبارزه حیاتی است در تمام شئون خلقت و در همه 

موجودات تو در راه دوستی خدا با هوای نفس مخالفت کن و عنانی سرکش بر نفس 

زن تا طغیان نکند او را به تملک عقل مقید ساز دائما تذکر بده و با فزع و الحاح به توبه 

 ازگشت به حق کن تا بصیرت و معرفتگرای و از خوف خدا ب

 [4۱۱]صفحه 

تو زیاد شود خوف خدا فرع بر معرفت اوست هر چه بصیرت و بینائی تو به حق بیشتر 

باشد معرفت تو بیشتر است و هر چه بیشتر معرفت یابی بیشتر خواهی ترسید و خوف او 

بیشتری پیدا نماید و هر قدر از خوف خدا خائف گردی بینائی تر میدر دل تو بزرگ

 کنی.می

قال )ع( یا جابر استکثر لنفسک من اهلل قلیل الرزق تخلصا الی الشکر و استقبل من 

نفسک کثیر الطاعة هلل ازراء علی النفس و تعرضا للعفو و ادفع عن نفسک حاضر الشر 

بحاضر العلم و استعمل حاضر العلم بخالص العمل و تحرز فی خالص العمل من عظیم 

التیقظ و استجلب شدة التیقظ بصدق الخوف و توق مجازفة الهوی بداللة  الغفلة بشدة

العقل وقف عند غلبة الهوی باسترشاد العلم و استبق خالص االعمال لیوم الجزاء و ادفع 

عظیم الحرص بایثار القناعة و استجلب حالوة الزهاد بقصر االمل و اقطع اسباب الطمع 

النفس و تخلص الی راحة النفس بصحة التفویض و یبر الیاس و سد سبیل العجب بمعرفة 

تعرض لرقة القلب بکثرة الذکر فی الخلوات و استجلب نور القلب بدوام الحزن و تحرز 

 من ابلیس بالخوف الصادق و ایاک و الرجاء الکاذب فانه یوقعک فی الخوف الصادق

ر بسیار بگو شک -فرمود ای جابر در نفس خود بسیار یاد خدا باش به روزی کم بساز 

نیتت خالص گردان هر قدر عبادت کردی کم بدان در اجرای تمایالت به نفس کمک 
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شرور را از خود دور کن علم را به عمل مقید ساز عمل را  -نکن از کار لغو اعراض نما 

به  -از پیروی هوا برحذر باش  -از خدا بترس  -به غفلت محو مکن خواب زیاد منما 

توقف کن به راهی که علم تو را  -ی هوا و هوس در غلبهرهبری عقل قدم بردار 

کند برو عمل خالصی را برای روز جزا ذخیره کن حرص را به قناعت محو هدایت می

 کن شیرینی ورع را به ترک آرزو ادامه ده رشته اسباب طمع را قطع کن.

یابی کار خود را به خدا واگذار تا آسایش  -نومیدی و عجب سد راه خداشناسی است 

همیشه محزون از خوف خدا باش تا نور  -خدا را همیشه یاد کن تا معارضی پیدا نکنی 

امیدوار به خدا باش تا تو را  -افاضات الهی بر قلب تو بتابد از شیطان بترس پرهیز کن 

 در خوف صادق به حقیقت رهبری کند.

به دست نماید که از راه ریاضات شرعیه در این وصیت جلب توجه به فضیلت می

و از راه پرخوف و  -کند زداید و مکارم اخالقی را تقویت میآمد. رذایل را میمی

 دارد.خطر هوای نفس مصون می

 [4۱۲]صفحه 

شکی نیست که چون خانه دل از لوث کدورات طبیعت خالی شد و زنگ عالئق مادی 

تابد و میو رذایل به صیقل عبادت و اطاعت زدوده گردید نور علم و محبت حق در آن 

شود و در خوف و رجاء سازد و در سایه معرفت به حق خائف میخانه دل را روشن می

 رسد.به سرحد تکامل الیق استعداد خود می

قال )ع( یا جابر ایاک و التسویف فانه بحر یغرق فیه الهلکی و ایاک و الغفلة ففیها تکون 

لیه یلجأ النادمون و استرجع سالف قساوة القلب و ایاک و التوانی فیما ال عذر لک فیه فا

الذنوب بشدة الندم و کثرة االستغفار و تعرض للرحمة و عفو اهلل بخالص الدعا و المناجاة 

فی الظلم و استجب زیادة النعم بعظیم الشکر و اطلب بقاء العز باماتة الطمع و ارفع ذل 

ا بقصر االمل و بادر الطمع بعز الیأس و استجلب عز الیاس ببعد الهمة و تزود من الدنی

 بانتهاز البغیه عند امکان الفرصه و ایاک و الثقة بغیر المأمون
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کند مبادا غافل شوی که غفلت فرمود ای جابر مال دنیا دریائی است که آدم را غرق می

شوی و عذری آورد در کار خود تسامح و سستی مکن که پشیمان میقساوت قلب می

کند حتی آنها که گناه زیاد کوشش بازگشت می نداری و مردم پشیمان به کار و

اند به توبه پشیمان شده و به کثرت استغفار و طلب رحمت بازگشت به حق کرده

نمایند تو کوشش کن عفو الهی را به دعای خالص و مناجات در ستم و راز و نیاز می

تت در مظلومیت به دست آوری زیادی نعمت به شکر بسیار است شکر زیاد کن تا نعم

افزون گردد طمع را بکش تا عزت یابی که هر که عزت بخواهد باید دنیا و مال دنیا را 

ذلیل شمارد تا عزیزتر گردد یأس و نومیدی در بلندپروازی طایر طمع است طمع که 

 گردد.کشته شد یأس محو می

در قاز دنیا آرزوها را کوتاه کن تا زاد و توشه توانی تهیه کرد وقت را غنیمت دان آن

 که بتوانی مبادا به آدم نادرست اعتماد کنی که تو را رسوای جهان سازد.

یا جابر و اعلم انه ال علم کطلب السالمه و ال عقل کمخالفة الهوی و ال فقر کفقر القلب 

و ال غنی کغنی النفس و ال معرفة کمعرفتک بنفسک و ال نعمة کالعافیة و ال عافیة 

الهمه و ال زهد کقصر االمل و ال عدل کاالنصاف و  کمساعدة التوفیق و ال شرف کبعد

ال جور کموافقة الهوی و ال طاعة کاداء الفرائض و ال مصیبة کعدم العقل و ال مصیبة 

 کاستهانتک بالذنب و رضاک بالحالة التی انت علیها و ال فضیلة کالجهاد

 [4۱۳]صفحه 

الطمع و ایاک و التفریط  و ال جهاد کمجاهدة الهوی و ال قوة کرد الغضب و ال ذل کذل

 عند امکان الفرصة فان میدان یجری الهله بالخسران

فرمود ای جابر علم جز طلب سالمت نیست و عقل جز مخالفت هوی نیست و فقر جز 

النفس معرفت چون معرفت -نیازی نفس نیست نیازی چون بیفقر قلب نیست و بی

عافیت نیست و هیچ عافیتی هیچ نعمتی چون  -خودشناسی خداشناسی است  -نیست 

همتی نیست و هیچ زهدی چون چون مساعدت توفیق نیست و هیچ شرقی جز کم
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آرزوی کوتاه نیست و هیچ عدلی و نصفتی جز انصاف نیست و هیچ جوری جز 

موافقت هوای نفس نیست و اطاعتی بهتر از ادای فرایض نیست و مصیبتی بدتر از 

ب سازد راضی به حال خود شو تا خدا از تو عقلی نیست که آدمی به گناه مرتکبی

راضی شود فضیلتی چون جهاد نیست و جهادی بهتر از مبارزه با تمایالت نفسانی نیست 

هیچ نیروئی باالتر از کظم غیظ و غضب نیست و هیچ ذلتی چون ذلت طمع نیست بر تو 

 میز است.آباد که افراط نکنی و فرصت را غنیمت شمری که میدان کار با غفلت خسران

قال )ع( خذوا الکلمة الطیبه فمن قالها و ان لم یعمل بها فان اهلل یقول الذین یستمعون 

القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم اهلل ویحک یا مغرور اال تحمد من تعطیه فانیا 

و یعطیک باقیا درهم یغنی بعشره تبقی الی سبعمائة ضعف مضاعفة انما انت لص من 

کلما عرضت لک شهوة او ارتکاب ذنب سارعت الیه و اقدمت  لصوص الذنوب

 بجهلک علیه فارتکبته کانک لست بعین اهلل او کان اهلل لیس لک بالمرصاد.

یا طالب الجنة ما اطول نومک و اکل معصیتک و ادهی همتک فلله انت من طالب و 

 [.۱0۵فیها ] مطلوب و یا هاربا من النار ما احث مطیتک الیها و ما اکسبک لما یوقعک

فرمود سخن خوب را از هر کسی گفت بگیر اگرچه خودش عمل نکند که خداوند 

کنند آنها رستگار شنوند و بهتر عمل میفرماید کسانی که سخنان خوب را میتعالی می

 هستند.

فرمود ای دنیاخواه مغرور مگر آدم عاقل به یک چیز فانی تکیه کند و یک امر باقی را 

رساند آن درهمی است که در یک درهم که تو را به هفتصد درهم می -از دست بدهد 

تو دزدی و راهزنی از راهزنان گناه که هر تمایل نفسانی و هر  -راه خدا انفاق کنی 

 شهوت و گناهی

 [4۱4]صفحه 

شوی و مانند دزدی که صاحب آن مال را حاضر نداند را به حمل و نادانی مرتکب می

دانی در حالی که خدا با تست تا دیوان عمل خود نمیتو خدا را حاضر و ناظر 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

 محاسبات الهی از تو حساب بگیرد.

ای و در کام معاصی فرمود ای کسی که طالب بهشتی چرا به خواب خرگوشی فرورفته

ای تو و آنچه که مطلوب تست نیازمند به همت بلند ای و همت را پست شمردهفرورفته

سازد و از این سوانح و ری تو را از آتش دوزخ دور میبسته و اگر قیام کنی به دست آو

رساند برخیز به سوی بهشت دهد به کمال مطلوب میتعب و رنج و بدبختی نجات می

 برو.

السالم روی سخنش به جابر جعفی و خطابش به تمام در این وصیت امام محمدباقر علیه

از این وصیت  تواندمسلمین است هر کس طالب سعادت و کمال فضیلت است می

سرمشق گیرد هر کس در این تعلیم و تربیت قرار گیرد و عمل کند رستگار و موفق 

تواند عملیات گردد و نه تنها خودش به راه روشن مستقیم سعادت رسیده است بلکه می

 خود را مشعل فروزان هدایت و ارشاد برای دیگران هم قرار دهد.

ات علمی و اخالقی و پایه و مایه و اساس ترین نکتفکر و تدبر در این وصایا حساس

دوستی گوینده را دهد و به عالوه که علو روح و ارتقاء و نوعخوشبختی را نشان می

رساند که در ساعات آخرین عمر برای سعادت ملت اسالم چه لطائف و دقایقی را می

 در نظر گرفته و به نام وصیت اعالم فرموده است.

االعمال و تنمی االموال و تدفع البلوی و تیسر الحساب و  قال )ع( صلة االرحام تزکی

 تنسی فی االجل

نماید حساب کند بلوا و بالیا را دفع میسازد مال را افزون میرحم عمل را پاک میصله

اندازد با یک صفت فاضله چندین بهره و گرداند اجل را در فراموشی میرا آسان می

العمر المؤنه و طویلمنزه و مزکی و مصون سهل رحم کنید تانعمت و فایده است صله

 گردید.

قال )ع( ایها الناس انکم فی هذه الدنیا اغراض متنضل فیکم المنایا لن یستقبل احد منکم 

یوما جدیدا من عمره اال بانقضاء اخر من اجله فایة اکلة لیس فیها غصص ام ای شربة 
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ن عنه فان الیوم غنیمة و غدا ال تدری لیس فیها شرق استصلحوا ما تقدمون علیه بما تظعنو

 لمن هو اهل الدنیا سفر یحلون عقد رحالهم فی غفیرها

 [4۱۵]صفحه 

قد خلت منا اصول نحن فروعها فما بقاء الفرع بعد اصله این الذین کانوا اطول اعمارا 

 منکم و ابعد آماال

وید و شهای خرگوشی خود گمراه میفرمود ای مردم شما در این جهان به خواب

گیرند تا به آخر دهند و روزی میای میگردد و روزیهرگز روزی از عمر شما بر نمی

و آن روز گذشته قابل خریدن نیست  -ها تمام شود عمر برسد تا این روزها و روزی

شما بهتر است آنچه در پیش دارید اصالح کنید آن گمان باطل را از خود دور نمائید و 

دانید فردا خواهید بود یا نه و آیا سفر شما رید زیرا شما نمیروز حاضر را غنیمت شما

گردد یا نه همین قدر بدانید ما که اصل زندگی هستیم خواهیم رفت و شما که آسان می

فرع آن خواهید بود به طریق اولی خواهید رفت کی باقی مانده که من و شما باقی 

فرصت استفاده کنید و زاد و پس از این  -بمانیم همه آرزوها به خاک خواهد رفت 

 ای برای خود تهیه نمائید.توشه

قال )ع( اتیک یابن آدم ما ال ترده و تذهب عنک ما ال یعود فال تعدن عیشا منصرفا 

مالک منه اال لذة تزدلف بک الی حمامک و تقربک من اجلک فکانک قد صرت 

ها و استعن باهلل الحبیب المفقود و السواد المخترم فعلیک بذات نفسک و دع ما سوا

 یعنک

رود و آن قریب بدین مدلول است که فرمود ای پسر آدم به سوی تو مالی آمده و می

سرمایه عمر است تو باید از این مال لذت ببری و در راه موفقیت خود صرف کنی این 

روند و بینی یکی از دوستانت میسازد مثل اینکه تو میروزها تو را به اجل نزدیک می

کنی اما در رفتن خود غافل هستی از خدا بخواه که تو را مرگ آنها ناراحتی میتو در 

 مند گردی.در این سرمایه و عمر توفیق دهد و معاونت فرماید تا کامال بهره
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 قال )ع( من صنع مثلما صنع الیه فقد کافئا من اضعف کان شکورا و من شکر کان کریما

گردد و آن کافی است در حساب یره میهر کس هر عملی کند همان عمل برای او ذخ

او منظور شود و هر کس ضعیف و بینوا و ناتوان شد بسیار شکرگزاری کند که خداوند 

 در سایه شکر و نعمت او کرامت و بزرگواری در حق او خواهد فرمود.

ء الناس فی شکرهم و لم یستردهم قال )ع( و من علم ان ما صنع کان الی نفسه لم یستطی

 هم فال تلتمس من غیرک شکر ما اتیته الی نفسک و وفیت به عرضکفی مودت

 [4۱۶]صفحه 

کند و استطاعت شکرگزاری از کند به خود میفرمود هر کس دانست که هر چه می

خلق و دوستی آنها را هم نخواهد داشت یعنی توجه به کار خود دارد و عاجز از شکر 

ران پاسخ داد از دیگری همه است و کسی که دوست مردم را به دوستی دیگ

شود زیرا هر چه از تو بر دیگران خیری برسد شکرش برای تست و هر شکرگزاری می

 کس شکر خلق و خالق را بنماید وفای به عهد کرده است.

 معاصرین امام محمدباقر علیه السالم از سالطین

السالم با ولید بن عبدالملک و سلیمان بن عبدالملک و عمر حضرت امام محمدباقر علیه

بن عبدالعزیز و یزید بن عبدالملک و هشام بن عبدالملک و به نقل برخی با ولید بن 

یزید بن عبدالملک و یزید بن ولید بن عبدالملک و ابراهیم بن الولید بن عبدالملک 

 [.۱0۶معاصر بود. ]

شاهد جنایات فجیع  ۱۲۶تا با اختالف اخبار تا سال  ۱۱7درست تا سال  7۵سال یعنی از 

 مروان بوده است.آل

بیست سال دوره امامت که چرخ عالم وجود بر محور شخصیت و مقام امامت او دور 

زد و چهل سال هم در دوره پدرش شاهد و ناظر واقعه هائله کربال تا شهادت خود می
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سیاست اموی و عباسی وضع کشمکش و کشتارهای  بود خاصه در اصطکاک دو

 کرد.دید و صبر میرحمانه هر دو را میبی

 خلفای معاصر امام محمدباقر علیه السالم

مروان در بیست سال امامت و قریب شصت سال عمر معاصر با چند نفر از خلفای آل

 بود که به ترتیب عبارتند از:

ایان خالفت پدرش را مسموم نمود و سند ولید بن عبدالملک بن مروان که در پ - ۱

 والیت و امامت به آن حضرت منتقل گردید.

 سلیمان بن عبدالملک بن مروان - ۲

 عمر بن عبدالعزیز - ۳

 یزید بن عبدالملک بن مروان - 4

 هشام بن عبدالملک بن مروان - ۵

 السالم مسموما از جهان رحلت کرد.در خالفت هشام امام محمدباقر علیه

 صول المهمه معاصرین را از خلفا ولید و فرزندانش یزید و ابراهیم نوشته که آن همدر ف

 [4۱7]صفحه 

صحیح است زیرا به شرحی که در تاریخ مفصل اسالم جلد اول نوشتیم اوالد 

 بهره نبودند.عبدالملک همه به خالفت رسیدند و پسران ولید هم بی

ر سنین امامت آن حضرت که قریب نویسد: دشهرآشوب میعالمه مجلسی به نقل ابن

یزید بن  -عمر بن عبدالعزیز  -سلیمان بن عبدالملک  -بیست سال شد ولید بن یزید 

هشام بن عبدالملک و ولید و برادرش یزید و ابراهیم بن یزید خالفت  -عبدالملک 

نویسد: نمودند و رحلت امام پنجم در اوایل خالفت ابراهیم بود و یک جا هم می

ک آن حضرت را مسموم ساخت که آن هم درست است و باز خبری هست که عبدالمل

 ابراهیم بن ولید امام را سم خورانید.
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 زنان و اوالد امام محمدباقر علیه السالم

 اشاره

فروه دختر قاسم بن السالم دو زن عقدی دائمی داشته اول امحضرت امام محمدباقر علیه

السالم و عبداهلل است که این دو از ر صادق علیهبکر بود که مادر امام جعفمحمد بن ابی

حکیم بنت اسد بن مغیره ثقفیه بود که اند زن دوم امتیم قبیله ابوبکر بودههاشم و بنیبنی

 ولد و کنیزها به دنیا آمدند.مادر ابراهیم و عبیداهلل است و بقیه اوالدها از ام

 زنان و اوالد امام محمدباقر

پسر و یک دختر داشت جعفر صادق  ۳السالم بن علی الباقر علیهنویسد محمد شافعی می

 [.۱07سلمه ]ام-ابراهیم  -عبداهلل  -

اند بیش از این هم کند که گفتهعالمه اربلی هم همین سه نفر نوشته و ضمنا اضافه می

 [.۱0۸اوالد داشته. ]

حمد بن فروه دختر قاسم بن محضرت باقر دو زن عقدی و چند جاریه داشت اول ام

حکیم دختر اسد بن باشد و دوم امالسالم میبکر بود که مادر امام جعفر صادق علیهابی

 مغیره ثقفیه که مادر ابراهیم و عبیداهلل است.

نویسد: ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین علی بن ابیطالب در کتاب صفوةالصفوه می

ش جعفر و عبداهلل و مادر آنها عبداهلل دختر امام حسن مجتبی بود و فرزندانمادرش ام

بکر بود و ابراهیم و علی و فروه دختر قاسم بن محمد بن ابییعنی زن امام محمدباقر ام

 اند.سلمه نیز از اوالد او از زنان دیگر بودهزینب و ام

 اوالد امام محمدباقر علیه السالم
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 نوشته السالم را هفت نفرشیخ مفید در ارشاد اوالد امام محمدباقر علیه

فروه عبداهلل بن محمد که مادر این دو نفر ام - ۲ابوعبداهلل جعفر بن محمد الصادق  - ۱

 بکر بوددختر قاسم بن محمد بن ابی

 [4۱۸]صفحه 

 حکیم دختر اسد بن مغیره ثقفیه بودعبیداهلل درج که مادرشان ام - 4ابراهیم  - ۳

 ولد بود.علی و زینب که مادرشان ام - ۶و  ۵

 ولد بود.سلمه که مادر او هم امما - 7

 داند.سلمه را یکی شناخته و اوالد او را شش نفر میدر اعالم الوری زینب و ام

 [.۱0۹شهرآشوب اوالد را هفت نفر دانسته و عبداهلل درج را عبداهلل افطح نوشته ]ابن

 اند.گفتهالسالم شش نفر بوده و قیل سبعة هفت نفر هم اما اوالد امام محمدباقر علیه

 فروه بودند.و عبداهلل که هر دو از ام -ابوعبداهلل جعفر بن محمد مکنی به صادق  - ۲و  ۱

 حکیم.ابراهیم و عبداهلل درج از ام - 4و  ۳

ولد و هیچ کس اختالف ندارد که امامت پس از حضرت علی و زینب از ام - ۶و  ۵

داهلل هم در فضیلت و علم و ادب با السالم قرار داشت و عبباقر در وجود امام صادق علیه

 [.۱۱0او شرکت داشت. ]

نویسد شش اوالد داشت هفت نفر السالم میصباغ درباره اوالد امام محمدباقر علیهابن

 اند بدین قرار:هم گفته

 ابوعبداهلل جعفر صادق. - ۱

 بکر بود.فروه دختر قاسم بن محمد بن ابیعبداهلل که مادر آن دو نفر ام - ۲

 حکیم دختر اسد بن مغیره ثقفی بود.ابراهیم و عبداهلل درج که مادرشان ام - 4و  ۳

اند امامت در اوالد ولد بود و کلیه مورخین نوشتهعلی و زینب که مادرشان ام - ۶و  ۵

 [.۱۱۱محمد بن علی فقط در ابوعبداهلل جعفر الصادق بوده است. ]

هجرت  ۵7صفر سنه  ۲7شنبه یا جمعه ز سهالسالم در مدینه روتولد امام محمدباقر علیه
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اند و نوشته ۱۱4حجه سال در هر حال سال تولد مورد اتفاق است ولی در شهادت ذی

 االولربیع

 [4۱۹]صفحه 

اند و بنابراین عمر آن حضرت را انتخاب کرده ۱۱7اند و برخی سال هم نوشته ۱۱7سال 

 [.۱۱۲شود. ]درست شصت سال می

محمد بن علی را مسموم کردند و در زمان ابراهیم بن ولید بن  نویسدصباغ میابن

عبدالملک بود و قبرش در بقیع است در قبه عباس مدفون گردید و در آن قبه و بارگاه 

 باشند.پدرش و عمویش مدفون می

 سال وفات آن حضرت علیه السالم

و سال  ۱۱7هجری رخ داده در سال  ۱۱4حجه در سال شهادت امام پنجم روز هفتم ذی

در روضةالواعظین رحلت آن  -اند ولی اصح اقوال قول اول است هم نوشته ۱۱۶

نویسد حضرت باقر وصیت حجه بدون تعیین روز نوشته در فصول میحضرت را ماه ذی

فرمود مرا در پیراهن خودم کفن کنید و نماز بر من بخوانید و دفن کنید و چون 

 ر که فرمود:حضرت صادق چنین کرد شنید از میان قب

 [.۱۱۳یا بنی سمعت علی بن الحسین ینادی من وراء الجدار یا محمد عجل ]

السالم در بقیع و این قولی است که فریقین معتقدند در قبه مدفن امام محمدباقر علیه

اکنون مدفن آن حضرت خراب و مانند سایر حضرت عباس بن عبدالمطلب بود و هم

بارگاه و روضه و ضریح و صندوق و اشیاء نفیس آن سرپرست است قبه و قبور مردم بی

 [.۱۱4ها به غارت بردند و ویران کردند. ]را سعودی

 مدت امامتش
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سال به نص شافعی و مناقب و فصول المهمه و انوار نعمانیه و عمدة الطالب این امام  ۱۹

 سال زندگی کرد. ۱۹سال و پس از پدرش  ۳4با جدش چهار سال با پدرش 

 مام پنجم علیه السالممدت عمر ا

سال  7۵در کافی و تهذیب و شافی سید مرتضی و سایر کتب عمر آن حضرت را 

سال هم  7۳تا  ۶۳سال و گروهی  ۵۸در فصول المهمه  ۵۵اند در عمدة الطالب نوشته

 است. ۵7اند ولی اصح اقوال نگاشته

فروه دختر ماند اول ازوجات آن حضرت به نقل مجلسی دو زن غیر از کنیزکان بوده

حکم دختر السالم است و دوم امبکر که مادر جعفر صادق علیهقاسم بن محمد بن ابی

 اسد بن مغیره ثقفی مادر ابراهیم و عبیداهلل.

 [4۲0]صفحه 

 اوالد

نفر بودند به نقل شافی سید مرتضی و مناقب  7السالم فرزندان حضرت باقر علیه

عبداهلل و ابراهیم و عبیداهلل  -السالم دق علیهشهرآشوب بدین ترتیب ابوعبداهلل صاابن

 [.۱۱۵اند. ]نفر نوشته ۹سلمه. برخی هم اسامی اوالد آن حضرت را تا علی و زینب و ام

 بقاع فی البقیع مقدسات

 و اکناف بطیب طیباب

 آرامگاه حضرت امام محمدباقر علیه السالم

 بقیع در مدینه طیبه

بق به نام یثرب بود پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم نویسد که در ساشهرآشوب میابن

های فراوان است و آب جاری هم در آن را مدینه خواند هوایش گرم و دارای نخلستان
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شود در شمال آن کوه احد است و در جنوبش جبل بئر و قضاعه که در شهر جاری می

آن چاهی است که بئر آریس در مدینه است که  -باب آن احادیث مشهوره صادر شده 

انگشتر حضرت رسول به دست عثمان در آن چاه افتاد و آنچه گشتند نیافتند همانجا را 

پیغمبر )ص( خرید و مسجد ساخت و آرامگاه ابدی پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم 

 جا است.همان

بنای مسجد اول از خشت خام و چوب نخل بود. عمر و عثمان هر دو بر آن افزودند و 

یوار آن را از سنگ باال بردند و سقف آن را از چوب ساج پوشانیدند ولید بن د

عبدالملک بن هارون عمارت دیگر بر آن افزود و مهدی خلیفه عباسی آن را وسیع 

گردانید و مأمون خلیفه در زمان خود متصدی احیاء آن بقعه متبرک گشت و امیر 

نوب مسجد مدرسه و حمام چوپان در عهد امارت خویش کسانی فرستاد تا در ج

 ساختند و پیش از آن در آن بلده حمام نبوده.

 در فضیلت مسجد احادیث بسیار وارد شده است که در اخبار ضبط است اما گورستان

 [4۲۱]صفحه 

بقیع در شرقی مدینه طیبه واقع است و در آن گورستان ابراهیم فرزند رسول خدا صلی 

باس بن عبدالمطلب و امام محمد بن باقر و امام جعفر اهلل علیه و آله و سلم و عثمان و ع

السالم و بسیاری دیگر از اصحاب و زوجات رسول خدا صلی اهلل علیه و آله صادق علیه

 و سلم و بانوان قریش در آن سرزمین مدفون هستند.

نویسند اول کسی که از صحابه در زمین بقیع مدفون شد اسعد بن زراره که از کبار می

هجری بوده و در  ۹۳مت بوده و آخر ایشان سهل بن عبدیست که وفاتش سال انصار ا

های اطراف مسجد را خریده و مسجد را توسعه این ایام پادشاه نجد و حجاز خانه

ام بنا دارد فضای مسجد را چهار برابر کرده و دهد از قراری که از جراید روز خواندهمی

ه مخارج آن را برآورده که از سهمیه نفت ای اطراف آن بکشد و چند ملیون لیرفلکه

شود امید است خداوند توفیق دهد به دست همان کسانی که بقاع حجاز ساختمان می
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متبرکه خراب شد به دست همان اشخاص مسجد نبوی توسعه و تعمیر یابد و بقاع ائمه 

. در مسجد توسعه و تعمیر و تزیین مفصلی شد ۱۳7۹بقیع نیز ساخته شود و در این سال 

ای که به هر حال اختالفی نیست که امام پنجم در کنار پدرش و عمویش در بقیع در قبه

هجری  ۹۵اند مدفون گردید و این قبه و بارگاه در سال نام عباس بن عبدالمطلب ساخته

 به دست وهابیها خراب و منهدم گردید. ۱۳۳4بنا شده و در سال 

و نقل انه دفن فی القبر الذی دفن فیه ابوه ال  نویسددر جنات الخلود و دوائر العلوم می

العابدین و عمویش نویسند در کنار قبر پدرش زینفی قبر علیحده در کتب دیگر می

 حضرت امام حسن مجتبی علیهماالسالم دفن گردید.

و ظاهر این است که مانند حضرت جواد که در کنار قبر مقدس جدش امام موسی 

اند در حفره زیر متصل به و شاید هم چون قبر کنده الکاظم دفن شد مدفون گردید

السالم شده باشد وگرنه موضوع نبش قبر نبوده که این العابدین علیهجنازه پدرش زین

 [ در سابق گفتیم این قبر را قبال ساخته بودند.۱۱۶توهم ایجاد شود ]

رت قبور السالم مانند ثواب زیافضیلت زیارت قبر مقدس حضرت امام محمدباقر علیه

باشد و احادیث و اخبار پیغمبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم و سایر ائمه هدی می

السالم متواتر در این باب وارد است و فلسفه آن هم مشهود است زیرا امام پنجم علیه

مجری مقاصد و مرام جدش صلی اهلل علیه و آله و سلم بوده و در صف امامت و والیت 

لی به تصرف داشته و لذا ثواب زیارت آن حضرت به نص صریح همان مقام شامخ او

السالم همان فضیلت و ثواب احادیث نبوی و اخبار مرتضوی و روایات جعفری علیه

 [.۱۱7زیارت را دارد برای ثواب زیارت به کتب زیر مراجعه شود. ]

 [4۲۲]صفحه 

 مدفن امام محمدباقر
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نوشته مدفنش در مدینة الرسول در  هر کس ترجمه حال امام محمدباقر را نقل کرده

دانیم که قبر قبرستان بقیع نزد جد بزرگوارش در مقبره عباس واقع است و همه می

عباس عموی پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم دارای قبه و بارگاه و ضریح و دستگاهی 

عظیم بود و اکنون به دست معاندین وهابی ویران و به صورت یک قبرستان خراب 

ها بیشتر ثری در آن منعکس نیست و حتی صورت قبر هم ندارد با آن که سنیا

 السالم بود.سوگندشان به سر مبارک امام محمدباقر علیه

ها در افتادند در حالی ها به بهانه ریاست قبور را خراب کردند و با مردهای از آنطایفه

ها و طلب مغفرت و زنده که قبر اثری برای مرده ندارد تجلیلی از او برای یادآوری

 حفظ شئون ملی مردم زنده است.

خلکان وفات آن حضرت را در جمعه نوشته که مزرعه بیرون شهر در راه بلقار بوده ابن

)و این قریه یا مزرعه از علی بن عبداهلل بن عباس بوده است که سفاح و منصور در آنجا 

ن بقیع دفن کردند دیگران در منزل اند( و انتقال به شهر دادند و در قبرستامتولد شده

 خود حضرت در مدینه ضبط کردند.

العابدین و امام آنچه مسلم است این است که قبر عباس و امام حسن مجتبی و امام زین

محمدباقر در یک قبه به نام قبه عباس بوده است و این چهار قبر ائمه اطهار کنار هم 

السالم وصیت فرمود که قبرش را چهار هقرار داشته و خود حضرت امام محمدباقر علی

انگشت از زمین بلند بگیرند که صورت قبر معلوم و از زمین و سایر قبور ممتاز و 

ها به این اندازه هم قائل و قانع نشدند مگر آنکه پس از خراب مشخص باشد ولی وهابی

مان کردن چند ملیون پول از مسلمانان هندی گرفتند و یک آجر فشاری که معادل ه

 شود نشانه گذاشتند.چهار انگشت می

 فصل زیارت حضرت امام محمدباقر
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السالم درباره زیارت حضرت امام محمدباقر علیه ۱۲االخبار در فصل در کتاب جامع

 روایت کرده که فرمودند.

قال من زارنی غفرت له ذنوبه و لم یمت فقیرا هر کس مرا زیارت کند خداوند گناهان 

 آمرزد و فقیر نخواهد مرد.او را می

السالم فرمود قال )ع( من زار جعفرا و اباه لم محمد بن حسن العسکری علیهحضرت ابی

و  نشتک عیناه سقما و لم یمت مبتال فرمود کسی که زیارت کند امام جعفر صادق

پدرش امام محمدباقر را مبتال به درد چشم نخواهد شد و هرگز مبتال نخواهد گردید به 

 ابتالی امراض دیگر.

 [4۲۳]صفحه 

السالم درباره زیارت قبر پدرش فرمود من زار اماما من االئمة و و حضرت صادق علیه

و کنار صلی عنده اربعا کتب له حجة و عمره هر کس یکی از ائمه دین را زیارت کند 

 نویسند.قبر او چهار رکعت نماز بخواند برای او ثواب حج و عمره می

یکی از اصحاب پرسید ثواب زیارت شما چیست؟ فرمود کمن زار رسول اهلل صلی اهلل 

علیه و آله و سلم هر کس ما را زیارت کند چون کسی است که رسول خدا را زیارت 

 [.۱۱۸کرده باشد ]

السالم در فضیلت زیارت آن حضرت ه امام رضا علیهشهرآشوب روایت کرده کابن

 فرمود:

ان لکل امام عهدا فی اعناق اولیائه و شیعته و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن االداء 

زیارة قبورهم فمن زارهم رغبة فی زیارتهم و تصدیقا لما رغبوا فیه کانت ائمته شفعائه 

ان و عقیدت آنها را زیارت کند روز یوم القیمه هر کس از روی وفا و ارادت و ایم

 قیامت به شفاعت آنها خواهد رسید.

 طریقه زیارت امام پنجم
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در زیارت امام پنجم زیارت خاصی دیده نشده اکثر همان زیارت ائمه اربعه بقیع را نقل 

فرماید باید غسل کرد و جامه پاک پوشید اند و طریقه آن بدین شرح است که میکرده

و خضوع و خشیت در زیر آسمان چهار رکعت نماز گذاشت و رو به و با صفای دل 

 قبله این زیارت را به سوی آن حضرت خواند.

السالم علیک یا ایها النبی المرسل و الوصی المرتضی و السیدة الکبری و السیدة الزهرا و 

ی آبائکم السبطان المنتخبان و االوالد الکرام و االبناء المنتجبون جئت انقطاعا الیکم و ال

و ولدکم الخلف فقلبی لکم سلم و نصرتی لکم معده حتی یحکم اهلل لدینه فمعکم 

معکم ال مع عدوکم و انی لمن القائلین بفضلکم مقر برجعتکم ال انکر هلل قدرة و ال ارغم 

اال ما شاء اهلل سبحان اهلل ذی الملک و الملکوت یسبح اهلل باسمائه جمیع خلقه و السالم 

 ة اهلل و برکاتهعلیکم و رحم

اند که محدث و شیخ طوسی در تهذیب و سید بن طاوس زیارت دیگری نقل نموده

 اند که بدین عبارت استقمی در مفاتیح نقل کرده

السالم علیکم ائمة الهدی و رحمة اهلل و برکاته استودعکم اهلل و اقرء علیکم السالم امنا 

 [.۱۱۹لهم فاکتبنا مع الشاهدین ]باهلل و بالرسول و بما جئتهم و دللتم علیه ال

 [4۲4]صفحه 

 مرثیه حضرت امام محمدباقر علیه السالم

 العابدین رخت از جهان بستچو زین

 اش دستکشید از آستین نوباوه

 خدیو باطن و سلطان ظاهر

 که آن شه را محمد خواند باقر

 جهان سیم و سلطان پنجم

 فروغ آفتاب و ماه و انجم
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 شهمی نزدیک رأی دوربین

 علوم اولین و آخرینش

 به دستش ماسوا را رشته عمر

 ی عمرجهان را خرم از وی کشته

 ز نخل جاه او یک شاخه طوبی

 کمین دربان درگاهش کروبی

 چنان سبز از کرامت بود نخلش

 که شاهد بر امامت شد درختش

 به چشم جابر جعفی از آن شاه

 شبی بشکافت سقف خانه و آنگاه

 ر نزدیکز گردون بر زمین شد نو

 چه دارد منکرش جز بخت تاریک

 عجب نبود که غیر از فصل انگور

 ربود از صله کورا بود مقدور

 کند ارض آسمان و آسمان ارض

 چنین شه را پرستیدن بود فرض

 عدوی آن ولی خاص معبود

 زاده عبدالملک بودهشام

 به قتلش گرچه باعث آن پلید است

 ولی قاتل براهیم ولید است

 رخ و یاری دهربه استمداد چ

 خورانید آن جهان جاه را زهر

 شود تا تلخ شهد جان به کامش
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 ز کین بنمود زهر اندر طعامش

 ز بعد چند روز آن شاه مسموم

 همی از زندگانی گشت محروم

 چه شد جان دادنش نزدیک از درد

 وصیت با هواداران چنین کرد

 که چون دادند غسل از غم تنش را

 نمایندش کفن پیراهنش را

 آگاه وفاکیشز آن شاه دلج

 کفن ننمود کس پیراهن خویش

 [4۲۵]صفحه 

 عباسامیه و طلوع بنیسقوط بنی

 اشاره

السالم و اوایل زندگانی حضرت امام در اواخر زندگی حضرت امام محمدباقر علیه

السالم آغاز مکتب تشیع از نظر کشف و تحقیق علمی و بسط و نشر جعفر صادق علیه

 شود.روع میمعارف اسالمی ش

صفحات اوراق تاریخ جالب توجه است و باید در این سطور علل انقراض و سقوط 

عباس را یافت اینک با آنکه بحث ما روی امیه و اسباب و عوامل زمامداری بنیبنی

باشد ناگزیر برای تشحیذ افکار خوانندگان باید شرح سیره زندگانی ائمه هدی )ع( می

نقل و انتقال  ۶و  ۵حکومت اسالمی را که در زمان امام  محیط تالقی این دو سلسله

 شود تشریح کنیم تا بتوانیم اسرار و فلسفه تاریخ را دریابیم.می

باید دانست که از تحول اجتماعی و انقالب سیاسی این عصر برای مسیر حقیقی اسالم 

مت در این در میان دو خط سیر اموی و عباسی فرصتی با ارج بود و دو اختر تابنده اما
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آنها در میان انقالبات  -فرصت حداکثر استفاده را کرده و سیاست دقیقی به کار بردند 

افکار سیاسی دو حزب اموی و عباسی بالدرنگ مکتب تشیع را گشودند و درس دین و 

 -درس دین و فضیلتی که هدف اصلی مؤسس شریعت غرا بود  -فضیلت آموختند 

ترین صراط مستقیم ن راه تکامل انسانیت و صحیحدرس دین و فضیلتی که استوارتری

آنها از موقعیت زمانی استفاده کرده و محیطی به  -دین اسالم بود به مردم تعلیم کردند 

در دین هزارها  -وجود آوردند که جنبش دینی و نهضت علمی در سایه آن پدید آمد 

دان و رجم و ریاضیفقیه و حکیم و متکلم به وجود آمد و در علوم و فنون هزاران مت

دان و فیزیک شناس و عالم فلکی و داروگر و طبیب و حکیم و فیلسوف و شیمی

 اجتماعی پیدا شدند.

قدرت علمی و توسعه فرهنگ و معارف دولت عباسی که نظیر آن در عالم پیدا نشده از 

جمه ها کتاب ترمیلیون -تهیه زمینه افکار تعلیمی این دو امام بزرگوار پدیدار گردید 

 -قاهره  -بصره  -شد و چندین دانشگاه بزرگ در جهان اسالم به وجود آمد که بغداد 

 اسپانیا از مراکز اصلی آن بوده است. -مراکش 

مترجمین بزرگی که به وجود آمدند روی تشحیذ افکار مسلمین بود که پرتو انوار 

 علمی

 [4۲۶]صفحه 

 -شیمی  -ریاضی  -طب  - فلسفه -متخصصین بسیاری در علم کالم  ۶و  ۵امام 

فلسفه حکمت یونانی و اسالمی و الهی تربیت شدند و هر یک مشعل فروزان  -داروئی 

 ای از کشورهای اسالمی گردیدند.یک گوشه

شرح « جهان اسالم و اسالم در جهان»ما شرح مفصل تاریخ سیاسی اسالم را در کتاب 

 [.۱۲0ایم. ]داده

 عباسنیامیه و آغاز خالفت بانقراض بنی
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هجری پایان  ۱۳۲هجرت شروع شد و سال  4۱مروان از سال خالفت حزب اموی و آل

 سال طول کشید بدین ترتیب: ۹۱یافت مدت سلطنت و حکومت این چهارده خلیفه 

 )قاتل امام حسین( ۶۶۱سال میالدی:  -سفیان اسم: معاویة بن ابی - 4۱سال هجرت: 

 )قاتل امام حسین( ۶۸0سال میالدی:  - اسم: یزید بن معاویه - ۶0سال هجرت: 

 )مستعفی( ۶۸۳سال میالدی:  -اسم: معاویه ثانی  - ۶4سال هجرت: 

 های شجره خبیثه()شاخه ۶۸۳سال میالدی:  -اسم: مروان اول  - ۶4سال هجرت: 

 های شجره خبیثه()شاخه ۶۸۵سال میالدی:  -اسم: عبدالملک  - ۶۵سال هجرت: 

 های شجره خبیثه()شاخه 70۵سال میالدی:  -ید اول اسم: ول - ۸۶سال هجرت: 

 های شجره خبیثه()شاخه 7۱۵سال میالدی:  -اسم: سلیمان  - ۹۶سال هجرت: 

 )استثنائا عادل بوده( 7۱7سال میالدی:  -اسم: عمر بن عبدالعزیز  - ۹۹سال هجرت: 

 7۲0سال میالدی:  -اسم: یزید ثانی  - ۱0۱سال هجرت: 

 )قاتل امام سجاد و محمدباقر( 7۲4سال میالدی:  -سم: هشام ا - ۱0۵سال هجرت: 

 خواری بسیار()شراب 74۳سال میالدی:  -اسم: ولید ثانی  - ۱۲۵سال هجرت: 

 744سال میالدی:  -اسم: یزید ثالث  - ۱۲۶سال هجرت: 

 )افراط در عیاشی( 744سال میالدی:  -اسم: ابراهیم  - ۱۲۶سال هجرت: 

)افراط در  744 - 7۵0سال میالدی:  -اسم: مروان ثانی  ۱۳۲تا  ۱۲7سال هجرت: 

 عیاشی(

 [4۲7]صفحه 

امیه ممالک پهناور اسالم نصیب خلفای عباسی و امویان اندلس پس از انقراض بنی

 [.۱۲۱گردید. ]

 امیهعلل انقراض بنی
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بت امیه را نوشتیم و اینک به مناسای از تاریخ بنیالسالم شمهدر جلد سیدالشهداء علیه

عباس علل این سقوط و اضمحالل امیه و تحویل زمامداری به دولت بنیانقراض بنی

 کنیم.آنها را بیان می

کرد تا برخالف دین امیه حزبی بودند که در نظر ما دست اجنبی آنها را تحریک میبنی

 اسالم قیام کنند و هشتاد سال حکومت آنها شاهد صادق این حقیقت است.

ترین سد راه موفقیت خود شناختند با یهود همدست شدند را بزرگچون نصاری اسالم 

و هر چه بیشتر جنگیدند کمتر موفق شدند و چون قدرت روم شرقی در شام بود و با 

اروپا به واسطه پرت سعید ارتباط نزدیک داشتند فعالیت خود را در سوریه از دست 

ی که اسیر شده بودند و ظاهرا به ندادند با آنکه این کشور به دست مسلمین افتاد رومیهائ

کردند تا اجرای احکام اسالم را دین اسالم گرویده بودند در پنهانی تحریک می

 [.۱۲۲متوقف سازند. ]

کردند خریدند و طبق سنن جاهلیت حکم پسر پیدا میها را میدر میان عرب که رومی

وادگی مانند پسر برد و از مزایای خانو تبنی و پسرخواندگی مانند فرزند ارث می

کرد امیه غالم عبد شمس از این مزایا استفاده کرد و به نام پسر خود را در استفاده می

یک طرف از دودمان عبد مناف قرار داده و هر یک از اوالد او با هر یک از اوالد 

کردند رسما خصومت و دشمنی خود را نعمتان آنها مخالفت شدید میاربابان و ولی

امیه و د تاریخ اسالم مخصوصا دواوین شعرای عرب از این مناقشات بنیدادنبروز می

 هاشم و دودمان او پر است.

چون دوران حکومت به اسالم رسید و معاویه که از نوابغ مردم و نژادا رومی و تربیتا 

عربی بود جدا مخالفت خود را با مردی که مورد اتفاق کلیه عرب و عجم یعنی 

بود بروز داد « ادهی الناس»سالم که فرمود لوال التقی انا ادهی العرب الامیرالمؤمنین علیه

ها پرداخت و پس از سلطه بر مسلمین بیدادگری او و حزب اموی سرتاسر و به جنگ

و ظلم آنها بر تمام مردم به مقتضای طبیعت ناپاک آن  -کشورهای اسالمی را فروگرفته 
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ادگری معاویه در امان باشد مگر افراد شجره خبیثه ادامه داشت کسی نبود که از بید

حزب اموی و حتی در جلسات سری و علنی یزید با آنکه پدرش وصیت کرده بود 

السالم نشود نمایندگان روم غربی و دست تحریک اجانب متعرض حسین بن علی علیه

 کردالسالم تشویق و تأیید مییزید را بر کشتن حسین بن علی علیه

 [4۲۸]صفحه 

کربال رخ داد و آن خون پاک توانست این اسرار را رو اندازد و خبث طینت تا واقعه 

شجره ملعونه را بر مردم آشکار نماید بنابراین با استنباطی که این بنده از تاریخ کرده 

قتل حضرت علی و مسموم ساختن امام حسن مجتبی سبط اکبر و زهر خواستن معاویه 

سالم همه با تحریک اجانب بود که دشمن الاز نصاری و شهادت حسین بن علی علیه

السالم را مانع انجام مقاصد خود در جهان بشری اسالم بودند و ائمه هدی علیه

ها را لرزانده بر بقا دانستند و آن پیشرفتی که اسالم کرده بود پشت کلیساها و کنیسهمی

شد سدهای سر میو ملیت خود بیمناک شدند و لذا در مقام انتقام برآمده و به هر نحو می

انداختند و این خصومت و دشمنی ادامه داشت تا با آهنینی در پیش پای مسلمین می

های صلیبی مسلمین را از پای درآوردند و بر دنیا سلطه یافتند و کتب مختلفی بر جنگ

ها زدند و پیروان رد قرآن نوشتند و به ائمه اطهار علیهم صلوات اهلل اجمعین تهمت

های ها و نسبتعشریه بودند به افتراها و تهمتا که فرقه امامیه و شیعه اثنیحقیقی آنها ر

ناروا منفور ملل ساخته و آتش اختالف و نفاق را بین مسلمین دامن زدند تا قرون اخیره 

که جنبش علمی جهان پیش آمد این حربه کهنه و فرسوده شد علم و دانش اوصیاء 

سلم مانند خورشید روزافزون شد رشد علمی و رقاء  پیغمبر خاتم صلی اهلل علیه و آله و

های علمی و تألیف و تصنیف ی شیعه در ابتکار رشتهاجتماعی و تقدم و تفوق فرقه

کتب ظاهر و ثابت گردید و حربه آنها عوض شد با تبلیغ )فرق تسد( امپراطوری اسالم 

ند و میان ملل را در قرن هشتم و امپراطوری عثمانی را در قرن سیزدهم مضمحل کرد

اسالم به عنوان افتراق خون و نژاد و مذهب و ملیت تفرقه انداخته اموال و علوم و خزانه 
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کتب و صنایع و فنون آنها را گرفتند و بر عرض و ناموس آنها حکومت کردند مانند 

 حکومت یک دولت مستبد با بندگان و بردگان روم و زنگبار.

گرفتند با اختالف بین خودشان و قی سیاست میامیه که از سرچشمه روم شرباری بنی

رو به ضعف نهادند و از فشار  -های آنها بود ضعف قوای مرکزی که منشأ همه موفقیت

کردند و عیش و عشرت و اعمال شهوات و افراط در ظلم و ستمی که بر مردم می

مردم  بیدادگری آنها چنان در دل -جنایات اجتماعی محکوم به زوال و فنا گردیدند 

شد همان اندازه که ملکات فاضله ائمه گاه از خاطرها محو نمینقش بسته بود که هیچ

هدی در تقوی و پارسائی منطبق با حقیقت و محبوبیت جامعه بود و رذایل اخالقی و 

امیه موجب نفرت عمومی و انزجار کلیه مسلمین گردید و حتی هر کس ستمکاری بنی

 کرد.ن میشنید به آنها لعن و طعهم می

 دولتی که برنامه آن خدعه و مکر و تزویر و تدلیس و ظلم و ستم بود و برای رسیدن

 [4۲۹]صفحه 

کرد قهرا پس از مدتی محکوم به مقام و منصب حکومت از هیچ جنایتی خودداری نمی

 گردید زیرا:به زوال و اضمحالل می

 لطف حق با ما مداراها کند

 چون که از حد بگذرد رسوا کند

 امیهبب زوال بنیس

پرسیدند علت زوال امیه برخی از شیوخ از آنها میگوید پس از زوال بنیمقری می

 حکومت شما چیست گفتند.

ما به عشق خوانندگان و نوازندگان و التذاذ از کیفیات و شهوات اشتغال یافتیم و آنها 

به آنها تفقد کردند کردند و اسباب عیش و نوش ما را فراهم میکه به ما خدمت می

ماندند و برای مصارف تعیش خود کردیم از کار و فعالیت اداره امور کشور باز میمی
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پیشگی سبب انصافی و ستمنمودند بیکردند و بیدادگری میبه رعایا ظلم و ستم می

خواستیم آنها امنیت و آسایش از ما تنفر عمومی گردید ما از ملت مالیات و خراج می

شد ولی آسایش و راحتی از رعایا و ملت سلب شده بود یل خراج میدر حالی که تحم

با این ترتیب اختالف طبقاتی شروع شد و دره عمیقی بین ملت و دولت اموی به وجود 

دهات  -فشار عمال ما موجب فراری دهقانان شد و مزارع ویران و بائر گردید  -آمد 

که وزراء و درباریان حزب اموی به المال خالی ماند و در حالی خراب و خالی ماند بیت

عیش و نوش مشغول بودند و دوستی آنها تا روزی بود که دولت خزائنش انبوه از دینار 

المال خالی شد افراد قشون اطاعت امر نکردند اطرافیان متفرق و درهم بود چون بیت

به دشمنان غالب گردیدند ما هم به علل فقدان نیرو و یاران شکست خوردیم  -شدند 

دانستیم در اطالع داشت و نمیعالوه که اشتغال به شهوات ما را از مهام امور کشور بی

ترین عامل زوال سلطنت ما شد. خبری قویگذرد و این بیمحیط تسلط ما چگونه می

[۱۲۳.] 

مردی در مسجد دمشق مرکز قدرت حزب اموی با خنجر برهنه وارد شد و این اشعار 

 [.۱۲4خالفت اموی خاتمه یافت. ] که ۱۳۲خواند در سال می

 ابنی امیة قددنا تشتیکم

 و ذهاب ملککم و ان ال یرجع

 و ینال صفوته عدو ظالم

 للمحسنین ثمه یفجع

 بعد الممات بکل ذکر صالح

 یا ویلة من قبح ما قد یصنع

 [4۳0]صفحه 

 عباسآغاز دولت بنی
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 ازی امیة معذورین لو قتلوا

 و ما رأی لبنی عباس من عذر

 ۱۳۲االخر سال ربیع ۱7جمعه شب 

ابی العباس عبداهلل بن محمد سفاح زمام امور کشورهای اسالمی را با تشریک مساعی 

 ابومسلم خراسانی به دست گرفت.

 سال طول کشید. ۵۲۶مدت خالفت این سلسله 

عباس نسبت به علویین نهایت ظلم و در این مدت اسالم به اوج رفعت رسید ولی بنی

شتند و حتی کوشیدند که نسل آنها را قطع کنند و علوی روی زمین ستم را روا دا

فاطمه را از خون پاک ائمه اطهار نگذارند ولی دست قدرت سادات علوی و بنی

السالم در اطراف عالم پراکنده ساخت چنانچه اکنون بالغ بر سه میلیون سادات علیه

یل بشری است که همه به هم ترین فامباشند و این بزرگعلوی در شرق و خاورمیانه می

 [.۱۲۵نامه هستند. ]مربوط و دارای شجره

 نفر بودند ۳7خلفای عباسی 

 ه ۳۱۲ - ۶۵۶از 

 7۵0سال میالدی: -نام خلیفه: سفاح  - ۱ - ۱۳۲ع  ۱4سال هجری: جمعه 

 7۵4سال میالدی:  -نام خلیفه: منصور  - ۱۳۶سال هجری: 

 77۵یالدی: سال م -نام خلیفه: مهدی  - ۱۵۸سال هجری: 

 7۸۵سال میالدی:  -نام خلیفه: هادی  - ۱۶۹سال هجری: 

 7۸۶سال میالدی:  -نام خلیفه: رشید  - ۱70سال هجری: 

 ۸0۹سال میالدی:  -نام خلیفه: امین  - ۱۹۳سال هجری: 

 ۸۱۳سال میالدی:  -نام خلیفه: مأمون  - ۱۹۸سال هجری: 

 ۸۳۳ی: سال میالد -نام خلیفه: معتصم  - ۲۱۸سال هجری: 

 ۸4۲سال میالدی:  -نام خلیفه: واثق  - ۲۲7سال هجری: 
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 ۸47سال میالدی:  -نام خلیفه: متوکل  - ۲۳۲سال هجری: 

 ۸۶۱سال میالدی:  -نام خلیفه: منتصر  - ۲47سال هجری: 

 ۸۶۲سال میالدی:  -نام خلیفه: مستعین  - ۲4۸سال هجری: 

 ۸۶۶ سال میالدی: -نام خلیفه: معتز  - ۲۵۱سال هجری: 

 ۸۶۹سال میالدی:  -نام خلیفه: مهتدی  - ۲۵۵سال هجری: 

 ۸70سال میالدی:  -نام خلیفه: معتمد  - ۲۵۶سال هجری: 

 ۸۹۲سال میالدی:  -نام خلیفه: معتضد  - ۲7۹سال هجری: 

 [4۳۱]صفحه 

 ۹0۲سال میالدی:  -نام خلیفه: مکتفی  - ۲۸۹سال هجری: 

 ۹0۸ال میالدی: س -نام خلیفه: مقتدر  - ۲۹۵سال هجری: 

 ۹۳۲سال میالدی:  -نام خلیفه: قاهر  - ۳۲0سال هجری: 

 ۹۳4سال میالدی:  -نام خلیفه: راضی  - ۳۲۲سال هجری: 

 ۹40سال میالدی:  -نام خلیفه: متقی  - ۳۲۹سال هجری: 

 ۹44سال میالدی:  -نام خلیفه: مستکفی  - ۳۳۳سال هجری: 

 ۹4۶یالدی: سال م -نام خلیفه: مطیع  - ۳۳4سال هجری: 

 ۹74سال میالدی:  -نام خلیفه: طایع  - ۳۶۳سال هجری: 

 ۹۹۱سال میالدی:  -نام خلیفه: قادر  - ۳۸۱سال هجری: 

 ۱0۳۱سال میالدی:  -نام خلیفه: قائم  - 4۲۲سال هجری: 

 ۱07۵سال میالدی:  -نام خلیفه: مقتدی  - 4۶7سال هجری: 

 ۱0۹4الدی: سال می -نام خلیفه: مستظهر  - 4۸7سال هجری: 

 ۱۱۲۸سال میالدی:  -نام خلیفه: مسترشد  - ۵۱۲سال هجری: 

 ۱۱۳۵سال میالدی:  -نام خلیفه: راشد  - ۵۲۹سال هجری: 

 ۱۱۳۶سال میالدی:  -نام خلیفه: مقتفی  - ۵۳0سال هجری: 
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 ۱۱۶0سال میالدی:  -نام خلیفه: مستنجد  - ۵۵۵سال هجری: 

 ۱۱70سال میالدی:  -ء نام خلیفه: مستضی - ۵۶۶سال هجری: 

 ۱۱۸0سال میالدی:  -نام خلیفه: ناصر  - ۵7۵سال هجری: 

 ۱۲۲۵سال میالدی:  -نام خلیفه: ظاهر  - ۶۲۲سال هجری: 

 ۱۲۲۶سال میالدی:  -نام خلیفه: منتصر  - ۶۲۳سال هجری: 

 ۱۲۵۸ - ۱۲4۲سال میالدی:  -نام خلیفه: معتصم  - ۶40و  ۶۵۶سال هجری: 

 ماه صفر ۱4چهارشنبه 

طولون و طاهریان و اغلب و بنیممالک عباسی نصیب ادارسه در مراکش و بنی

 [.۱۲۶حمدان و غزنویان گردید. ]بویه و بنیصفاریان و آل

 فرق بین دولت اموی و عباسی

قرن طرح نقشه گرفتن و عباس از ضعف دولت اموی استفاده کرد و قریب نیمدولت بنی

تا به حمایت ایرانیان این موفقیت برای آنها دست داده و امیه را داشتند زمامداری از بنی

 توان به روحیه آنها بیشتر آشنا گردید.اینک با بیان فرق و امتیاز این دو دولت می

جنگند اول انتقام از رسول خدا دوم هاشم برای دو منظور میبا بنی -حزب اموی 

 رسیدن به حکومت

کردند و هر که با آنها مخالف ت پیکار میعباس فقط برای نیل به سلطنت و خالفبنی

 جنگیدند خواه به دین برخورد کند یا به دنیابود با او می

عبداهلل حسین بن علی را در کربال با فرزندانش شهید کردند تا مخل امیه حضرت ابیبنی

 حکومت آنها نباشد.

 عباس حسین بن علی را در فخ با بسیاری از علویین کشتند.بنی

 [4۳۲]صفحه 

 السالم را مسموم کردند تا مخل حکومت آنها نباشد.امیه سه نفر از ائمه علیهبنی

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

حضرت صادق، کاظم، رضا،  -السالم را مسموم کردند عباس شش نفر از ائمه علیهبنی

السالم را و هر یک را خواستند و پس از وقوف بر فضایل جواد، هادی عسکری علیهم

کردند چنانچه هشام بن عبدالملک آنها را مسموم می دادند کهعلمی آنها دستور می

حضرت باقر را به شام دعوت کرد و چون از او بیمناک شد او را به وسیله عامل مدینه 

 مسموم ساخت.

کردند و احترام امیه آموختند که ائمه را دعوت میعباس هم این درس را از بنیبنی

سفاح و منصور با  -ساختند ان مسموم میگذاشتند ولی از بیم آنها را در منزل خودشمی

مأمون با حضرت رضا  -الرشید با امام الکاظم السالم هارونحضرت صادق علیه

متوکل با حضرت هادی المعز با حضرت  -السالم و معتصم با حضرت جواد علیه

عسکری بدین حیله و غدر عمل و به همین دلیل تولد و غیبت حضرت قائم مخفی 

 گردید.

 زید و یحیی و عبداهلل جعفر و بسیاری را کشتند و به خون آغشتند. امویین

احمد پسران امام کاظم و عیسی بن زید و بسیاری از سادات علوی  -قاسم  -عباس بنی

را در زندان به قتل رسانیدند و نابود کردند و خواستند از نسل علوی کسی نماند سادات 

 بور و بارگاه آنها شاهد این حقیقت است.علوی هم در هند و ایران متواری شدند و ق

عباس هم این حیله و مکر را به کار بردند و بسیاری از آنها را امیه نسبت به بنیبنی

 مسموم کردند چنانچه در مقاتل الطالبیین مضبوط است.

 کردند.عباس فقط این جنایات را درباره علویین میبنی

اهل بیت را در کربال آتش زدند و یک مشت امیه خانهای اوالد پیغمبر و دودمان بنی

 زن و کودک را متواری ریگستان پر خار و خس عربستان کردند.

عباس خانه حضرت صادق را آتش زد و عیال و اوالد او را متواری کردند و در بنی

 [.۱۲7دهلیز خانه آنها را اسیر و دستگیر کردند. ]

روز عاشورا غارت کردند و لباس و زیور امیه دختران پیغمبر و ناموس والیت را در بنی
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 آنها را به عنف گرفتند.

 الرشید قائد جلودی را به مدینه فرستاد تا کلیه خاندان ابیطالبعباس به فرمان هارونبنی

 [4۳۳]صفحه 

و علویین را غارت کرده تمام حلی و زیب و زیور آنها را بگیرد و جلودی هم این 

 ه زیورآالت آنها را گرفت.وظیفه را خوب انجام داده و کلی

هشام اموی کلیه علویین را پس از قتل حضرت زید از عراق به مدینه تبعید کرد و بر 

 آنها ناظری معین نمود که خارج نشوند.

موسی عباسی حضرت هادی را با کلیه علویین پس از حادثه فخ از مدینه به بغداد تبعید 

 خت.کرد حتی اطفال را از ماندن مدینه بیمناک سا

امیه از هیچ اسائه ادب و اهانتی به مقام ائمه اطهار خودداری نکردند تا مقام حکومت بنی

 آنها ثابت بماند.

سم و محو و نابودی علویین نموده و آثار  -عباس نیز هم خود را صرف قتل و تبعید بنی

خراب  کردند و حتی مدینه را از این جهت که مولد و آرامگاه آنها بودآنها را محو می

ها را که سایبان و پناهگاه زوار السالم درختکردند و هارون برای محل قبر حسین علیه

بود قطع کرد و متوکل بر آن زمین آب بست و کلیه هواخواهان آنها را محو و نابود 

 کردند و بغداد را به جای آن پس از سامرا ساختند.

نام علی و اوالد و آثار آنها بود و عباس هر دو هدفشان محو امیه و بنیخالصه آنکه بنی

کردند چنانچه دیدند محو و نابود میهر کجا عمارتی به نام آنها یا اثری برای آنها می

 اند:در حق آنها گفته

 تاهلل ان کانت امیة قد اتت

 قتل ابن بنت نبیها مظلوما

 فلقد اتته بنوابیه بمثله

 فغذا لعمرک قبره مهدوما
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 رکوااسفوا علی اال یکونو شا

 فی قتله فتبعوه رمیما

امیه در هزار شهر اسالمی آثار و عالئم و اوالد و ذراری علویین را مقتول و مسموم بنی

 و تبعید و تهدید کردند.

عباس نیز در بیش از هزار شهر اسالمی به قتل و زجر و تبعید و شکنجه و تهدید بنی

 علویین پرداختند.

 کتاب و کتابخانه در اسالم

در اعراب قبل از اسالم با سوادانی که  -خواندن در اسالم ارزش معنوی داشت  نوشتن و

غالب افراد عرب از زن و مرد دارای  -شمار بودند دانستند انگشتنوشتن و خواندن می

 حافظه نیرومند قریحه شعر بودند و تسلط بر امثال و حکم و لغات داشتند.

 [4۳4]صفحه 

ل آن دانش و بینش بر هر زن و مرد بود که باید به چون اسالم پدیدار گشت فریضه او

نوشتن و خواندن توجه کامل کرده تعلیم و تربیت اسالمی را توسعه و رواج دهند و از 

 مند گردند.مزایای تعلیمات دینی بهره

این رویه توسعه روزافزونی گرفت تا به جائی رسید که دانشمندان را اعم از زن یا مرد 

عرب یا عجم هر که به زیور علم و دانش آراسته بود  -قی یا غربی شر -سیاه یا سفید 

 گشت.مورد توجه و احترام خلفا واقع می

نتیجه این توجه و تزویج و تشویق دانشمندان و نویسندگان و گویندگان به اینجا رسید 

 که گروهی به تألیف و تصنیف پرداختند.

پس از رحلت پیشوای اسالم ابوبکر آوری و نوشته شد قرآن بود. اولین کتابی که جمع

آوری قرآن برآمد و به فاصله کوتاهی قرآنی که روی پوست و چوب و در مقام جمع

ها نوشته شده بود و در مدینه اصحاب و مسلمانان خیلی قریب العهد بودند برگ
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 آوری و به صورت کتاب نگارش یافت.جمع

آوری گردید و تألیف و جمعآوری قرآن اخبار اسالم و احادیث نبوی پس از جمع

همین که نهضت تألیف و تصنیف شروع شد به فاصله کمتر از یک قرن تمام کتب ملل 

السالم شروع آوری و ترجمه گردید و آغاز آن از زمان امام محمدباقر علیهمغلوبه جمع

 گردید.

 علیه و تمام فنون اسالمی و تعلیمات پیشوایان دین و افاضات خاندان رسول اهلل صلی اهلل

آله و سلم نگارش یافت. گروهی از دانشمندان اسالم که غالب ایرانی بودند برای 

آوری حدیث و اخبار اسالم و تدوین فنون و علوم دین مبین اسالم به مسافرت جمع

پرداخته و شروع به تألیف و نگارش کتب خود نمودند که از آن جمله تاریخ اعثم 

باشد و احادیث و اریخ سلیم بن قیس هاللی و غیره میت -اخبار نصر بن مزاحم  -کوفی 

 کتب فقه نیز از زمان این امام شروع به تدوین گردید.

امیه ترجمه کتب ملل مغلوب شروع شد و در زمان هارون و مأمون اواخر دوره بنی

عباسی به منتهای قدرت و عظمت رسید به طوری که دیگر جائی نبود که مسلمانان 

 کتب آنها را در اسالم به زبان عربی نقل نکرده باشند. دست نینداخته و

کرد آمیزش مسلمین با ملل گوناگون بود چیزی که پشتیبانی از دانش و هنر را تأیید می

 رفت.های متنوعه و علت پیشرفت کار به شمار میکه موجب اصطکاک تمدن

 مرتاضین -مصر  فراعنه -کهنه  -نصاری  -یهود  -هندی  -رومی  -دانشمندان ایرانی 

 [4۳۵]صفحه 

هند همه مانند آجر و سنگ یک عمارتی پشت به پشت یکدیگر داده بنیان کاخ تمدن 

قرن ملل غربی  ۱4اسالم را براساس تزلزل ناپذیری استوار کردند که هنوز پس از 

 اعتراف کردند که تمدن دنیای امروز از منبع مدنیت اسالم سرچشمه گرفته است.

وی و خلفای اوایل عباسی برای نشر علوم اسالمی و تدوین کتب و تهیه خلفای اواخر ام

اند ها ابراز عالقه کرده و با جدی وافر خدماتی شایسته به فرهنگ اسالمی کردهکتابخانه
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 که نام آنها زیب صفحات تاریخ اسالم و جهان است.

و اسکندریه آوری کتب و تشکیل کتابخانه از دیرزمانی در ایران و یونان و مصر جمع

مورد توجه بود ولی در اسالم تعلیم و تربیت چنین بود که هر کس کتابی داشت به 

رفت و باید تدریس و تعلیم آن مجبور بود و حبس کتب خود گناه بزرگی به شمار می

کتاب مورد استفاده مردم واقع گردد. چون در آن ازمنه چاپ وجود نداشت نویسندگی 

بود که در اسالم ارزش معنوی داشت و مخصوصا خود یک موضوع بسیار مهمی 

شرکت ایرانیان در این فن و گرفتن مهام امور فرهنگی را از عرب باعث شد که 

 فصاحت عربی را گرفته با بالغت خویش در انشاء به کار بردند.

نظیر و اساس تمدن اسالم را بر فرهنگ ایرانی و قریحه سرشار و هوش و ذکاوت بی

ترین مردان نامور که در تمام مظاهر تمدن بدون شک و تردید بزرگایرانیان گذشته 

در نظم و نثر هم ایرانیان بر اعراب تفوق یافتند. به طوری  -اند علم و دانش ایرانیان بوده

صاحب بن  -ابوالفتح بستی  -بدیع الزمان اصفهانی  -راغب اصفهانی  -مقفع که ابن

 -ابیوردی  -طغرانی  -ارجانی  -س وشمگیر قابو -ابوعلی مسکویه اصفهانی  -عباد 

اند و در آوردن دولت عباسی و حفظ خوارزمی و غیره همه ایرانی بوده -مهیار دیلمی 

 آنها اقدام کرده سهمی به سزا داشتند.

ها کردند و کتب را جمع نمودند و ایرانیان را خلفای عباسی شروع به تشکیل کتابخانه

تر از ایرانیان در ملل متنوعه اسالمی که در دادند زیرا الیقزمامدار فرهنگ و دانش قرار 

ایرانیان ابتکار را همیشه در دست داشتند و  -مرکز خالفت جمع شده بودند نبود 

 فرهنگ اسالم در قدرت اراده و عقل سلیم و ذوق مستقیم و هوش سرشار آنها بود.

دانش پروری خلفا چون در کشورهای اسالمی صیت کتاب دوستی و فضیلت پروری و 

دار علم و دانش است و انداز گشت و خبر پیچید که خلیفه دوستشهرت یافت و طنین

نماید به کند و نویسندگان کتب را احترام و اکرام میکتب گرانبها را خریداری می

 الناس»ی منطوقه
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 [4۳۶]صفحه 

و به دریافت برد ای از هر کتابی داشت به دربار میهر کس نسخه« علی دین ملوکهم

گردید و کسب علم و دانش و ترویج فنون و فرهنگ انعام و اکرام فراوان موفق می

 هدف هر فردی از افراد مسلمین گردید.

ها تشکیل گردید و برای کتاب و آوری و کتابخانهها جمعدر زمان عباسیان کتاب

 شدند.کتابخانه ارزش و ارجی بسیار قائل می

وم و فنون مخصوصا ریاضیات تفحص و تقدم و ابتکار یافتند که ایرانیان به قدری در عل

آوری کرده قریب شش هزار جلد کتاب در ریاضیات در دربار منصور و رشید جمع

 بودند.

شرح مفصل این قسمت را در تاریخ تمدن جرجی زیدان و گوستاو لوبون و میراث 

و ایران و عراق و عربستان  توان یافت که اکثر این کتب از طریق هنداسالم در اروپا می

نویسند: چون خلفای فاطمی درباره تمدن اسالم و اسپانیا می -و قاهره به اروپا رفت 

خیال داشتند تمام جهان را در زیر فرمان خود آورند مرکز خالفت را به قاهره بردند و 

 الحاکم با برادرش عبداهلل کتابخانه بزرگی داشتند و مدت پنجاه سال اخیر خالفت

اند: در کتابخانه وی حدود پدرشان پول زیادی به مصرف کتاب رساندند و برخی نوشته

ششصد هزار جلد کتاب وجود داشته و مورخین تا چهارصد هزار جلد آن را اتفاق 

این کتابخانه در اسپانیا به دست الحاکم دوم تشکیل گردید و باید اعتراف  -اند کرده

های جهان در اسپانیا به وجود ترین کتابخانهبزرگ کرد که پس از کتابخانه اسکندریه

 آمد.

الحاکم در اسپانیا با همکاری وزراء زیرک و دانشمندی که داشت خود رسیدگی به 

کرد فقط در ترویج دانش و نفوذ و ایجاد فضایل در توده مردم کوشش کرد کارها می

ی ر اروپا مانند ستارهتا به جائی در تربیت مسلمانان اسپانیا پرداخت که این نقطه د

 درخشانی در آسمان تاریک اروپا جلوه کرد.
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صد سال هم در حال  -قدرت و عظمت مسلمین در اسپانیا، قریب سه قرن ادامه داشت 

فترت بود یعنی در چهارصد سال پس از عظمت مسلمین اسپانیا یکی از اشراف فرانسه 

م و اندوه کرد و حال آنکه آن برای از بین رفتن کتابخانه سلطنتی آن کشور ابراز غ

کتابخانه فقط نهصد جلد کتاب داشته و در تمام جهان مسیحیت تا مدتها بعد نیز 

کتابخانه که در حدود پنج هزار جلد کتاب داشته وجود نداشت در اینجا ناگفته 

نگذاریم که مقارن همین اوقات در مراغه ایران کتابخانه خواجه نصیرالدین طوسی نیز 

 زار جلد کتاب داشته است الحاکمچهارصد ه

 [4۳7]صفحه 

کرد آوری کتب بود و هر کتاب قیمتی را خریداری میدر اسپانیا در صدد جمع

مخصوص کتب مذهب و با نقش و نگار و کتب علمی و فنی را به هر قیمت عرضه 

 کرد.شد خریداری میمی

ل توجهی داشته و الحاکم خود شخصا در شرح حال مردان اسالم اطالعات بسیط و قاب

تاریخ مفصلی درباره اسپانیا نگاشته است که اطالع او بر کتب و شرح حال نویسندگان 

شود و بسیاری از کتب را نیز خود به عنوان مطالعه شرح و حاشیه کرده از آن معلوم می

 است یا پشت جلد آن مطالعه خود را نگاشته است.

ای مبنی بر قید در آغاز کتاب مقدمه مصنفین و نویسندگان کتب آن عصر مقید بودند

سال تولد و مرگ مصنف و شرح حال مؤلف بنویسند روی این سیره دانشمندان اسپانیا 

 نامه و سلسله آن مهارت و اطالع عمیق داشتند.در شجره

اهمیت کتاب در اسپانیا به اطراف کشورهای اسالمی شهرت گرفت در نتیجه هر کس 

کرد و به زیبائی جلد کرده با خط خوش نوشته تذهیب میای از هر کتابی داشت نسخه

شتافتند و هزار سکه به عنوان جایزه درنگ به دربار خلفای فاطمی در اسپانیا میبی

داشتند الحاکم برای حفظ این کتب کتابخانه و عمارت مهمی ساخت که دریافت می

و دیوارها از های خوشبو های زیبا از چوبگنجایش یک میلیون کتاب داشت قفسه
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های ها و کشیشکرد که پاپمرمر بود به قدری کتابخانه اسالمی اسپانیا جلب توجه می

مسیحی که تازه قدم به دایره معرفت گذاشته بودند به جانب این گنج دانش شتافته و 

 کردند.های علمی بسیار میاستفاده

رای استنساخ کتب و های بسیاری اطراف کتابخانه که بنظیر اطاقدر این عمارت بی

های کمیاب در آنجا نویسندگان و کتاب و مذهبین و صحافها بنا شده بود که از کتاب

 کردند.های متعدد تهیه مینسخه

در این موقع که ایرانیان دانشمند در دربار خلفای فاطمی این طور در نگاهداری آثار 

تب عتیقه را در آب های مسیحی ککردند کشیشباستانی روم و یونان بذل کوشش می

شستند و به واسطه نداشتن کاغذ و وسایل دیگر شرح حال و سرگذشت زندگانی می

 نگاشتند.مقدسین و اشخاص بزرگ مسیحی را روی آن اوراق می

بردند و با کمال دقت و همت ها به کار میمسلمانان بهترین کاغذ را برای کتاب

صحافی را به  -تذهیب  -بندی شیرازه -کردند ها را جلدسازی میگرانبهاترین چرم

 بردند.دانستند و با مهارت و استادی به کار میخوبی می

 [4۳۸]صفحه 

در اسپانیا کارکنان بسیاری از زن و مرد و جمیع طبقات سرگرم این کارها بودند رئیس 

گان بود که تالد نام داشت و سردبیر آنجا زنی بود موسوم به کتابخانه یکی از خواجه

 نه و فاضله بود.لی

آوری کتب به الحاکم زنانی را که دانشمند و فاضله بودند موظف ساخته بود برای جمع

اطراف مسافرت کرده و کتب کمیاب را برای کتابخانه خلیفه خریداری کنند و این 

 نمونه بارزی از تجدد و دوست داشتن علوم در اسالم بود.

صوصا در میان زنان به قدری ارزش پروری در کلیه طبقات نفوذ داشت و مخدانش

داشت و مورد عالقه بود که برخی از زنان اسپانیا به سر بردن در کتابخانه و مطالعه و 

 داشتند.تحقیق را بر انتخاب همسر مقدم می
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کتابخانه اسپانیا کانونی بزرگ برای تمرکز تمدن و خورشید علم و دانش اسالم بود که 

 ر تمدن خود روشن گردانید.به زودی تمام اروپا را به نو

از اطراف ممالک اسالمی هزاران دانشمند از ملل متنوعه اسالم برای دیدن کتابخانه 

 گرفتند.اسپانیا بدان شهر باعظمت آمده و از کیسه خلیفه خرج سفر می

ایجاد این کتابخانه باعظمت موجب شد که کنار هر مسجدی یک دانشکده ساختند و 

رونق گرفت و علوم و فنون تعلیم اسالمی در توده مردم  های علمی و درسیحوزه

 اسپانیا رواج کامل یافت.

کردند روز رفت و آمد میآموز از حوزه به حوزه دیگر شتافته و در شبانههزاران دانش

 و دانشگاه اسالم رونقی به خود گرفت که دیگر نظیر آن در دنیا دیده نشده است.

چیز داد و دانشجویان بیبنگاه علمی را خرج می ۲۸خلیفه فاطمی از جیب خود شخصا 

مردمی که خلیفه را تا این حد  -داد کرد یعنی غذا و مسکن و لباس میرا اداره می

پرداختند دار علم و دانش دیدند با کمال اشتیاق به توسعه فرهنگ و دانش میدوست

 که الناس علی دین ملوکهم.

های نفیس که آورد او به جای هدایا کتابهر کس برای خلیفه تحفه و ارمغان می

کتابخانه بزرگ در  70فرستاد به همین جهت های متعدد از آن گرفته بودند مینسخه

ها پرداختند. داران به پیروی خلیفه به تشکیل کتابخانهقرطبه تأسیس گردید و سرمایه

تاب هم داران و اشراف با آنکه تمام عمر شاید یک صفحه کتوانگردان و سرمایه

 نخوانده بودند برای جلب

 [4۳۹]صفحه 

آوری کتاب و تشکیل کتابخانه پرداختند به طوری که اکثر توجه خلیفه به جمع

دکانداران کاتب و صحاف و مذهب بودند و زن و مرد در ترویج کتب همت گماشتند 

کرد. و فروشی جلب نظر مردم را میمانند دکان زرگری و جواهرفروشی و ابریشم

 شه پرجمعیت بود.همی
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الحاکم هفت سال در ساختمان مسجد معروف قرطبه و ساختن منبری مناسب با مسجد 

اکنون عظمت مسلمین از آنجا پدیدار و موجب و کتابخانه صرف وقت کرد که هم

 افتخار و مباهات مسلمانان جهان است.

تا  ۸از قرن تمام این ذخایر علمی و منابع مدنیت اسالمی و مفاخر رشد عقلی مسلمین 

ای که بین مسلمین انداختند کلیه هجری رهسپار اروپا شد و با تفرقه ۱۳قرن 

های اسالمی را به اروپا بردند و چند ملیون کتاب از آمار هر کتابخانه بیست کتابخانه

از میان چهار میلیون کتاب کتابخانه  -دهد کشور اروپائی را کتب اسالمی تشکیل می

های آن مربوط به ملل اسالمی است و میلیون آن برحسب فهرستبریطانیای کبیر دو 

اند که تمدن علمی ملل اروپائی مدیون معارف و تمام مستشرقین اعتراف و اذعان کرده

عباس است که آغاز آن به فرهنگ مسلمین است این گوشه از سطور عظمت دوره بنی

السالم شروع شده علیه السالم و امام جعفر صادقرهبری حضرت امام محمدباقر علیه

است و دانشگاه آنها هنوز با امواج علم و دانش خود در دریای متالطم فرهنگ جهان 

در نوسان و حرکت است نهایت آنکه شدت موج آن از ملل شرق در صفحات ملل 

 غرب و نوسان ضعیف آن در ملل شرق هنوز پدیدار است.

آمریکا در نشر و توسعه امروز به خوبی مشهود است روش پرورش ملت و دولت 

فرهنگ درست از همان طریقه و سبک مسلمین قرون وسطی سرمشق گرفتند هر ابتکار 

کنند در اسالم سابقه اجمالی یا تفصیلی داشته که مدتی ملت جدیدی در این فن می

اند باید از ملل آمریکائی مختلف مسلمان از آن غافل بودند و اکنون که به هوش آمده

 دایع تاریخی خود را به عاریه بگیرند.و اروپائی و

 «پایان»

 پاورقی
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 .۸0[ مطالب السئول محمد بن طلحه شافعی ص ۱]

 .۲۱۲[ کشف الغمه اربلی ص ۲]

وافی فیض  -ارشاد شیخ مفید  -جوزی تذکرة االئمه ابن - ۵۵7[ مصباح المتهجد ص ۳]

و باید  -باشد می بحاراالنوار مجلسی و صدها کتاب دیگر که منبع ما -کافی کلینی  -

گفت با کمال تاسف راجع به شرح حال حضرت امام محمدباقر )ع( در این چند قرن 

اخیر به عربی و فارسی کتاب مستقلی نگارش نیافته مگر کتاب ناسخ التواریخ سپهر که 

آن هم تاریخ عمومی است و نگارنده برای تألیف این کتاب بسیار کاوش نمودم در 

کتابی مستقل به نام این امام نیافتم. بیشتر جدیت بر جمع مطالب  عراق و ایران و هند

 نمایم.راجع به امام پنجم در این کتاب نمودم و تقدیم عالقمندان می

 .۱۹۲صباغ مالکی ص [ فصول المهمه ابن4]

 [ بحاراالنوار مجلسی.۵]

 .۸0[ مناقب شافعی ص ۶]

 .۱۹۲صباغ ص [ فصول المهمه ابن7]

ؤمنین )ع( که چند بار چاپ شده و کتاب منتقم حقیقی که شرح حال [ کتاب امیرالم۸]

 امامیه است. ۱۲حضرت مهدی آل محمد و امام 

 .4ج  ۱۵[ اعیان الشیعه ص ۹]

 .4 - ۵ج  ۱7[ اعیان الشیعه ص ۱0]

 .۱۱ج  - 4۸0[ بحاراالنوار ص ۱۱]

 .4۸[ عالمه مجلسی در بحاراالنوار چاپ تبریز ص ۱۲]

 تانی.[ ملل و نحل شهرس۱۳]

 .۲۱۵[ کشف الغمه اربلی ص ۱4]

 .۲۱۸کشف الغمه اربلی ص  - ۶[ کتاب الخرایج و الجرایح راوندی باب ۱۵]

 .۲۳0کشف الغمه اربلی ص  -ص  ۶[ کتاب خرایج و جرایح راوندی باب ۱۶]
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 .۸۱[ مطالب السئول ص ۱7]

 .۲۲۲[ نقل از قصیده مدحیه عالمه اربلی در کشف الغمه ص ۱۸]

 .4ج  4جزء  4۸لشیعه ص [ اعیان ا۱۹]

 .۱۹7فصول المهمه ابن صباغ ص  - ۱۹۱جوزی ص [ تذکرة االئمه ابن۲0]

العابدین زین -۲ج  ۲۹۳مناقب ابن شهر آشوب ص  - ۱ج  ۵۱[ خصال صدوق ص ۲۱]

 .۶4ص 

تذکرة  -۲ج  ۲۱۵حجر ص لسان المیزان ابن -۱ج  ۲۳۲[ میزان االعتدال ذهبی ص ۲۲]

به نقل سر  ۳ج  ۹۸داب اللغة العربیه جرجی زیدان ص آ ۳۶جوزی ص الخواص ابن

 .۶۵العابدین ص زین -العالمین غزالی 

 .۱۵۶[ الکشکول فیما جری علی آل الرسول ص ۲۳]

 هاشم.[ رساله جاحظ در بنی۲4]

 ط نجف. 7۶[ قرب االسناد عبداهلل بن جعفر حمیری ص ۲۵]

 [ به کتاب امیرالمؤمنین از نگارنده مراجعه شود.۲۶]

 .۲ج  ۱7۱[ مروج الذهب مسعودی ص ۲7]

 .۵0[ ثواب االعمال شیخ صدوق ص به نقل اعیان الشیعه ص ۲۸]

الکتاب نامیده شده ام -دعاء خانیه  -الظهورات سبع -الکتاب [ این کتاب به نام روح۲۹]

قمری به قلم سید الفت شاه هندی به خط نستعلیق عالی نوشته شده و  ۱۲۹۶که در سال 

با یک شروح و توضیحاتی که به زبان انگلیسی و آلمانی داده شده طبع  در آلمان

االسالم کوفی مقیم حشمتیه تهران گردیده است و نسخه آن متعلق به آقای شیخ

 باشد.می

[ برای درک مراتب کامل توحید به کتاب حکمت بوعلی سینا تألیف حضرت آیة ۳0]

 مراجعه شود. اهلل آقای عالمه حایری مازندرانی دامت برکاته

تفسیر طبری ص  -۱ج  ۳۹0تفسیر کبیر مفاتیح الغیب ص  -۱ج  4۸[ درة التاج ص ۳۱]
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 .۱4ج  ۹۱

 - ۳4مفاتیح الغیب ص  - ۱4۳شرح اصول کافی ص  -۱ج  ۳۹۵[ تفسیر کبیر ص ۳۲]

 .۳۱درة التاج ص 

درة التاج  - ۱4۳شرح اصول کافی مالصدرا ص  ۱ج  ۳۹۶[ تفسیر کبیر ص ۳۳]

 .۳7سروری ص الدین قطب

 .۱ج  70-۸0[ اتحاف السادة المتقین ص ۳4]

 [ سیوطی در کتاب خلفاء خود مفصل این اخبار را نوشته است.۳۵]

 .۱7۹[ تفسیر سوره یوسف غزالی ص ۳۶]

 [ فهرست کتاب تبصره عالمه.۳7]

 اصول کافی باب العقل مراجعه شود. - 4[ معارف العالیه شهرستانی ص ۳۸]

 .۳۵الدین ص السیاحه از منیة المریدین شیخ زین[ به نقل بستان ۳۹]

[ راجع به حقیقت علم از نظر حکماء به کتاب حکمت بوعلی سینا تألیف حضرت 40]

آیة اهلل آقای شیخ محمد صالح عالمه حایری مازندرانی مقیم سمنان به اهتمام و تصحیح 

 نگارنده مراجعه شود.

 اسالم تألیف نگارنده مراجعه شود. [ برای تقسیم علوم به کتاب سیر فلسفه در4۱]

 .۱ج  ۱۱۶-۱0[ درة التاج صفحه 4۲]

 مکتب اسالم تألیف نگارنده. -[ بحاراالنوار 4۳]

 .4ج  ۳0[ به نص اعیان الشیعه ص 44]

 اکبر پیروی.[ نقل از دسته گل محمدی اثر دوست محترم شاعر آل محمد آقای علی4۵]

 به کتاب تاریخ انبیاء مراجعه شود. [ برای درک احوال انبیاء و قصص قرآن4۶]

 .۲جزء  4ج  47[ اعیان الشیعه ص 47]

 .4و  ۲ج  40[ اعیان الشیعه ص 4۸]

 [ اینجا انکار امامت به منظور تقیه بوده است.4۹]
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ج  ۵4از محاسن المسامره به نقل اعیان الشیعه ص  ۲[ کتاب المحاسن و المساوی ج ۵0]

4. 

 .4ج  ۵۸[ به نقل اعیان الشیعه ص ۵۱]

 [ االخالق آقای عالمه شیخ موسی سبیتی.۵۲]

 .4ج  - ۶۶[ اعیان الشیعه ص ۵۳]

 .4جزء  4ج  ۶7[ حلیة االولیاء ابونعیم اصفهانی به نقل اعیان الشیعه ص ۵4]

 .4ج  ۵۲[ معالم العتره به نقل اعیان الشیعه ص ۵۵]

 [ ارشاد مفید.۵۶]

 .۱0[ بحاراالنوار ج ۵7]

ز حضرت سجاد )ع( نقل شده مفهوم آن از پیغمبر و امیرالمؤمنین [ نظیر این عبارت ا۵۸]

 رساند.و امام حسن مجتبی و سیدالشهداء نقل شده و این اهمیت موضوع عبادت را می

 [ انور البهیه.۵۹]

 [ بحاراالنوار.۶0]

 [ بحاراالنوار.۶۱]

 .۱ج  ۲۶7به نقل اقوال االئمه ص  ۱۲[ بحاراالنوار ج ۶۲]

 .7۸تبیین ابوعثمان جاحظ به نقل اعیان الشیعه ص [ البیان و ال۶۳]

 .7۸[ تذکره ابن حمدون به نقل اعیان الشیعه ص ۶4]

 [ تحف العقول.۶۵]

 .۱۲[ بحاراالنوار ج ۶۶]

 عمران کافی در باب بداء.سوره آل ۸۳[ تفسیر صافی ص ۶7]

حکمت بوعلی سینا تألیف حضرت آقای عالمه حایری  -[ مکتب اسالم حرف ع ۶۸]

 از نگارنده. -سیر حکمت در اسالم در علم الهی  -زندرانی در الهیات جلد سوم ما

 .7ص  ۱[ نقل از حکمت بوعلی ج ۶۹]
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 .۲ج  ۲0۲معصوم که مکرر چاپ شده ص  ۱4[ کتاب 70]

 کنیم.[ و در تفسیر این آیه حدیث مفصلی است که در قسمت حدیث نقل می7۱]

 کنیم.[ قضا و قدر را بعد معین می7۲]

 .۲ج  ۲۹۵[ مناقب ص 7۳]

 ج اول حضرت باقر. ۵۲ناسخ التواریخ ص  - ۱۱[ بحاراالنوار ص 74]

 .۱۹۲[ فصول المهمه ص 7۵]

 .۲4۱[ ارشاد مفید ص 7۶]

 .۱۹۳[ الفصول المهمه ص 77]

 .۱ج  ۲0[ حبیب السیره ص 7۸]

 .۲۸۲ص  ۲[ مناقب ابن شهر آشوب ج 7۹]

 .۲4۳فتال ص [ روضةالواعظین ابن۸0]

 .۱۹۲صباغ ص ول المهمه ابن[ فص۸۱]

 .۲۹۱تا  ۲۸4[ ابن شهر آشوب از ص ۸۲]

 .۲00صباغ ص [ فصول المهمه ابن۸۳]

 .4ج  77جوزی ص اعیان الشیعه امین عاملی ص [ صفوة الصفوة ابن۸4]

 .۲ج  ۲7۱[ مناقب ابن شهر آشوب ص ۸۵]

 کاشانی.از ابوحمزه ثمالی به نقل ناسخ التواریخ سپهر  -[ امالی شیخ طوسی ۸۶]

 .4ج  7۹اعیان الشیعه ص  -[ کلینی در کافی از حضرت صادق ۸7]

 .7۹[ حلیة االولیاء ابونعیم به نقل اعیان الشیعه ص ۸۸]

 [ نثر الدرر به نقل آبی.۸۹]

 [ کتاب مهج الدعوات سید بن طاوس.۹0]

 .۱۱ص  4[ اعیان الشیعه جلد ۹۱]

 .۸۱[ مطالب السؤل ص ۹۲]
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 .۵۹[ مکارم االخالق ص ۹۳]

 .4ج  ۸۶[ اعیان الشیعه ص ۹4]

 .۲0۲[ فصول المهمه ص ۹۵]

 .۸۱[ مطالب السؤل ص ۹۶]

 .۲۱7[ کشف الغمه اربلی ص ۹7]

 .۲0۳[ فصول المهمه ص ۹۸]

 -کشف الغمه اربلی  -کامل ابن اثیر  -منتهی المقال  -روضةالصفا  -خلکان [ ابن۹۹]

 ارشاد مفید و غیره. -اصول کافی  -فصول المهمه 

 .4ج  ۸۳[ اعیان الشیعه ص ۱00]

 .4ج  ۸۳[ کلینی در صافی ص اعیان الشیعه ص ۱0۱]

 مناقب ابن شهر آشوب خرایج راوندی و غیره. -تهذیب شیخ  -[ کافی کلینی ص ۱0۲]

 .۲0۳صباغ ص [ فصول المهمه ابن۱0۳]

 .4ج  ۶۸[ اعیان الشیعه ص ۱04]

 .4ج  7۱[ اعیان الشیعه ص ۱0۵]

 .4ج  ۱۲[ اعیان الشیعه ص ۱0۶]

 .۸۱[ مطالب السئول ص ۱07]

 .۲۱۱[ کشف الغمه اربلی ص ۱0۸]

در فصول  -[ درج الرجل یعنی مردی که چون مرد عقیمی اوالدی نداشته باشد ۱0۹]

نویسد مردی که در حیات هم بی اوالد باشد او را درج گویند و اوالد المهمه می

نسل فقط از حضرت  -ند احضرت باقر جز حضرت صادق همه عقیم و بی اوالد بوده

 السالم باقی ماند.صادق علیه

 .۲0۳[ فصول المهمه ص ۱۱0]

مناقب ابن شهر آشوب تذکرة االئمه ابن  - ۱۲بحاراالنوار ح  ۲خلکان ح [ ابن۱۱۱]
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تاریخ گیرنده جنات  -اصول کافی  -جالء العیون مجلسی مدینة المعاجز  -جوزی 

 دوائر العلوم. -الخلود 

 .۱۹۲صباغ ص مهمه ابن[ فصول ال۱۱۲]

 .۱۱7[ فصول ص ۱۱۳]

حلیة االولیاء ابونعیم  - ۶۱صفة الصفوه ص  - ۳0۶کفایت الطالب ص  ۲۳۲[ ص ۱۱4]

 .۳ج  ۸0 - ۱۹۲اصفهانی ص 

اثیر ص ج عمدةالطالب کامل ابن 7۹[ مطالب السئول محمد بن طلحه شافعی ص ۱۱۵]

تاریخ  ۱۸۹جوزی ص بنی افصول المهمه ص تذکره ۲ج  ۳0۶حبیب السیر ص  -ص 

 .۱۱ج  7۹طبری ص ج بحار ص 

مسالک االنصار و ممالک االبصار ابن فضل عمر چاپ  - ۱۵۵[ اعالم الوری ص ۱۱۶]

 مصر.

زادالمعاد  -مفاتیح محدث قمی  -مفتاح شیخ بهائی  -مزار بحار  -[ ثواب االعمال ۱۱7]

 مجلسی.

 .۳۱[ جامع االخبار ص ۱۱۸]

 .۳۲۶ث قمی به نقل تهذیب و اقبال ص [ مفاتیح الجنان محد۱۱۹]

[ این کتاب تاریخ جغرافیائی ممالک اسالمی و اوضاع مسلمین عصر حاضر در ۱۲0]

باشد و آمار صحیحی از مسلمین این عصر از جهان اسالم گرفته ممالک غیر اسالمی می

شده با هزاران عکس از مدارس و مساجد و شرایط زندگی مسلمانان جهان که به زودی 

 نتشر خواهد شد انشاء اهلل تعالی.م

 .۳۱۶ - ۳07منتخب التواریخ از ص  7[ طبقات سالطین اسالم ص ۱۲۱]

 [ جلد اول از ص تا ص.۱۲۲]

 .۲ج  ۱۵۹[ مروج الذهب ص ۱۲۳]

 .۳ج  ۱۵۸[ مروج الذهب مسعودی ص ۱۲4]
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 -حیوة الحیوان دمیری  -تاریخ الخلفاء سیوطی  ۲ج  ۱۸۱[ مروج الذهب ص ۱۲۵]

 -مجالس المؤمنین  -لذهب مسعودی در الملوک احمد بن الحسن الحر العاملی مروج ا

راجع به خلفای  ۳۵۲تا ص  ۳40تاریخ یافعی عصر المأمون منتخب التواریخ از ص 

 عباسی.

 .۱۲[ طبقات سالطین اسالم ص ۱۲۶]

 .۳۵[ حیات الصادق ص ۱۲7]
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