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 پیشگفتار
 

 .الحمد للَّه، و صّلى اللَّه على محّمد و آله الطاهرین
 در ارزیابى زندگى ائمه و سیره در آغاز گفتگو درباره امام محّمدباقرعلیه السالم الزم است كه به دو شیوه متفاوت

 .استوار آنان اشاره كنیم
را كه آنان در این عرصه برعهده  اى هستند كه زندگى امامان معصوم را با مقیاس سیاست و نهایت نقشى عده

 .نگرند و دانشها و اخالق ائمه را با عینك سیاسى مى كنند اینان حتى عبادت اند، ارزیابى مى داشته
بینیم زندگى آنان را فقط در چهارچوب تنگ فردیت محدود  مىدر این میان اغلب مورخان را نیز در این عهد، 

 .سازند كنند و حتى آن را از سیاق زمانى خودنیز جدا مى مى
داند كه از  اى وجود دارد كه زندگى ائمه را آكنده ازپرتوافشانیهاى فردى مى در میان این دو شیوه، روش میانه

كند كه باشرایط  راى چنان گستره باز سیاسى قلمداد مىوآن را دا مرزهاى زمانى و مكانى فراتر رفته است
 .مخصوص به خود، هماهنگ و سازگار است تاریخى

شمار مردان سیاستمدارنسبت به دیگر مردمان، بسیار اندك و  همواره. انسانیت هستند واالى هاى آرى، ائمه نمونه
در قله حكومت باشند تا رفتار و كردار  هاى كامل بشرى هر یك از نمونه بنابر این درست نیست كه. ناچیز است

كه آنها در تمام سطوح اجتماعى،  بلكه منطقى و معقول آن است. تنها روشنگر راه حكام دیگرى نظیر خود باشد آنان
 !افرادى نمونه و الگو باشند تا حجت خدا برمردم با شّدت و كمال تمام گردد

شیوه و عملكرد آنان تنها مخصوص  گفتند كه البته مردم مىاگر قرار بود كه تمام آنها در رأس حكومت باشند، 
 !صاحبان قدرت و حكومت است و به ماربطى ندارد كه در كار حكام دخالت كنیم؟

اند از پیروى كردن ازپیامبران و امامان سربتابند تنها به این بهانه  كوشیده عالوه بر این برخى از مردم همواره مى
توانیم درقالب  مند شد و یا اینكه هیچ یك از ما نمى توان از هدایت آنان بهره نمى ر نتیجهاند و د كه آنان بشر نبوده

 !فرشته درآییم
هایى كه بر پیامبران و امامان روا شد و زندانهاوآزارها و دربدریها و ترسها و حتى كشتارها  تمام فشارها و شكنجه



و  اند كه تنها با گرفتن وحى و اراده اینان نیز انسانهایى ما بودهدلیل بر آن است كه  و اسارتها و بد نام كردن آنان همه
 : فرماید خداوند در این بار به پیغمبر خودمى. اند تمسك به حبل اللَّه از ما تمایز گشته

 (1) ( غَّ َأنََّما ِإلُهُكْم ِإلٌه َواِحٌد ِإَلي  ُقْل ِإنََّما َأَنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم ُیوَحى )
 ".شود همانامعبودتان خدایى است یگانه ن بشرى همانند شما هستم كه بر من وحى مىبگو همانا م"

 : پیامبران به مردم گفتند: فرماید  ونیز مى
م ِبُسْلَطاٍن ِإلَّا ِبِإْذِن اللَِّه َوَعَلى َأن نَّْأِتَیُك للَّه َمن َیَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَما َكاَن َلَنإ؛ك  ِإن نَّْحُن ِإلَّا َبَشٌر مِّْثُلُكْم َولِكنَّ اللََّه َیُمنُّ َعَلى )

 (2) ( اللَِّه َفْلَیَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن
اى  خواهد منت نهد و ما را نیست كه معجزه ما جز بشرى همانند شما نیستیم لكن خداوند بر هركس از بندگانش كه"

 ".باید بر خداوند توكل كنند آوریم مگر با اذن خدا، ومؤمنان
سو مردم  ها و آزارها قرارگیرند، بدان جهت باشد كه از یك دهد اولیایش در معرض شكنجه همین كه خداوند مىشاید 

آنان را تا مرز خدایى باال نبرند وخود سقوط كنند و از سوى دیگر به خاطر این فشارها و سختتیهایى كه 
لوح بفهماند كه از ترس شكنجه و  مردم سادهشوند، بر درجات آنان در پیشگاهش بیفزاید، از طرفى هم به  مى متحمل

 .فشار و فرار از آن دست از دین نشویند
پردازم كه  علیه السالم مى الگوى واالى معصوم اینك زمانى به نوشتن درباره زندگى پنجمین پیشواى شیعه و هفتمین

باقرعلیه  خواهم نور هدایت امام ام و از خداوند مى اسالم ، در شام مسكن گزیده كنار مرقد زینب بزرگ بانوى جهان
 !فرجام ترینشان قرار دهد السالم را بر ما تمام كند و ما را از پایدارترین پیروان آن حضرت و نیك

  اّنه ولىُّ الّتوفیق
  محّمد تقى مدّرسى

 
  محّمد بن على علیه السالم: نام 

از این رو، آن حضرت هم از ناحیه پدر و هم ) (دختر امام حسن مجتبى)امام سّجادعلیه السالم، فاطمه : پدر و مادر 
 .(هاشم، منسوب است از ناحیه مادر، به بنى

 باقر: شهرت 
 ابو جعفر: ُكنیه 

 .هجرى در مدینه 57اّول رجب، یا سّوم صفر سال : زمان و محّل توّلد 
ام بن عبد الملك، سالگى، به دستور هش 57ه ق در سّن  114ذیحّجه سال  7روز دوشنبه : زمان و محّل شهادت 

 .مسموم شده و در مدینه به شهادت رسید
 .در مدینه، در قبرستان بقیع: مرقد شریف 

 : دوران زندگى ، سه بخش
 .علیه السالم امام حسین روز با جّدش 10ماه و 6سال و  3 -1

 .روز با پدرش امام سّجادعلیه السالم 15سال و  34 -2
امّیه و بنى عّباس، در جنگ بودند، امام باقرعلیه  امت، در این دوره كه بنىروز مّدت ام 12سال و ده ماه و  19 -3

 .السالم كمال استفاده را در جهت تربیت شاگرد، و استحكام و گسترش تشّیع و انقالب فرهنگى نمود

 میالد فرخنده
   

 (حسن مجتبى امام سجاد و ام عبداللَّه دختر امام) .از پدر و مادرى علوى به دنیا آمد
 .هجرى، چشم به جهان گشود 57 یعنى در سال. امام محّمد باقر چهار سال پیش از واقعه عاشوراى كربال

حضرت را سّوم صفر و برخى اّول رجب  برخى میالدآن. در باره روز والدت او میان راویان اختالف است
ى منصب امامت ازدیگران حضرت از نظرسّنى بزرگترین فرزند پدرش نبوده است، اّما براى تصّد آن. اند گفته

 .شایستگى بیشترى داشت، و پدرش پیرو فرمان رسول خداصلى اهللا علیه وآله اورا به پیشوایى مردم منصوب كرد
خدا چرا به بزرگترین فرزندانت وصّیت  اى فرزند رسول: پرسد  زهرى، همین نكته را از امام سجادعلیه السالم مى

خدا این  ابو عبداللَّه امامت به خردى است و به بزرگى نیست بلكه رسول اى: فرمود  حضرت در پاسخ نكردى؟ آن
 .ایم گونه مقدر كرده و ما آن را این گونه در لوح و صحیفه یافته

بود كه در خاندان امام حسن همتا و نظیر  اى صدیقه: حضرت، چنان كه امام صادق فرمود است  مادر گرامى آن
 (3. (نداشت



 زندگى پاك
   

كرد واز صبغه الهى كه در زندگى امام  سال از عمر خود را در سایه جّدش، سبط شهید پیامبر، سپرى او چهار
لحظه  گمان فاجعه جانگداز كربال، بر شخصّیت امام باقر كه لحظه به بى. حسین تجّلى یافته بود، برخوردارگشت

حضرت از جمله كسانى بود كه  آن روایات، هاى آن بود، تأثیر خود را گذاشت چرا كه بنابر برخى شاهد صحنه
 .ماجرا حضور داشت همراه با بقیه بنى هاشم در این

كه حیات او  (4)روز در سایه پدر بزرگوارش ، سّید الساجدین، به سر برد  60سال و  19امام پس از این فاجعه 
 .روشنى بخشیده است اى واال از زندگى رّبانى بودو پرتو این حیات، طریق سالكان حق را تا به امروز نمونه

در حدیثى از ابو الزبیر محّمد بن مسلم . از همان روزهاى آغازین حیاتش، خطوط امامت در سیمایش آشكاربود
بود، وارد  نزدجابر بن عبداللَّه بودیم كه على بن الحسین و فرزندش محّمد كه هنوز كودك: مّكى آمده است كه گفت 

سر عمویت را ببوس، : خطاب به فرزندش فرمود  ، على بن الحسینحضرت را در آغوش گرفت جابر، آن. شدند
كیست؟ على بن  این: اش را از دست داده بود، پرسید  شد و سر او را بوسید، جابر كه بینایى محّمد به جابر نزدیك

 علیه رسول خداصلى اهللا! اى محّمد: جابر او را درآغوش گرفت وگفت . این محّمد پسر من است: الحسین پاسخ داد 
حضرت مشغول بازى  آن پیش رسول خدا بودم و حسین در اتاق: گفت ! چطور؟: وآله بر تو سالم فرستاده،پرسیدند 

 : بود، پیامبر فرمود
روز قیامت فرا رسد، منادى بانك بر آورد كه  شود چون فرزندم حسین را پسرى است كه على خوانده مى: اى جابر 

خیزد، براى این على پسرى به دنیا خواهدآمد كه محّمد نام  م على بن الحسین بر مىدرآن هنگا. سید العابدین برخیزد
 .و بدان كه عمر تو پس از دیدار او ، اندك خواهد بود اى جابر چنانچه او را دیدى سالم مرا به او برسان .دارد

 (5. (پس از این دیدار دیرى نپایید كه جابر جهان را بدرود گفت
 .از رحلت پدرش، امامت مردم را عهده دار شد امام محّمد باقر پس

 امامت و علم پیامبران
   

آنان در اثر انقالبهاى پیاپى مكتبى، هر روز  هاى حكومت هنگامى كه خورشید اقتدار بنى امّیه افول كرد و پایه
رف این معا. شد،امام باقر علیه السالم فرصت نشر معارف قرآنى را پیدا كرد تر از روز پیش مى ُسست

 .ارث برده بودند اى گرد آمده بود كه اهل بیت هر یك آن را از رسول خداصلى اهللا علیه وآله به درصحیفه
مثابه چادرى بزرگ مّلتهاى گوناگون و  و در این روزگار جامعه اسالمى كه دامنه آن بسیار گسترش یافته و به

این جامعه نوین را براساس . از پیش نیاز داشتداده بود، به معارف قرآنى پیش  فرهنگهاى مختلف را در خود جاى
چه ارزشهایى باید ارزیابى كرد؟ و ارزشهاى توحیدى و چهارچوبهاى عمومى وفرهنگى و روح قوانین حاكم بر 

 هاى مختلف چگونه باید باشد؟ این جامعه درزمینه
افراشت و با دعا و نیایش  را بر مىتا دیروز امام سجاد از طریق نیایشها و راز و نیازهایش با خداوند،پرچم توحید 

 .داد وبویژه جامعه مكتبى پیرو خط اهل بیت علیهم السالم را سر و سامان مى حیات جامعه مسلمانان
آیدتا قّله معارف را بر آن بنیاد نهد و پس  اّما امروز این شالوده توحیدى استوار شده است و امام باقرعلیه السالم مى

 .كند بسیارى از مسائل حكمت الهى و تفسیر و فقه این بنیاد را تكمیل مى لسالم با بیانعلیه ا از وى امام صادق
حضرت چگونه توانست راهى به سوى آنها  كوشید، چه بودندوآن معارفى كه امام باقر در راه نشر و گسترش آن مى

 باز كند؟
توان از این قواعد عمومى راهى  یز مىوگاه ن توان از تجارب جزئى به قواعد عمومى دست یافت گاه در راه علم مى
پیامبران  نخست، شیوه عموم مردم در رسیدن به علم است، راه دّوم نیز، راه علم اگر راه. به جزئیات باز كرد

 .وجانشینان مرتبط با وحى آنان است
 : از این روست كه در یكى از كلمات قصار آمده است

 ."اند ادهاى است كه نادانان آن را گسترش د علم نقطه"
كه با حدیث نبّوى تفسیر شده است، اّما اساس  حضرت، قرآنى است ظاهرًا اساس علم پیامبر و جانشینان معصوم آن

عقلى است كه به  این همان. گیرد است كه با ایمان و الهام در قلوب خدا شناسان شعله مى حقیقى علم آنان نور عقلى
 .مند ساخته است ندپیامبران و جانشینان آنها را از آن كامًال بهرهمردم، اندكى از آن اعطا شده و در عوض خداو

داند و در ارزشهایى  كه هر شخصى آن را مى اى در واقع درخشش نور عقل نزد انسانها و تجّلى آن در معارف اّولیه
مردم یافت اند ودر پرتو افشانیها و روشنگرایهایى كه فقط نزد گروهى از گردانیده كه مردم در میان خود حاكم

ما را به معنى علم تكوینى كه پروردگار در قلب ...كند و شود وآنان را به نوابغ و سران و بزرگان تبدیل مى مى



 : در حدیث آمده است .شود افكنده است، رهنمون مى اولیاى برگزیده خویش
 .(6" (العلم نور یقذفه اللَّه فى قلب من یشاء"

وامامان و گروهى از فقهاى اّمت تردید  وجود چنین علمى نزد پیامبرانرسد كه برخى از مردم در  به نظر مى
 : جویند كه كنند و بدین سخنان خداونداستناد مى مى
 (7) (َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْیِب َالَیْعَلُمَها ِإلَّا ُهَو  )
 ".است كه كسى جز او از آنها آگاهى ندارد) خدا(وكلیدهاى غیب پیش او "

 (8) (َیْعَلُم َمن ِفي السَّماَواِت َواْلَأْرِض اْلَغْیَب ِإلَّا اللَُّه  ُقل الَّ: ( و 
 ".داند بگو در آسمانها و زمین، هیچ كس جز خداوند غیب نمى"

تواند بر غیب آگاهى یابد، بى تردید حق به جانب  نمى در حقیقت اگر مقصود اینان آن باشد كه انسان به عنوان انسان
را بیاموزد پاسخ خواهیم داد  تواند به برخى از انسانها، غیب آنان بخواهند بگویند كه خداوند نمىایشان است، اّمااگر 

 : كه
به عنوان مثال . اى به آینده علم نداریم مگر هر یك ازما تا اندازه. چنین نیست بلكه خداوند بر انجام این كار تواناست

دانیم كه قیامت بر پا خواهد شد وخداوندمردگان را بر خواهد  روزى خواهیم مرد و یا مگر نمى دانیم كه مگر ما نمى
رود؟ این معارف و  انگیخت و خورشید فردا طلوع خواهد كرد و امروزنیز باالخره در پس كوههاى مغرب فرو مى

دهندوپایه علم و هدف اساسى علم  دیگر مربوط به آینده، بیش از نیمى از اطالعات ما را تشكیل مى دهها دانش
 .اشندب مى

وحى نیزبخشى از علم غیبى است كه پروردگار به هر یك . دانست آموخت خداوند پاك به انسان چیزهایى را كه نمى
 .آموزد بپسندد، آن را مى از بندگان خود كه

 : خداوند متعال در قرآن فرموده است
 (9) (َیْسُلُك ِمن َبْیِن َیَدْیِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصدًا  ِمن رَُّسوٍل َفِإنَُّه  َتَضىِإلَّا َمِن اْر* َغْیِبِه َأَحدًا   َعاِلُم اْلَغْیِب َفَال ُیْظِهُر َعَلى )
مگر آن كس ازرسوالن خود كه بر گزیده است كه بر * داننده غیب است و هیچ كس را بر غیبش آگاه نگرداند "

 ".فرستد از پیش رووپشت سر مى) فرشتگان را(محافظت او 
 : و نیز فرموده است

ُسوِلِه َوِإن ُتْؤِمُنوا َوَتتَُّقوا َفَلُكْم َوَما َكاَن اللَُّه ِلُیْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْیِب َولِكنَّ اللََّه َیْجَتِبي ِمن ُرُسِلِه َمن َیَشاُءَفآِمُنوا ِباللَِّه َوَر )
 (10) (َأْجٌر َعِظیٌم 

پس به . گزیند ازرسوالنش را كه بخواهد بر مىو خداوند تمام شما را بر غیب آگاه نسازد و لیكن خداوند هر كس "
 ".خداوند و فرستادگانش ایمان آریدو اگر ایمان آورید و تقوا پیشه كنید، شما را پاداشى بزرگ است

 : همچنین در جاى دیگرى فرموده است
 (11) (َیْكُفُل َمْرَیَم َوَما ُكْنَت َلَدْیِهْم ِإْذ َیْخَتِصُموَن  قَالَمُهْم َأیُُّهْمذِلَك ِمْن َأْنَباِء اْلَغْیِب ُنوِحیِه ِإَلْیَك َوَما ُكنَت َلَدْیِهْم ِإْذ ُیْلُقوَن َأ )
حاضر نبودى آن زمان كه قرعه به نام  كنیم و تو نزد آنان این از خبرهاى غیب است كه آن را به تو وحى مى"

 ".خاستند به مخاصمه بر مىزدند و تو نزدآنان نبودى هنگامى كه با یكدیگر  نگهبانى و كفالت مریم مى
اند كه چگونه بشرى  آنان هنوز در نیافته .اند دانش پیامبران و اوصیا به تردیدافتاده" وسعت"باالخره آنكه اینان در 

خاستگاهى به تكذیب این  اینان از همان. راهنمایى پروردگار خویش به علم حقایق دست یابد تواند به محدود مى
همان  كردند و این خاستگاه كه پیشینیان ازهمان خاستگاه پیامبرى پیامبران را تكذیب مىپردازند  علم مى" وسعت"

شدند " مجبور"اینان هنگامى كه . شده است جهل به مقامى است كه براى انسان مخلص و خداگر اختصاص داده
بكاهند و تا آنجا كه  و مقام آن نبّوت را به رسمّیت بشناسندوابعاد آنرا نشناختند كوشیدند تا آنجا كه ممكن است از شأن

را انكار كنند و چون در این هدف ناكام شدند، از قدر اوصیاء  توانند سعى میكنند معجزات ومقامات واالى آنان مى
حال . صورت الهام، نفى كردند اى غیبى وبه كاهندوكرامات و برخوردارى آنان را از علم، آن هم از سر چشمه مى

كردند و پس از آن همه دالیل محكمى كه از خالل  برخورد مى د و با حق منصفانهآن كه اگر اینان با خو
آمد، بدون هیچ تعصب كوركورانه یاپیشداورى هیچ مانع عقلى براى  وپژوهش سخنان آنان به دست مى بررسى

 .یافتند اعتراف به این نكته نمى
در همان هنگامى كه . برخورد داشت از مردم امام باقر نیز همچون دیگر ائمه علیهم السالم با دو گروه متفاوت

فراتر  دادند از مرز دین دانستند و به سبب غلوى كه در این خصوص نشان مى برخى وى را از جنس بشرنمى
 !!شناختند رسمّیت نمى رفتند، برخى دیگر اصًال وابدًا مقام واال و بزرگ حضرتش را به مى

د كه راه غلو پویید و برامام باقر دروغ بست تا آنجا كه امام در باره یكى از افراد گروه نخست، مغیرة بن سعید بو
 : سلیمان لبان فرمود او به یكى از یارانش به نام



 .نه: دانى داستان مغیرة بن سعید مانند كیست؟ سلیمان گفت  هیچ مى
 : حضرت فرمود آن

 : اوند در باره او فرموده بودماجراى او همچون ماجراى بلعم است كه اسم اعظم بدو داده شده بودكه خد
 (12) (آَتْیَناُه آَیاِتَنا َفاْنَسَلَخ ِمْنَها َفَأْتَبَعُه الشَّْیَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِویَن  )
شیطان او را تعقیب كرد و از گمراهان  آیتهاى خویش را به او عطا كردیم پس او از این آیات سر پیچید چنان كه"

 ".شد
شناختند  امام و معرفت وى را بدانچه آنان نمى توانستند علم اینان كسانى بودند كه نمى. مارتر بودنداّما گروه دّوم پر ش

 !!و كرامت او را در نزدخداوند وپذیرفتن دعاهایش از سوى خداوند را به خود بقبوالنند
چرا؟ چون . كنند قلمداد مىعلیهم السالم هستند بلكه حّتى آنها راامورى ناممكن  بیت اینان نه تنها منكر فضایل اهل

 .اند هنوز انبیا و اولیاى خدا ومقام واالى آنان را در پیشگاه پروردگار به درستى نشناخته
اگر اینان واقعًا در آفرینش انسان و اینكه چگونه خداوند انسان را درزمین به جانشینى خویش برگزید و به واسطه 

بردند كه  كردند، پى مى مى ر زمین بود به تسخیر وى در آورد اندیشهدانایى و توانایى كه بدوبخشید، هر آنچه كه د
را در علم و دانایى بر دیگرى برترى دهد و به فرمانبرداران و  این از حكمتهاى خداوند سبحان است كه یكى

پیامبران، معرفت و آگاهى  مخلصانش،چه از راه وحى، همچون پیامبران، وچه از راه الهام، همچون جانشینان
 .بیشترى بخشد

از سوى دیگر، كتابى كه خداوند به وحى فرو فرستاده است خود دربرگیرنده چشم اندازهاى گسترده علم و دانش 
نور خداوندى است كه  خداوند دلهایشان را به ایمان آزموده است، بدانها دست نیازند كه ایمان است كه جز كسانى كه

گیرد چنان كه خداوند در  هاى اوصیا اوج مى خداست كه از خانه اد و ناماین همان ی. شود از مشكات نبّوت تابیده مى
 (13) (اللَُّه ُنوُر السَّماَواِت َواْلَأْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفیَهاِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة : ( كریم فرموده است  قرآن

كاتى ماند كه درآن روشن چراغى باشد و آن چراغ در داستان نورش به مش. خداوند نور آسمانها و زمین است"
 ".اى میان شیشه

ِرَجاٌل الَّ ُتْلِهیِهْم ِتَجاَرٌة * ِفیَها ِباْلُغُدوِّ َواآلَصاِل  ِفي ُبُیوٍت َأِذَن اللَُّه َأن ُتْرَفَع َوُیْذَكَر ِفیَها اْسُمُه ُیَسبُِّح َلُه: ( و فرموده است 
 (14) (ِه َوَال َبْیٌع َعن ِذْكِر اللَّ

خدا شود و صبح و شام در آنها خداى را  هایى خداوند رخصت داده كه آنجا رفعت یابد و در آن ذكر نام در خانه"
 ".ونه خرید وفروش آنان را از یاد خداوند غافل نگرداند مردانى كه نه سوداگرى. تسبیح كنند

 (15) (َفَما َلُه ِمن ُنوٍر  َوَمن لَّْم َیْجَعِل اللَُّه َلُه ُنورًا: ( فرماید  آنگاه مى
 ".و هر كس كه خداوند برایش قرار ندهد نورى، برایش نورى نخواهد بود"

این نور خدایى است كه بخشى اندك از آن به انسان داده شده كه اگربدان آگاهى یابد، به بركت آن تمام آنچه را كه 
ماند؟  جا مى رفته شود به نظر شما چه چیزى برایش بهحال اگر این نور از او گ. كند مى در گرداگرد خود دارد، رام

اى را بر سر عقل آورند  انسانها گرد آیند و بخواهند دیوانه تواند چیزى را بشناسد؟ اگر همه آیا او در این صورت مى
نور  بیاموزند،آیا بدون وجود این -مثًال-را دو باره بخواهند آموزش دهند و به او دروس ریاضى  یا پیرى كهنسالى

دانند كه  كدام دلیل از خدایى كه این نور را به بشر بخشیده، بعید مى پس اینان به! توانند راه به جایى برند؟ هرگز مى
 !اش چند برابر كند؟ آن رابراى برخى از بندگان برگزیده

رد و عقل هم آنها خداوند در میان مردم جاى دا یابیم كه وحى و الهام در چهار چوب سّنتهاى جارى بنابر این در مى
 .گیرد پذیرد و دل بدانهاآرام مى را مى

گیرد و یا از  علم اینان یااز وحى سر چشمه مى. علم امامان اهل بیت علیهم السالم نیز در دایره همین سّنتهاست
 .الهام

 : كند علم ائمه علیهم السالم از راههاى زیر با وحى ارتباط پیدا مى
آیا مگر علوم گذشته و آینده و . و تّدبر در آیات و تأویل آنها برحقایق وواقعیات) یمقرآن كر(از كتاب خدا : اوًال 

به قرآن سزاوارتر از  تفصیل آنچه كه درزمان حال جریان دارد در كتاب خداوند نیامده است؟ و راستى چه كسانى
اند؟  خست با شیر مادر نوشیدهاست و علم و دانش آن را از روز ن هایشان فرود آمده كسانى هستند كه قرآن در خانه

روز و چه بسا گاه در یك روز همه  در هر سه. داشتند بسیار سخت شیفته قرآن بودند و آن را فراوان پاس مى امامان
آنان از  حّتى. گردند مند مى گفتندكه در هر دوره كردن قرآن، از دانش جدیدى بهره خواندند و همواره مى آن را مى

علیه السالم  در حدیثى كه از امام صادق. یافتند مى یمه قرآن از آفاق گوناگون نیز آگاهىطریق خواندن آیات كر
 .روایت شده، آمده است

و چون دید كه " دانم خدا سوگند من آنچه را كه در آسمانها و زمین و آنچه را كه در دنیاوآخرت است، همه را مى به"



علوم را از كتاب  اى بكیر من این: "بكیر بن اعین فرمود  این سخن دگرگون شد، خطاب به حالت برخى، از شنیدن
 : فرماید خداوند تعالى آموختم كه خود مى

 (16) (ٍء  َوَنزَّْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب ِتْبَیانًا ِلُكلِّ َشْي )
 ".و كتاب را بر تو فرو فرستادیم كه بیانگر هر چیز است"

بزرگ خویش امیر مؤمنان و  ه كه ائمه هدى آنها را از طریق نیاكاناحادیث رسول خداصلى اهللا علیه وآل: ثانیًا 
 : است كه امام باقر به جابر بن عبداللَّه فرمود در حدیث آمده. فاطمه زهرا به ارث بردند

گفتیم هر آینه ازنابود شوندگان بودیم، ولى ما احادیثى از  اى جابر اگر ما از رأى و نظر خود به شما حدیث مى"
 (17". (اندوزند ایم،چنان كه اینان طال و مال خویش را مى صلى اهللا علیه وآله اندوختهرسول خدا

ها را به ارث  حضرت این گنجینه بیت آن هاى علم نبّوت به رسول خدا منتقل شد و اهل معروف است كه گنجینه
آمده است كه  ز امام صادقعلوم در جفرى بزرگ، مكنون بوده است، زیرا در حدیثى ا رسد كه این به نظر مى. بردند

 ."جفرى سپید نزد من است"
 : و چون را وى از او پرسید كه در آن چیست؟ فرمود

. وحالل و حرام و مصحف فاطمه است در آن زبور داوود و تورات موسى و انجیل عیسى و صحف ابراهیم "
ها به ما نیازمندند وما به كسى در آن چیزهایى است كه مردم براى دانستن آن. است گویم كه قرآن هم در آن نمى

". وربع آن و دیه خراش كوچك نیز سخن گفته شده است حّتى در آن از تازیانه و نصف تازیانه و ثلث. نیازمند نیستیم
)18) 

ها،  یكى از این مجموعه. است این جفر در بردارنده مجموعه میراث اهل بیت از احادیث پیامبرصلى اهللا علیه وآله
اى نگاشته است و  علیه السالم در صحیفه ت كه عبارت است ازمجموعه احادیث كه امام علىمصحف فاطمه اس

كنند در این مصحف ذكر شده  مى آنچه در روایت آمده حوادث و نامهاى كسانى كه تا روز قیامت حكومت مطابق
 (19. (است

ب را رسول خداصلى اهللا علیه وآله این كتا. شود مى خوانده" جامعه"ها، كتابى است كه  یكى دیگر از این مجموعه
یاد شده  طول این كتاب هفتاد ذراع است و تمام احكام دین در آن. نگاشته است علیه السالم امالء كرده و امیرمؤمنان

 .است
 : گوید در حدیثى از ابو بصیر از امام صادق نیز همین مطلب آمده است،ابوبصیر مى

این فتوا كجا و آن : بود، یاد كرد و فرمود  اى فتوا داده خصوص مسأله حضرت از ابن بسترمه كه در شنیدم كه آن"
تمام حالل و حرام و حّتى ! علیه السالم بود كجا؟ خداصلى اهللا علیه وآله و به خط على كه امالى رسول" جامعه"

 (20. (موجود است" جامعه"جراحات در این  دیه
ووجود آن در نزد یكى از فرزندان  گشت مى ت علیهم السالماین میراث علمى، دست به دست در میان ائمه اهل بی

خوانیم كه پدربزرگوارش،  در تاریخ زندگى امام باقر مى. امام راحل، خود گواه آن بود كه اوجانشین آن امام است
امام سجاد، در هنگام شهادت به فرزندانش كه گردش راگرفته بودند نگریست و سپس به محّمد بن على رو كرد و 

 : مودفر
این صندوق حاوى دینار و درهم نیست بلكه  بدان كه: سپس فرمود ... ات ببر این صندوق را به خانه! اى محّمد"

 (21" (آكنده از علم و دانش است
رسد، گرد  محدود كه طول آن به هفتاد ذراع مى چگونه ممكن است كه تمام احكام شریعت در كتابى: شاید ما بپرسیم 

 آید؟
با توّجه به آنها، به دیگر ابواب علمى  علیهم السالم ب محتوى اصول و ارقام و نور علم بوده است و ائمهشاید این كتا
پیامبر صلى اهللا علیه وآله به همین شیوه تمام ابواب علمى را به امیر مؤمنان  چنان كه. اند شده رهنمون مى

 : در حدیثى از امام صادق آمده است كه فرمود. آموخت على
 (22". (شد خدا هزار كلمه به على وصّیت كرد كه براى هر كلمه هزاركلمه دیگر گشوده مىرسول "

 : فرماید در تعبیر دیگرى امام باقر از زبان جّدش امام على مى
 (23". (شد گشوده مى همانا رسول خدا هزار باب به من بیاموخت كه هر باب را هزار باب"

رسد كه این همان  وچنین به نظر مى ردند كه اصول علم در نزد آنان استك بنابر این ائمه علیهم السالم بیان مى
 : در حدیثى از امام باقر آمده است كه فرمود. است میراث ایشان از رسول خدا بوده

پناهگاههاى علم وابواب . بیتیم همانا رسول خداصلى اهللا علیه وآله به مردم بخشید و بخشید و بخشید و ما نیزاهل"
 ."شریعت در نزد ماستحكمت ونور 

 : و در حدیثى از امام صادق آمده است



به شمارى از نعمتهایى كه رسول  همانا رسول خداصلى اهللا علیه وآله به مردم بخشید و بخشید و بخشید، آنگاه امام"
در نزد  لم همهها و ریسمانها و انوار تابناك و مهمیز ع و شالوده( و آنگاه گفت )خدا به مردم بخشیده بود اشاره فرمود

 (24". (ما اهل بیت است

  علم الهام
 

تواند از افكندن نور علم در قلب  اگر علم نورى باشد كه خداوند آن را در قلب هر كس خواهد بیفكندپس كدام مانع مى
اره با این الهام همو. است هاى علم ائمه علیهم السالم، الهام اولیاى خداوندجلوگیرى كند؟ بنابر این یكى از سر چشمه

همین نكته در حدیثى از . دهد كه این علم از جانب خداوند است مى سكینه و آرامش همراه است و به ائمه اطمینان
 : فرماید حضرت مى آن. صادق روایت شده است امام

اّما غابرآن است كه علم ما پیشى گرفته و مزبور آن . علم ما غابر و مزبور و نكث در قلب و نقر در گوشهاست"
 ."در قلوب الهام، ونقر در گوشها از فرشته است آید و نكث ت كه بر ما مىاس

 : زراره نیز همانند این حدیث را نقل كرده و افزوده است
 ترسد كه از شیطان باشد؟ است و نمى برد كه آن از فرشته شود از كجا پى مى وقتى كه شخص دیده نمى: گفتم 

 : امام صادق فرمود
و اگر از شیطان بود بروى ترس و اضطراب  داند كه این الهام از فرشته است شود و او مى ىبروى آرامش افكنده م"

 (25". (را بگیرد" آرامش"تواند جلوى آن  مقابله او در آید، نمى شد و اگر شیطان به مستولى مى
این معارف دینى كه  بنابر. گرفت هانشأت مى علم و دانش امام باقر همچون سایر ائمه علیهم السالم از این سر چشمه

از : گوید  باره مى كرد چندان موجب شگفتى نیست تا آنجا كه شیخ مفید در این جارى مى حضرت خداوند بر زبان آن
هاى  و آثار و سّنت و علم قرآن و سیره و شاخه هیچ یك از فرزندان حسن و حسین علیهما السالم در باره علم دین

 (26. (ر شده، آشكار نشده استباقر ظاه آداب، آن چنان كه از امام
در كشف الغمه . اند علم سرشار اعتراف كرده بینیم كه بزرگان فقه و حدیث نیز به این سر چشمه الهى از این رو مى

بزرگ روزگار  از عبد العزیز بن اخضرجنابذى در كتابش موسوم به معالم العتره از حكم بن عتیبه یكى از فقهاى
 : فرمود است تفسیر این آیه از قرآن كهخود روایت شده است كه در 

 (27) (ِإنَّ ِفي ذِلَك َلآَیاٍت ِلْلُمَتَوسِِّمیَن  )
 ".همانا در این آیتى است براى هوشمندان"

 (28. (بود) هوشمندان(به خدا سوگند محّمد بن على امام باقرعلیه السالم، یكى از ایشان : گفت 
عمر پرسشى كرد و او نتوانست پاسخ  از ابن مردى: ولیاء آورده است همچنین ابو نعیم اصفهانى در كتاب حلیة اال

مرد را پاسخ  امام پرسش. برو و از او بپرس و مرا هم از پاسخ او آگاه كن ) امام باقر)نزد این جوان: دهد و گفت 
اهل بیت  انهم: آن مرد نزد ابن عمر رفت و او را از جواب امام باقرآگاه ساخت، آنگاه ابن عمر گفت . گفت

 (29. (مفهمون
از جانب خداوند مؤیدند و پروردگار از راه  در آن روزگار شایع بود، منظور آن است كه اینان" مفهمون"عبارت 

 .آموزد را مى الهام به ایشان مسائل مختلف
اى به  شهحضرت، از هر گو اى از دانشمندان، به قصد بهره بردارى ازدانش الهى آن بینیم عّده از این روست كه مى

هرگز دانشمندان را درمحضر كسى : از عبداللَّه بن عطاء روایت شده است كه گفت  شتافتند تا آنجا كه محضرش مى
من حكم بن عتیبه را با آن همه . همچون ابو جعفر محّمد بن على بن الحسین علیهم السالم خوارتر وكوچكتر ندیدم

خویش نشسته  دیدم كه گویى همچون كودكى در برابر معلم ىبزرگى و جاللتى كه درقوم خود داشت در نزد او م
 (30. (است

حضرت سى هزارحدیث روایت كرده است، همچنین جابر جعفى  محّمد بن مسلم، آن فقیه بزرگ و نام آور، از آن
 (31. (بودم ابو جعفرعلیه السالم هفتاد هزار حدیث برایم گفت كه هرگز از كسى نشنیده:حضرت گوید  درباره آن

فرصت براى امام باقرعلیه السالم فراهم گشت  از آنجا كه فضاى سیاسى در آن روزگار تا حدودى باز شده بود، این



ها را  مناظره تاریخ، برخى از این. پردازد و آنان را به جاده صواب باز گرداند تا با بسیارى از مخالفان به مناظره
كنیم تا خود گواه حّجتهاى بالغه الهى در پشت این  مى نقل در خود ثبت كرده است و ما اینك بخشى از آنها را

 .مناظرات باشد
عبداللَّه بن نافع بن ازرق یكى از سران فرقه خوارج بود كه جزوسرسخترین دشمنان حضرت على و خاندان  - 1

على اهل اگر بدانم در زمین كسى هست كه با من بر سراین نكته بحث كندكه : گفت  مى وى. رفت وى به شمار مى
 .شتابم نهروان را كشته و در این خصوص مرتكب ستمى نشده هرآینه به سوى او مى

آیا مگر : اگر در میان فرزندانش كسى باشد كه این پرسش تو راپاسخ گوید چطور؟ عبداللَّه گفت : از او سئوال شد 
هیچ گاه از  وست آیا مگر این خانداناین آغاز نادانى ت: وجود دارد؟ به وى گفته شد  در میان فرزندان او دانشمندى

محّمد بن على بن الحسین بن : دانشمند امروزآنان كیست؟ پاسخ گفتند : عبداللَّه گفت ! ماند؟ وجود دانشمند تهى مى
 .على

عبداللَّه به همراه تنى چند از بزرگان یاران خویش به سوى امام باقرروانه شد و به مدینه در آمد و از امام باقر اذن 
كار كه هر روز، در  او را با من چه: امام فرمود . حضرت عرض شد این عبداللَّه بن نافع است به ان. رود خواستو

 جوید؟ صبح و شام از من و پدرم، بیزارى مى
اگر بداند كسى در زمین وجود دارد كه با  كند كه فدایت شوم او ادعا مى: حضرت عرض كرد  ابو بصیر كوفى به آن

سوى او  على نهروانیان را كشت و در این خصوص مرتكب ستمى نشده هر آینه به نكته بحث كند كهوى بر سر این 
 .شتابد مى

امام . آرى: است؟ ابو بصیر عرض كرد  كنى كه او به قصد مناظره آمده آیا فكر مى: امام باقر به ابو بصیر گفت 
 .دا نزد ما بیایداى غالم برو بار او را برزمین گذار و به وى بگو كه فر: فرمود 

ابو جعفر نیز در پى فرزندان . آمدند چون صبح روز بعد فرا رسید، عبداللَّه بن نافع به همراه بزرگان یارانش
حضرت  آن.اى از ماه بود سپس خود به سوى مردم رفت، گویى پاره. مهاجران، و انصار فرستاد و آنان راجمع كرد

سپاس خدا را كه : صلى اهللا علیه وآله درودفرستاد و آنگاه فرمود  یامبرشخداى را، ستود و بر پ. به سخنرانى ایستاد
از على  اى فرزندان مهاجران و انصار هر كه منقبتى. دوستى خویش اختصاص داد ما را به نبّوت گرامى داشت و به

 .بن ابى طالب به یاد دارد، برخیزد و بگوید
كنم،  نیز این مناقب را از این مردم روایت مى من: داللَّه گفت عب. حضرت را بر شمردند مردم برخاستند و مناقب آن

یعنى . خیبر رسیدند صحبت تا آنجا ادامه یافت كه به حدیث. گویم اّما من از كفر على پس ازتعیین حكمین سخن مى
را به دست هر آینه فردا پرچم : مسلمانان فرموده بود  حدیثى كه پیامبرصلى اهللا علیه وآله در جنگ خیبر خطاب به

وى حمله كننده . دارند مى دارد وخدا و رسولش هم او را دوست خدا و رسولش را دوست مى مردى خواهم داد كه
 .خداوند فتح را بر دستان او جارى سازد گردد مگر آنكه است نه گریزنده وباز نمى

این حدیث حق است و در آن : گویى؟وى پاسخ داد  در باره این حدیث چه مى: امام باقر خطاب به عبداللَّه گفت 
به . عزایت نشیند مادرت به: امام باقر؛ با شنیدن این پاسخ به او گفت . تردید نتوان كرد، اّما على بعدًااظهار كفر كرد

كشد  دانست كه وى روزى نهروانیان را مى داشت، مى مى طالب را دوست من بگو آیا روزى كه خداوند على بن ابى
خداوند او را دوست : فرمود  دانست امام مى: عبداللَّه گفت . اى دانست، كفر ورزیده ویى نمىدانست؟اگر بگ یا نمى

. كرد بنابر این كه اطاعتش مى : كرد؟ عبداللَّه پاسخ داد كرد یا چون نافرمانیش مى داشت چون اطاعتش مى مى
 .برخیز كه شكست خوردى: امام باقر به او فرمود  پس

سیاه صبح آشكار شود، خداوند خود نیك  تا بر شما رشته سپید از رشته: گفت  لى كه مىعبداللَّه برخاست در حا
 (32. (داند كه رسالتش را كجاقرار دهد مى

ترین فقیهان بصره بود، با وجود این بسیاردوست داشت كه امام باقر را دیدار و با وى  قتاده یكى از برجسته - 2
آمدو از همین رو بود  پایگاه فقه و تفسیر و دیگر معارف الهى به شمار مى در آن هنگام چرا كه مدینه. مناظره كند

 .پیچیده بود كه آوازه علم و دانش امام باقر تا افقهاى دور دست
حضرت رو به رو شد، امام از وى پرسید  قتاده، نیز به همین خاطر به مدینه آمد و سراغ امام را گرفت و چون باآن



اى را  همانا خداوندعّزوجّل عّده. واى بر تو اى قتاده: امام به وى فرمود  .آرى: گفت  قتادهاى؟  تو فقیه مردم بصره: 
گردانند  ستونهاى خداوند بر زمینند و فرمان او را راست مى آفریده آنان را بر خلق خویش حّجت قرار داد، پس آنان

 .ى عرش اویندها و بر گزیدگاننددر علم او، پیش از خلق آنان را آفرید و آنان سایه
به خدا من فراروى فقیهان و برابر ابن عّباس . خداوند حال تو را نكوگرداند: قتاده دیرى خاموش ماند و آنگاه گفت 

آیا تو هیچ مى دانى : ابو جعفر از اوپرسید . نشستم، اّما دل من درمقابل هیچ یك از آنان چنان نلرزید كه در برابر تو
خداوند رخصت فرموده كه بلندى گیرند و نامش در آنها یاد شود و هر  هایى هستى كه كه كجایى؟ تو در برابر خانه

و شام مردانى كه نه تجارت و نه سوداگردى آنان را از یاد خدا و اقامه نمازو پرداخت زكات غافل نكند، وى را  بام
 .!هستى و ما این تو این. كنند ها تسبیح مى در این خانه
در باره پنیر : ها، سنگى و گلى نیستند آنگاه گفت  خانه آن! خداوند مرا فداى تو كند. گفتى به خدا راست: قتاده گفت 
من حكم آن : قتاده پاسخ داد !گردد؟ پرسشهاى تو به این مسائل باز مى: ابوجعفر لبخندى زد و فرمود  پس. به من بگو

 .دانم ام و نمى را از یاد برده
حضرت فرمود  آن. چه بسابوهاى مّیت در آن نهفته باشد: قتاده پرسید . د ندارددر آن اشكالى وجو: امام باقر فرمود 

وخون بیرون  بوها نه عروقى دارند و نه خونى و نه استخوانى بلكه آن از میان سرگین اشكالى ندارد، زیرا این: 
خورى؟  تو این تخم را مى آیا. آید این بوها همانند مرده مرغى هستندكه از آن تخمى بیرون مى: سپس فرمود . آید مى

چون از : چرا؟ قتاده پاسخ داد :امام پرسید . گویم كه آن را بخورد خورم و نه به كسى مى خود آن را مى نه: قتاد گفت 
اى از آن زاده شود آیا آن جوجه را  تخم نگه دارى شود و جوجه اگر این: حضرت به او فرمود . مّیته است

تخم بر تو حرام و این جوجه  شود كه آن چه چیز باعث مى :امام پرسید . خورم مى آرى: خورى؟قتاده پاسخ داد  مى
پنیر را از بازارهاى مسلمانان و از . این بوها نیزهمانند این تخم هستند: بر تو حالل شود؟ سپس فرمود 

 (33( .نمازگزاران بخر و در باره آن پرس و جو مكن تا مگر كسى در باره آن به توخبرى برساند دستان
در زبان . نامیدند" باقر"پیچیده بود كه وى را  آوازه علم و دانش امام محمد بن على الباقر چنان در بین مردم - 3

علم را گسترش و  هاى شناخت و شاخه آن را مى شكافت و اهل حضرت به باقرشهرت داشت چون علم را مى عرب آن
 (34. (آمده است" گسترش داد"عبه معنى توّس" تبقر"در زبان عرب نیز  .داد توسعه مى

او را باقر نامیدند و بقراألرض به معنى شكافت زمین را و هویدا كرد : ابن حجر در كتاب الصواعق المحرقه گوید 
هاى نهان استخراج  او نیز معارف وعلوم و حقایق احكام و حكمتها و لطایف را ازگنجینه.ها و مكنونات آن را نهفته

بصیرتش ربوده شده یا سرشت وباطنش به تباهى گراییده بر همگان  امور جز بر كسى كهكرد و این  وآشكار مى
. اند وآشكار كننده و باال برنده دانش خوانده حضرت را شكافنده و جامع علم از این روست كه آن. و آشكار است ُمبرم

)35) 
، همچون جابر بن یزید جعفى، معارف الهى امام از طریق تربیت گروهى بزرگ از فقیهان و مفسران و حكیمان

تغلب، محّمد بن اسماعیل بن بزیع، ابو بصیر اسدى، فضیل بن یساروگروهى دیگر مسلمانان  محّمد بن مسلم، ابان بن
 .ساخت را از فیض دانش خویش سرشار مى

كردند، به نشر و گسترش علم  نقل مى همچنین وى از طریق گروهى از علماى عصر خویش كه از او روایت
مبارك، زهرى، اوزاعى، ابو حنیفه، مالك، شافعى، زیاد بن منذر،هندى، بطرى،  كسانى همچون ابن. پرداخت ىم

 (36. (اند حضرت بوده شاگردان آن بالذرى، سالمى، خطیب و بسیارى دیگر كه در زمره
و رویداد سختى به علیهم السالم، در هر حادثه  بیت حكام و سالطین، به رغم مبارزه شدید و پیوسته خود با اهل

 .كردند دریغ نمى علیهم السالم نیز هیچ گاه از خدمت در راه اسالم و نجات اّمت از اشتباهات ائمه.بردند ایشان پناه مى
بنابر آنچه ابراهیم بن محّمد . اى براى ماثبت كرده است در این باره تاریخ از گرفتارى عبد الملك خلیفه اموى نمونه

 : والمساوى از كسائى نقل كرده آمده است نبیهقى در كتاب المحاس
وى در ایوان مخصوص خود نشسته بودرو به رویش پول فراوانى قرار داشت كه از . روزى بر رشید وارد شدم

مخصوصش تقسیم  رشید دستور داده بود كه این پول را در میان خدمتكاران. شده بودند ها شكافته بسیارى آنها، كیسه
او با من بسیار . رشید در این نوشته تأمل مى كرد. آشكار بود دست گرفته بود كه نوشته آن كنند و خود درهمى به



: دانى چه كسى نخستین بار این نوشته را درطال و نقره مرسوم كرد؟ گفتم  آیا مى: گفت، از من پرسید  مى سخن
دانم  ر این باره چیزى نمىد: علت آن چه بود؟ گفتم : رشید گفت ! بود آن شخص عبد الملك بن مروان! سرورم

اینك تو را از این بابت آگاه  : رشیدگفت! جزآنكه وى نخستین شخصى بوده كه این نوشته را مرسوم كرده است
كردند نصرانى و بر آیین پادشاه  كاغذ از آن رومیان بودوبیشتر كسانى كه در مصر زندگى مى. گردانم مى

شد و نقش آنها پدروپسر و روح القدس بود این وضع  تزیین مى حواشى این كاغذها با نقوش رومى. بودند روم
او كه .نیز در آنها تغییرى روى داده نشد تا آنكه عبد الملك به حكومت رسید همچنان ادامه داشت و در صدر اسالم
 .مردى هوشمند بود، متوّجه این امر شد

چون این نقوش ترجمه . عربى ترجمه كنند روزى به كاغذى برخورد، به حاشیه آن نگریست و دستور داد آن را به
ها و  چه دشوار است براى دین اسالم كه حاشیه كاغذها و آنچه در گرداگركاسه:شد وى را خوش نیامد وگفت 

ها و غیر آنها در این دیار كه این همه  روى پرده شوند و نقش ونگارهایى كه هاست و در مصر ساخته مى جامه
آید و درآفاق و شهرهاى  این كاغذها از مصر بیرون مى! شود این گونه باشد نجام مىدارد ا وسعت وثروت و جمعّیت

اى به عبد  سپس وى نامه! مختلف دست به دست مى گردد در حالى كه بر روى آنهاعبارات شرك، حك شده است
دید باطل ... ه و و كاغذ و پرد ها را بر روى هر جامه مروان، عامل مصر نوشت مبنى بر آنكه این حاشیه العزیز بن

حاشیه كاغذها تا آن . مزین سازد... ) َشِهَد اللَُّه َأنَُّه َلا ِإلَه ِإلَّا ُهَو )كند و به جاى آن، آنها را به سوره توحید و 
وى به دیگر كارگزاران خود دستور داد كه  همچنین .همین بود نه یك كلمه بیش و نه یك كلمه كم و بدون تفاوت وقت

خود كاغذهاى مزّین به طراز رومى را دیدند از بین ببرند و اگر پس ازدستور عدم  تحت فرمان چنانچه در محّل
 .مجازات و به زندانهاى دراز مّدت محكوم كنند استفاده از آنها، از این كاغذها نزد كسى یافتند او را به شّدت

یافت و برخى از آنها به دیار روم  مردم رواج چون كاغذهاى مزّین به طراز جدید مزین به سوره توحید در میان
وى دستورداد این طراز را براى . عبدالملك در روم انتشار یافت و به گوش پادشاه آنان رسید برده شد، خبر این اقدام

كار كاغذ سازى و آنچه در آنجا نقش : شد و به عبد الملك نوشت  او ترجمه كنند و چون آن را خواند بسیار خشمگین
پس اگر خلفاى . این روال از قبل نیز جریان داشته تا آنكه توآن را ابطال كردى. متعلق به روم است یابد و نگارمى

دو  اند حال هر یك از این اى آنان خطا كار بوده اى و اگر تو درست رفته پیش از تو درست رفته بودند تو خطاكرده
ام و  رخور و شایسته مقامت نیز فرستادهاى د من براى تو هدیه. خواهى و دوست دارى برگزین حالت را كه مى

درخواست  این. شد، به روال سابق باز گردانى دوست دارم كه كار طراز را درتمام مواردى كه پیش از این انجام مى
 .كه بسیار گرانبها بود بپذیرند -من است كه اگر آن را روا دارى از تو سپاسگزارم و نیز دستوربده كه این هدیه را 

وى اطالع داد كه پاسخى براى پادشاه روم  لملك نامه پادشاه روم را خواند، قاصد را باز گرداند و بهچون عبد ا
پادشاه میزان هدیه را دو برابر كرد و باز قاصدرا روانه . قاصد به نزد پادشاه رفت.پذیرد ندارد و هدیه را هم نمى

ام را پاسخ ندادى  چیزشمردى و آن را نپذیرفتى و نامه به گمانم تو هدیه را نا: دربار عبد الملك ساخت و پیغام داد 
ونگارها به همان  من به تو همان قدر عالقه دارم كه به بازگرداندن نقش. را دو برابر كردم از این رو من مقدار هدیه

 .صورت اّولیه خودشان
دیگر بار، پادشاه روم به عبد الملك  .عبد الملك این نامه را خواند، اّما پاسخى به آن نداد و هدیه را هم بازپس فرستاد

 : وى در این نامه نوشت. هایش را بنویسد اى نگاشت و از اوخواست كه پاسخ نامه نامه
من گمان كردم كه . خواسته من وقعى ننهادى ام را نادیده گرفتى و به هاى مرا نا چیز انگاشتى و هدیه تو پاسخ به نامه

هدیه را سه  ات را تغییر ندادى و من آن را دو برابر گردانیدم، اّما تو باز رویه تو هدیه مرا كم بها دانستى ازاین رو
طراز كاغذها را به شكل نخستین خود بازگرداند من  دهم كه دستور دهى برابر كردم، من تو را به مسیح سوگند مى

درسرزمین من نقش زده  ها تنها دانى كه سكه درهم و دینارها را نقش زنند و تو خود نیك مى دهم كه فرمان مى
دهم تا روى آنها بر پیامبرت ناسزا حك كنند  پس دستور مى. شود نمى اى در بالد اسالم نقش زده شوند و هیچ سكه مى
ام رابپذیرى ودستور دهى كه طرازها را به  ات نشیند بنابر این دوست دارم كه هدیه چون بخوانى عرق بر پیشانى كه

اى براى نیكى به من تلّقى كنى و روابط میان من و خود رابه  ین كاررا به عنوان هدیهشكل سابق خود برگردانند و ا
 .صورت گذشته باقى گذارى



ترین كسى گمان  آیا مرا پست: چون عبد الملك این نامه را خواند، بسیار خشمگین شد و زمین بر اوتنگ آمد و گفت 
افر را به رسول خداصلى اهللا علیه وآله بپذیرم، كارى كه است كه شتم و ناسزاى این ك برده كه در اسالم زاده شده

تاابد باقى خواهد ماند و نتوان ننگ آن را از تمام مملكت عرب پاك كرد؟چون در این صورت مردم با درهمها و 
باره  آنگاه عبد الملك مسلمانان را گرد آورد و با آنان در این. دهند دینارهاى رومیان معامالت خود راانجام مى

تو خود : دراین حال روح بن زنباع به او گفت . مشورت نمود، اّما هیچ كسى پیشنهادى عملى از خود ارایه نداد
او ! بر تو واى: عبد الملك گفت ! خواهى به او وقعى نهى شناسى، اّما عمدًا نمى مى حّلال این مشكالت را بخوبى

راست گفتى، اّما من : عبد الملك گفت . علیه وآله استكه از خاندان پیامبرصلى اهللا "باقر"روح پاسخ داده ! كیست
سپس وى به عامل خود در مدینه نوشت كه محّمد بن على بن الحسین را باكمال .در نظر خواهى از او تردید داشتم

كردن وسایل سفر و سیصد هزار براى  احترام به سوى او روانه كند و به وى دویست هزار درهم براى آماده
پادشاه  وى فرستاده. حضرت را به وى بپردازد الزم براى هر یك از همراهان آن همچنین مخارج خرجش بدهد و

 .روم را نیز نگه داشت تا امام باقرعلیه السالم از راه برسد و در این باره باوى مشورت كند و پاسخ او را بگوید
 : ه او فرمودباقر ب امام. حضرت باز گفت چون امام رسیدند، عبدالملك ماجرا را به آن

گذارد تا پادشاه  این امر بر تو بزرگ نیاید، این مسأله از دو جهت نا چیز است،نخست آنكه خداوند عز و جل نمى
 .روم تهدید خود را درمورد رسول خداصلى اهللا علیه وآله عملى كند و دّوم آنكه این كار چاره دارد

هاى درهم و دینار  را بخوان تا پیش رویت سكه صنعتگرانهمین حاال : چاره آن چیست؟ فرمود : عبد الملك پرسید 
خداصلى اهللا علیه وآله را  ها، سوره توحید و در روى دیگر نام رسول در یك روى این سكه ضرب كنند و تو بفرما كه

ها در آن ضرب شده، بنگار و اوزان سى درهم  سكه ها نام شهر و نیز سالى را كه این نقش زنند و در گراگرد سكه
آخر پنج مثقال و در كل  قسمت كن كه ده تا از آنها ده مثقال وده تاى دیگر شش مثقال و ده تاى را بدین ترتیب سه

 .شود وزن تمام آنها بیست و یك مثقال باشد و آنها رااز سى جدا كن بدین ترتیب وزن همه هفت مثقال مى
وزن درهمها و ده دینارها را هفت  .باشد ه نداشتهاى قرار ده كه در آنها زیاده و نقصان را سنگ ترازوها را شیشه

گویند، زیرا رأس البغل آنهارا براى  موقع كسرویه بودند كه امروز به آنها بغلیه مى درهمها در آن. مثقال تعیین كن
آنها تصویر پادشاه نقش بسته و در زیر تخت وى  عمر بن خطاب در مقابل سكه كسرویه ضرب كرده بود و بر روى

مثقال بود و  ها پیش از اسالم یك یعنى گوارا بخور وزن درهم این سكه) نوش خور(سى نوشته شده بود به فار
درهمهایى كه وزن ده تا از آنها شش مثقال و ده تاى دیگر آنهاپنج مثقال بود همان درهمهاى سمیرى سبك و سنگین 

 .بودند و نقش آنهانقش اسب سوار بود
ها را در تمام شهرهاى اسالمى براى  سكه على بن الحسین به او دستور داد كهمحّمد بن . عبد الملك چنین كرد

كند، كشته  ها استفاده معامالت در اختیار مردم قراردهد و تهدید كند كه هر كس كه در معامالت از غیر این سكه
لك فرمان امام را به عبد الم. هاى اسالمى استفاده كند اش باطل و موقوف است مگر آنكه ازسكه خواهد شد و معامله

خداوندعّزوجّل تو را از اقدامى كه در سر : وفرستاده پادشاه روم را به كشورش فرستاد و به او گفت  كار بست
ها و طراز رومى را از اعتبار  دارى مانع شود و من به كار گزارانم درتمام كشور چنین و چنان گفتم سكه

من با : پادشاه گفت ! جامه عمل بپوشان دهاى خود در مورد پادشاه عرببه تهدی: به پادشاه روم گفته شد . ساقطكردم
در كشور او  هاى رومى خواستم خشمگینش كنم چون من بر او قدرت داشتم و سكه مى هایى كه براى او فرستادم نامه

دن آن كنند و عملى كر رومى خرید و فروش نمى هاى رایج بود، اینك بر او قدرت ندارم چون مسلمانان با سكه
الحسین تا امروز بر  بدین گونه پیشنهاد محّمد بن على بن. تهدیدها از كسى كه آنها رابر زبان راند، امكان پذیر نیست

 (37. (گرفته بود به طرف یكى از خدمتگزارانش افكند آنگاه رشید آن درهمى را كه در دست. جاى ماند
فراوان وى در دعا و عمل بدو بخشیده  رعلیه السالم و تالشدر واقع علم الهى كه پروردگار به سبب اخالص امام باق

علم، امام  حضرت راهى برتر براى رویارویى با تهدید پادشاه روم بود و همین بود، در وراى راهنمایى و ارشادآن
دادند، چه حكام ستمگر و چه علویانى كه بر سر  مى حق را از مدعیانى كه به ناحق این مقام را به خود اختصاص

 .ساخت خاستند، متمایز مى نزاع بر مى حق ائمه با آنان به
شیعیان خود را به اذن خداوند به نور او  از همین روست كه در تاریخ اهل بیت علیهم السالم مى بینیم كه آنان چگونه



 .كردند ونیز به علم حقایق خفیه مستفیض مى و به تأیید مالئكه اللَّه از علم دین
باقر  امامت باالعم، و به درجات واالى امام مقام شود، برخى احادیث است كه شناخت ما را به آنچه در زیر نقل مى

 .دهد باالخص، افزایش مى
شاخصه : وارد شدند و از او پرسیدند  اى بر پدرم عّده:علیه السالم روایت كرده است كه فرمود  حلبى از امام صادق

دارید  چون بر او داخل شوید حرمتش را پاس. س بزرگ استحّدوشاخصه امام ب : حضرت فرمود امام چیست؟ آن
كه شما را هدایت كند و در او خصلتى است كه  آورد ایمان آرید، بر اوست ودر بزرگداشتش بكوشید و بدانچه مى

خداصلى اهللا  تواند به خاطر بزرگى و ابّهت وى خیره بدو بنگرد، زیرا رسول كسى نمى چون بر او وارد شوید هیچ
آرى همان ساعت كه آنها را : شناسد؟ فرمود  آیا شیعیانش رامى: پرسیدند . وآله چنین بود وامام نیز چنین استعلیه 

هاى آن آگاه  ما را ازنشانه: پرسیدند . آرى، همه شما: پس آیا ما از شیعیان توییم؟ فرمود :شناسد پرسیدند  ببیند مى
پس پدرم آنان را از . آگاه فرما: هایتان آگاه كنم؟ گفتند  وقبیله نشما را از نامهایتان و نامهاى پدرا : فرمود. ساز

آیا آگاه كنم شما را از آنچه : فرمود  درست گفتى، پدرم: گفتند . و نامهاى پدرانشان و قبایلشان آگاه فرمود نامهایشان
السَّماِء  َبٍة َأْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفيَكَشَجَرٍة َطیِّ: ( سخن خداوند تعالى كه فرمود  خواهید در باره این در سر دارید؟ مى

كند؟  اینها شما را قانع مى : آنگاه پرسید. كنیم اعطا مى بپرسید ما علم خود را به هر یك از شیعیانمان كه بخواهیم). 
 (38. (شویم ما به كمتراز این هم قانع مى: گفتند 

اى تهدید آمیز به سوى امام باقر روانه  دینه كه وى را بانامهعبداللَّه بن معاویه جعفرى ماجراى خود را با والى م
حضرت اصًال از نامه والى مدینه بیمناك نشد چون خداوندوى را آگاه ساخته  آن : گوید مى وى. كند كرده بود، نقل مى

اكنون آنچه را كه  :گوید  معاویه در تفصیل این ماجرا مى عبداللَّه بن. شود بود كه آن والى بزودى از كار بر كنار مى
یكى از مردان آل  بر مدینه. كنم ام، برایتان نقل مى با گوشهاى خودشنیده و با دیدگانم از ابو جعفرعلیه السالم دیده

: پس به من گفت . او روزى در پى من فرستادچون به نزدش آمدم هیچ كس پیش او نبود. مروان فرمانروایى داشت
من مایلم . رساند ن به تو اعتماد دارم و نیز مى دانم كه كسى جزتو پیغام مرا نمىاى پسرمعاویه من تو را خواندم چو

كه تو عموهایت، محّمد بن على و زیدبن حسین، را دیدار كنى و بدیشان بگویى كه یا از كارهایى كه از شماخبرش 
 .به من رسیده دست بردارید و یا انكار كنید

رود همین كه به او نزدیك شدم لبخندى زد  را دیدم كه به طرف مسجدمى او. من به قصد دیدار ابو جعفر روانه شدم
 !كه به عموهایت چنین و چنان بگو؟: تو فرستاد و به تو گفت  این ستمگر در پى: و گفت 

. كه گویى خود در آنجا حضور داشته است ابو جعفر تمام سخنان والى مدینه را برایم نقل كرد چنان: عبداللَّه گوید 
شود،  او از كار بر كنار و به مصر تبعیدمى. آییم اى پسرعمو، پس فردا از عهده كار او بر مى: من فرمود  سپس به

 .است خبر به من رسیده نه جادوگرم ونه پیشگو، اّما این خدا من به
و تبعید او به نشده بود كه حكم عزل والى مدینه  به خدا سوگند دو روز از این ماجرا سپرى: عبداللَّه بن معاویه گوید 

 (39. (مصر به دستش رسیدوكس دیگرى به جاى او منصوب شد
حضرت نقل كرده كه چگونه مراقب كار  ابو بصیر یكى از یاران خاّص امام باقرعلیه السالم نیز داستان خود را باآن

 : گوید است وى مى وى بوده و او را تأدیب كرده
ندكى به او خیره شدم،پس چون بر ابو جعفر وارد گشتم زبان به آموختم در این اثنا ا در كوفه به زنى قرآن مى

زن چه گفتى؟  به آن. هركه در خلوت مرتكب گناه شود خداوند به او بى اعتنا خواهد شد: نكوهش من گشود و فرمود 
 (40. (دیگر چنین نكن: من از شرم صورتم را پوشاندم و توبه كردم و ابو جعفرفرمود 

از روى كار آمدن بنى عّباس، خبر چیرگى و  كند كه چگونه امام باقر چندین سال پیش ت مىهمچنین ابو بصیر روای
امام  تازه. با امام باقر در مسجد رسول خداصلى اهللا علیه وآله نشسته بودیم: گوید  وى مى.سلطنت آنها را داده است

این واقعه قبل از زمانى . مسجد داخل شدندسلیمان به  در این هنگام دوانیقى و داوود بن. سّجاد به شهادت رسیده بود
چه چیز : حضرت ازاو پرسید  دست فرزندان عّباس افتد تنها داوود به نزد امام باقر آمده و آن بود كه حكومت به

روزها سپرى شود تا آنگاه كه وى بر : امام فرمود . كند اوجفا مى: دوانیقى را از آمدن باز داشت؟ داوود پاسخ داد 
شود و چنان  عمر خود مالك مى ت كند، وبرگرده حرام سوار شود و خاور و باختر این دیار را با طولوالی مردم



پس داوود برخاست و این خبر را . پیش از او اینقدر گرد نیاورده است كند كه كسى ها از اموال انباشته مى گنجینه
تو هیچ چیزى مانع من از نشستن در  و ابّهتجز جالل : دوانیقى به نزد امام آمد و عرض كرد . دوانیقى رساند به

 داوود به من داد؟ این چه خبرى است كه. كنار شما نبود
آیاحكومت ما پیش از حكومت شماست؟ امام باقر : دوانیقى پرسید . دهد آنچه گفتم روى مى: حضرت فرمود  آن

دوانیقى . آرى: داد  كند؟ امام پاسخ مىآیا پس از من یكى دیگر از فرزندانم حكومت : پرسید  دوانیقى. آرى: فرمود 
 آیا مّدت حكومت بنى امّیه بیشتر است یامّدت حكومت ما؟: پرسید 

كنند  گیرند و چنان با آن بازى مى را به دست مى هاى شما این حكومت مّدت حكومت شما، و بّچه: حضرت فرمود  آن
 .رموده استكنند این خبرى است كه پدرم به من ف مى كه انگار با توپ بازى

 (41. (چون دوانیقى به حكومت رسید از سخن امام باقرعلیه السالم در شگفت شد

 

     خصلتهاى پسندیده
گزیندواو را حّجت آشكار خویش بر آفریدگانش قرار  دار شدن مقام امامت بر نمى اى را براى عهده خداوند هیچ بنده

واجالل او و نشان دادن  ال رسیده باشد و در خدا ترسىخصلتهاى پسندیده در وجود او به كم دهد مگر آنكه نمى
گوید و  پس جز به صواب سخن نمى. براى خدا الگو و نمونه باشد اخالص در بندگى كه در تمام گفتار و كردارش

 .دهد جز كارنیك انجام نمى
پردازیم، براى آن  مىعلیهم السالم  اگر ما به نقل برخى از خصلتهاى پسندیده امام باقر یا خصال یكى ازمعصومین

امام را  است كه شواهد روشنى بیاوریم تا مارا به وجود این صفات رهنمون شود ما بر سر آن نیستیم كه تمام زندگى
دانیم  هرگز، ما از پیش مى. وواالى او را گرد آوریم در این صفات خالصه كنیم و یا فضیلتها و ویژگیهاى پسندیده

ابعاد زندگى آنها را در بر  دانیم تمام ز قرآن كریم است وآنچه ما در باره آنان مىتصویرى واقعى ا كه زندگى آنان
اى از ویژگیهاوفضایل آنان توّجه مورخان را به خود جلب كرده است و آنان را  گیرد، زیرا معموًال گوشه نمى

ددر مقایسه با آن ُبعد، دست نگه تا در باره این ُبعد بیش از ابعاد دیگر بنویسند و از پرداختن به دیگر ابعا واداشته
اند،  مثًال آنان جنبه عبادت را درزندگى امام سجادعلیه السالم بسیار برجسته كرده از آن بسیار سخن گفته .دارند

حضرت  بیشتر به جنبه علمى آن اند و بر عكس در مورد امام باقرعلیه السالم حضرت را فروگذارده اّماُبعد علمى آن
 .ه جوانب دیگراند تا ب پرداخته

كنیم و خواننده را  بنابر این ما به ذكر برخى از پرتوهایى كه از زندگى امام باقر بر ماتابیده است، بسنده مى
 .برد حضرت نیز پى شود به دیگر ابعاد نا گفته آن گذاریم تا خود با قیاس باآنچه ذكر مى وامى

 : نویسد ابن شهرآشوب در كتاب مناقب در مورد امام باقر مى
اهل بیت كمترین ثروت و در عین حال  در میان. ترین مردمان بود او راستگوترین و گشاده روترین و بخشنده

صدقه روز جمعه به خاطرفضیلت این روز : فرمود  داد و مى هرجمعه یك دینار صدقه مى. بیشترین هزینه را داشت
كرد و  نمود زنان و كودكان را جمع مى روى مى انگیز به او چون پیشامدى غم. شود بر دیگر روزها، دو چندان مى

غذا . كرد رفت درحالى كه ذكر خدا مى راه مى. گفت بسیار ذكر خدا مى. گفتند كرد و آنان آمین مى آنگاه خود دعامى
فرزندانش .داشت گفت، اّما این امر او را از ذكر خدا باز نمى كرد بامردم سخن مى خورد در حالى كه ذكر خدا مى مى
توانست قرآن بخواند به  هر كس از آنان را كه مى. فرمود تا سر زدن آفتاب ذكربگویند كرد و به آنان مى جمع مىرا 

: گوید  حضرت مى شیخ مفید نیز درباره آن. فرمود توانست به گفتن ذكر، امر مى وهر كس را كه نمى تالوت قرآن
ن مردم مشهور و با وجود كثرت عیال و اش در میا مراتب بخشندگى او در خاص و عام آشكاروبزرگوارى

 .اش به تفضیل واحسان شناخته شده بود متوّسطبودن وضع زندگى
داد و  تا ششصد و تا هزار درهم جایزه مى حضرت از پانصد درهم آن: از سلیمان بن دمدم نقل شده است كه گفت 

خندید،  مى هر گاه. آمد انش به ستوه نمىودیداركنندگان و امیدواران و آرزومند هیچ گاه از دادن صله به برادران
 .!خداوندا بر من خشم مگیر : فرمود مى

گفت و هیچ گاه از  دید، زیر لب استعاذه مى هر گاه فرد دردمند و گرفتارى رامى: نویسد  أبى در كتاب نثر الدر مى
حضرت  آن قیر این را بگیر بلكهاى فقیر خدا به تو بركت دهد و یا اى ف: به فقیر بگوید  اش شنیده نشد كه اهل خانه

 (42. (فرمود كه فقیران را با بهترین نامهایشان صدا بزنند همواره مى
برد او را با این صفات وصف  نام مى (حلیةاالولیاء(ابو نعیم اصفهانى به هنگامى كه از امام باقر در كتاب خود 

 (43. (حاضر، ذاكر،خاشع، صابر ابو جعفر محّمد بن على الباقر: كند  مى



با محّمد بن : گوید  ابوجعفر بشنویم كه چه مى در باره خشوع فراوان آن امام در برابر خداوند ، از افلح، آزاد كرده
پدر و : عرض كردم . چون به مسجد در آمد به خانه خدا نگریست با بانك بلندگریست. شدم على به قصد حج بیرون

واى بر تو : امام به من پاسخ داد  .آوردید كى صداى خود را پایین مىاند نگرند اى كاش مادر فدایت مردم به شما مى
بنگرد و فردا در پیشگاهش سر فراز و  شاید خداى تعالى در اثر این گریه بر من به مهربانى! چرا نگریم ؟ ! افلح اى

نماز گزارد سپس سر از سجودش  آمد تا نزد مقام د وسپسطواف كر آنگاه امام: افلح گوید . رستگار شوم
 .ودیدم كه پیشانى آن حضرت از بسیارى اشك، خیس و تر شده است برداشت
 (44! (خداوندا برمن خشم مگیر: فرمود  حضرت هر گاه مى خندید، مى آن: افزاید  افلح مى

 : فرماید پدرش چنین مى تعلیه السالم در وصف اخالص و عباد فرزند بزرگوارش امام جعفر صادق
با . گفت خوردم و او ذكر خدا مى با او غذا مى. گفت رفتم، و او ذكر خدامى من با او مى. گفت پدرم بسیار ذكر خدا مى

چسبید و با این  به كامش مى دیدم كه زبانش را مى. داشت گفت، اّما این امر او را از ذكر خدا باز نمى مى مردم سخن
فرمود كه تا سرزدن آفتاب  كرد و به ما مى ما را جمع مى. ایستاد ن ذكر ال اله اال اللَّه بازنمىوصف پیوسته از گفت

داد و هر كه نمى توانست،  فرمان مى توانست بخواند به تالوت قرآن ذكرخدا بگوییم و هر یك از ما را كه مى
 (45. (فرمود ذكر بگوید مى

 : فرماید علیه السالم در همین باره باز مى امام صادق
خوابید من نیز به سوى  آمد و مى بسترش مى چون او به. كشیدم تا بیاید گستردم و انتظار مى من بستر پدرم را مى

ناگهان پدرم را .مردم همه در خواب بودند. شبى او دیركرد و من به جستجویش به مسجد رفتم. رفتم بستر خود مى
اى  پیراسته: گفت  شنیدم كه مى اش را مى ناله. اوكس دیگر نبوددر مسجد جز . دیدم كه در مسجد به حال سجده است

كردار من اندك است ! معبودا.كنم از روى تعّبد و بندگى تو را سجده مى. تو، به حقیقت پروردگار منى!پروردگارا
در  انگیزى، ات در روزى كه بندگانت را بر مى مرا از شكنجه! بارالها. پس تو خود آن را برایم دو چندان كن

 (46. (نگاه دار و بر من نظر كن كه تو البته توبه پذیر ومهربانى امان
ابان بن . گرفت داد وتحت تأثیر آیات آن قرار مى ورزید و بدان عالقه نشان مى حضرت بسیار به قرآن عشق مى آن

از : بخوانم ؟ فرمود  از كدام سوره: قرآن بخوان ؟ پرسیدم : ابوجعفرعلیه السالم به من فرمود : میمون قداح گوید 
از سوره یونس : حضرت فرمود  سوره متمركز كنم آن آمدم كه حواس خود را بر آن: ابان گوید ). توبه(سوره نهم 

 : آیه را خواندم این: بخوان ابان گوید 
 (47( )َوِزَیاَدٌة َوَال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َوَال ِذلٌَّة   ِللَِّذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى )
  " .گرد خجالت و ذّلت ننشیند براى كسانى كه ایمان آوردند نیكوى و زیادت است و هرگز بر رخسارشان "

در شگفتم كه چطور : فرمود  رسول خداصلى اهللا علیه وآله: آنگاه گفت . بس است: امام با شنیدن این آیه فرمود 
 (48. (شوم خوانم پیر نمى وقتى قرآن مى

داشت تا از وى در باره منشأ  راویان را وامى گرفت تا آنجا كه ارش، معارف دینى را الهام مىاو از كتاب پروردگ
ابوجعفرعلیه السالم :گوید  وى مى. ابو الجارود در این باره ماجرایى نقل كرده است.هایش سؤال كنند قرآنى گفته

خداوند از قیل و : سپس فرمود . سیدچون در باره چیزى با شما سخن گفتم مرا از سرچشمه قرآنى آن بپر : فرمود
اى فرزند رسول خدااین مورد در كجاى قرآن : پرسیدند . مال و بسیار سؤال كردن نهى فرموده است قال و تباه شدن

 آمده است ؟ 
 : فرماید خداوند عز و جل در كتابش مى: فرمود 

 (49... ) (َال َخْیَر ِفي َكِثیٍر ِمن َنْجَواُهْم  )
  " .بسیارى از نجواهاى آنان نیست هیچ خیرى در "

 : فرماید و مى
 (50) (َوَال ُتْؤُتوا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل اللَُّه َلُكْم ِقَیامًا  )
  " .دست سفیهان مدهید نگاهبانى آن گماشته به و اموالى كه خداوند شما را به "

 : فرماید و نیز مى
 (51) (اَء ِإن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم َلا َتْسَأُلوا َعْن َأْشَی )
  " .شوید آیدوغمناك مى از چیزهایى مپرسید كه چون براى شما آشكار شود، بدتان مى "

داد كه هم تذكرى بود براى خودش و هم  مى شمرد و پاسخى شدند، فرصت را غنیمت مى چون از احوالش جویا مى
چگونه :عرض شد  روایت شده است كه به محّمد بن على علیه السالمكننده، در این باره  پند و تذكرى براى پرسش

 : صبح كردى ؟ فرمود
خداوند با ارزانى داشتن نعمتها بر ما، به ما .صبح كردیم در حالى كه در نعمت غوطه وریم و به گناهان گرفتار



. نیاز است دیم و او ازما بىگیریم در حالى كه ما بدو نیازمن ورزد و ما باارتكاب معاصى به او خشم مى دوستى مى
)52) 

اى نزد ابو جعفر  كند كه عّده روایت مى یكى از اصحابش. علیه السالم كامًال به فرمان خداوند تسلیم بود حضرت آن
دیداركنندگان  .بیمار و خود وى نیز ناراحت و اندوهگین است و آرام و قرار ندارد حضرت آمدند و دیدند كه پسر آن

پس دیرى نپایید كه صداى . ترسیم از اوچیزى ببنیم كه خوش نداریم قسم اگر به وى مصیبتى رسد، مىبه خدا : گفتند 
در این لحظه امام باقر با رویى گشاده و حالتى متفاوت باآنچه پیش از این داشت، . شیون و زارى برآن پسر بلند شد

 .بر دیدار كنندگانش وارد شد
اى  حادثه) با مرگ این كودك(ترسیدیم  داشتید، مى حالتى كه شما پیش از اینفدایت شویم، ما از : آنان عرض كردند 
آنان عالقه داریم، سالم  ما مایلیم كسانى كه به: حضرت به آنان پاسخ داد ! اندوه و ناراحّتى ما شود پیش آید كه موجب
 (53. (نهیم دارد گردن مى مىشود به آنچه كه او دوست  اما هنگامى كه فرمان خداجارى مى. بمانند و بهبود یابند

روایت جالبى از زبان یكى از اصحاب  در این باره. كرد حضرت از انجام هیچ كردار صالحى فرو گذار نمى آن
 .حضرت نقل شده است آن

. حضرت بودم من نیز با آن. حاضر شد ابوجعفرعلیه السالم در تشییع جنازه یكى از مردان قریش: گوید  راوى مى
ما باز  اى زن اگر ساكت نشوى: عطاء گفت . ناگاه زنى فریاد سرداد .كنندگان بود اء در میان تشییعمردى بنام عط

عطاء بازگشت امام : به ابو جعفر گفتم : گوید  مى راوى. گردیم، اّما زن خاموش نشد و در نتیجه عطاء بازگشت مى
 : چرا ؟ گفتم: پرسید 

گردیم وچون این زن دست از فریاد بر نداشت  خاموش شو یا ما بازمى یا: این زن فریاد سر داد و عطاء به او گفت 
 .عطاء هم بازگشت

و حق را به باطل واگذاریم حق  اگر ما باطلى را با حق ببینیم. به راه خود ادامه دهیم : علیه السالم فرمود  امام
باز گرد كه تو : ر عرض كرد نماز گزارده شد، صاحب عزا به ابوجعف چون بر جنازه. ایم مسلمان را ادا نكرده

به . حضرت از بازگشت امتناع ورزید توانى راه بروى، اّماآن تو نمى. خود را گرفتى خداوند تو را بیامرزد پاداش
خواهم آن را از شمادر  عزا به تو اجازه بازگشت داد و من حاجتى دارم كه مى صاحب: حضرت عرض كردم  آن

 : خواست كنم
گردیم بلكه این فضل  اجازه او هم باز نمى ما به اجازه او نرفتیم و به. روم با جنازه مى من: حضرت پاسخ داد  آن

رود، پاداش آن رادریافت  انسان تا آن اندازه كه به دنبال جنازه مى .كرده بودیم وپاداشى است كه ما آن را طلب
 (54) .كند مى

عنوان مثال ابو عبیده از ادب امام باقرعلیه  به. حضرت با دیگران در نهایت ادب و بزرگوارى بود معاشرت آن
شدم و  ابتدا من سوار مى. من رفیق راه ابو جعفر بودم: و گفته است  السالم به هنگام سفر روایتى نقل كرده

پرسید مانند كسى كه  كردو احوال مى شدیم، سالم مى پس چون هر دو بر پشت َمركب سوار مى. حضرت آن سپس
آمدو  كرد وبه هنگام پایین آمدن، پیش از من فرود مى ستش را ندیده بودوبا من مصافحه مىانگار تا این لحظه دو
پس به او . گویى تازه دوستش را دیده است كرد چنان كه داد و احوالپرسى مى یافتیم، سالم مى چون هر دو قرار مى

این كار را  و اگر حّتى یك بار هماند  كنى كه پیشینیان ما چنین نكرده خدا كارى مى اى فرزند رسول: عرض كردم 
 .بكنند، بسیار است

كنند و یكى از  است ؟ دومؤمن كه با یكدیگر برخورد مى) نهفته(دانى در مصافحه چه چیزى  آیا نمى " : امام فرمود
ریزدوخداوند تا زمانى كه  ریزد چونان كه برگ از درخت مى كند گناهان آن دو فرو مى مى آنها با دیگرى مصافحه

  " (55. (نگرد ن دو از هم جدا شوند به آن دو مىآ
پوشید و  توانست چشم مى دیگران تا آنجا كه مى بدین سان از گناه. در رفتار با مردم نكو كار و عفیف و پاكدامن بود

 .گذاشت مردمان مى همین بهترین اثر را در دل
 ؟  )گاوى(تو بقرى : حضرت گفت  به آن) از روى طعنه(روزى مردى مسیحى 

 تو فرزند آشپزى ؟ : باز مرد به قصد طعنه گفت . نه من باقرم: امام فرمود 
 سیاه چرده زنگى بد اخالقى ؟  تو پسر آن زن: مرد باز گفت . آشپزى حرفه مادرم بود: امام فرمود 

 !یامزردگویى خداوند تو را ب گویى خداوند او را بیامرزد و اگرتو دروغ مى اگر تو راست مى: حضرت پاسخ داد 
مرد نصرانى از اخالق امام باقر مات و مبهوت ماند و همین امر او راواداشت تا به دست امام باقر به دین اسالم 

 (56. (تشّرف یابد
 : فرماید امام صادق مى فرزندش. حضرت با مستضعفان با نرمى و مهربانى متمایز بود رفتار آن

. آمد، با ایشان در انجام آن همكارى كنید مى بر آنان سنگین سپارید و هنگامى كه كارى را به غالمان خود مى



نگریست اگرآن كار  داد، پس مى باقرعلیه السالم، وقتى به خدمتكاران خود دستورى مى همانطوریكه پدرم، امام
 (57. (شد بود از آنان دور مى كرد و اگر سبك گفت بسم اللَّه و با آنان همكارى مى سنگین بود مى

اند كه كار و  اش به همین خاطر بوده است،زیرا ائمه بر این باور بوده حضرت در مزرعه كردن آن چه بسا كار
 .كند كوشش امرى محبوب در نزدخداست و آنها را به بارگاهش نزدیكتر مى

لى كردم كسى همانند ع من گمان نمى : فرمود كند كه محّمد بن مكدرمى علیه السالم روایت مى در این باره امام صادق
خواستم او را پندى داده .اى از خود به یادگار گذارد تا آنكه فرزندش محّمد بن على را دیدم شایسته بن الحسین جانشین

در یكى از ساعتهاى بسیار : او تو را چه پندى فرمود ؟ گفت : گفتند  یارانش به وى. باشم، اّما او مرا اندرز گفت
او به دو غالم سیاه . تنومند بود، دیدم در آنجا محّمد بن على را كه مردى. روز به یكى از نواحى مدینه رفته بودم گرم

در طلب  بزرگى از بزرگان قریش در این ساعت و با این حالت: به خودم گفتم . بود یا دو نفر از دوستانش تكّیه داده
 ! كوشد ؟ دنیا مى

او كه بسیار عرق كرده بود،  .سالم كردم پس نزدیك او شدم و بر وى. خدا را شاهد گرفتم كه به او اندرز دهم
و با  بزرگى از بزرگان قریش در این ساعت! خداوند اصالحت كند : به او گفتم.باگشاده رویى سالم مرا پاسخ داد

امام خود را از دست غالمانش رها كرد و !كوشد شاید در این حالت مرگت فرارسد ؟  این حالت در طلب دنیا مى
آمده است كه  به خدا قسم اگر مرگ در این حالت مرا دریابد، در حالى نزد من: ادو فرمود سپس بر پاى خویش ایست

ترسم كه مرگم  به طاعت خداوند مشغولم و بدین وسیله خود را از توودیگران بى نیاز سازم، اّما من از این مى
من ! خدایت رحمت كند:ردم من با شنیدن این سخن عرض ك. به نا فرمانى خداوند مشغول باشم زمانى فرا رسد كه

 (58. (خواستم شما را نصیحت گویم، اّما شما مرااندرز دادید مى
داشت براى  كشتزارش استفاده كند، اّما او دوست مى توانست از خدمتگزارانش در كار سر و سامان دادن به امام مى

 .اش كوشش كند و خود را به رنج اندازد خانواده تحصیل معاش
ابو : پردازیم  برخورد پدرش مى علیه السالم در باره نحوه سخن، به نقل حدیثى از امام صادقبه عنوان خاتمه 

اى پدر : من گفتم . جعفرعلیه السالم به هنگام شهادت، غالمان بدخویش را آزاد كرد و خوبان آنها را نگاه داشت
اینان ازمن اندوهناك شده اند پس این در : دارى ؟ فرمود  را نگاه مى) خوبان(كنى و آنها  را آزاد مى) بدان)اینها 

 (59. (برابر آن
این در حالى است كه . واخالق پسندیده در آمد بدین سان امام باقر به عنوان واالترین و جاودانه ترین نمونه خصال

راویان، بى تردید جز موارد اندكى از ابعاد زندگى نورانى و آكنده ازحكمت و هدایت  توان یقین داشت كه مى
 .اند حضرتش را براى ما نقل نكرده

 !سالم و درود جاوید الهى همواره بر او باد

 دوران زندگى امام باقرعلیه السالم
   

یابیم كه پیش ازوزش طوفان انقالب كه به كار حكومت اموى  با نگاهى گذرا به دوران زندگى امام محّمد باقر در مى
و آرامشى  ى كار آمدن عّباسیان در روزگار امام صادق شد، سكوتداد و منجر به رو پس از وفات امام باقر پایان

 .آكنده از خشم بر جامعه حكمفرما بوده است
توان سیماى آن روزگار را بخوبى لمس  حضرت در دست داریم،مى از طریق شواهدى كه از رویدادهاى زندگى آن

 .یافتسهمگین انقالب در اینجا و آنجا آگاهى  كرد و نیز از وجود طوفانهاى
اصالحاتى در رأس هرم قدرت انجام داد و تا  اى به نام عمر بن عبد العزیز، خلیفه اموى كه وجود پدیده: اّوًال 

 .موفقّیت برسد با این همه وى، به دالیلى نتوانست كامًال به. جزئى در این راه نائل شد اى نیز به توفیقهاى اندازه
اموى سر ستیز داشتند، تا عمق اّمت اسالمى  ى اسالمى كه با حكومتچون گروهها. او بسیار دیر به روى كار آمد

علیهم  اهل بیت در رأس این گروهها باید از شیعیان. خوردند این بازى سیاسى را نمى ریشه دوانیده بودند و فریب
توانستند،  مأمون نمى عمر بن عبد العزیز یا عبداللَّه آنان تا آنجا از بینش سیاسى بر خوردار بودند كه. السالم نام برد

اسالم از سوى ائمه  این آگاهى سیاسى شیعیان را باید مرهون فرهنگ قرآن و معرفى حقایق.در آنها تأثیر بگذارند
توان از راه زور بدان  حكومت نه ارثى است، نه مى یكى از بارزترین این حقایق آن بود كه. علیهم السالم دانست

ساكنان آسمان، عمر بن :فرماید  این امام باقر است كه به یارانش مى. ن دین باشددست یافت بلكه بایدبه امر و فرما
 .امام این عبارت راپیش از رسیدن وى به قدرت بیان كرده بود. كنند عبد العزیز را لعنت مى



 : به حدیث زیر توّجه فرمایید
او دو جامه رنگین در . عزیز وارد شدعبد ال ابو بصیر روایت كرده است كه با امام باقر در مسجد بودم كه عمر بن

 : علیه السالم فرمود امام .بود بر كرده و به غالمش تكّیه داده
میرد و زمینیان بر او  زندگى سپس مى سازد و چهار سال كند و عدالت را آشكار مى این جوان نرمى پیشه مى "

به  سپس عبد الملك. یند كه حق او نیستنش در جایگاهى مى: كنندو نیز فرمود  گریند و كروبّیان نفرینش مى مى
 (60" . (خالفت رسید و تمام كوشش خود را در آشكار ساختن عدالت به كارگرفت 

خالفت را كه هیچ گاه حق او نبود،  دانست چون مقام امام باقرعلیه السالم عمر بن عبد العزیز را مستحق نفرین مى
 .اشغال كرده بود

بیت و باز گرداندن آن دلیل صدق مذهب آنان در  اهل ، فدك را كه رمز مظلومّیتصحیح است كه عمر بن عبد العزیز
حسن سلوك نظام كافى  نظر مردم بود،به ایشان باز پس داد، اّما ائمه به این امر توّجه نداشتند و آن را براى

تند جامعه را از ریشه و خواس قرار داشت و ائمه همچون انبیا مى دانستند، چرا كه بنیاد نظام از اساس بر باطل نمى
 .بنیاداصالح كنند

 .دارد شود، پرده بر مى عبد العزیز مربوط مى حدیث زیر از شیوه نگرش پیشتازان اّمت بدانچه به خالفت عمر بن
روزى عمر بن عبد العزیز به عامل خود در خراسان نوشت كه صد نفراز دانشمندان آن دیار را به سوى من روانه 

. آنان رساند عامل وى دانشمندان را جمع كرد و این امر را به اطالع .باره روش توپرس و جو كنم كن تا از آنان در
توانیم آنها را رها كنیم  ما كار و خانواده داریم و نمى: دانشمندان از اجابت در خواست خلیفه عذر خواستندوگفتند 

تن را به نمایندگى از میان خود،  دارد، ولى ما یككند كه ما را به اجبار به این كار وا خلیفه هم اقتضا نمى عدالت
سخن  سخن او همان. گوییم تا به آگاهى خلیفه رساند وعقیده خود را به او مى داریم انتخاب كرده به سوى او گسیل مى

چون مرد بر خلیفه وارد . عامل خلیفه موافقت كرد و آن مرد رابه نزد عمر فرستاد. ما و نظر او همان نظر ماست
چرا ؟ تو یا سخن حقى :خلیفه گفت . مجلس را برایم خلوت كن: مرد به خلیفه گفت . ونشست ، به وى سالم گفتشد
من به خاطر خودم : مرد گفت . كنند گویى كه اینان تكذیب مى مى كنند و یا باطلى گویى كه اینان تصدیقت مى مى
میان ما گفته شود كه شنیدن آن تو را  دارم سخنىدهم بلكه به خاطر خود توست، زیرا من بیم  پیشنهاد را نمى این

 .خوش نیاید
به من بگو این : مرد گفت  !حرف بزن: خلیفه به حاضران دستور داد كه مجلس را ترك گویند سپس به اوگفت 

. نه: آیا پاسخى ندارى ؟ خلیفه گفت : مرد گفت . است ؟ خلیفه دیر زمانى خاموش ماند خالفت از كجا به تو رسیده
ام و اگر بگویم به اجماع  خدا و رسولش، دروغ گفته اگر بگویم به نص: چرا ؟ خلیفه جواب داد : د پرسید مر

ایم و اگربگویم آن را از پدرانم  اطالع بوده و بر آن اجماع نكرده گفت ما اهل مشرق از این امر بى مسلمانان، خواهى
پس چرا از میان آنان تو از این میراث بر . ه استبسیارى داشت ام خواهى گفت كه پدرت فرزندان به ارث برده
. خدا را سپاس كه تو خود اعتراف كردى كه این حق ازآن كس دیگرى جز توست: اى ؟ مرد گفت  خوردارشده

بگو . نه به خدا سوگند كه تو هشدار دهنده بودى: دهى كه به دیار خودم بازگردم ؟ خلیفه گفت  اكنون اجازه مى
آلودند،  پیشین به ستم و ناروا دست مى من چنین دیدم كه خلفاى: گویى ؟ سپس عمر گفت  چه مى تاببینم از این پس

كه این اعمال هیچ  دادند حال آنكه من پیش خود پى بردم مسلمانان را به خود اختصاص مى گفتند و غنیمتهاى زور مى
از این رو بود كه من پذیراى منصب . بدتر از مؤمنان نبود هیچ چیز و هیچ كسى در نزد خلفاى پیشین. روا نیست

 .خالفت شدم
نشست و همان كردار خلفاى پیشین  خالفت مى شدى و كس دیگرى به اگر تو عهده دار این منصب نمى: مرد پرسید 

 .هرگز: شد ؟ عمر گفت  گرفت آیاچیزى از گناهان او بر تو نوشته مى را در پیش مى
را فراهم ساختى و با به خطر انداختن خویش  فكندن خویش راحتى دیگرىبینم كه تو با به رنج ا پس مى: مرد گفت 

 !اسباب سالمتى دیگرى رامهّیا كردى
به خدا سوگند كه : تا برود و به عمر گفت  مرد برخاست. راستى تو عبرت دهنده بودى: عمر بن عبد العزیز گفت 

دست آخرین شما  د و سر انجام هم آخرین ما بهاّولین ما به دست اّولین شماوَاوسط ما به دست َاوسط شما كشته ش



 .كشته خواهد شد و خدا یاور ماست بر شما كه او خود مارا بس است و خوب تكیه گاهى است
موضع امام باقرعلیه السالم در برابر عمر بن عبد العزیز این گونه بود كه ازفرصت به دست آمده در آن دوران 

كلید نظام  كوشید تا بدون آنكه حضرت مى آن. كرد بخوبى بهره بردارى مىبراى تبلیغ مكتب و نصیحت كارگزاران 
حدیث زیر یكى از این فرصتهاى به . است اصالح كند اموى را به رسمّیت شناسد، اوضاع اّمت را تا آنجا كه ممكن

 : گذارد دست آمده را دربرابر دیدگان ما به نمایش مى
ُمنادى خلیفه جار زده بود كه . ز به مدینه آمده بود و ما نزداو نشسته بودیمعمر بن عبد العزی: گوید  هشام بن معاذ مى

مزاحم، پیشكار .پس محّمد بن على یعنى باقرعلیه السالم به درگاه آمد. دارد به درگاه آید هر كس شكایت یا تظّلمى
كه عمر داشت اشك  در حالى. او را داخل كن: عمر گفت .محّمد بن على بر در است: عمر، نزد وى آمد و گفت 
 : كرد، امام محّمد باقر داخل شد و از وى پرسید چشمش را بادست پاك مى

پس محّمد بن على الباقر . اى فرزند رسول خدا مسائلى چند مرابه گریه واداشت: گریى ؟ عمر پاسخ داد  چرا مى "
گیرند  رساند برمى ن سود مىدنیا یكى ازبازارهاست برخى از این بازار چیزى را كه بدیشا! اى عمر :فرمود 

شوند و چه بسیار مردمانى كه دنیا آنان  خارج مى رساند، از آن روند و بعضى با چیزى كه زیانشان مى وبیرون مى
را بمانند چیزى كه ما درآنیم، فریفت تا آنجا كه چون مرگشان فرا رسد آن را پذیرا گردند و بابارى از مالمت و 

اى بر نگرفتند و  داشتند، توشه آنچه كه در آخرت دوست مى وند كه چرا براى رسیدن بهسرزنش از این دنیا بیرون ش
كسانى قسمت شد كه آنها را ستایش  گروهى، آنچه جمع كرده بودند به. داشتند، دورى نگزیدند از آنچه كه ناخوش مى

كه به  ایم اگر به این اعمالى هپس ما به خدا شایست. و به سوى كسى روانه شدندكه معذورشان نخواهد كرد. كنند نمى
ترسیم بنگریم و از آنها  اعمالى كه از ارتكاب آنها مى خوریم بنگریم و با آنها موافقت كنیم و اگر به این آنها غبطه مى

 .دست باز داریم
هنگام حضور در پیشگاه پروردگارت با تو  بدانچه دوست دارى. از خدا بترس و در قلب خود دو چیز را قرار ده

پروردگارت با تو باشد  خویش بگذار وبه آنچه دوست ندارى هنگام حضور در پیشگاه اشد، بنگر و آن را فراروىب
كاالیى مرو كه بر پیشینیان سودى نداشته و تو امید دارى كه  به سوى. بنگر ودر جستجوى تعویض از آنها باش

را یارى كن و حقوق تباه  را بردار و ستمدیده درها را بگشاى و در بانها! از خدا بترس اى عمر. براى تو سودكند
سه چیز است كه در شخصى باشد، ایمانش به خداوند كامل شده :سپس فرمود . شده مردم را به ایشان باز گردان

 ...است
: امام باقرعلیه السالم فرمود . بگو اى برخاسته ازخاندان نبّوت: در این هنگام عمر بر روى زانوانش افتاد و گفت 

اش او را در باطل داخل نگرداند و چون خشمگین شدخشمش او را  ، اى عمر كسى كه چون خشنودشد خشنودىآرى
 .از جاده حق برون نبرد و چون قدرت یافت، به چیزى كه ازآن او نیست، دست دراز نكند

ه عمر بن عبد اى است مبنى بر آنك این نامه بسم اللَّه الرحمن الرحیم: پس عمر، دوات و كاغذ خواست و نوشت 
 .رسیدگى كرد و فدك را به او باز پس داد العزیز به تظّلم محّمد بن على

علیه السالم به  جریان كربال، از كشتن خاندان على رسد كه بنى امّیه به خاطر باز تابهاى منفى چنین به نظر مى -ثانیًا 
وبه خود شرایط را براى ایجادیك نهضت از طرفى ائمه علیهم السالم نیز به ن .ورزیدند مى صورت آشكار امتناع

 .داستان زیر كه از زبان یكى ازراویان نقل شده، گواه درستى این ادعاست. دیدند خونین مناسب نمى
منازعه بر خاست به قصد چاره  پس از آنكه زید بن حسن بر سر میراث رسول خداصلى اهللا علیه وآله با امام باقر به

از نزد جادوگرى دروغگو كه وانهادنش : رفت و به وى گفت ) بن مروان الملك عبد(جویى به سوى خلیفه اموى 
 .ام صالح تو نیست، به نزدت آمده به

محّمد بن على را دست و پا بسته به درگاه او  اى به والى مدینه نوشت و به او دستور داد كه عبد الملك نیز نامه
بلى : ن او كنم، هر آینه وى را خواهى كشت ؟ زیدپاسخ داد نظرم اگر تو را مسئول كشت به: بفرستد و به زید گفت 

 .همین طور است
خواهى، امروز در روى زمین پارساتر و  اّما والى مدینه متوّجه مطلب شد و به خلیفه نوشت مردى را كه تومى

ر شیفتگى خواند و پرندگان و وحوش دراث او در محراب نمازش قرآن مى. یافت نشود زاهدتر و پرهیزكارتر از وى



او از داناترین و . او همچون سرودهاى داوودى است قرائت و كتابهاى. آیند به صدایش به گرد محراب او جمع مى
من دوست ندارم كه امیر :این والى همچنین افزود . ترین و كوشاترین مردم در كار و عبادت است خوش قلب

را دگرگون نسازد مگر آنكه آن قوم سر نوشت خود المؤمنین بیهوده گرفتار شود كه خداوند سرنوشت هیچ قومى 
 ...رادگرگون سازند

بدین ترتیب عبد الملك از دستور عجوالنه خود انصراف حاصل كردوپس از آنكه دروغ زید بن حسن بر او آشكار 
كنم، خواهم دست خود را به خون یكى ازشما آلوده  از آنجا كه من نمى: شد وى را دستگیر و زنجیركرد و بدو گفت 

فرستم، در تربیتش  ودر آن گفت پسر عمویت را به نزدت مى اى به امام باقر نوشت آنگاه نامه. كشتم هر آینه تو را مى
 (61. (بكوش

توان پى برد كه حكام بنى امّیه تا آنجا كه ممكن بود، ازكشتن فرزندان حضرت على، به صورت  از این قصه مى
 .ورزیدند آشكار، خوددارى مى

ها را ضبط كرده است  تاریخ برخى از این نمونه.اى معروف و آشكار بود لنى با حكومت بنى امّیه، مسألهمخالفت ع
 :كنیم  و ما در اینجا تنها به دومورد اشاره مى

: مردى به عبد الملك بن مروان گفت  : نویسد مى وى. كرده است دیلمى در كتاب اعالم الدین، داستان جالبى نقل - 1
بگو ببنیم آیا این خالفت كه به تورسیده به نص خدا : مرد پرسید . آرى : دهى ؟ عبد الملك گفت ان مىآیا به من ام

اند ؟  آیا مسلمانان بر این اجماع كرده و به تو رضایت داده:نه، مرد پرسید : ورسولش بوده است ؟ عبدالملك گفت 
اند ؟ عبد  خالفت تو راضى شده دن ایشان است كه بهپس آیا بیعت تو به گر: مرد باز پرسید . داد نه عبد الملك پاسخ

پس آیا : مرد گفت . نه: اند ؟ عبد الملك گفت  شورا تو را برگزیده آیا اهل: مرد باز پرسید . نه: الملك گفت 
اى ؟  را تنها به خود اختصاص داده اى و تمام امكانات مسلمانان نیست كه تو به زور خالفت را عهده دار شده چنین
 .آرى چنین است: الملك گفت  عبد

پس به كدامین دلیل تو خود را امیر المؤمنین نامیدى ؟ درحالى كه نه خدا و نه پیامبرش و نه مسلمانان : مرد پرسید 
این : مردگفت . كشم از ملك من خارج شو و گرنه ترا مى: عبد الملك به وى گفت !!اند تو را به امیرى بر گزیده

 (62. (سپس از نزد او خارج شد. نیست پاسخ مردم عادل و منصف
 : شیخ طوسى در كتاب امالى به نقل از شیخ مفید و او از ثمالى ،حكایت دیگرى در این باره نقل كرده است - 2

یكى ازكسانى كه در این مجلس حضور داشته نقل . كرد عبد الملك بن مروان در مّكه براى مردم سخنرانى مى
آهسته، آهسته شما :مردى در برابرش برخاست و گفت . اش رسید پند و اندرز در خطبه كند كه چون عبد الملك به مى

گیرید، پس آیا ما  دهید و خود پند نمى پند مى. ایستید كنیدوخود باز نمى نهى مى. پذیرید كنید و امرى نمى خود امر مى
ماپیروى كنید پس جواب دهید كه چطور اگر بگویید از سیره ! سیره شما راه پوییم یا فرمانتان را گردن نهیم ؟  به

غنیمت  كرد و چه دستاویزى است در پیروى از گنهكارانى كه مال خدا را چون توان از سیره ستمگران پیروى مى
دهند ؟ و اگر بگویید از فرمان ما اطاعت كنید  گردانند و بندگان خدا را خدم و حشم خود قرارمى دست به دست مى

توانددیگرى را اندرز  بگویید كه چگونه كسى كه خود محتاج نصیحت وپند است، مى ونصیحت ما را بپذیریدپس
واجب است ؟ و اگر بگویید كه حكمت را از هر جا كه باشد  یا چگونه اطاعت كسى كه عدالتش ثابت نشده! گوید ؟ 

ى كه به بیان انواع موعظه را از هر كس كه شنیدیم باید بپذیریم، پس چه بسیار در میان ماكسان باید فرا گیریم
اندرزها گشاده زبان تر و به اقسام زبانها از شماشناستر باشند، پس دست از آنها بردارید و قفلهایشان را باز 

اید و آنان رااز خانه و كاشانه خود رانده و در  كنیدوآزادشان سازید تا كسانى را كه در شهرها سر گردان ساخته
به خدا سوگند ما در امور مهم خویش از شما . دار شوند مهم را عهده د و ایناید باز گردن بیابانها آواره كرده

. نخواهیم كرد و شما را در مال وجان و دین خود حاكم نخواهیم ساخت تابه روش ستمگران بر ما حكم برانید پیروى
ه پذیرد براى هریك از زمان پر شود و مّدت به پایان رسد ورنج و محنت خاتم اینك ما به خویشتن بیناییم تا پیمانه

هیچ خرد و . است كه به ناچار باید آن را بخواند قیام كنندگان شما روزى است كه از آن گذر نتواند كرد و كتاب
خواهند دانست كه به  اید در آن گرد آمده است و بزودى ستمگران فروگذار نشده و هر چه كرده كالنى در این كتاب

در این هنگام چند تن از یاران مسّلح خلیفه بر آن مرد هجوم  :این ماجراگوید  راوى. كنند چه جایگاهى بازگشت مى



واز آنچه پس از این ماجرا بر سر وى  وى را دستگیر كردند و این آخرین اطالعى است كه ما از این مرد داریم برده
 (63. (آمد، نا آگاهیم

نه به سوى شام از چگونگى رابطه امام با حادثة دستور هشام بن عبد الملك به حضرت باقر براى حركت ازمدی
. دارد دستگاه پرده بر مى حضرت با این ومسائلى كه از آنها در فشار بود و نیز شیوه مبارزه آن دستگاه سیاسى وقت

البته در شرح . پردازیم تاخوانندگان بتوانند در این باره بیشتر اندیشه كنند ما در اینجا به ذكر روایتى تاریخى مى
 .ایم اقعه، روایات و مدارك مختلفى در دست است، ولى ما روایتى را كه ازهمه مفصل تر است، برگزیدهو این

 : علیه السالم روایت شده است كه فرمود از امام صادق
محّمد بن على و پسرش جعفر بن محّمد علیهما  در یكى از سالها هشام بن عبد الملك به سفر حج رفت در این سال "

سپاس خدا را كه به حق، محّمد را به پیامبرى فرستاد و ما را بدوبزرگ  : فرمود امام صادق. ه حج رفتندالسالم نیز ب
پس خوشبخت كسى است كه از . و خلفاى او هستیم ما برگزیدگان خداوند بر خلقش و بهترین بندگان. و گرامى داشت

 .ویدروز آن كه با ما به دشمنى برخیزد و ستیزه ج ما پیروى كند و تیره
اى نگرفت تا آنكه او به دمشق رفت  مسلمه برادرش را از آنچه شنیده بود آگاه كرد، اّما وى برما خرده: سپس گفت 

چون ما . دمشق بفرستد پس پیكى به عامل مدینه فرستاد مبنى بر اینكه پدرم و مرا نیز به. شدیم و ما نیز رهسپار مدینه
هشام بر تخت شاهى . شتندودر روز چهارم به ما اذن دخول دادندوارد شهر دمشق شدیم سه روز ما را نگه دا

اى برابر او نصب كرده  نشسته بودوسپاهیان و یاران خاّصش، با سالح در دو صف، بر پاى ایستاده بودند،نشانه
 انداختند، چون داخل شدیم، پدرم جلو بود و من پشت سر او بودم،هشام بودند و پیران قوم وى، به سوى آن تیرمى

 : پدرم را صدا زد و گفت
آیا بهتر . ام من براى تیراندازى پیر شده : داد پدرم به او پاسخ. با پیران قوَمت به سوى نشانه تیر انداز! اى محّمد

عّزت  به حق خداوندى كه ما را به دین خود و پیامبرش: دارى ؟ هشام پاسخ داد  نیست كه مرا از این كار معاف
پدرم كمان و تیر . سپس به پیر مردى از بنى امّیه اشاره كردكه كمانت را به او بده. نمك بخشید تو را معاف نمى

آنگاه براى .تیر درست در وسط هدف نشست. نهاد و كمان را كشید و تیر انداخت گرفت سپس تیر را در چّله كمان
تیر دیگر انداخت كه یكى در دل  شكست و همچنین ُنه دّومین بار تیرى انداخت در این بار سوفار تیر را تا پیكان آن

اى ابو جعفر تو ! بسیار عالى بود:هشام از دیدن این صحنه، عنان اختیار از دست داد و گفت .نشست دیگرى مى
اى ؟ آنگاه از آنچه  كنى كه براى این كار پیر شده چرا فكر مى. هستى ماهرترین تیر انداز در میان عرب و عجم

 .بود، پشیمان شد گفته
او به پدرم توّجه كرد و ! صدا نكرده بود ر دوران خالفتش هیچ كس را پیش از پدرم یا بعد از او به كنیههشام د

انجامید  اندكى به سرزیر افكنده غرق دراندیشه شد ومن و پدرم در برابر او ایستاده بودیم چون ایستادن ما به طول
شد، به آسمان  چنان بود كه وقتى خشمگین مى عادت پدرم. پدرم خشمگین شد و هشام به عصبانّیت او پى برد

چون هشام .را در چهره او آشكار ببیند توانست غضب نگریست كه بیننده مى آلوده مى نگریست و چنان خشم مى
 .محّمد به سوى من آى: متوّجه خشم پدرم شد به او گفت 

د، وى برخاست و با پدرم معانقه كرد نزدیك ش چون به هشام. پدرم به سوى تخت باال رفت و من نیز به دنبالش رفتم
آنگاه به . نشانید سپس با من نیز معانقه كرد و مرا هم در سمت راست پدرم. خویش نشانید و او را در سمت راست
. كند كسانى همانند تو دارد، بر عرب و عجم سرورى مى قریش تا هنگامى كه! اى محّمد: پدرم روى كرد و گفت 

 آموختى ؟  تو تیراندازى آموخت ؟ ودر چند سالگى به گونه این ىكس چه! دهد خداوند جزایت
جوانى به تیر اندازى روى آوردم و سپس آن را  من نیز در ایام. اند دانى كه اهل مدینه همه این گونه مى: پدرم فرمود 

 .رها كردم و چون خلیفه ازمن تقاضا كرد دو باره دست به تیر و كمان بردم
كنم كسى همانند تو بتواند  بودم وگمان نمى ام هرگز چنین تیر اندازى ندیده نى كه بالغ شدهمن از زما: هشام گفت 

 : تواند مانند تو تیر اندازى كند ؟ پدرم فرمود مى آیا جعفر هم. چنین تیر اندازد
ْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم اْلَیْوَم َأ: ( صلى اهللا علیه وآله درآیه  تمام و كمالى را كه خداوند بر پیامبرش) ویژگى(ما همه  "

امروز براى شما دینتان را كامل و نعمتم را بر شما تمام  " (64) (ِدینًا  َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم اْلِإْسَالَم



اه از وجود بریم و زمین نیز هیچ گ مى فرود آورده است، به ارث " .واسالم را به عنوان آیین برایتان پسندیدم ساختم
 .ودیگران از آن محروم، خالى نباشد ما كه این امور را به كمال دارا هستیم

راستش برگشت و همان گونه خیره بماند  چون هشام این سخن را از پدرم شنید، چشم: علیه السالم فرمود  امام صادق
 : ا باال آورد و گفتآنگاه اندكى سكوت كرد و سپس سرش ر. خشم او بود این نشانه. اش سرخ شد و چهره

ما چنینیم، اّما خداوند از مكنون سّر خویش : فرمود  مگر ما بنى عبدمناف نیستیم و نسب ما و شما یكى نیست ؟ پدرم
آیا مگر خداوند، : پرسید  اى اختصاص داد كه دیگران را از آن محروم داشته بود، هشام ما بهره و خالص علم خود به

پس شما از كجا . تمام مردم چه سرخ وچه سیاه و چه سفید نفرستاد بر نگزید و به سوى محّمد را از شجره عبد مناف
چیزى شدید كه از آِن كس دیگرى جز شما نیست ؟ حال آنكه رسول خدابه سوى تمام مردم مبعوث شد و این  وارث

 : سخن خداى متعال است كه فرمود
 (65) (ِمیَراُث السَّماَواِت َواْلَأْرِض    َوللَِّه)

  " .میراث آسمانها و زمین از آن خداست "
: نیست و شما هم پیامبر نیستید ؟ پدرم فرمود  پس شما از كجا وارث این علم شدید در حالى كه پس از محّمد پیامبرى

 :پیامبرش فرمود  از این آیه قرآن كه به
 (66) (َلا ُتَحرِّْك ِبِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِه  )
  " .زبان به خواندن قرآن مگشاىبا شتاب و عجله  "

كسى كه زبانش را به خواندن قرآن جز براى ما حركت نداده بودخداوند بدو فرمود كه تنها ما و نه دیگران را بدین 
 .امر اختصاص دهد

اى در این باره فرو فرستاد و  خداوند آیه پس. گفت از این رو او تنها با برادرش على و نه دیگر یارانش، راز مى
 : مودفر
 (67) (َوَتِعَیَها ُأُذٌن َواِعَیٌة  )
  " .و گوش شنوا آن پند را نگه تواند داشت "

گوش تو را این گونه گرداند اى على  از خدا خواستم كه: رسول خداصلى اهللا علیه وآله به این خاطر به یارانش گفت 
 : طالب در كوفه فرمود و به همین خاطر بود كه على بن ابى

رسول خداصلى اهللا . داشت اهللا علیه وآله هزار باب از علم به من آموخت كه هر بابى هزار باب رسول خداصلى
علیه السالم را كه گرامى ترین مردم درنزد وى بود، به این اسرار خویش اختصاص  علیه وآله تنها امیر المؤمنین

كس دیگر از قوم  ادرش على را، و نهداد و چنان كه خداوندپیامبرش را محرم اسرار خویش گردانید پیامبر هم بر
خود را، محرم رازهاى خویش قرار داد تا آنكه این اسراربه ما رسید و ما وارث آنها شدیم نه كس دیگر از قوم و 

 .نژاد ما
پس . داد داند حال آنكه خداوندهیچ كس را به غیب خویش راه نمى كرد كه علم غیب مى على ادعا مى: هشام گفت 

 : كرد ؟ پدرم پاسخ داد مى ین ادعایىعلى از كجا چن
شود در آن آمده است  وآنچه تا روز قیامت واقع مى خداوند بلندمرتبه، بر پیامبرش كتابى فرو فرستاد كه علم گذشته

 (68) (ِلْلُمْسِلِمیَن  ٍء َوُهدًى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى َوَنزَّْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب ِتْبَیانًا ِلُكلِّ َشْي: ( است  چنان كه خود فرموده
 .ما این كتاب را بر تو فرو فرستادیم تا حقیقت همه چیز را بیان كندوهدایت و رحمت و نوید براى مسلمانان باشد "
"  

 (69) (ٍء َأْحَصْیَناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبیٍن  َوُكلَّ َشْي: ( و نیز فرموده است 
  " .و همه چیز را در پیشوایى آشكار گرد آوردیم "

 (70) (ٍء  َما َفرَّْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمن َشْي: ( و نیز گفته است 
  " .و در كتاب از هیچ چیز فرو گذار نكردیم "

چیزى باقى نگذارد مگر آنكه آن را با على در  اش و خداوند به پیامبرش وحى كرد كه از غیب و راز و اسرار نهانى
ى را فرمود كه پس از وفاتش قرآن را گرد آورد و عهده دار كار عل پس پیامبرصلى اهللا علیه وآله. میان گذارد



بر یاران و : او به اصحابش فرمود .وتكفین و حنوط كردن او شود و جز او كسى این كارها را به انجام نرساند غسل
است  ىآنچه براى عل. بنگرند مكر برادرم على كه او از من است ومن از اویم ام حرام است كه به عورتم خانواده

سپس به . وتحقق بخشنده وعده من است او قاضى دین من. براى من است و آنچه بر اوست بر من نیز هست
قرآن نزد هیچ  جنگد چنان كه من بر تنزیل آن جنگیدم، و تأویل كمال و تمام قرآن مى على بر تأویل: اصحابش فرمود 

 : ا به اصحابش فرمودخد یك از اصحاب نبود جز نزد على و از همین رو بود كه رسول
اگر على : یعنى على قاضى شماست و نیز از همین روبود كه عمر بن خطاب گفت . داورترین شما على است

 !شوند داد و حال آنكه دیگران او را منكر مى عمر به على گواهى مى.شد بود هر آینه عمر هالك مى نمى
 : خواهى ؟ پدرم فرمود مى بگو چه: هشام دیرى خاموش ماند سپس سر بلند كرد و گفت 

 .نگرانند ام در حالى كه آنان از خروج من دل خانواده و فرزندانم را رها كرده
اینجا درنگ مكن و . كند انس وآرام تبدیل مى خداوند وحشت آنان را با بازگشت تو به سوى ایشان به: هشام گفت 

برایش دعا كرد من نیز همان كارى راكه پدرم كرد آنگاه پدرم با او معانقه و . باز گرد همین امروز به سوى آنان
میدانى در مقابل بارگاه هشام  .در بارگاه او بیرون شدیم سپس برخاست و من هم با او برخاستم و به سوى. انجام دادم

 اینان كیستند ؟ : پدرم پرسید . میدان عّده بسیارى از مردم نشسته بودند در انتهاى. بود
آید  ایشان است كه سالى یك روز به اینجا مى اینان كشیشان و راهبان دین مسیحند و این داناى :در بانان پاسخ گفتند 

 .دهد خواهند و او نظر مى و مردم از وى فتوامى
پدرم به سوى آنان رفت و نزد آنان  .در این هنگام پدرم سرش را با قسمت اضافى ردایش پیچید، من نیزچنان كردم

وى به برخى از غالمانش دستورداد كه در آنجا . نشستم، این خبر به هشام رسید سرپدرم نشست و من نیز پشت
عالم مسیحى ابروانش را به . گرد ما را فرا گرفتند كند شمارى از مسلمانان حاضر شوند و ببینند پدرم چه مى

راو سالم گفتند و اى از كشیشان و راهبان نزد وى آمده ب عّده. حریرى زرد بسته بود،ما در وسط جمع جاى گرفتیم
و من نیز در . آن مرد و پدرم دور آن مرد جمع شدند یاران. او را به صدر مجلس آوردند و وى در آنجا نشست

آیا ازمایى یا از این اّمت  :میانشان بودم دانشمندمسیحى، جمع را با نگاه خویش ورانداز كرد و سپس به پدرم گفت 
از كدامین گروهشان آیا از : او باز پرسید . مرحومه هستم ن اّمتالبته جزو ای: مرحومه ؟ پدرم پاسخ داد 

 آنهایى یا از جاهالنشان ؟  دانشمندان
آیا از تو : مضطرب شد و سپس به پدرم گفت  مرد با شنیدن این پاسخ سخت. پدرم به او گفت، از جاهالنشان نیستم

نوشند، اّما حدثى از  خورندومى كه اهل بهشت مى كنید از كجا ادعا مى: مرد پرسید . بپرس:پدرم جواب داد . بپرسم
 .كنید چیست ؟ گواهى معروف و شناخته شده ارائه دهید آنچه ادعا مى كنند ؟ دلیل شما به زند و بول نمى آنها سر نمى

 .زند خورد، اّما از وى حدثى سر نمى دلیل ما وجود جنین در شكم مادر است كه غذامى: پدرم به او پاسخ داد 
گفتم از جاهالن : پدرم به او گفت  !آنان نیستى ؟  آیا نگفتى كه از علماى: ند مسیحى بسیار هراسان شد و گفت دانشم

آیا از تو پرسش دیگرى :شنیدند، آنگاه دانشمند مسیحى به پدرم گفت  هشام این گفتگوها را مى اصحاب. آنان نیستم
كنید كه میوه بهشت همیشه تر و تازه و موجود است و  مىاز كجاادعا : مرد پرسید . بپرس: كنم ؟ پدرم پاسخ داد 

معروف و شناخته شده ارائه  كنید چیست ؟ گواهى رود ؟ دلیل شما بر آنچه ادعا مى هیچ گاه نزدبهشتیان از بین نمى
 ادعا خاك ماست كه همواره، تر وتازه وموجود است و هیچ گاه نزد دلیل ما بر این: پدرم به او پاسخ داد . دهید
آیا نگفتى كه از : مضطرب شد و گفت  دانشمند مسیحى از شنیدن این پاسخ به شّدت. رود مردم دنیا از بین نمى تمام

 .از جاهالن آنان نیستم: گفتم :علماى آنان نیستى ؟ پدرم گفت 
است كه نه به من بگو كدام وقت  :بپرس، گفت :آیا از تو مسأله دیگرى بپرسم ؟ پدرم فرمود : دانشمند مسیحى گفت 

ساعت میان طلوع  این همان: كنند و نه جزو اوقات روز ؟ پدرم به او پاسخ داد  محسوب مى آن را جزو اوقات شب
خوابد و بى هوش در آن بهبود  یابدو شب زنده دار در آن مى فجر تا طلوع آفتاب است كه دردمند در آن آرام مى

براى آخرت فعالیت  ، رغبت و در آخرت براى كسانى كهخداونداین ساعت را در دنیا براى راغبان. یابد مى
 .اند حجتى بالغ قرار داده است آخرت را ترك كرده كردند دلیل روشن، و براى متكبران جاحد كه مى

تنها یك پرسش باقى : كشید وآنگاه گفت  دانشمند نصرانى از شنیدن این پاسخ فریادى: علیه السالم فرمود  امام صادق



سوگندت  بپرس كه: پدرم به او گفت . كنم كه هرگز نتوانى براى آن پاسخى بیابى مى ه خدا از تو سؤالىب: مانده است 
به من بگو از دو نوزادى كه هردو یك روز به دنیا آمده ودر یك روز هم از دنیا : مرد پرسید . را خواهى شكست

 نیا زندگى كرد ؟ اند، اّما یكى ازآنها پنجاه سال و دیگرى صد و پنجاه سال در د رفته
آن دو عزیر و عزیره بودند كه در یك روز به دنیا آمدندوچون به سن مردان، بیست و پنج سالگى، : پدرم گفت 

: وگفت  اى در انطاكیه، كه ویران شده بود، گذشت رسیدند، عزیر در حالى كه بردراز گوشش سوار بود به قریه
پیش از این خداوند عزیر را به پیامبرى ! ه خواهدساخت ؟ خداوند مردم این قریه را پس از مرگ چگونه زند

ویك صد سال وى را  كرده بود، اّما همین كه وى این سخن را گفت، خداوند بر او خشم گرفت برگزیده و هدایتش
 .سپس او راعینا با همان دراز گوش و خوراكى كه همراه داشت زنده كرد. میراند كه چرا این سخن را گفته است

عزیره برادرش او را نشناخت عزیر از وى تقاضا كردكه به عنوان میهمان پذیرایش . اش بازگشت خانه هعزیر ب
ونیز فرزندان فرزندش كه همگى پیر شده بودند، به نزد او آمدند  فرزندان عزیره. شود و عزیره نیز پذیرفت

كرد و آنان  ده بودند خاطره نقل مىوى پیوسته از برادر و فرزندانش كه اكنون پیرش. عزیربیست و پنج سال داشت
بسیار  چگونه از چیزهایى كه مربوط به سالها و ماههاى: گفتند  آوردند ومى گفت، به خاطرمى آنچه را كه او مى

 ! گذشته است، خبر دارى ؟
 "رم اى به آنچه میان من و براد بیست وپنج سال ندیدم جوان: ساله بود، گفت  125عزیره، كه آن هنگام پیر مردى 

زمینى ؟ عزیر پاسخ  اى ؟ یا از اهل آیا تو از آسمان آمده! گذشته، بیشتر از تو مطلع باشد در ایام جوانیمان " عزیر
خدایم مرا برگزید و هدایتم كرد، به واسطه سخنى كه گفتم مرا  اى عزیره، من همان عزیر هستم كه پس از آنكه: داد 

خداوند بر هر چیز تواناست و این  كرد تا یقینم بدین نكته افزایش یابد كهام  یك صدسال میراند و سپس دو باره زنده
خداونددو باره آنها . وخوراكى است كه هنگام ترك كردن شما از اینجا با خود داشتم همان دراز گوش و این همان آب

ردند و او در میانشان بیست آنان به گفتار عزیر یقین آو در این هنگام. اند، اعاده فرموده است را همان گونه كه بوده
 .سپس خداوند جان او و برادرش را در یك روز ستاند. زیست و پنج سال

در این هنگام دانشمند مسیحى از جاى خویش بر پا خاست و دیگرمسیحیان نیز بر خاستند، دانشمند آنان خطاب به 
تا پرده حرمت مرا بدردو رسوایم سازد آوردید و او را در كنار خود نشاندید  داناتر ازمرا پیش من: ایشان گفت 

نه به خدا . دانیم داند كه ما نمى ما احاطه دارد وچیزهایى مى ومسلمانان دانند كه كسى در میان آنان هست كه بر علوم
 .گویم، و اگر تا سال دیگر زنده بودم نزدشما نخواهم آمد سوگند دیگریك كلمه هم با شما سخنى نمى

همین كه مردم . ماجرا به گوش هشام رسید خبر این. من و پدرم در همان جا نشسته بودیمهمه پراكنده شدند تنها 
دیدار ما آمده  پیك هشام در آنجابه. سوى منزلى كه در آن مسكن گزیده بودیم، رفت رفتند پدرم برخاست و به

اى  هسپار شویم و لحظهاى از سوى هشام براى ما آورده به ما دستور دادكه از هم اینك به سوى مدینه ر وجایزه
و (بود به گفتگو نشسته بودند  اى كه میان پدرم و آن دانشمند مسیحى رخ داده درنگ نكنیم،زیرا مردم در باره مباحثه

 .(ترسید هشام از این مى
پیش از ماپیكى از طرف هشام به عامل مّدین، دیارى كه . ما بر مركوبهاى خود سوار شدیم و رو به مدینه آوردیم

ابوتراب، محّمد بن  ر راه ما به مدینه قرارداشت، گسیل شده و به وى پیغام داده بود كه این دو جادوگر پسراندر س
و زمانى كه آنان را .. كنند دروغگویند بر من وارد شدند على و جعفر بن محّمد، كه در آنچه از اسالم اظهارمى

ین آنان گرویدند و ازاسالم خارج شدند و به آنان كردم، نزد كشیشان وراهبان مسیحى رفته و به د روانه مدینه
از . من به خاطر پیوندخویشى اى كه با آنها دارم خوش نداشتم ایشان را به عقوبت رسانم. بدینوسیله تقرب جستند

ذمه خود را ازكسانى كه با این دو خرید و فروش یا . رو هر گاه نامه مرا خواندى در میان مردم بانگ سرده این
اند و أمیرالمؤمنین بر آن است كه این  كنند یا بر آنان درود فرستندبرداشتم، زیرا اینان مرتد شدهمصافحه 

 !دوومركوبها و غالمهایشان و كلیه همراهانشان را به بدترین شكل بكشد
نش را پیش شهر رسیدیم پدرم یكى از غالما همین كه ما به این. پیك به دیار مّدین آمد: علیه السالم فرمود  امام صادق

غالم ما به  چون. كند و براى مركوبهایمان علف و براى خودمان خوراك فراهم سازد فرستاد تا براى ما منزلى تهیه
علیه السالم به بدى یاد  گفتند و از على بن ابى طالب دروازه شهر نزدیك شد، در را به رویمان بستند و نا سزایمان



اى كفار، اى .در شهر ما فرود آیید و در اینجا خرید و فروشى با شما نیستتوانید  شمانمى : كردند و اظهار داشتند
 !!مشركان، اى مرتدان، اى دروغگویان، اى بدترین همه خلق

از : گفت و به نرمى با آنان گفتگو كرد و فرمود  غالمان ما بر دروازه درنگ كردند تا ما رسیدیم پدرم با آنان سخن
. سخنان ما گوش فرا دارید به. گویید نه آنیم كه به شما خبر رسیده و نه آن گونه كه مىما . مكنید خدا بترسید و درشتى
رویمان بگشاید وهمچنان كه با یهود  در را به گوئید هستیم شما مى گیریم كه همانگونه كه: پدرم به آنان فرمود 

شما از یهود و : پاسخ دادند  كنید با ما نیز خرید و فروش كنید، اّما آنان و مجوس خرید و فروش مى ونصارى
ما  در به روى: پدرم به آنان گفت  .پردازید دهند، اّما شما این را هم نمى مى نصارى ومجوس بدترید، زیرا اینان جزیه

گشاییم و  در نمى: گفتند . گیرید از مانیز جزیه بستانید بگشایید و ما را فرود آورید و همچنان كه از آنان جزیه مى
پدرم . اس نداریم تاآنكه گرسنه و تشنه بر پشت ستورانتان بمیرید یا ستورانتان در زیر شمابمیرندشما را هیچ پ

در این هنگام پدرم از مركوبش فرود آمد و . خویش افزودند اندرزشان داد، اّما آنان در مقابل بر مخالفت و گردنكشى
حضرت  بر شهر مدین باالرفت مردم مدین آنسپس بر فراز كوهى مشرف . جعفر از اینجا تكان نخور:به من فرمود 

انگشتانش  كند چون برفراز كوه رسید، صورت و بدن خویش را به سمت شهر گردانید و سپس دیدند كه چه مى را مى
وبه سوى مدین برادرشان شعیب  "؛  (َأَخاُهْم ُشَعْیبًا  َمْدَیَن  َوِإَلى: (را در گوشهایش گذاشت و با بانگى بلند فریاد زد 

 " اگر مؤمن باشید بقّیت خداوند شما را بهتر است) " 71) (َبِقیَُّة اللَِّه َخْیٌر َلُكْم ِإن ُكنُتم ُمْؤِمِنیَن ( تا ... " را فرستادیم 
. پس خداوند بادى بسیار سیاه را وزیدن فرمود. به خدا سوگند ما بقیت اللَّه درزمین هستیم: سپس فرمود . را خواند

هیچ زن و مرد و كودكى . رساند م را با خود برداشت و آن را به گوش مردان و كودكان و زنانباد وزیدوصداى پدر
یكى از كسانى كه بر فراز بام رفته بود، پیر  .نبود مگر آنكه بر بامها رفتند و پدرم برآنها اشراف داشت

: سپس با بانگى بلند فریاد زد  او به پدرم كه بروى كوه ایستاده بود،نگریست و. سالخورده از مردم مدین بود مردى
قوم خود  علیه السالم به هنگام دعوت این مرد همان جایى ایستاده كه پیش از این شعیب.اى مردم مدین از خدا بترسید

پس اگر شما در به روى این مرد نگشایید و فرودنیاریدش، از سوى خدا عذابى بر شما نازل خواهد . ایستاده بود
 .شد

مردم ترسیدند و در را گشودند و ما را .. نیست بیمناكم و هیچ عذرى از هشدار داده شده پذیرفتههمانا من بر شما 
. ماجرایى را كه روى داده بود براى هشام نوشتند و ما در روز دّوم از آنجارخت سفر بر بستیم تمام. فرود آوردند

و ). رحمت و صلوات خداوند بر او باد. ( دهشام نیز در پاسخ به عامل مدین نوشت كه آن پیرمرد را بگیرند و بكشن
عامل خود در مدینه دستور داد كه در آب یا خوراك پدرم زهر بریزد، اّماهشام در گذشت بى آنكه فرصت یابد  نیز به

 (72. (كه به پدرم گزندى رساند

 

     شهادت امام باقرعلیه السالم
بهار گذشته بود  57كه از عمر مباركش  اد خلق، در حالىسال، رهبرى و ارش 18امام محّمد باقرعلیه السالم پس از 

 .دعوت حق را لبیك گفت و چشم از جهان فرو بست با قلبى آكنده از رضایت وخشنودى
زهرى كه از طریق زینى . هجرى، خاندانش گرد بستر اوجمع آمده بودند 114در نخستین روز از ماه رجب سال 

ساخت دراین حال  بود، هر لحظه بیشتر و بیشتر تأثیر خود را آشكار مى نفوذ كرده نشست در بدن وى كه بر آن مى
شنیدم على بن الحسین مرا " : و بدو فرمود علیه السالم نگریست حضرت، به فرزند و وصى برومندش امام صادق آن

داده شده،  وعده این شبى است كه بدان! فرزندم : بیا، بشتاب و گفت! محّمد : گوید زندومى از پس دیوار صدا مى
برخى گمان بردند كه او از خمس . بریزش بریزش: گرفت نزدیكش بود، پس فرمود  ظرفى كه در آن وضو مى

 .گوید مى
 ."چون آن را ریختیم نا گهان دیدیم كه درآن موشى است. فرزندم بریزش : پس فرمود

یكى جامه نوى كه در . فن كندجامه ك امام باقر به فرزندش امام جعفر بن محّمد وصّیت كرد كه او را در سه
كرد كه قبر را براى  او همچنین وصّیت. اى دیگر و سّوم یك پیراهن خواند، و دّوم جامه روزهاى جمعه با آن نمازمى

 .گویند رسول خدا لحد گذاشتند، بدانید كه راست مى اگر به شما گفته شود كه براى : او بشكافند و افزود
به اندازه چهار انگشت باالتر ازسطح زمین آورند و بر آن آب بپاشید و از  حضرت وصّیت كرد كه قبرش را آن



 .گر بیست سال در منى نوحه گرى كنند زنان نوحه اموالش به قدرى وقف كنند كه
علیه السالم روایت شده  از امام صادق. وماتم شد حضرت درگذشت، مدینه منوره یكپارچه غرق در شیون چون آن

  : است كه فرمود
نماز ) امام باقر(برو و بر ابو جعفر  .شود مى او در خواب دید كه به او گفته. دى چندین مایل از مدینه دور بودمر"

 ."آن مرد به مدینه آمد و دید كه ابو جعفر از دنیا رفته است. اند داده بگزار كه فرشتگان غسلش
بقیع آورده در كنار آرامگاه پدرش، امام  قبرستان حضرت را شستشو دادند و كفن كردند، وى را به پس از آنكه آن

 (73. (علیه السالم، به خاك سپردند علیه السالم، و نیزدر جوار قبر عموى پدرش، امام حسن مجتبى زین العابدین
 .درود خدا بر او باد روزى كه به دنیا آمد و روزى كه مسموم از دنیارفت و آن روز كه زنده برانگیخته خواهد شد

 و اندرزهاى حكیمانه سخنان تابناك
   

ولى ما . زیرا اوشكافنده دانش، در خاندان رسالت بود. حضرت است كتابهاى معارف سرشار از سخنان تابناك آن
كنیم باشد كه خداوند دلهاى ما رابدانها روشنایى بخشد و  در اینجا تنها به ذكرپرتوهایى از این انوار تابناك پسنده مى

 .راه راست و استوار خود، رهنمون شود نشان دهد و ما را به حقیقت جانهایمان را به ما
نام جابر بن یزید جعفى را از نظر  اینك با هم اندرزهاى حكیمانه امام باقرعلیه السالم به یكى از اصحابش به

  : گذرانیم مى
د تو خیانت مكن، مكن، اگر به تو خیانت شو اگر مورد ستم واقع شدى تو ستم : كنم تو را به پنج چیز سفارش مى"

آنچه  مگو، اگر تو راستودند شاد مشو و اگر نكوهشت كردند بى تابى مكن و در باره اگر به تو دروغ گویند تو دروغ
دیدى بدان كه سقوط تو از چشم بیناى  گویند در خودت ات مى گویند بیندیش اگر آنچه در باره در خصوص تو مى

ستى خشم كردى مصیبتى بزرگتر است برایت از این كه بیم دارى كار در خداوند عزو جل در هنگامى كه براى
 .اى آن را به دست آورده رنج اند این خود ثوابى است كه بى ازچشم مردم بیفتى و اگر بر خالف واقع گفته

همشهریانت گرد آیند و یكزبان گویند كه  بدان كه تو دوست و یار ما محسوب نخواهى شد تا چنان شوى كه اگر تمام
مرد بدى هستى مایه اندوه تونگردد و اگر همه گویند تو مرد نیكى هستى موجبات شادى تو فراهم نشود،  تو

خواهى و  روى وآنچه را كه اونخواسته تو نیز نمى اّماهمواره خودت را به قرآن عرضه كن كه اگر به راه قرآن مى
ات باد كه هر چه در باره  استوار باش و مژدهترسى پس  خواهى و از آنچه بر حذرداشته مى آنچه را كه خواسته، مى

سر سختانه مشغول  براستى مؤمن! بالى ؟  تو گویند، تورا زیان نرساند و اگر از قرآن جدایى پس چرا بر خود مى
یك بار نفس را از كژى به راستى آرد و با خواهش او  .كند جهاد با نفس است تا بر هوا و هوس نفس خویش غلبه

دست گیرد و از جا  شود و بار دیگر هم نفس او را به زمین زند و پیرو خواهش او گردد و خدایش براى خدا مخالف
اش افزون شود چرا  بترسد و بدو توبه كند و معرفت و بنیائى بلند كند و از لغزشش بگذرد و متذكر شود و از خداى

  : فرماید كه ترسش از اوبیشتر شده است و خداوند در این باره مى
براستى چون ایمان آوردگان را از ) "74) (الَِّذیَن اتََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم َطاِئٌف ِمَن الشَّْیَطاِن َتَذكَُّروا َفِإَذا ُهم ُمْبِصُروَن  ِإنَّ )

 ".دم خدا را به یاد آرند و بى درنگ بصیرت یابند هایى به دل رسد، همان شیطان و سوسه
شكرش باید به درآیى و طاعت افزون  خویشتن بسیار گیر كه از عهده اى جابر روزى اندك را از سوى خدا براى

شّر موجود را . وسیله نفس را خوار دارى وخود را سزوار گذشت گردانى خود را براى خود اندك انگار تا بدین
 كار بند و در عمل خالص از غفلت ازخود به وسیله دانش حاضر دفع كن و علم حاضر خود را با عمل خالصانه به

گیر و نیك بیدارى را با ترس صحیح از خداوند تحصیل كن و از  بزرگ به نیك بیدارى و هشیار بودن كناره
عقل محدود كن و هنگام غلبه  نهانى به زندگى موجود دنیوى بر حذر باش و زیاده رویهاى هوا به رهنمایى آرایشهاى

ز قیامت ذخیره نگه دار و با انتخاب قناعت از ات را براى رو خالصانه هوا از علم راهنمایى و مدد جو و اعمال
خدا جلب كن و طنابهاى آز را  زیادحرص ورزیدن خود دارى نما و با كوتاه كردن آرزو، شیرینى زهد را به سوى

راه خود بینى را ببند و با تفویض صحیح امور به خداوند، به آسودگى  به سردى یأس و ناامیدى ببر و با خود شناسى
را نورانى كن و با ترس  ن یاد كردن خداوند در خلوتها به رقت قلب دست یاب و با دوام اندوه، دلبرس و بافزو

امیدوارى دروغین دل خوش كنى كه این تو را در هراسى  راست و صادقانه، خود را از ابلیس حفظ كن مبادا به
ه نابودشوندگان در آن غرق خواهند است ك این دریایى راست خواهدانداخت و مبادا در كارها امروز و فردا كنى كه

اى برایت نباشد بپرهیز كه پشیمانها بدین پناه  شد ومبادا غفلت كنى كه این مایه سنگدلى و ازآنچه در آن عذر و بهانه
خالصانه و راز و نیازهاى  ات باز گرد و با دعاى آرندوبه پشیمانى بسیار و استغفار فراوان از گناهان گذشته مى

ت و گذشت الهى بر خوردار شو، و بابسیارى شكر، نعمتهاى بیشترى به سوى خود جلب كن، و با شبانه از رحم
در پى بقاى عزت و سر فرازى باش و این آز را با عّزت نا امیدى از میان برواین عّزت ناامیدى را  كشتن آز وطمع



فرصتى براى رسیدن به مقصود خویش با بلند همتى به دست آر و كوتاه كردن آرزو را از دنیاتوشه بردار و از هر 
سالمت جویى نیست و  و بدان كه هیچ دانشى چون. چیزى كه بدان اطمینان ندارى، اعتماد كنى سود جو و مبادا به

همچون مخالفت با هوا نیست و هیچ فقرى همچون فقر قلب  هیچ سالمتى همچون سالمت دل نیست و هیچ خردى
نعمتى مانند عافیت و هیچ  ل و هیچ شناختى همچون خود شناسى نیست و هیچثروتى همانند بى نیازى د هیچ. نیست

همسنگ بلند همتى نیست وهیچ زهدى همگون با كوته آرزویى  عافیتى مثل یار شدن توفیق نیست و هیچ شرفى
نیست وهیچ اطاعتى بمانند  عدالتى همانند انصاف نیست و هیچ ستمى همچون موافقت با هوا و هوس نیست و هیچ

خردى نیست و هیچ گناهى همانند كوچك شمردن گناهت و خشنودى  انجام فرایض نیست وهیچ مصیبتى همچون بى
ازحالتى كه در آنى نیست و هیچ فضیلتى همچون جهاد و هیچ جهادى همانندجهاد با هوا وهوس نیست و هیچ 

مبادا با وجود فرصت بهره ورى  نیست و هیچ ذّلتى همچون ذّلت آز نیست و نیرویى همچون نیروى جلوگیر از خشم
 ".رساند اى است كه به اهل خود زیان مى رااز دست دهى كه این عرصه

  : حضرت فرمود ونیز آن
  : فرماید كند، زیرا خداوند مى نمى گوید، فراگیرید اگر چه خود بدان عمل سخن پاك را از هر كس كه مى"
 (75) (وَن َأْحَسَنُه ُأولِئَك الَِّذیَن َهَداُهُم اللَُّه الَِّذیَن َیْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَیتَِّبُع )
 ".آنانندكسانى كه خدا هدایتشان كرده است. كنند شنوند و از بهترین آن پیروى مى بندگانى كه سخنان را مى"

یك  .بخشد دهى و او به تو چیزى باقى مى مى ستایى كسى را كه بدو چیزى فانى واى بر تو اى فریب خورده چرا نمى
 .درهم فانى را به ده درهم ده تاهفتصد درهم باقى بگیرد یعنى چندین برابر

یا ارتكاب گناهى رخ دهد و تو شتابان  واى بر تو براستى تو یكى از دزدان گناهان هستى هر آنگاه كه بر تو شهوتى
ا خداوند در كمین به سوى آن روى و به جهل خویش درانجام آن بكوشى گویى كه در برابر چشم خدا نیستى و ی

 .توننشسته است
! پس واى خدایا از این طالب و مطلوب. است چقدر خواب تو دراز و مركبت كند و همتت ُسست! اى جوینده بهشت

 (76"!! (افكنى اى و چه زود خود را در آن فرو مى شتابان به سوى آتش روانه چه! واى گریزنده از دوزخ
 

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