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 ت كلياطالعا

 : محمد بن علي.نام
 جعفر و ابوجعفر اول.: ابوكنيه
به خاطر  - : باقر، شاكر، هادي، امين، شبيه القاب

 .وآله)عليهاهللا(صلي شباهت ايشان به پيامبر اكرم
است. پيامبر اكرم » باقر«لقب آن حضرت،  مشهورترين

به واسطه جابربن عبداهللا انصاري، آن  وآله)عليهاهللا(صلي
لقب، ملقب كرد و به ايشان سالم ت را به اين حضر

  رساند.
 از جابر بن يزيد جعفي كه جزء اصحاب سر امام باقر

چرا باقر، باقر ناميده شده «است سؤال شد:  السالم)(عليه
  جابر پاسخ داد:» است؟

زيرا او علم را به نحو نيكويي شكافت و به طور جامعي «
 »1.علم را اظهار نمود

از  برخي  هجري. 57اول رجب سال : والدت تاريخ
هجري   57مورخان، والدت ايشان را در سوم صفر سال 

 اند. دانسته
 .: مدينهتولد محل
كه  السالم)هي(عل : فاطمه، دختر امام حسن مجتبيمادر نام

 عبداهللا بود. مكنّي  به ام
ارجمند، از زنان بزرگ عصر خويش بود كه بانوي  اين

درباره شأن و منزلت او، فرمود:  السالم)هي(علامام صادق 
ام، فاطمه بنت حسن، صديقه بود و در آل امام  جده
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 زني  به درجه و مرتبه او نرسيد. السالم)هي(علحسن 
، هم از پدر و هم از السالم)هي(عل نسب امام محمد باقر چون

   و فاطمه زهرا السالم)هي(علمادر، به امام اميرالمؤمنين
ايشان علوي  بين علويين و  سد، به ر مي السالم)اهي(عل

 شود. فاطمي  بين فاطميين گفته مي
: از زمان شهادت پدرش، امام زين العابدين امامت مدت

 20هجري، به مدت  114تا سال  95در سال  السالم)هي(عل
 سال.
 114: هفتم ذي  حجه سال و سبب شهادت تاريخ

يا االول  سالگي  (و به قولي  ربيع 57هجري، در سن 
هجري ) به وسيله زهري  كه  114اآلخر سال  ربيع

ابراهيم بن وليد عبدالملك، در ايام خالفت هشام بن 
 عبدالملك، به آن حضرت خورانيد.

 .: قبرستان بقيع، در مدينه مشرفهدفن محل
  . عبداهللا. 2 السالم)هي(عل. امام جعفر صادق 1: فرزندان

  2. ام سلمه.7نب. . زي6. علي. 5. عبيداهللا. 4. ابراهيم. 3



 7/  الگوي بصيرتچهارده معصوم 

   

  

  

  

  

  

  امام در شام

  علت احضار امام به شام
مكه رفت در ه يك سال هشام بن عبد الملك براى حج ب

اتفاق پسرش امام ه ب السالم)(عليه امام باقرهمان سال 
  ند. مكه رفته بنيز  السالم)(عليه صادق

  حضور شكوهمند امام در مسجد الحرام
اه او ابرش كلبى همره هشام بن عبد الملك كه ب

در گوشه از  السالم)(عليه امام باقر .حج رفته بود بمسيحي 
مسجد در ميان اصحابش نشسته بود. ابرش اشاره نمود 

  و از هشام پرسيد:  السالم)(عليه به امام باقر
اند و كيست اين مردي كه اهل عراق او را احاطه نموده«

  هشام گفت:» پرسند؟از او سؤال مي
 كند كه پسر رسولكوفه است!! او گمان مي براين پيام«

العلم) و مفسر قرآن است.  خداست و شكافنده علم (باقر
ابرش نزد امام » .از او سؤالي بپرس كه نتواند جواب دهد

   :گفت ورفت 
» آيا تو تورات، انجيل، زيبور و فرقان را خوانده اي؟«

  حضرت فرمود:
كنم، خواهم چند سؤال از تو بپس من مي» آري!«

  حضرت فرمود:
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پرسي چه ميبپرس! اگر تو به دنبال رشد باشي، از آن«
سود خواهي برد و اگر به دنبال به زحمت انداختن 

پرسي گمراه خواهي چه ميپرسش شونده باشي، از آن
  ابرش سؤال نمود:» شد

حضرت » سي و محمد فاصله است؟يچقدر بين ع«
  فرمود: 

گوييد: ششصد يگوييم هفت صد سال و شما مما مي«
  ابرش گفت:» سال!

 »1يوم ُتبدلُ الْأَرض َغيرَ الْأَرضِ و السماوات« در باره ايه«
  حضرت فرمود:» گويي؟چه مي

  شود و مردم از آن زمين مانند ناني پاكيزه مي«
  جوشد كه از آن هايي ميخوردند و از آن جويمي
   :ش گفتابر» نوشند. تا از حساب فارغ شوند.مي

» .كنندمردم آن روز گرفتارند و به نان فكر نمي«
   :فرمودحضرت 

در كداميك از اين دو جا گرفتاريشان بيشتر و «
تر هستند وقتى در قيامت و محشرند يا موقعى  ناراحت

   :گفت »شوند؟ كه در آتش جهنم عذاب مى
   :. فرمود»در آتش«

فيُضوا أَ« :كندها نقل ميچه خداوند از زبان آنچنان
اللَّه َقُكمزا رمم أَو نَ اْلماءنا مَليامام در جايي ديگر  3»2ع
  به آيه ديگري نيز استشهاد كرد:

َلĤكلُونَ منْ َشجرٍ منْ زقُّومٍ َفمالؤُنَ مْنها اْلبُطونَ «
. بعد 4»3َفشارِبونَ عَليه منَ اْلحميمِ َفشارِبونَ ُشرْب اْلِهيمِ

                                                 
ها روزى كه زمين به غير اين زمين، و آسمان: 48ابراهيم /  1

  .ا) مبدل گردد(به غير اين آسمانه
ى كه خدا يما بدهيد يا از نعمتهاه يك كم آب ب: 50اعراف/  2
  شما داده.ه ب

هر آينه از درخت زّقوم (دوزخ كه ميوه : 57 – 55واقعه /  3
ها را از پس شكم، آن بسيار تلخ و ناگوار است) خورندگانيد

و (پس از خوردن آن ميوه تشنه ، كنيد(ميوه) آن پر مي
پس مانند ، نوشيدوى آن، آب بسيار گرم ميشويد، و) بر ر
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  رت در ادامه فرمود:حض
از خوردن  ايآدم را تو خالي آفريد لذا چارهند بنيوخدا«

  ابرش باز سؤال كرد:» .و نوشيدن نيست
حضرت  »چيست؟» 5و شاهد و مْشهود«معنى آيه «

  فرمود: 
عرض  »تو گفته شده است؟ه در اين مورد چه چيز ب«

  كرد: 
روز » مشهود«روز جمعه است و » شاهد« اند: گفته«

  حضرت فرمود: »عرفه.
روز » شاهد«تو گفته شده نيست، بلكه ه آن طور كه ب«

اى  گر قرآن نخواندهم .روز قيامت است» مشهود«عرفه و 
ذلك يوم مجموع َله «فرموده:  كه خداوند عز و جل

   6؟»4النَّاس و ذلك يوم مْشهود
كامل  هايي بسيارالتش تمام شد و جواباابرش كه سؤ

  چنان ذوق زده شد كه سه بار گفت:دريافت نمود آن
بعد رفت نزد  7!»زاده پيامبرىحقا من گواهم كه تو «

  هشام و گفت:
كنيد (براي پاسخ به شما بني اميه از ما دعوت مي«

ها و ترين مردم به آسمانسؤاالتتان)؟!! اين شخص آگاه
 راستي اين است فرزند پيامبر خداه زمين است. پس ب

ابرش بعد از آن  »8(علم او برگرفته علوم پيامبران است)
گرديد. او  السالم)(عليه مسلمان شد و از مريدان امام باقر

شد. روزي از امام خواست كه چيزي يادش دار نميبچه
  دهد تا مشكلش رفع گردد. امام فرمود:

استغفار كن! زيرا خداوند  در هر شب و روزي صد بار«
، و در ادامه ْغفرُواْ ربكُم إِنَّه كاَنَ َغفَّارااسَت«فرمايد: مي

                                                                    
شتران بسيار تشنه (آن آب بسيار گرم را از روى بيچارگى) 

  .آشاميدمي
آن (روز) روزى است كه مردم را براى آن گرد : 103هود /  4

) حاضر  آورند، و آن (روز) روزى است كه (جملگى در آن مى
  شوند. مى
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  »5و يمددكم بِأَموالٍ و بنينَفرمايد: مي
**  

هشام از طريق برادرش شنيد كه جعفر بن محمد، فرزند 
   در بين مردم اظهار داشته كه: السالم)(عليه امام باقر

بوت مقام نه حقيقت به ستايش خداى را كه محمد را ب«
وسيله او امتياز بخشيد ما برگزيده ه برانگيخت و ما را ب

او هستيم  ميان مردم و نخبه بندگان و خلفا خدا در
سعادتمند كسى است كه از ما پيروى كند و شقى كسى 

   »9.است كه مخالف و دشمن ما باشد
**  

آمد و  السالم)(عليهمردى از دانشمندان شام نزد امام باقر 
  عرض كرد: 

اى پرسش كنم  ام تا از مسأله با جعفر! پيش تو آمدهيا ا«
كه ناتوانم كسى را بيابم كه بتواند آن را روشن كند و در 

ام و هر قشرى از  باره آن از سه قشر مردم پرسش كرده
امام  »ها سخنى گفته مخالف با سخن قشر ديگر.آن

  فرمود: 
  عرض كرد: » پرسشت چيست؟«
است كه خدا در  سؤال من پيرامون نخستين چيزى«

اند:  ميان خلقش آفريده است، زيرا برخى در پاسخ گفته
 »اند: روح. اند: قلم و برخى گفته قدر است و برخى گفته

  امام فرمود: 
رسانم كه  تو مى از روي علم بهاند و من  درست نگفته«

نبود، عزيز خداوند تبارك و تعالى بود و چيزى جز او 
ود، و اين است مفهوم ت او نببود، و كسى پيش از عز

سبحانَ ربك رب الْعزَّةِ عما «سخن پروردگار كه:   اين

                                                 
يرْسلِ السماء ، كُم إِنَّه كاَنَ غَفَّارااستَغْفرُواْ رب: 12 – 10نوح /  5

از پروردگار خويش  .و يمددكم بِأَموالٍ و بنينَ، علَيكم مدرارا
تا بارانهاى پربركت  آمرزش بطلبيد كه او بسيار آمرزنده است

آسمان را پى در پى بر شما فرستد، و شما را با اموال و 
  .كندفرزندان فراوان كمك 
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و آفريننده پيش از آفريده بود، و اگر نخستين  »6يصُفونَ
چيزى را كه از خلق خويش آفريد چيزى بود كه از چيز 

شد و با اين اش قطع نمي ديگر گرفته بود هرگز دنباله
شد كه خدا بود و هيچ گاه نمي وضع پيوسته چيزى با

خدا مقدم بر آن چيز باشد، ولى خدا بود در وقتى كه 
چيزى جز او نبود، و نخست آن چيزى را آفريد كه همه 

ها از آن ها از آن است، و آن آب است كه همه چيزچيز
ه آب منسوب ساخت ولى آب را به است، و هر چيز را ب

د، و باد را نيز از چيزى نسبت نداد كه بدان منسوب گرد
آب آفريد سپس باد را بر آب مسلط كرد و باد شكم آب 

اى  را شكافت تا اينكه از آب كفى پديد آمد بدان اندازه
پس از آن كف زمينى سفيد و  .پديد آيد  خواستكه مي

پاك آفريد كه در آن شكاف و سوراخ و بلندى و پستى 
و بر زير  و درختى نبود، پس از آن، آن را بر هم پيچيد

آب نهاد، سپس خداوند آتش را از آب آفريد پس آتش 
دل آب را شكافت تا از آب دودى برخاست بدان اندازه 

خواست، و خدا از آن دود آسمانى صاف و كه خدا مي
پاكيزه خلق فرمود كه نه در آن شكافى بود و نه 

، هايالسماء بَن«سوراخى و اين است گفتار او كه فرمايد: 
ركمس َفعوا َفسايهه ،َضح أَْخرَج ا وَلهَلي أَْغطَش ايو7ه «

  : حضرت ادامه داد
در آن وقت نه خورشيدى بود نه ماهى و نه اختران و «

نه ابرى، سپس آن را در هم پيچيد و بر زير زمينش 
گاه اين دو آفريده خود را مرتب ساخت و نهاد، آن

رافراشت، و اين است ها را پيش از زمين بآسمان
يعنى  »8هايو الْأَرض بعد ذَالك دح«گفتارش كه فرمايد: 

  كرد:  مرد شامى عرض» آن را پهن كرد.

                                                 
منزّه است پروردگار تو، پروردگار عزّت (و : 180صافات /  6

  كنند. چه آنان توصيف مىقدرت) از آن
آسمان كه خدايش ساخت، و سقف آن : 29 – 27نازعات /  7

را باال برده و پرداخت، و شبش را تاريك و روزش را برون 
  آورد

  و زمين را پس از آن گسترش داد: 30نازعات /  8
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اى ابا جعفر (پس معناى اين آيه چيست كه) خداى «
أَ و َلم يرَ الَّذينَ َكَفرُوا أَنَّ السماوات و «تعالى فرمايد: 

  امام فرمود:  »9َفَفَتْقناهما الْأَرض كاَنتا رْتقاً
هم بسته و چسبيده بودند ه ها بشايد تو پندارى كه آن«

  كرد:  عرض »ها از ديگرى جدا شد؟گاه يكى از آنو آن
  حضرت فرمود:  !»آرى«
از پروردگار خويش آمرزش بخواه زيرا گفتار خداى عز «

يعنى آسمان » .هم پيوسته بوده ب«و جل (كه فرمايد): 
-باريد، و زمين بسته بود و دانه نمي باران نمى بود و

رويانيد، و چون خداى تبارك و تعالى خلق را آفريد و از 
هر جاندارى در آن جايگير فرمود آسمان با آمدن باران 

  شامى گفت:  »از هم گشوده شد و زمين با روياندن دانه.
دهم كه براستى تو از فرزندان پيمبرانى و همانا   گواهى
  ها است.دانش تو از علم و دانش آن علم و

**  
مردي به نام عكرمه نيز در مسجد الحرام مشغول طواف 

 السالم)(عليه بيند مردمان زيادي اطراف امام باقربود كه مي
كنند. به اطرافيانش با تعجب هستند و از او سؤال مي

  گويد:مي
 »؟!اين كيست كه نور علم از جبينش تابان است«

داند ماند هر چند خودش مييگران نميمنتظر پاسخ د
رود طور كه طرف امام مياين شخص كيست. همان

  گويد:مي
 استدمي امام همين كه مقابل!» بروم او را آزمايش كنم«

كه در مقابل او  يدگرميرا  شانداماي چنان لرزه 
   كند:سؤال مي كند.شديدي مي يناتواناحساس 

ام  مردان بزرگى نشستهيا ابن رسول اهللا من در مقابل «
چه اكنون ام ولى آن ابن عباس و ديگران را درك نموده

  امام  »بود! دچار شدم هيچ وقت برايم پيش نيامده
   :دايفرممي

تو در محضر كسي هستي  ى شاميان! ى بر تو بندهاو«
                                                 

ها و زمين آيا ندانند آنان كه كافرند كه آسمان: 30/ انبياء  9
  ها را گشوديمبسته بودند و ما آن
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كه از خانداني است كه خداوند اذن داده است تا رفعت 
   10»10ودگيرند و نامش در ميان آنان برده ش

**  
حضور پر شكوه امام را در مسجد الحرام  11حبابه والبيه

  كند:اين چنين توصيف مي
ديدم مردى نزديك غروب در مكه در ملتزم يا بين در 
خانه و حجر االسود روى خاك ايستاده كمر خود را با 

ى ياى از خز بسته است آفتاب بر فراز كوه نور طال عمامه
تاجى كه بر سر مردان است خود را پهن كرده بود چون 

ه بود) دست ب  ست كه هنگام غروبا (منظورش اين
كند جمعيت روى سوى آسمان بلند كرده دعا مي

  سؤال كردند مسائل مشكل و ه آوردند و شروع ب
ها را پاسخ كردند هزار مسأله آنهاى پيچيده ميسؤال

داد سپس از جاى حركت نموده عازم منزل خود شد 
   :ى بلنديزد با صداياد مييك منادى فر

  اين نورى تابان و چراغى درخشان است و نسيم «
 ».پرور و شخصيتى است كه قدرتش ناشناخته استروح

   :گفتندديگران مي
                                                 

  . بيوت أَذنَ اللَّه أَنْ ُترَْفع و يذَْكرَ فيها اسمه: 36نور/  10
است او تا زمان  السالم)(عليهاز صحابه امام علي حبابه والبيه  11

ضرت باقر. خدمت آن زمان امامت ح امام رضا عمر نمود. در
   :جناب رسيد امام باقر فرمود

   :گفت »آئى؟ حبابه چقدر دير بديدن ما مى«
» سن زياد و سفيدى سر و ناراحتى باعث تاخير شده.«

   :فرمود
حبابه نزديك شد دست بر فرق سرش گذاشت  !»نزديك بيا«

مويش سياه شد چون موى جوانان و خودش  نمود.و دعائى 
خيلى خوشحال شد امام نيز از شادى او ه حباب .نيز جوان شد
  بعد پرسيد:  مسرور گرديد.

آقا شما را قسم بĤن كسى كه پيمان شما را بر پيمبران «
   :فرمودامام  »؟كجا بوديد (عالم ارواح)گرفته در عالم اظله 

ما نور بوديم قبل از اينكه خدا آدم را بيافريند خدا را تسبيح «
ح آموختند وقتى خداوند آدم را كرديم مالئكه از ما تسبيمي

  )68عيون المعجزات ص » (آفريد آن نور را در آدم نهاد.
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   :يك نفر گفت» كيست اين شخص؟«
بران و راهنماى راه خدا و اماين مرد شكافنده علم پي«

سر ست اين مرد پترين نژاد اصحاب سفينه ا ارزنده
اهللا در زمين و ناموس دهر پسر ةفاطمه زهرا و بقي

محمد و خديجه و على و فاطمه است اين شخص 
  استوانه پايدار دين است. محمد بن على امام باقر 

دانا است  ياست صاحب اسرار خدا و گوينده السالم)عليه(
محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب 

  11 »12است.
**  

مسجد الحرام اطراف امام بودند و از مردمان زيادي در 
كردند ولي او را امام خود نديده و بيعت او سؤال مي

ستمگري را بر گردن خود قرار داده بودند. به همين 
خاطر وقتي ابو بصير كه نابينا بود صداي همهمه و راز و 

  گويد:شنود به امام مينياز حاجيان را مي
رياد همه جا را چقدر حاجى زياد است و صداى داد و ف«

 :فرمودحضرت » 13گرفته.
داد و فرياد زياد است ولى حاجى چقدر كم  !نه«

   گاه امام از ابوبصير پرسيدند:آن» 14است.
» ؟عالقه دارى راستى سخن مرا با چشم خود ببينى«

روى را  شدستحضرت منتظر پاسخ ابوبصير نماندند و 
عد ببينا شد. . ابوبصير ى خوانديكشيد و دعا شدو چشم
   :فرمودحضرت 

   گويد:ابو بصير مي!»نگاه كنها به حاجياكنون «
بوزينه و سگ و شكل ه نگاه كردم ديدم بيشتر مردم ب«

                                                 
هذَا خَيرُ  - أََلا إِنَّ هذَا باقرُ علْمِ الرُّسلِ و هذَا مبينُ السبلِ 12

 ةَ الَْغرَّاءمنُ َفاطذَا ابينَةِ هفابِ السحلَابِ أَصي أَصخَ فسنْ رم
ذَا الْعرِ ههالد وسذَا َنامه هضي أَرف ةُ اللَّهيقذَا به رَاءالزَّه اءذْر

. ابنُ محمد و َخديجةَ و علي و َفاطمةَ هذَا مَنار الدينِ الَْقائمة
محمد  -مِعلَم الْعْلمِ و النَّاطقُ عنِ الَْفه -محمد بنُ علي الْباقرُ

  .بنُ علي بنِ الْحسينِ بنِ علي بنِ أَبِي َطالبٍ
  ما أَكَْثرَ الْحجِيج و أَعظَم الضَّجِيج 13
   ما أَكَْثرَ الضَّجِيج و أَقَلَّ الْحجِيج 14
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خوك هستند مؤمن چون ستاره درخشان در شب تار 
بعد از آن ابوبصير  »شود. مى  ها از دور ديدهدر ميان آن

  گويد:كند و ميسخن امام را تصديق مي
   :فرمودبعد امام  »12.اجى كم استح فرموديصحيح «
بينى اين جمعيت انبوه مخالفين است  ها كه مىاين«

ه اگر پرده برداشته شود شيعيان مخالفين خود را جز ب
را وحاال اگر ميل دارى چشم ت بينند. اين صورت نمى

خواهى ضامن بهشت شوم همين طور بگذارم و اگر مي
  سخ داد: ابوبصير پا» صورت اول.ه گردانم ببرمي

تماشاى اين مردم بدسيرت ندارم مرا ه احتياج ب !آقا«
حال اولم هيچ چيز را با بهشت ه برگردان ب ،برگردان

ابوبصير در ادامه از امام  »13توان معاوضه نمود.نمي
خواهش نمود كه او را (مثل ديگر مردم) بينا كند امام 

 فرمود:
وا نداشته تو ستم ره ما از تو مضايقه نداريم خدا نيز ب«
ترسيم مردم چه صالحت بوده انتخاب كرده ميه آن

فريفته ما شوند و از فضل خدا بر ما فراموش كنند ما را 
ى او هستيم و از  كه بندهدر مقابل خدا بپرستند با اين

بردارى او خسته عبادتش سرپيچى نداريم و از فرمان
   »15شويم و تسليم او هستيم.نمي
**  
در جمع اصحاب در مسجد الحرام  السالم)(عليهباقر  امام

يكى از  .ها شدسخن از بنى اميه و دولت آنخود بود كه 
   :اصحاب گفت

اميدوارم شما دودمان برانداز بنى اميه باشى و خداوند «
   :فرمودامام » اجراى اين مقدر را بدست شما بنمايد.

 اصحاباى ندارم كه من باشم زيرا  من نيستم و عالقه«
ها و ه زنازاده هستند خداوند از وقتى كه آسمانبنى امي

تر از سال و ماه زمين را آفريده سال و ماه و روزى كوتاه
ملكى كه مامور فلك ه ها قرار نداده خداوند بو روز آن

بعد حضرت  !»است دستور داده كه آن را سريع بچرخاند
                                                 

سوره انبياء: بلْ عباد مْكرَمونَ، لَا  27و  26اشاره به آيه:  15
  . الْقَولِ و هم بِأَمرِه يعمُلونيسبُِقونَه ِب
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  فرمود:
هر كس بر هشام خروج كند كشته خواهد شد و مدت «

اصحاب از شنيده اين  »استمدارى او را بيست سال زما
حضرت  ند.خيلى ناراحت شدمقدار سال حكومت هشام 

   :فرمود
چه شده اگر خدا اراده از بين بردن حكومت ملتى را «

ه ى مامور فلك كه ب فرشتهه دهد ببكند دستور مي
» سرعت بچرخاند همان اندازه كه خواسته تعيين نموده.

ر بن عبد اهللا به اطالع زيد بن علي اين سخن توسط جاب
 برادر امام رسيد. او گفت:

من خودم شاهد بودم كه پيامبر را پيش هشام ناسزا «
ه گفتند او اعتراض نكرد و نه اثرى بر رويش گذاشت ب

خدا قسم اگر نباشد جز خودم و پسرم بر او خروج 
  »14خواهم كرد.

**  
ته بود اطرافش در مسجد الحرام نشس السالم)(عليهامام باقر 

گروهى از ارادتمندان جمع بودند در اين موقع طاوس 
  سؤال كرد:يمانى با چند نفر از اطرافيان خود آمد. 

  جواب شنيد:» كيست صاحب اين حلقه؟«
طاوس » محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابيطالب«

  گفت:
بعد به امام سالم  »15گشتممن هم دنبال ايشان مي«

   كرد و گفت:
   :فرمودامام  »دهى سؤالى بكنم؟مي اجازه«
   :كرد عرض !»اجازه دارى بپرس«
   :فرمود »چه وقت يك سوم مردم مردند؟«
ست كه چه وقت يك ا اشتباه كردى منظورت اين«

هابيل را  ،چهارم مردم مردند و آن روزى بود كه قابيل
كشت چهار نفر بودند: آدم، حواء و قابيل، هابيل، در 

   :كرد عرض .»ز بين رفتنتيجه يك چهارم ا
   :پرسيد »صحيح فرمودي من اشتباه كردم.«
 »كدام يك از اين دو نفر پدر مردم جهان هستند؟«

   :فرمود
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 »هيچ كدام نسل مردم از شيث پسر ديگر آدم بود.«
   :سؤال كرد

   :فرمود »چرا نام آدم را آدم نهادند؟«
چون سرشت او را از اديم زمين (قشر زمين) پائين «

   :كرد عرض »شتند.بردا
   :فرمود »چرا حواء را حواء ناميدند؟«
چون از پهلوى يك شخص حى (زنده) آفريده شد. «

   :سؤال كرد »پهلوى آدم
   :فرمود» شيطان را براى چه ابليس ناميدند؟«
   :باز گفت »چون نااميد از رحمت خدا شده.«
   :فرمود» اند؟ جن را از چه جهت جن ناميده«
   :گفت »شوند.نمي ها ديدهزيرا آن«
» اول دروغى كه در عالم گفته شد چه كسى گفت؟«

   :فرمود
شيطان وقتى گفت من از او بهترم من از آتش و او از «

   :گفت» خاك.
كدام دسته بودند كه شهادت درست دادند ولى دروغ «

   :فرمود »گفتند؟مي
كه تو منافقين. آن موقعى كه گفتند ما گواهيم بر اين«

إِذا جاءك « :فرمايدخداوند در اين آيه مي پيامبرى.
 إِنَّك َلمعي اللَّه و ولُ اللَّهَلرَس إِنَّك دُقونَ قاُلوا َنْشهنافاْلم

سؤال  »16لَرَسوُله و اللَّه يْشهد إِنَّ اْلمنافقينَ َلكاذبونَ
   :كرد

كدام پرنده بود كه فقط يك بار پريد و ديگر نخواهد «
   :فرمود »خداوند جريان آن را در قرآن ذكر كرده پريد؟

خداوند آن را پرواز داد بر روى بنى اسرائيل  طور سينا«
طورى كه با پر خود بر سرشان سايه افكند داراى ه ب

كند آيه قرآن همين قسمت اشاره ميه انواع عذاب بود ب
ةٌ و َظنُّوا أَنَّه واقع و إِذْ َنَتْقنَا اْلجبلَ َفوَقهم كَأَنَّه ظُلَّ«

                                                 
گواهى «: چون منافقان نزد تو آيند گويند: 1منافقون/  16
داند كه  ) مى و خدا (هم» دهيم كه تو واقعاً پيامبر خدايى. مى

دهد كه مردم  تو واقعاً پيامبر او هستى، و خدا گواهى مى
  دوچهره سخت دروغگويند.
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.گفت »17ِبهِم:   
كدام فرستاده خدا بود كه از جن و بشر و مالئكه نبود «

   :فرمود »؟او را فرستاد و در قرآن ذكر شده خداوند
  كالغ موقعى كه قابيل برادر خود را كشته بود و «

  دانست چگونه بدن او را پنهان كند خداوند نمي
اللَّه ُغراباً يبحثُ في الْأَرضِ ليرِيه َكيف َفبعثَ «فرمايد مي

يهأَةَ أَخووارِي سگفت »18ي:   
چه كسى بود كه هم نوعان خود را بيم داد و بر حذر «

كه از بشر و جن و مالئكه هم نبود در قرآن داشت با اين
   :فرمود »؟نش ذكر شدهداستا

ملُ ادخُُلوا يا أَيها النَّ«اى كه گفت  همان مورچه«
مساكَنكُم ال يحطمنَّكُم سَليمانُ و جُنوده و هم ال 

   :گفت »19يشْعرُونَ
كه از جن و بشر و چه كسى دروغ ببستند با اينه ب«

   :فرمود »؟مالئكه نبود و در قرآن نيز ذكر شده
همان گرگى كه برادران يوسف گفتند يوسف را «

   :باز پرسيد» دريده.
 »دام چيز بود كه كمش حالل ولى زيادش حرام بودك«

   :فرمود
إِلَّا منِ اْغَترَف ُغرَْفةً «فرمايد نهر طالوت كه خداوند مي«

هد20ِبي«  
شود و  است كه بدون وضو خوانده مى ةبگو كدام صال«

كدام روزه است كه خوردن و آشاميدن آن را باطل 

                                                 
نگامى را كه كوه (طور) را بر ) ه : و (ياد كن171اعراف /  17

)  آسا، برافراشتيم، و چنان پنداشتند كه (كوه فرازشان سايبان
  بر سرشان فرو خواهد افتاد.

: پس، خدا زاغى را برانگيخت كه زمين را 31مائده /  18
كاويد، تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را پنهان  مى

 كند.
اى «) گفت:  اى (به زبان خويش : مورچه18نمل /  19

هايتان داخل شويد، مبادا سليمان و  مورچگان، به خانه
  »شما را پايمال كنند. - نديده و ندانسته - سپاهيانش

  : مگر كسى كه با دستش كفى برگيرد.249بقره /  20
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   :فرمود .»كندنمي
ان صلوات بر پيامبر فرستادن وضو هم  بدون 21ةصال«

إِنِّي نَذَرت للرَّحمنِ صوماً «است و اما روزه. اين آيه است 
   :گفت ».22فََلنْ أُكَلِّم اْليوم إِْنسيا

شود و چيست كه فقط  زياد و كم مىكه چيست  آن«
شود و  شود و چيست كه كم مىشود و كم نمي زياد مى
   :فرمود» شود؟زياد نمي

چه زياد شود ماه است و آن چه زياد و كم مىنآ«
شود دريا است و چيزى كه كم شود و كم نمي مى
  »16گردد عمر است.شود و زياد نمي مى
**  

كند: تعريف مي السالم)(عليه زراره از اصحاب خاص امام باقر
(و در خود پيچيده بود ه جامه ب السالم)(عليهروزى امام باقر 
هم در كنار  من .قبلهه ه بود رو بنشستمسجد الحرام) 

   :فرمودايشان  .بودم حضرتآن 
مردى از  :ثواب دارد(به كعبه) قبله ه نگاه كردن ب«

امام ه بو  آمدپيش نام عاصم بن عمر ه ناحيه بجيله ب
كعبه  گويد:كعب االحبار مي« :كرد عرض السالم)(عليهباقر 

  كند شما چه ا سجده ميهر روز بيت المقدس ر
   :فرمودحضرت  »كعب راست گفته؟آيا  .يديفرمامي

به امام  »يد.يگوم تو و هم كعب هر دو دروغ ميه«
ه من نديده بودم كه ايشان ب ه بود.خشمگين شدشدت 

   :فرمودحضرت » ىيگودروغ مي«بگويند  يشكسى روبرو
تر از كعبه  اى روى زمين محبوبتر و گرامى خداوند بقعه«

كعبه خداوند چهار ماه از سال را  واسطهه نيافريده ب
ها و زمين را حرام نموده در قرآن از روزى كه آسمان

حج است شوال ذى ه آفريد. سه ماه متوالى مربوط ب
عمره است ه قعده و ذى حجه و يك ماه خدا مربوط ب

  »17ماه رجب.
                                                 

صالة به دو معنا است يك دعا و دو نماز. منظور طاوس  21
  يماني از صلوة، معاني اول است.

ام، و  براى رحمان روزه نذر كرده: من 26گفت: مريم /  22
  امروز مطلقاً با انسانى سخن نخواهم گفت.
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**  
ديد و حسادتش ها را ميهشام همه اين صحنه

شد. ولي ين ميگشت و به شدت خشمگبرافروخته مي
مدينه ه بنيز  امامو  رددشام برگه تا ب هشام صبر نمود

فرماندار ه پيكى از شام فرستاد و بگاه هشام آن. برگشت
شام ه را ب و فرزندش السالم)(عليه امام باقرمدينه دستور داد 
 18.شام فرستاده ب دو راننيز ايبفرستد فرماندار 

  مجلس هشام

  م)السالهي(علمدح امام علي 
اجازه ها به آنتا سه روز ، هشام وارد شام شدامام وقتى 

. مردم شام نيز استقبال روز چهارم اجازه داد .ورود نداد
رسيدند به يكديگر بدي از امام كردند. وقتي به امام مي

  گفتند:مي
ها را ديد. امام كه اين صحنه !»اين پسر ابو تراب است«

كه بيشتر مردم  يمسجد اموي جايديوار قبله ه پشت ب
پس از حمد و ستايش خدا و و داد در حال تردد بودند، 
   :درود بر پيامبر فرمود

هاى  گيره ها و منافقين و آتشدست برداريد اى بدبخت«
جهنم از ماه تابان و درياى خروشان و ستاره درخشان و 
راهنماى مؤمنان و رهبر واقعى (على بن ابى طالب) قبل 

ه ا گرفتار شويد و صورتهاى شما بعذاب خده كه باز آن
چه عقب برگردد و مورد لعنت خدا قرار گيريد چنان

لعنت شدند آن گروه از قوم موسى كه قرار داد روز 
و امر خداوند انجام شدني « .شنبه را درهم شكستند

   :فرمودامام در ادامه » 23.است
استوانه  كنيد؟شخصيت شبيه پيامبر را مسخره مي«

يد. بعد از على چه راهى ينمامي دين را استهزا
سيله اندوه خود را بر طرف يد و با چه ويپيما مى
خدا قسم گوى سبقت را در تمام فضائل ه ب .يدينما مى

                                                 
  : و كانَ أَمرُ اللَّه مفْعوال.47نساء/  23
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دان دست آورد و در ميه ربود و نهايت شخصيت را ب
او نرسيد چنان تيز رو بود كه چشم  پايه مبارزه كسى ب

ان در از ديدن گرد و غبارش عاجز شد و گردنكش
باالترين قله انسانيت باال رفت. ه مقابلش كوچك، ب

آشكار شد دروغ كسى كه خواست با او همĤورد شود و 
  او ه كجا ب«از پيدا كردن رد پاى او عاجز گرديد. 

گاه حضرت آن »24؟!رسند با اين فاصله زياد كه دارندمي
  دو بيت شعر سرود:

پدرانتان  اي آناني كهدست برداريد از خاندان پيامبر «
توانيد مقام و اگر مي !سرزنش نكنيدپدري ندارد. 

   .ها را در دين بدست آوريدشخصيت آن
گذار دينند و در پيمان اى هستند كه بنيان ها خانوادهآن

  بعد ادامه داد: » .خود استوار و پا برجايند
كه برادر پيامبر و  ؟!توان چون على را پيدا كردكجا مي«

يگانه مرد پايدار در موقع ضعف و  جان شيرين او و
سستى ديگران بود و تاجدار گنجينه بهشت و نمازگزار 

 .آن زمان كه مردم راه انحراف گرفته بودند ،دو قبله بود
آن  .و مؤمن واقعى بود زمانى كه ديگران كافر بودند

ه كس كه مامور تبليغ سوره برائت شد. او كسى بود كه ب
تصميم كشتن آن جناب را جاى پيامبر خوابيد شبى كه 

اى  رو شدن با چنين صحنهه داشتند ديگران ياراى روب
اسرار علوم را هنگام  بود كه پيامبر  را نداشتند. او كسى

خبر به هشام رسيد  »19.درگذشت در اختيارش گذاشت
و هشام سريع به امام اذن ورود داد. قبل از ورود امام 

   :ياران خود گفته هشام ب
ه از سرزنش او كشيدم شما شروع بوقتى من دست «

كه داخل امام  گاه اجازه ورود داد.آن ».سرزنش كنيد
   :فرمودو همه نموده ه شد با دست اشاره ب

حاضرين سالم كرد و نشست همه بر  »سالم بر شما«
سالم نكرد و بدون به عنوان خليفه، كه او را هشام از اين

   :اجازه نشست بسيار خشمگين شد. گفت

                                                 
  : أَنَّى َلهم التَّناوش منْ مكانٍ بعيد.52سبأ/  24
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بن على چه شده كه پيوسته يكى پس از محمد «
وجود ه كند و اختالف بديگرى از شما خانواده خروج مي

ى خود دعوت نموده خيال يآورد و مردم را به پيشوا مى
شروع » كه علم و اطالعى ندارد.كند امام است با اينمي

ها همين كه سكوت كرد كرد از اين قبيل سرزنش
ع كردند همه كه ديگران يكى يكى سرزنش را شرو

   :از جاى حركت كرده فرمود امامهاى خود را زدند حرف
هدايت  كنيد هدف شما چيست؟شما چه خيال مي«

وسيله ما كار شما ه ملت عرب بوسيله ما خانواده شد و ب
پذيرد اگر شما يك قدرت زودگذرى داريد ما را پايان مي

  ى ما ديگر يسلطنتى طوالنى است بعد از فرمانروا
روايي نخواهد بود زيرا ما اهل عاقبت هستيم و مانفر

عاقبت متعلق  »للمتقين ةالعاقب«و  :فرمايدخداوند مي
هشام دستور داد امام را زندانى » پرهيزگاران است.ه ب

تمام  .صحبت كرده در زندان شروع بامام  .كنند
او عالقه و احترامى ه زندانيان اطرافش را گرفته نسبت ب

هشام رسانيد. ه زندانبان جريان را ب .دخاص پيدا كردن
گونه اي ه هشام فكري كرد. او نقشه كشيد تا امام را ب

ديگر مورد تحقير قرار دهد. لذا امام را از زندان بيرون 
   آورد و دستور داد تا ايشان به حضورش برسند.

  مهارت بي نظير
بارگاه آمد هشام روى تخت نشسته بود ه بامام وقتى 

هاى دربارش همه بر سر پا غرق شخصيتسران سپاه و 
(سيبل) هدف  .در سالح در دو طرف ايستاده بودند

گذاشته بودند و بزرگان بنى اميه مشغول مسابقه 
امام جلو و فرزندش از پشت سر وارد  .تيراندازى بودند

  :. هشام گفتكاخ شدند
   امام فرمود: 25!»نزديك بيا ترابى«

                                                 
روزي به مسجد آمد و مقداري از شني  السالم)(عليهامام علي  25

مع نمود و سرش را روي آن را كه كف مسجد ريخته بود ج
وقتي به مسجد  وآله)عليهاهللا(صلي گذاشت و به خواب رفت پيامبر

  را در خواب ديد با پايش، پاي علي  السالم)(عليهآمد و علي 
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 ».گرديمتراب بر مي ايم و به شده از تراب (خاك) خلق«
گاه امام جايي خالي در مجلس ديد و رفت و آنجا آن

نشست ولي هشام تعارف نمود كه امام جلوتر بيايد. امام 
خواست تا آمد باز هشام از امام ميهر چه جلوتر مي

بعد  پهلوى خود نشاند.را  جلوتر بيايد. تا اين كه حضرت
 از ايشان سؤال نمود: 

 »برى؟تى كه بنى اميه را از بين ميتو ابو جعفرى هس«
   امام فرمود:

او پسر ابو العباس (سفاح) بن محمد بن على بن  !نه«
ه امام نمود و نگاهى بهشام  »عبد اهللا بن عباس است

  گفت:
بينم اما اين  گويي نمىخدا سوگند در چهره تو دروغه ب«

   امام فرمود: »؟جريان چه وقت انجام خواهد شد
ش نمانده ديگر زياد طول نخواهد چند سالى بي«

  هشام بحث ار عوض نمود و گفت: »20كشيد.
!» ابا محمد با بزرگان خويشاوند خود تيراندازى كن«

هشام در مدت حكومت خود هيچ كس را با كنيه 
                                                                    

را فشرد و فرمود: بلند شو! اي ابو تراب. (المناقب:  السالم)(عليه
داد  السالم)(عليهي به عل )وآلهعليهاهللا(صلي ) اين لقب را پيامبر3/11

بعد ه زيرا او را واقعا خاكي و متواضع ديد. ولي از آن ب
حضرت را با اين لقب مورد ، السالم)(عليهدشمنانِ امام علي 

تحقير و تمسخر قرار دادند. و به همين خاطر امام باقر را نيز 
  گفتند: او ترابي است! كردند و ميمسخره مي

كُْنت   يا لَيتَني«گويد: امت ميجالب است كه كافر نيز روز قي
بيند چون مي» ) اي كاش من هم ترابي بودم!40ُتراباً. (نباء: 

هستند كه نجات  السالم)(عليهدر آن روز تنها شيعيان امام علي 
يافته و به فوز عظيم بهشت و رضوان خداوند رسيده اند. زيرا 

هم الَْفائزُونَ يوم الْقيامةِ  فرمود: شيعةُ علي وآله)عليهاهللا(صلي پيامبر
  البته كساني شيعه هستند كه  361(امالس شيخ صدوق: 

گويند عمل كنند. امام باقر به خَيثَمه چه امامان شيعه ميآن
فرمايد به شيعيان ما ابالغ كن كه آنان زماني كه اوامر ما مي

غْ شلإِذَا را برپادارند روز قيامت فانز خواهند بود. أَب متََنا أَنَّهيع
َقاموا بِما أُمرُوا أَنَّهم هم الَْفائزُونَ يوم الْقيامةِ (امالي شيخ 

  )370طوسي: 
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ه كنيه براي احترام افراد ب .مخاطب قرار نداده بود و نداد
ابا «يه شد. با اين حال، هشام امام را با كنكار گرفته مي

  :امام گفتمورد خطاب قرار داد. » محمد
ام و موقع تير اندازيم گذشته مرا معاف  من پير شده«

   :گفتهشام  !»دار
حق خدايي كه ما را بدين خود و به پيامبرش امتياز ه ب«

يكى از ه در اين موقع اشاره ب ».بخشيده ممكن نيست
   :هاى بنى اميه نموده گفتشخصيت

امام بعد از اين اجبار كمان او !» ن بدهايشاه كمانت را ب«
وسط هدف را  را گرفت و يك تير در چله كمان نهاد

نشان گرفت چنان زد كه تير در نقطه وسط هدف جاى 
وسط چوب تير اول قرار ه گرفت تير دوم را كه زد ب

گرفته آن را شكافت تا آهن سر تير نه تير پشت سر هم 
در يك ديگر هدف زد كه تير قبلى را شكافت و ه ب

اضطراب افتاد كه خود را ه داخل شد. هشام چنان ب
   :توانست نگه دارد گفتنمي

خوب زدى تو بهترين تيرانداز عرب و عجم هستى «
بعد از اين كه اصرار كرده  !»اى گفتى پيرشدهچطور مي

  بود تا امام تير بياندازد پشيمان شد. 
ر زيه چنان آشفته بود كه تصميم حمله داشت سر ب

رويش ه روب و فرزندش فكر كرد امامه انداخت و شروع ب
امام خشمگين شد و  ندمدتى كه ايستاد .ندايستاده بود

كرد نگاه آسمان نگاه ميه شد بهر وقت خشمگين مي
  اش آشكارا ديده  خشم آلودى كه آثار آن در چهره

   :هشام كه متوجه اين جريان شد. صدا زد .شدمي
امام باالى تخت رفت فرزندش نيز  »نزد من بيا محمد!«

نزديك او رسيد هشام از ه همين كه ب .از پى ايشان رفت
جاى حركت نموده او را در بغل گرفت و نشاند طرف 

نيز در بغل گرفته طرف راست امام  فرزندش را .راستش
   :امام نموده گفته رو بو بعد  .نشاند

  ل اختصاصيفضاي
ان قريش باشد يا محمد تا وقتى مانند شما در مي«
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سيادت بر عرب و عجم دارند احسن! از كجا اين 
اى چقدر وقت صرف آموختن آن  تيراندازى را آموخته

   :امام گفت »نمودى؟!
كنند من نيز در دانى كه اهل مدينه تيراندازى ميمي«

ام ولى بعد ترك كردم چون  كوچكى تيراندازى كرده
ها ن روزباز ياد از آ ،امير المؤمنين از من خواست

   :هشام گفت ».كردم
ام.  ام چنين تيراندازى نديده عقل آمدهه از وقتى ب«

كنم كسى روى زمين بتواند چنين بزند آيا گمان نمي
تواند همين طور تيراندازى جعفر نيز مي فرزند شما

   :فرمودامام  »كند؟
ما از اجدادمان كمال و تمام امتيازاتى كه در اين آيه «

اْليوم أَْكمْلت َلكُم ديَنكُم و أَْتممت «ه خدا نازل نمود
امروز، دين  21عَليكُم نعمتي و رضيت َلكُم الْإِسالم ديناً

شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و 
ارث ه ب » اسالم را به عنوان آيين (جاودان) شما پذيرفتم

كه قدرت بر انجام امور ايم جهان خالى از حجتى  برده
غير ما ه شگفت انگيز داشته باشد نيست چنان قدرتى ب

هشام وقتى اين سخنان را از امام » .خانواده داده نشده
شنيد چشم راست او برگشت و صورتش قرمز شد. اين 
برگشتن چشم و قرمزى صورت عالمت خشم او بود 

   :زير انداخت. سپس سر بلند نموده گفته قدرى سر ب
ر من و شما هر دو از فرزندان عبد مناف نيستيم مگ«

   :امام فرمود »مگر داراى يك نژاد نيستيم؟
چرا ما نيز از همان نژاديم ولى خداوند از خزانه غيب «

» .هيچ كس ندادهه ما امتيازهايى داده كه به خود ب
   :هشام گفت

مگر خداوند محمد را از نژاد عبد مناف براى همه «
 ،ارثه و قرمز نفرستاد. از كجا شما بمردم سياه و سفيد 

ديگرى داده نشد پيامبر براى ه مقامى را برديد كه ب
و « :فرمايدهمه مردم فرستاده شده اين آيه قرآن نيز مي

راث آسمان و زمين از راثُ السماوات و الْأَرضِ ميللَّه مي
كه بعد شما اين علم رسيد با اينه از كجا ب »22،خداست
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امام » امبر ما پيامبرى نيست و نه شما پيامبريد؟از پي
   :فرمود

ال «اى خداى بزرگ به پيامبرش در اين آيه:  از فرموده«
لَ ِبهجتَعل ساَنكل ِبه رِّكخاطر عجله ه زبانت را ب 23 ُتح

زبانش را كه آن كسى  !»براى خواندن آن حركت مده
كند مي او امره خدا بخاطر ما، ه دهد مگر بحركت نمي

ه ما اين امتياز را بدهد و ديگران محروم باشند به كه ب
گوى سرى پرداخت و وگفته همين جهت تنها با على ب

 24و تَعيها أُذُنٌ واعيةٌ«خداوند اين آيه را نازل نمود 
پيامبر در ميان » گوشهاى شنوا آن را دريابد و بفهمد.

وش از خدا درخواست كردم كه آن گ« :اصحاب فرمود
همين جهت على بن ابى طالب در ه ب!» علىاي تو باشد 

برايم پيامبر هزار در از علم گشود كه از هر « :كوفه گفت
پيامبر از خزانه   امتيازاتى ».شددر هزار در ديگر باز مي

ترين همان طور كه شما به محبوب ؛على داده اسرار ب
چنان كه خدا دهيد. آنشخص در نزد خود امتيازى مي
نيز برادر خود على را  پيامبر را ممتاز گردانيد پيامبر

ما رسيد ه ها از راه ارث بآن نيرو و قدرت .امتياز بخشيد
» .كه حتى ساير بستگان ما شريك باشندبدون اين

   :هشام گفت
كه خداوند هيچ كرد با اينعلى ادعاى علم غيب مي«

  كس را بر غيب مطلع نكرده از كجا چنين ادعايي 
   :فرمودامام  »؟!كردمي

اى براى پيامبر فرستاد كه در آن  خداوند بزرگ نوشته«
چه تمام اسرار گذشته و آينده تا روز قيامت بود چنان

و َنزَّْلنا عَليك اْلكتاب تبياناً لُكلِّ «اين آيه شاهد است 
ْشرى شَيب ةً ومحر و دىه و ينَ  ءملسْلمما اين  25ل
ب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز، و مايه كتا

و در  »هدايت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است!
 26ء أَحصيناه في إِمامٍ مِبينٍ و ُكلَّ شَي«اين آيه ديگر 

 »ايم! اى برشمرده آشكار كننده پيشواييهمه چيز را در 
ما هيچ  27ء يما َفرَّْطنا في اْلكتابِ منْ َش«و در اين آيه 

خداوند به » .چيز را در اين كتاب، فرو گذار نكرديم
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پيامبرش وحى كرد كه تمام اسرار را با على در ميان 
گذارد دستور داد بعد از او قرآن را جمع كند غسل و 

ه كفن و ساير كارهاى دفن او را خودش انجام دهد. ب
حرام است بر خانواده و اصحابم « :اصحاب خود فرمود

من كنند مگر برادرم على او از من و  ه اسرارنگاه بكه 
من از اويم سود من از او و سود او از من و زيان او و من 

كننده قرض من و انجام  همين طور است او پرداخت
 :اصحاب كهه و فرمود ب» .ى تعهدات من است دهنده

على بن ابى طالب بر تاويل قرآن جنگ خواهد كرد «
هيچ  ».نزيل آن جنگ نمودمهمان طورى كه من در ت

كس جز على وارد بر تمام تاويل قرآن نبود بهمين 
 ».بهترين داور شما على است« :جهت پيامبر فرمود

منظورش اين بود كه او فقط داور است و عمر بن 
نبود عمر   لو ال على لهلك عمر اگر على« :خطاب گفت

 ،ست كه عمر قبول داردا اعجب اينج »شدهالك مي
هشام مدتى سر بزير انداخت  »28كنند.انكار مي ديگران

   :سپس سر برداشته گفت

  السالم)هي(علنشان شهادت امام علي 
جز من نبايد از آن بپرسد و نبايد كه  دارم من سؤالي«

   :امام فرمود !»اين مطلب را جز يك نفر بداند
هر چه مايل است امير المؤمنين بپرسد اگر دانستم «

دانم راستگويي گويم نميندانستم ميدهم اگر جواب مي
   :هشام گفت» .بهتر است برايم

بگو ببينم شبى كه على بن ابى طالب از دنيا رفت «
آنهايي كه در كوفه نبودند از كجا فهميدند او كشته 
شده چه عالمتى براى مردم آشكار شد در ضمن آيا از 
براى ديگرى در مورد كشته شدن او نظير و شبيهى 

   فرمود:امام » .بوده
در شبى كه على بن ابى طالب شهيد شد از روى زمين «

كه خونى قرمز زير آن بود تا سنگى برنداشتند مگر اين
سپيده دم همچنين شبى كه هارون برادر موسى از 
دست رفت. شبى كه يوشع بن نون كشته شد و شبى 
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آسمان برده شد و شبى كه حضرت ه كه عيسى ب
خشم و ناراحتى چنان در  آثار» .حسين شهيد گرديد

امام حمله ه صورت هشام پديدار گشت كه نزديك بود ب
   :كند. امام گفت

ا امير المؤمنين مردم بايد از امام خود اطاعت كنند و ي«
كه من مجبور شدم در واقع خير خواه او باشند اين

دانم اطاعت واسطه آن بود كه ميه جواب شما را بدهم ب
   :هشام گفت »ا بدگمان نشويد.شما الزم است بايد شم

بايد پيمان بدهى و قرار بگذارى كه اين حديث را تا «
امام قرارى بست كه او  »كسى نگويي.ه من زنده هستم ب

   :گاه گفتآن .29مطمئن شد
   :فرمودامام  !»حاجت خود را بخواه«
 »وحشت انداختم.ه ام را با آمدن خود ب زن و بچه«

   :هشام گفت
برد ها را با برگشتن شما از بين ميخداوند وحشت آن«

امام او را در بغل گرفت و  !»همين امروز حركت كن
نيز كار پدر خود را  السالم)(عليه امام صادقبرايش دعا كرد 

   30گاه امام بيرون آمد.آن انجام داد.

  عالم نصراني
وقتي امام از كاخ هشام بيرون آمد، چشمش افتاد به 

باال بود جا در آنكه كوهى  از كه گروهي از مسيحيان
  : سؤال نمود، فتندر مى

  گفتند: »كنند آيا امروز عيدى دارند؟ اينان چه مى«
جا عالمى دارند كه سالى نه اى فرزند پيامبر، در اين«

آورند و هر چه  روند و او را بيرون مى يك روز نزد او مى
» پرسند. خواهند در سالى كه در پيش دارند از او مى مى
  : پرسيد: امام

  گفتند:  »داند؟ آيا او چيزى هم مى«
ترين مردمان است كه ياران حواريين  آرى او از آگاه«

  باز پرسيد:امام  »اصحاب عيسى را درك كرده است.
  گفتند:  »توان نزد او رفت؟ يا مى«
امام  »31اين بسته به نظر شماست اى فرزند رسول اللَّه.«
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نيز  السالم)(عليه ادقو امام صسر خود را در جامه پيچيد 
و در يك گوشه  ندها رفتآن آن دو ميان چنين نمود.

 اطالع دادند.هشام ه اين جريان را بمأموران  ند.نشست
از غالمان خود چند نفر را فرستاد تا جريان را هشام نيز 

را  هاآنچند نفر از مسلمانان نيز اطراف  .گزارش كنند
اى  يش را با پارچهعالم نصارى پيش آمد ابروها .گرفتند

بسته بود كه روى چشمش را نگيرد تمام رهبانان و 
ها از جاى حركت نموده سالم كردند و او را در كشيش

عالم  .صدر مجلس نشاندند مردم گردش را گرفتند
چهره امام  .اطراف جمعيت گشوده چشم بنصراني 

   :امام كرده گفته روى بنظرش را جلب نمود. 
   :امام فرمود »؟ز امت پيامبر اسالمتو از ما هستى يا ا«
   :سؤال كرد »از امت پيامبر اسالم«
   :امام فرمود »؟از دانشمندان آنهايي يا از نادانان«
. آثار اضطراب و ناراحتى زياد بر »از نادانان نيستم«

   :گاه گفتآن .شدچهره عالم نصارى مشاهده مي
   :فرمودامام «كنماز تو چند سؤال مي«
   :گفت !»بپرس«
كنيد كه اهل بهشت غذا و آب چطور شما ادعا مي«

دليلى بر اين   خورند ولى ادرار و مدفوع ندارند چهمي
   :امام فرمود »ادعا داريد كه بتوان قبول كرد.

ايست كه در رحم مادر  دليلى كه نتوان رد نمود بچه«
دانشمند نصرانى  »خورد ولى فضله ندارداست. غذا مي

   :گفت زياد مضطرب شد
امام در جواب  »مگر تو نگفتى از دانشمندان نيستم«

   :گفت
فرستادگان هشام تمام اين  »من از نادانان نيستم«

   :گفتنصراني شنيدند. سخنان را مي
   :فرمودامام  »سؤال ديگرى دارم«
   :گفت !»بگو«
هاى بهشتى تر و تازه است  كنيد ميوهشما ادعا مي«

آماده است چه دليلى بر هميشه براى تمام اهل بهشت 
   :امام گفت» .اين مطلب داريد كه بتوان قبول كرد
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دليل بر اين مطلب خاك است كه هميشه تر و تازه «
 نصراني دوباره. »است و موجود است نزد تمام جهانيان

   :گفت اش زياد شد ويناراحت
   :فرمودامام  »تو نگفتى من از دانشمندان نيستم«
   :از گفتب» .از نادانان نيستم«
   :فرمودامام  »سؤال ديگرى دارم«
   :. گفت!»بپرس«
كدام ساعت از شبانه روز است كه نه از روز حساب «

   :فرمودامام » .شود و نه از شب مى
همان ساعت بين سپيده دم تا برآمدن خورشيد است «

  شود و شخص خوابيده بيدار  كه بيمار سبك مى
اين ساعت را آيد خداوند  گردد و بيهوش بهوش مىمي

در دنيا موقعيت تمايل قرار داده براى عالقمندان. و در 
آخرت براى كسانى كه در اين ساعت عمل كنند دليل 

كسانى كه منكر آن ه آشكار و واضحى است نسبت ب
ناله و فريادى » .اند هستند و در اين ساعت عمل نكرده

   :از نصرانى برآمد سپس گفت
قسم جواب آن را  خداه يك سؤال ديگر دارم كه ب«

   :امام فرمود »توانى بدهى.نمي
اى و بايد  ولى بدان كه قسم بيمورد خورده !سؤال كن«

   :گفت» .كفاره دهى
بگو كدام دو نفر بودند كه در يك روز متولد شدند و «

در يك روز از دنيا رفتند يكى پنجاه سال عمر كرد 
   :فرمودامام » .ديگرى صد و پنجاه سال

»زَعيره بودند كه يك روز متولد شدند همين كه زَير و ع
بسن بيست و پنج سالگى رسيدند عزير سوار االغ خود 

آن ده ويران شده بود.   بود گذشت بدهى در انطاكيه كه
   :گفت

  ها را زنده  در شگفتم كه چگونه خداوند اين مرده«
كه خداوند او را هدايت كرده بود و با اين !»كندمي

ود. اين سخن را كه گفت خداوند بر او هدايت يافته ب
واسطه كيفر ه راند بخشم گرفت صد سال او را مي

سخنى كه گفته بود سپس او را با االغ و غذا و آبى كه 
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ه همراه داشت دو مرتبه مثل اول زنده كرد برگشت ب
عزيره برادرش او را نشناخت درخواست كرد  .خانه خود

فت پسران عزيره و عنوان مهمان بپذيرد پذيره او را ب
كه پيرمرد بودند ولى عزير پسر پسرش آمدند با اين

جوانى بيست و پنج ساله بود. عزير خاطراتى از برادر 
ها ديگر پير كه آنكرد با اينگان نقل مي خود و برادرزاده
نمودند. ها نيز تصديق گفتار عزير را ميشده بودند آن

   :گفتند
 »دانى.سيار دور را ميتو از كجا خاطرات سالهاى ب«

   :گفت .عزيره كه پيرمردى صد و بيست و پنج ساله بود
ام كه از تو بيشتر آگاه باشد نسبت  من جوانى را نديده«
ايام جوانى من و برادرم تو از اهل آسمانى يا اهل ه ب

   :گفت» .زمين
واسطه حرفى ه من عزير برادر تو هستم كه خداوند ب«

كه پيامبر بودم صد با اينكه زدم بر من خشم گرفت 
ام كرد تا يقين شما افزون  راند سپس زندهسال مرا مي

اين  .تواند انجام دهدگردد كه خداوند هر كارى را مي
همان االغ و غذا و آبى است كه از پيش شما بردم 

او را  »صورت اول برگردانيده.ه ها را بخداوند آن
ها چيز آن شناختند و مسأله قيامت و زنده شدن براى

اى شد. سپس بيست و پنج سال ديگر با هم  ساده
» .زندگى كردند در يك روز هر دو از دنيا رفتند
ه دانشمند نصارى از جاى حركت كرد مسيحيان نيز ب

   :ها گفتآنه احترام او حركت كردند. ب
ايد كه  ايد و در ميان خود نشانده از من داناتر را آورده«

فتضح نمايد تا مسلمانان بدانند آبروى مرا ببرد و مرا م
داند و است كه تمام علوم ما را مي  ها كسىبين آن

خدا ديگر با شما سخن ه اطالعاتى دارد كه ما نداريم ب
بعد از اين براى پاسخ سؤالهاى شما . نخواهم گفت

همه متفرق شدند امام همان جا  »نخواهم نشست.
ادند. بعد هشام گزارش ده تمام جريان را ب .نشسته بود

طرف منزلى كه در آن سكنى ه از رفتن مردم امام ب
   :داشت رفت. از طرف هشام يك نفر با جايزه آمده گفت
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هشام دستور داده كه توقف نكنيد همين الساعه «
خواست امام زودتر شام هشام مي ».رهسپار مدينه شويد

با  ايشانزيرا مردم فريفته بحث و مناظره را ترك كند؛ 
طرف مدينه ه سوار شد و ب امام .ى شده بودندعالم نصار

   32نمود.حركت 

  اهالي مدين
اى داده  او نامهه را فرستاد و ب پيكيهشام رف از آن ط
دار مدين برساند. اين شهر بر سر راه فرمانه بود كه ب

   :مدينه بود. مضمون نامه چنين بود
دو پسر ابو تراب كه هر دو جادوگرند محمد ابن على و «

گويند. بن محمد و در ادعاى اسالم دروغ مي جعفر
ه طرف مدينه فرستادم تمايل به ها را بوقتى آن

كشيشان و رهبانان نصارى پيدا كرده از اسالم برگشتند 
ها را كيفر من نخواستم آن .و بدين نصرانى در آمدند

 )وآلهعليهاهللا(صلي واسطه خويشاوندى كه با پيامبره كنم ب
تو رسيد در ميان مردم اعالم ه امه من بداشتند وقتى ن

ها چيزى بفروشد يا سالم بدهد يا آنه كن كه هر كس ب
ها از دين ا آنكمكى بنمايد خون او هدر است زير

  ها با كه آن اند. اميرالمؤمنين در نظر دارد برگشته
هاى سوارى و همراهانشان بايد به بدترين وجه مال

شهر مدين ه ز ما بپيك با نامه قبل ا »كشته شوند.
همين كه نزديك مدين شديم امام غالمان  .رسيده بود

خود را فرستاد تا منزلى تهيه كنند و براى چهار پايان 
در شهر كه ه علوفه بخرند و تهيه غذا ببينند. غالمان ب

ها باز نكردند و ناسزا گفتند روى آنه رسيدند درب را ب
   :تندگف .على بن ابى طالب نمودنده ب  و توهين

دهيم و با شما كافران و شهر راه نميه شما را ب«
 !كنيم اى مرتدهاى دروغگومشركين خريد و فروش نمي

   :وقتى امام رسيد با زبان نرم فرمود !»بدترين مردم
از خدا بپرهيزيد اين قدر سخت نگيريد ما آن طورى «

  ستيم. بر فرض همان طور كه اند ني شما گفتهه كه ب
شيم باز هم بايد درب را باز كنيد و با ما يد بايگومي
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معامله كنيد همان طورى كه با يهود و نصارى و مجوس 
   :گفتند .»كنيدمعامله مي

شما از يهود و نصارى و مجوس بدتريد زيرا ايشان «
» .دهيدزيه نميدهند ولى شما ماليات و ِجماليات مي
   :امام فرمود

گاه از ما هم آن درب را باز كنيد و ما را جا بدهيد«
  جزيه بگيريد همان طور كه از يهود و نصارى 

   :گفتند »گيريد.مي
هاى سوارى خود از تشنگى و كنيم تا روى مالباز نمي«

امام ايشان » .گرسنگى بميريد يا چارپايان شما بميرند
در اين موقع  .را موعظه كرد ولى بيشتر سركشى كردند

  :من فرموده از مركب پياده شد ب
خودش باالى كوه رفت با تمام  !»همين جا باش !جعفر«

سيماى خود مقابل شهر ايستاده دو انگشت خود را در 
   :دو گوش خويش نهاد با صداى بلند فرياد زد

»إِلى ا َلكُم   وم واْ اللَّهدبمِ اعاَقوا قَالَ يبيشُع منَ أََخاهيدم
أَرئكُم    صواْ اْلمْكيالَ و اْلميزَانَ إِنىمنْ إِلَاه َغيرُْه و َلا َتنُق

إِنى َيرٍْ وبخ   ِيطمٍ محوي ذَابع كُمَليع ُفواْ  أَخَافمِ أَواَقوي و
 و مهاءأَْشي واْ النَّاسَخسَلا َتب و طسيزَانَ بِاْلقاْلم الَ وْكياْلم

بقيت اللَّه َخيرٌْ لَّكُم إِن ، سدينَلَا تَعَثواْ فىِ الْأَرضِ مْف
برادرشان شعيب را » مدين«سوى ه و ب 33ُكنتُم مؤْمنينَ

اى قوم من! خدا را پرستش كنيد، «(فرستاديم) گفت: 
كه جز او، معبود ديگرى براى شما نيست! پيمانه و وزن 

فروشى نزنيد)! من (هم  را كم نكنيد (و دست به كم
بينم (ولى) از عذاب روز  در نعمت مى اكنون) شما را

 فراگير، بر شما بيمناكم! و اى قوم من! پيمانه و وزن را
(و اجناس) مردم، عيب  با عدالت، تمام دهيد! و بر اشيا

نگذاريد و از حق آنان نكاهيد! و در زمين به فساد 
چه خداوند براى شما باقى گذارده، برايتان نكوشيد! آن

   :فرمودو بعد  »داشته باشيد!بهتر است اگر ايمان 
ه خداوند ب» .يم در روى زمينيخدا ما يادگار خداه ب«

وسيله باد سياه و تاريكى صداى امام را بگوش مرد و زن 
ها رفتند و امام هاى شهر رسانيد همه بر پشت بام و بچه
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   :ديدند. پيرمردى از اهالى شهر فرياد زدرا مي
محلى كه شعيب  مردم از خدا بترسيد اين شخص در«

قوم خود را نفرين كرد ايستاده است اگر در را باز نكنيد 
شود من  ها جاى ندهيد عذاب بر شما نازل مىآنه و ب

مردم ترسيدند  »شما گوشزد كردم ديگر بهانه نداريد.ه ب
تمام اين جريان  .ما جاى دادنده ها را باز كردند و بو در
ز مدين حركت شام گزارش كردند. در روز دوم اه را ب

   :فرماندار مدين نوشته كرديم هشام ب
. رحمت خداوند و او را كشتند ».آن پيرمرد را بكشد«

   :فرماندار مدينه نوشت كهه بدرودش بر او باد!. 
اى هست در غذا يا آب امام را مسموم  با هر حيله«

   »34كند.
(فرماندار مدينه كه از آلوده شدن دستش به خون امام 

كند تا از اين كار شام را راضي ميهراس داشته ه
  كند.) منصرف شود و هشام نيز قبول مي
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  فتنه زيد بن حسن
  كند:تعريف مي السالم)(عليه امام صادق

(كه امام  زيد بن حسن(وقتي امام به مدينه بر گشت) 
را ياري نكرده بود و بعد با عبد اهللا بن  السالم)(عليهحسين 

راث پيامبر درم در مورد ميبا پ) 35زبير بيعت كرد
   :گفتاو مي .اختالف داشت

راث ه ميو از شما ب هستم من از فرزندان امام حسن«
ن از نژاد فرزند بزرگترم بايد پيامبر سزاوارترم. زيرا م

 »راث پيامبر را با من تقسيم كنى. و سهم مرا بدهىمي
قاضى برد. ه زيد شكايت ب پدرم سخن او را نپذيرفت.

عمويم زيد بن على  پدرم،ه و جواب از طرف براى نتيج
پيش قاضى رفت. در اين رفت و آمدهاى پيش قاضى 

   :زيد بن على گفته يك روز زيد بن حسن ب
   :زيد بن على گفت!» ساكت باش پسر كنيز هندى«
خدا قسم ه ها را ببرند. ببيزارم از اختالفى كه نام مادر«

و بعد  ».ديگر تا زنده باشم با تو سخن نخواهم گفت
   :گفتو  برگشت خدمت پدرم

دانم مرا اعتماد شما ميه ام ب برادر من قسمى خورده«
ام  كنى قسم خوردهمجبور نخواهى كرد و نااميدم نمي

كه با زيد بن حسن صحبت نكنم ديگر با او در مورد 
جريان را توضيح داد كه و بعد  ».اختالف حرفى نزنم

از مأموريتي كه به او براى چه قسم خورده. پدرم او را 
زيد بن حسن سپرده بود معاف داشت. از آن طرف 
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   :گفت و شدبسيار ناراحت 
طرف من بعد از اين محمد بن على خواهد شد من با «

تا بر كنم درشتى سخن خواهم گفت و آزارش ميه او ب
(و من به اين وسيله بهانه به دست شورش كند من 

ه برم آمد) و با او (نزد پدزيد بن حسن خواهم داشت). 
   :گفتاست و (نهايتا) مرافعه و دعوا برخ

تواند حكم كند). بين من وتو تنها قاضي است (كه مي«
   :طرف قاضى روانه شدند پدرم فرموده همين كه ب

اى  زيد تو همراه خود يك چاقو دارى كه پنهان كرده«
اگر آن چاقو گواهى كند كه حق با من است از شكايت 

  زيد گفت: »رى.دادست برمي
   :پدرم فرمود .قسم خوردو بعد » آري!«
چاقو از  »بگو كه حق با كيست؟به اذن خداوند چاقو! «

   :گفت و دست زيد بيرون افتاد روى زمين
زيد تو ستمگرى محمد باقر شايسته اين مقام است. «

زمين ه زيد بيهوش ب »كشم.را ميوها نكنى تاگر او را ر
هوش ه (زيد ب گرفته بلند كرد. افتاد. پدرم دست او را

   :باز فرمودآمد) پدرم 
ايم گواهى  زيد اگر همين سنگى كه روى آن ايستاده«

   :گفت »كنى؟دهد قبول مي
سنگ از زير پاى زيد چنان تكان خورد مثل  !»بلى«

خواست شكافته شود ولى طرف امام تكان كه مياين
   :گفت و بعد نخورد

دست از او بردار اگر دست از  دارىزيد تو ستم روا مي«
پدرم  باز زيد بيهوش شد. ».كشمرا ميواو برندارى ت

   :دست او را گرفته بلند كرد. بعد فرمود(دوباره) 
زيد اگر اين درخت سخن بگويد و بيايد پيش من «

   :گفت »؟دارىدست برمي
طورى نزديك شد كه ه پدرم درخت را صدا زد ب !»بلى«

   :ند گفتها افكسايه بر سر آن
دارى او شايسته اين كار است. تو به محمد ستم روا مي«

(براي بار سوم) زيد  »كشم.را ميواگر دست برندارى ت
ه پدرم دستش را گرفته بلند كرد. درخت ب .بيهوش شد
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زيد قسم خورد كه با پدرم كارى  جاى خود برگشت.
 نداشته باشد و شكايت نكند

و رفته  26د الملكهشام بن عباز همان جا پيش زيد 
   :گفت

  ام كه نبايد او را  من پيش مردى ساحر و كذاب آمده«
هشام چه ديده بود برايش نقل كرد. آنو بعد  ».ها كنىر

   :براى فرماندار مدينه نوشت كه
   »محمد بن على را دست بسته پيش من بفرست«

  گاه به زيد گفت: آن
 »ت.ى كشتن او را بدهم خواهى كش تو اجازهه اگر ب«

  زيد گفت:
فرماندار مدينه رسيد در جواب ه وقتى نامه ب» بله!«

   :نوشت
نويسم اين نامه را از جهت مخالفت با دستور تو نمي«

براى   ولى مايلم در مورد اين دستور يك خيرخواهى
ترسم از اين راه را دوست دارم ميوشما بكنم چون ت

ى در ا چون مردى را كه تو خواسته تو برسد.ه گزندى ب
تر و زاهدتر و پرهيزگارتر نيست. وقتى  دنيا از او عفيف

ها  ها و درنده خواند پرندهدر محراب عبادت قرآن مي
داود  27چون مزاميرشوند از صداى خوش او همجمع مي

ترين مردم و خواند او داناترين مردم است و مهربانمي
دانم عبادت. من شايسته نميها در كوشاترين آن

باره او اقدامى كند زيرا خداوند نعمت يرالمؤمنين درام
ها راه و كه آندهد مگر اينهيچ طايفه را تغيير نمي
نامه فرماندار كه رسيد از  »روش خود را تغيير دهند.

خواهى خوشحال شد و فهميد كه واقعا خير راهنمايي او

                                                 
عالمه مجلسي: در متن روايت عبد الملك آمده است ولي  26

عبد الملك در زمان امامت امام زين العابدين از دينا رفته 
  بن عبد الملك است. است و طاغوت زمان امام باقر هشام

مزامير چمع مزمور، مجموعه سوره هاي زبور حضرت داود  ٢٧
است. همينك اين مزامير به زبان عبري منظوم بدون وزن (و 
البته بصورت تحريف شده) همراه با بخش عهد عتيق انجيل 

  در اختيار وجود دارد.
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 .نمود، زيد بن حسن را خواست و نامه را برايش خواند
   :زيد گفت

هشام » اين كار نموده.ه والى پول داده و او را وادار به ب«
   :گفت

   :زيد گفت »راه ديگرى سراغ ندارى؟«
شمشير و زره و انگشتر و  آرى اسلحه پيامبر نزد اوست«

ها را بفرستد اگر نفرستاد راه اثش. بنويس آنميرعصا و 
فرماندار خود ه ب هشام» شود. براى كشتن او باز مى

   :نوشت كه
محمد بن على بده و بگو تمام ه يك ميليون درهم ب«

فرماندار  »آثارى كه از پيامبر مانده در اختيارت بگذارد.
   :را خواند. پدرم فرمود هشامپيش پدرم آمد و نامه 

پدرم سالح و ابزارى تهيه !» من مهلت بدهه چند روز ب«
فرماندار تحويل داد او نيز براى هشام فرستاد. ه نمود ب

يار خوشحال شد از پى زيد فرستاد وقتى زيد هشام بس
   :آن اثاث را ديد گفت

هشام  !»يك ذره نفرستاده خدا سوگند از آثار پيامبره ب«
   :اى براى پدرم نوشت كه نامه

» چه خواستيم نفرستادى.تو پول ما را گرفتى ولى آن«
   :پدرم نوشت

خواهى دانستم براى تو فرستادم ميچه صالح ميآن«
با نقشه اي هشام ( !»كن مايل نيستى قبول نكنقبول 

كه با زيد ريختند بنا را براين گذاشتند كه هشام ظاهرا 
سخن امام را تصديق كند و زيد را نيز به زندان بياندازد 
و بعد از مدتي زيد را آزد كند و زين اسبي را كه 
مسموم شده است براي هديه به امام با زيد راهي كند. 

حرف او را تصديق نموده مردم شام ) ه28براين اساس
   :شام را جمع كرد و گفت

 ».اند اين آثار از پيامبر باقيمانده كه براى من فرستاده«
مدينه ه گرفت و او را دربند نموده ب سپس زيد را

اش و (طوري كه ديگران هم بشنوند تا نقشهفرستاد 
                                                 

عالمه مجلسي معتقد است قسمتي از روايت حذف شده  28
  پرانتز ظاهرا همان متن ساقط شده باشد.است. متن داخل 
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   :او گفته بكامل شود) 
م از اوالد تصميم دارم كه شركت در خون هيچ كدا«

اى نيز براى  نامه »كشتم.را ميوپيامبر نكنم و گر نه ت
   :پدرم نوشت كه

   !».خوبى رفتار كنه پسر عمويت را فرستادم با او ب«

  شهادت امام
اش را داد و هديه با زين اهدايي وارد بر پدرم شد.زيد 

   :او فرمودبعد پدرم به 
از دست كنى چه واى بر تو زيد چه كارهاى بزرگى مي«

دانم اين زين از كدام درخت آيد؟ من ميتو كه بر نمي
جدا شده ولى مقدر چنين است واى بر كسى كه شر از 

 »او بر خيزد.
ين آمد يزين كردند پدرم سوار شد وقتى پا مركبى را

پاهايش ورم كرده بود دستور داد كفن برايش تهيه 
كنند يك قسمت از كفنش لباس سفيدى بود كه با آن 

 اين پارچه سفيد را هم جز« :حرام بسته بود فرمودا
  همچنين فرمود: »36.كفن من قرار دهيد

وقتى من مردم خودت مرا غسل ده زيرا امام را جز «
امام غسل نبايد بدهد. ضمنا متوجه باش كه برادرت 
عبد اهللا ادعاى امامت خواهد كرد باو كارى نداشته باش 

  » 37عمر كوتاهى دارد.
 السالم)(عليه ه امام صادقرا بامامت عهد ن امام بعد از آ

 برادرش زيد گفت:در هنگام  .سپرد
چرا در باره من همان كه در باره حسن و حسين «

(چرا به برادرت عهد امامت را رخداد اعمال نكردى، 
» اميد داشتم كه كار منكرى از تو سر نزند!.نسپردي؟!) 

  حضرت فرمود: 
آيند، و  انات در مثال نمى(كنيه زيد)، ام !اى أبو الحسن«

مورى است سابق و ها انه عهود در رسوم، و هر آينه آن
 بعد از »تهاى خداوند تبارك و تعالى!.نوشته شده از حج

فراخواند. جابر را  حضرت جابر بن عبد اللَّه انصارى آن
 فرمود: نزد امام آمد. حضرت
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اى جابر، حديث صحيفه را همان طور كه ديدى براى «
جريان صحيفه را اين گونه تعريف جابر !» ن كنما بيا

رسول خدا براى  دخترروزى بر سرورم فاطمه نمود: 
 اوتهنيت والدت حسين وارد شدم، ديدم در دستان 

  طومارى سفيد از در است، عرض كردم: 
  فرمود:  »اين طومار چيست؟ !اى سرور بانوان«
  : عرض كردم» باشد. در آن اسامى امامان از اوالدم مى«
  فرمود:  »من دهيد تا در آن بنگرمه آن را ب«
كردم،  اى جابر، اگر ممنوعيت نبود حتماً اين كار را مى«

يا  به آن جز براى انبيا و اوصيا رساندنو ليكن دست 
باشد، ولى تو اجازه دارى از  هل بيت پيامبر ممنوع مىا

اين جمالت را در آن  من» ظاهر به داخل آن نگاه كنى.
 خواندم:

لب ن عبد اللَّه مصطفى ابن عبد المطد ببو القاسم محما
 ابن هاشم ابن عبد مناف، مادر او آمنه است.

بى طالب مرتضى، مادرش فاطمه ابن  بو الحسن علىا
 ت اسد ابن هاشم بن عبد مناف.بن
 .بو محمد حسن بن على تقىا
بو عبد الّله حسين بن على، مادر آن دو فاطمه دختر ا

 د.محم
بن حسين عدل، مادرش شهربانويه  علىبو محمد ا

 دخت يزدگرد ابن شهريار.
بو جعفر محمد بن على باقر، مادرش ام عبد اللَّه دخت ا

 بن أبى طالب. حسن بن على
حمد صادق، مادرش ام فروه بو عبد اللَّه جعفر بن ما

 بى بكر.اد بن دخت قاسم بن محم
 نامه ثقه، مادرش كنيزى ببراهيم موسى بن جعفر ابو ا

 است. هحميده مصفا
نام ه بن موسى رضا، مادرش كنيزى ب بو الحسن علىا

 نجمه است.
نام ه ، مادرش كنيزى ببو جعفر محمد بن على زكىا

 خيزران است.
نام ه د امين، مادرش كنيزى ببو الحسن على بن محما
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 سوسن است.
رضى اهللا عنه، مادرش كنيزى  بو محمد حسن بن علىا
 حسن است. أم نام سمانه با كنيهه ب
اللَّه قائم است، ةبو القاسم محمد بن حسن، و او حجا

درود و صلوات  -نام نرجس است.ه مادرش كنيزى ب
  »38.خداوند بر جميع اينان باد

سه روز فرمايد: پدرم بعد از آن مي السالم)(عليه امام صادق
از دنيا رفت. پس از درگذشت پدرم بعد بيشتر زنده نبود 

طبق دستورش او را غسل دادم عبد اهللا نيز ادعاى 
امامت نمود همان طور كه پدرم فرمود طولى نكشيد كه 

(كه زيد از طرف هشام براي امام آن زين  از دنيا رفت.
زيد  ايم. در نزد آل محمد است و آويزان كردهآورده بود) 

دردى ه نبود مبتال ب بن حسن نيز چند روز بيشتر زنده
طورى ه گرديد و ديوانه شد بشد كه پيوسته ناتوان مي

- (عليه امام صادق 39كه نماز را ترك كرد و از دنيا رفت.

  ها از پدرم پرسيد: فرمايد: يكي از مامي السالم)
 »؟دانندآيا بازماندگان امام حسن جريان امامت را مي«

   :فرمود
ن شب است اين مطلب را هم دانند االچه ميبلى چنان«

گذارد اگر جوياى حق ها را نميدانند ولى حسد آنمي
ها بهتر است ولى افسوس باشند از راه درست براى آن

  »40كه طالب دنيايند.
 السالم)(عليه ، امام صادقالسالم)(عليه بعد از شهادت امام باقر

چراغي را روي قبر پردش روشن نمود. اين چراغ تا 
  41روشن بود. مر امام صادقپايان ع

د بن على ابو جعفر محم وقتيسالم بن ابى حفصه گويد: 
  يارانم گفتم: ه وفات يافت ب

منتظر باشيد تا من بر ابى عبد اللَّه جعفر بن محمد «
و  آمدمحضرت  نزد »او تسليت گويمه وارد شوم و ب

  تسليت عرض نمودم، سپس گفتم: 
»إِنَّا إَِلي و لَّهونَإِنَّا لراجِع خدا سوگند رفت آن كس ه ب. ه

كسي از و » قال رسول اللَّه«گفت:  كه (بدون واسطه) مى
كرد (يعني  از واسطه ميان او و رسول خدا سؤال نمىاو 
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. نه، بندد)با او اطمينان داشتند كه به پيامبر دورغ نمي
» خدا سوگند ديگر كسى بمانند او ديده نخواهد شد!.ه ب

اى سكوت كرد،  لحظه) السالم)(عليه (امام صادق ابو عبد اللَّه
  : گفتسپس 

فرموده: از ميان بندگان من كسى  -عزّ و جلّ -خدا«
دهد و من آن  شود كه نصف خرمايي صدقه مى پيدا مى

كنم چنان كه يكى از  پرورم و بزرگ مىرا براى او مي
  كند پرورد و بزرگ مىشما حيوان چهار پاى خود را مي

من » دهم. ه آن را مثل كوه احد برايش قرار مىكتا اين
  سوى يارانم بيرون آمدم و گفتم: ه ب

شگفت انگيزتر از اين چيزى نديدم! ما سخن ابو جعفر «
بزرگ  »قال رسول اللَّه«: گفت را كه بدون واسطه مى

، ولى ابو عبد اللَّه كرديم)(و از آن تعجب مي شمرديم مى
   42»!!عزّ و جلّ.قال اللَّه «: گفتبدون واسطه 

**   
قبل از مسموميت چند باري نيز به  السالم)(عليه امام باقر

چان درد به جان حضرت سختي مريض شد. يك بار آن
پيچيده بود كه اصحابش يقين كردند ايشان وفات 

گريستند. حضرت خواهد نمود. لذا باالي سر حضرت مي
  ها فرمود:به آن

حضرت بهبود يافت و  »من از اين بيماريم نخواهم مرد.«
  فرمود: السالم)(عليه بعد به امام صادق

گونه شد و همان» .فرزندم من در اين زمان خواهم مرد«
  كه فرمود.

يك بار ديگر حتي عزارئيل نيز سراغ ايشان آمد براي 
 السالم)(عليه قبض روح ولي مرگ اتفاق نيافتاد. امام صادق

  نماز كند: من يك روز صبح با پدرم تعريف مي
خوانيدم كه پيرمرد قد بلندي كه تمام موهاي سر و مي

صورتش سفيد شده بود وارد شد و ب پردم سالم نمود 
و به دنبالش نيز جواني آمد او هم به پدرم سالم نمود. و 

  بعد دست آن پيرمرد را گرفت و گفت: 
وقتي اين دو نفر از » بلند شو! تا به اين فرد امر نشدي!

  دند پرسيدم:نزد پدرم خارج ش
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م پاسخ ردپ» پيرمرد و اين جوان كه بودند؟ ! اينردپ«
  داد:

سوگند به خدا كه اين (پير مرد) فرشته مرگ (ملك 
  43الموت) بود و آن ديگري نيز جبرائيل بود.
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  شامي و امام 

  )1قصه (
مردى شامى كه ساكن مدينه شده بود گاه گاه خدمت 

   :گفتو ميد رسيمي السالم)(عليهامام باقر 
واسطه ه رسم بآقا خيال نكنى من خدمت شما مي«

و خجالتى است كه از شما دارم (و ارادتمند شمايم) 
در روى زمين كسى گويم كه البته از آن طرف هم نمي

دارم و معتقدم كه را بيش از شما خانواده دشمن نمي
(هشام بن عبد و امير المؤمنين  اطاعت خدا و پيامبر

! (نه اراتمند شمايم و نه در دشمنى با شما استالملك) 
ولى چون مردى خوش صحبت و داراى  دشمن شما)

وقتى  »ادب هستى رفت و آمد من براى همين است.
 : فرمودمي السالم)(عليهزد امام باقر اين حرف را مي

  » هيچ چيز بر خدا پنهان نيست.«
چيزى نگذشت كه مرد شامى مريض شد و مرضش 

حال احتضار رسيد وكيل خود ه ت. همين كه بشدت ياف
   :را خواست گفت

وقتى من از دنيا رفتم و پارچه بر رويم كشيدى برو «
خدمت محمد بن على و تقاضا كن بر پيكرم نماز بخواند 

 »ام. او گوش زد كن كه خودم اين كار را وصيت كردهه ب
نيمه شب كه شد خيال كردند از دنيا رفته او را در 

مسجد آمد پس ه پيچيدند سحرگاه وكيلش ب اى پارچه
خدمت آن جناب  السالم)(عليهاز نماز خواندن امام باقر 
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   :رسيد عرض كرد
فالن مرد شامى مرد خودش از شما تقاضا كرده كه بر «

   :فرمودامام  ».پيكرش نماز بخوانيد
او نمرده سرزمين شام سرد است ولى حجاز  !نه«

ناحيه زياد است.  گرمسير است و شدت گرما در اين
در  »باالخره عجله نكنيد و او را بر نداريد تا من بيايم.

اين موقع از جاى حركت نموده وضو گرفت باز دو 
دعا برداشته زياد دعا ه گاه دست بركعت نماز خواند آن

گاه سجده رفت تا خورشيد طلوع نمود آنه كرد سپس ب
اق داخل اط از جاى حركت كرده روانه منزل شامى شد.

شده او را صدا زد. جواب داد. شامى را بلند كرد و نشاند 
غذايي كه با آرد گندم درست  ،مقدارى سويق خواست

  :اش سفارش كرد خانوادهه او داد بعد به ب، كنندمي
اش را سرد نگه  و با غذاهاى سرد سينه بدهيدغذا به او 

امام از جاى حركت كرده رفت چيزى نگذشت » د.يدار
  ى بهبود كامل يافت خدمت امام باقر كه مرد شام

   :رسيده عرض كرد السالم)(عليه
مايلم براى من خانه را خلوت كنى عرضى خصوصى «

   :شامى گفت امام خانه را خلوت كرد. ».دارم
دهم كه تو حجت خدايي بر مردم و واسطه گواهى مي«

تو پناه برد نااميد ه بين مردم و خدايي كه هر كس جز ب
 السالم)(عليهامام باقر  »است و گمراه واقعى است كارو زيان
   :پرسيد

   :گفتشامي !» چه شده كه تغيير عقيده دادى«
من خود متوجه شدم كه روح از بدنم خارج شد ناگاه «

منادى فرياد زد با گوش خود صداى او را شنيدم خواب 
محمد بن على  روح او را برگردانيد: نبودم گفت

  :فرمود السالم)(عليهاقر امام ب ».درخواست كرده
دانى خدا گاهى شخصى را دوست دارد ولى كارش نمي«ٍ

پسندد و گاهى شخصى را دوست ندارد اما كارش  را نمى
 » 29را دوست دارد.

                                                 
29  ضغبي و لَهمع ضغبي و دبالْع بحي أَنَّ اللَّه تملا عأَ م

   الْعبد و يحب عملَه
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ه ب السالم)(عليهاصحاب امام باقر  مرد شامى بعد از آن جز
  44رفت.شمار مي

  )2قصه (
   :تگفآمد و  السالم)(عليه نزد امام باقرمردى 

شمايم و از دشمنانتان ه من شامى هستم ارادتمند ب«
دار بنى اميه بود و ثروت زيادى بيزارم ولى پدرم دوست

داشت جز من فرزندى نداشت و در رمله (كه شهرى 
است در فلسطين) ساكن بود يك باغ داشت كه خودش 

كرد پس از فوت هر چه تنها در آن رفت و آمد مي
من يقين دارم ثروت   يافتمجو كردم مالش را نوجست

باقر  امام »خود را پنهان نموده و از من مخفى كرده.
   :فرمود السالم)(عليه

ها مايلى او را ببينى از خودش سؤال كنى محل پول«
   شامي گفت: »را؟
نوشت اي امام نامه  »خدا قسم فقير و محتاجم.ه آرى ب«

   :و آن را مهر كرد فرمود
وسط آن كه  ،وى در بقيعربا اين نامه امشب مي«

مردى با عمامه  »درجان! درجان!« :زنىرسيدى صدا مي
من از طرف « :او بسپار و بگوه خواهى ديد نامه را ب

آورد  او پدرت را مى ».ام محمد بن على بن الحسين آمده
 .نامه را گرفت و رفتمرد شامي  !»هر چه مايلى بپرس

اخل شد گرفت و داجازه مرد شامي آمد و فردا صبح 
   :گفتو
بعد از آن داستان !» كه بسپارده داند علم را بخدا مي«

چه ديشب رفتم و آن گونه تعريف نمود:ديشبش را اين
   :را دستور داده بوديد انجام دادم آن مرد آمده گفت

 30، او در دره ضجنانهمين جا باش تا پدرت را بياورم«
                                                 

كيلومتري شمال مكه. اين  54ضجنان منطقه است در  30
  منطقه محل سرگردني ارواح دشمنان اهل البيت است. 

با «از حضرت صادق نقل كرد كه فرمود:  مالك بن عطيه
رفتم دو شتر داشتيم همين كه رسيديم پدرم در راه مكه مي

سرزمين ضجنان مردى نمودار شد كه زنجيرى بگردن ه ب
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   :ناگاه مردى سياه چهره را آورده گفت» 45 است.
   :گفتم »؟اين پدر تو است«
   :گفت »اين پدر من نيست«
اش را  شراره آتش و دود جهنم و عذاب دردناك قيافه«

   :گفتم !»تغيير داده
   :داد جواب »تو پدر منى؟«
   :پرسيدم !»آرى«
   :گفت» اى؟ چرا چنين تغيير قيافه داده«
ها را بر اهل پسر جان من دوستدار بنى اميه بودم و آن«

داشتم خداوند مرا براى همان مبر مقدم ميابيت پي
ها بودى و من از تو بدم عذاب نمود ولى تو دوستدار آن

همين جهت ثروت خود را از تو مخفى كردم ه آمد ب مى
اما امروز پشيمانم پسرم برو در همان باغ زير درخت 

ها را بردار صد هزار درهم است زيتون را بكن و پول
محمد بن على ه قديم كن بپنجاه هزار درهم آن را ت

شامي بعد از نقل  »پنجاه هزار درهم ديگر مال خودت.
  اين جريان گفت:

آنجا و پول شما را ه خواهم بروم بآقا من االن مي«
 كند:راوي يك سال بعد از امام سؤال مي» بياورم.

   امام پاسخ داد:» ؟آن مرد پول را آورد«
پرداخت بلى پنجاه هزار درهم آورد قرضى داشتم «

ه نمودم و زمينى در ناحيه خيبر خريدم و مقدارى هم ب
بعد  »46كسانى كه از فاميلم احتياج داشتند دادم.

  حضرت ادامه داد:
خاطر پشيماني از كوتاهي در ه زودي به آن مرده ب«

نمودن حق ما، سود خواهد برد زيرا  عمحبت ما و تضيي
ه او ما را مسرور نموده و موجب آساني معيشت ما شد

                                                                    
من آب بدهيد خدا شما ه داشت فرياد زد يا ابن رسول اهللا ب

آمد زنجير را كشيده  را سيراب كند مرد ديگر از پى او مى
اين شخص آب بدهيد خدا او ه ول اهللا مبادا بگفت يا ابن رس

من نموده فرمود جعفر اين ه را سيراب نكند. پدرم توجه ب
» مرد را شناختى، معاويه است خدا او را لعنت كند.

 )276(االختصاص ص 
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   »47است.
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  م بر اهل مدينهخش
 جابر بن عبد اهللا انصاري، تنها بازمانده صحابه پيامبر

السالم)(عليه تا زمان امام باقر )وآلهعليهاهللا(صلي
  ، تعريف 31

                                                 
 السالم)(عليهرسد. امام حسين جابر روزي خدمت پيامبر مي 31

كند. ميروي پاي پيامبر نشسته است و حضرت با او بازي 
  فرمايد:حضرت به او مي

شود كه به او اى جابر براي فرزندم حسين پسري متولد مي«
دهد: شود. روز قيامت كه بشود، منادي ندا ميعلي گفته مي

 السالم)(عليهگاه علي بن الحسين آن» سيد العابدين برخيزيد!«
شود كه به او برخواهد خواست. براي علي فرزندي متولد مي

مانى تا فرزندم شود. اي جابر! تو محققا ميته ميمحمد گف
محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب را درك 

او نور و حكمت را هديه نموده است. در  بهكنى. خداوند 
ه تورات معروف است به باقر چون به او برخوردى سالم مرا ب

بست در زمان امام سجاد جابر عمامه اي بر سر مي» او برسان
  گفت: نشست. پيوسته مي ر مسجد النبي مىو د

گويد. در گفتند هذيان مياهل مدينه مي» يا باقر. يا باقر«
  گفت: ها ميجواب آن

فرمود تو خدا هذيان نيست من از پيغمبر شنيدم ميه نه ب«
ل يل او شبيه شماييكى از فرزندان مرا كه هم نام من و شما

  »افد.شكمن است خواهى ديد كه او علم را مي
روزي جابر خدمت على بن الحسين رسيد، محمد بن على را 

  اى بود نزد او يافت به او گفت:  كه پسر بچه
  پيش آمد. (جابر) گفت: » اى پسر بچه بيا پيش!«
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  عقب رفت. جابر گفت: » عقب برو!«
سپس رو » است به پروردگار كعبه اين شمايل رسول خدا«

  به على بن الحسين كرد و گفت: 
  فرمود: » كيست؟اين «
جابر » .ست و امام بعد از من محمد باقر استا پسر من«

  گفت: بوسيد و ميها را ميبرخاست و بر پاهاى او افتاد و آن
جانم قربانت يا ابن رسول اللَّه سالم پدرت را بپذير رسول «

ين شد و كدو چشم امام باقر اش» .تو سالم رسانيدهه خدا ب
  گفت: 

ها و زمين سول خدا سالم باد تا آسماناى جابر بر پدرم ر«
من ه كه سالم او را بخاطر آنه بر پا است و بر تو اى جابر ب

  بعد جابر گفت: » رساندى.
تو پسر بهترين مردم هستي! جد تو سرور جوانان بهشت «

ها از آن پس جابر روز» است. جده تو سرور زنان جهان است!
كرد مردم مدينه يآمد و از حضرت باقر استفاده علمى م مى
  گفتند: مي

تعجب است از اين پيرمرد كه بازمانده اصحاب پيامبر است «
  » گيردآيد پيش اين كودك و از او درس مي مى

گفت. گاهى از احاديث پيامبر مي السالم)(عليهجابر نزد امام باقر 
- كرد امام به او تذكر ميكه در نقل از پيامبر جابر اشتباه مي

  گفت: پذيرفت و مي ل ايشان را مىداد. جابر قو
تو ه گيرم كه در كودكى بمي  تو باقرى باقر! خدا را گواه«

  »دانش ارزانى شده.
 السالم)(عليهاز دنيا رفت. امام باقر  السالم)(عليهحضرت زين العابدين 

منصب امامت رسيد به جابر بواسطه درك محضر ه كه ب
ا منسوب به خدوند كرد. امام احاديثش رپيامبر احترام مي

  گفتند:كرد. مردم ميمي
وقتى اين » ما كسى را از اين شخص گستاخ تر نديديم!«

خبر بگوش امام باقر رسيد، احاديثش را منسوب به پيامبر 
  كرد. باز گفتند: مي

ايم حديث از از كسي  كسى را دروغگوتر از اين شخص نديده«
اقر وقتي اين باز امام ب» كند كه او را نديده است.نقل مي

  نمود. مطلب را كه شنيد احاديثش را منسوب به جابر مي
كه اين جابر بود كردند. با اينوقت مردم او را تصديق ميآن

  آموخت. رسيد و از او علم مىكه خدمت حضرت مي
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  كند: مي
خونريزى زياد  ، آنانوقتى خالفت به بنى اميه رسيد

را هزار ماه لعن نمودند. علي كردند و بر روى منبر 
و كشتند و از بين بردند و يان على را بيچاره كرده شيع

 بر اين هدف كمك نمودند.نيز آنان علماى دنيا پرست 
بود. هر كس لعنت  عليترين ناراحتى همان لعن مهم
وقتى اين كار زياد شد و  .كشتندكرد او را مينمي

و آورده ه امام سجاد طوالنى گرديد. شيعيان پناه ب
   :شكايت كردند كه

اند و از بين بردند آشكارا در مسجد  آقا ما را آواره كرده«
كنند هيچ مبر روى منبرش امير المؤمنين را لعن مياپي

كند اگر يك نفر از ما حرفى بزند كس اعتراضى نمي
 » .كشندگويند ترابى است او را ميمي

آسمان ه كه اين سخنان را شنيد نگاهى ب امام سجاد
  ا نمود:و اين چنين دعنموده 

قدر به بندگانت خدايا منزهى تو چقدر بزرگى آن«
ها نخواهى آنه مهلت دادى تا خيال كردند تو كارى ب

را وبينى قضا و قدر و تدبير ت ها را مىداشت رفتار آن
تواند هيچ كس در هر جا و هر موقعيتى باشد نمي

و را خواست  السالم)(عليهگاه امام باقر آن» 32برگرداند.
   :فرمود

روى آن نخى مي مسجد پيامبره محمد! فردا صبح ب«
دهى مبادا زياد تكان كه جبرئيل آورده آرام تكان مي

ادامه جابر  »ها هالك خواهند شد.دهى كه همه آن
دانستم چه بگويم من در شگفت شدم نميدهد كه: مي

از فرمايش امام فردا صبح آمدم آن شب برايم خيلى 
ظر بودم جريان نخ را مشاهده طوالنى گذشت چون منت

                                                                    
داند كه پيامبر ل پدرش را اين مييامام صادق يكي از فضا

  ) 233/1 :الشرايع(علل   توسط جابر به او سالم رسانده است.
32 شَأْنَك ظَما أَعم اَنكحبتَّى ظَنُّوا  -سح كادبع ْلتهأَم إِنَّك

 رَدَلا ي و َقَضاؤُك غَْلبإِذْ َلا ي كنيبِع ذَا كُلُّهه و ملَْتهمأَه أَنَّك
ت لما أَْنت أَعلَم َتدبِيرُ محُتومِ أَمرِك فَهو كَيف شْئت و أَنَّى شْئ

  بِه منَّا.
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خارج شد  السالم)(عليهكنم. درب خانه كه رسيدم امام باقر 
   :سالم كردم جواب داده پرسيد

اى سابقه نداشت چنين وقتى پيش ما  صبح زود آمده«
   :گفتم» بيايي.

 السالم)(عليهامام باقر  »شود. آمدم ببينم جريان نخ چه مى«
   :فرمود

 اين كار نبود و قضا و قدر حتمىاگر وقت معينى براى «
م ه كار را بيك چشم بهخدا نبود تمام اين جمعيت تبه

ولى  !افكندم. بلكه در يك لحظهخاك هالك ميه زدن ب
  ما بندگان شايسته او هستيم بدون اجازه او كارى 

   :كردم عرض» 33باشيم. بردار او مىكنيم و فرماننمي
حضرت  »كنيد؟مي ها اين معامله راچرا با آن !آقا«

   :فرمود
كردند از مگر ديروز نبودى كه شيعيان چه شكايت مي«

   :گفتم »ها پيش پدرم.دست آن
   :فرمود!» چرا«
ها را بترسانم شايد برگردند. ولى من دستور داده آنه ب«

مايلم گروهى هالك شوند اين سرزمين و مردم از دست 
   :كردم عرض» ها آسوده شوند.آن
قدر هستند كه شمرده ترسانى آنا را ميهچطور آن«

   :فرمود» شوند.نمي
اى از قدرت  تا نمونه مسجد پيامبره بيا با هم برويم ب«

در خدمت » ما عنايت كرده نشان بدهم.ه خدا را كه ب
گاه مسجد دو ركعت نماز خواند آنه ايشان رفتم ب

صورت روى خاك نهاده كلماتى بر زبان جارى كرد 
شت و از آستين خود نخ باريكى كه بوى سپس سر بردا

تر از نخ خياطى داد خارج نمود آن نخ باريكمشك مي
   :فرمود نمود.مي

يك سر نخ را بگير و آرام برو مبادا آن را حركت دهى «
   :فرمود :من يك سر نخ را گرفته رفتم

طورى كه ه ايستادم نخ را مختصر تكانى داد ب !»بايست«
                                                 

سوره انبياء: بلْ عباد مْكرَمونَ، لَا  27و  26اشاره به آيات  33
  . يسبُِقونَه ِبالْقَولِ و هم بِأَمرِه يعمُلون
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   :ونه تكان خورد و بعد فرموددرست احساس نكردم چگ
   سر نخ را برگداندم. بعد پرسيدم: !»آن سر نخ را بده«
   :فرمود »چكار كردى؟«
از مسجد خارج شدم  :حاال برو بيرون ببين چه شد.«

اند زلزله  ناله بلند كردهه ديدم مردم از هر طرف صدا ب
هاى  شديدى شده همه جا ويران است بيشتر خانه

بيش از سى هزار نفر زن و مرد  مدينه خراب شده و
  ها چنان ناله بلند است  اند بدون بچه هالك شده

   :گويندمي
إِنَّا للَّه و إِنَّا إَِليه راجِعونَ خانه فالنى خراب شد و اهل «

آوردند  مسجد پيامبر مىه همه پناه ب ».آن از بين رفتند
   :گفتندمي

   :گفتندبعضى مي :ويرانى عجيبى شد«
   :گفتندگروهى مي »زلزله است.«
معروف و نهى ه كه امر بچرا زمين ما را فرو نبرد با اين«

آل ه از منكر را ترك كرده مشغول فسق و فجور و ستم ب
  ايم، بايد از اين شديدتر زلزله شود مگر  شده پيامبر

ديدم من حيران بودم مي» كه خود را اصالح كنيم.اين
ها مرا نيز گريه گرفت ولى آن كنندمردم همه گريه مي

دانستند چه باعث اين خرابى شده برگشتم خدمت نمي
  ديدم مردم اطرافش را گرفته  السالم)(عليهامام باقر 

   :گويندمي
 »بينى چه شد دعا كن براى ما. آقا يا ابن رسول اهللا مى«

  ها پاسخ داد:امام به آن
ه دست مرا گاآن ».نماز و دعا و صدقه ببريده پناه ب«

   :گرفت و برد پرسيد
   :كردم عرض »مردم در چه حالند؟«
طورى ه ها خراب شد و مردم نابود شدند ب خانه !نپرس«

   :فرمود» ها سوخت.حال آنه كه من دلم ب
جابر هنوز موقعش نرسيده و گر  !ها را نيامرزدخدا آن«

نه دشمنان ما خانواده و دشمنان دوستان ما قابل ترحم 
ه دور باد دور رحمت خدا از اين ستمكاران ب نيستند.

خدا قسم اگر از ترس مخالفت با دستور پدرم نبود 
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دادم تا همه هالك شوند و زير و محكم نخ را تكان مي
ماند و نه ديوارى عمل اى مي رو گردند ديگر نه خانه

اى از  ها باعث شده كه ما و دوستانمان چنين كينهآن
لى پدرم دستور داد كه آرام تكان دل بگيريم وه ها بآن

روى مناره رفت من ر ب السالم)(عليهگاه امام باقر آن» دهم.
ديدند دستش را اطراف  ديدم ولى مردم نمىايشان را مي

ى آرامى مدينه را فرا گرفت  مناره چرخانيد. باز زلزله
اين آيه را تالوت و بعد ويران شد  ي ديگريها خانه
   :نمود

»مناهزَيج ْغِيِهم34ِبب« »لْ ُنجازِي إِلَّا اْلَكُفورا » «35هفََلم
َفَخرَّ عَليِهم السقْف « »36جاء أَمرُنا جعْلنا عاليها سافَلها

 »37منْ َفوقهِم و أَتاهم الْعذاب منْ حيثُ ال يشْعرُونَ
ختران از اين زلزله دوم با سر و پاى برهنه بيرون د

ها توجهى نداشت. همين كه آنه هيچ كس بدويدند 
ديد اين دختران چنين ناراحت و  السالم)(عليهامام باقر 

ها سوخت نخ را در آستين حال آنه حيرانند دلش ب
ين آمد مردم ايشان يذاشت زلزله آرام شد. از مناره پاگ

ه ب ديدند دست مرا گرفت از مسجد خارج شديم. را نمى
مردم اطراف دكانش را دكان آهنگرى گذشتيم كه 

   :مى گفت آهنگر .گرفته بودند
بعضى  »صداى داد و فرياد را نشنيديد موقع خرابى؟!«

   :گفتندمي
دسته ديگر  »آمد چرا صداى داد و فرياد زيادى مى«

   :گفتندمي
خدا صداى سخنان درشت و حسابى بود جز ه نه ب«

» .گويدداديم چه ميگوش نمي ،كه ما از گرفتارىاين
و لبخندى زد  و من نگاهى نموده ب السالم)(عليهامام باقر 

                                                 
  ها را عقاب نموديم بخاطر ستمكاريشان.: آن146انعام/  34
  ان را؟!نماييم جز ناسپاس: آيا عقاب مي17سبأ /  35
: پس چون فرمان ما آمد، آن (شهر) را زير و زبر 82هود /  36

  كرديم.
: از باالى سرشان سقف بر آنان فرو ريخت، و از 26نحل /  37

  زدند عذاب به سراغشان آمد. آنجا كه حدس نمى
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   :فرمود
   :كردم عرض »ها است.اين جزاى طغيان و سركشى آن«
آثار باقيمانده  :فرمود »آقا اين نخ عجيب از كجا است؟«

از خانواده موسى و هارون است كه جبرئيل براى ما 
ريم اگر جابر! ما نزد خدا مقام و منزلتى بلند دا38آورده.

ما نبوديم خدا آسمان و زمين و بهشت و جهنم و 
آفريد. جابر! ما را با  خورشيد و ماه و انس و جن را نمى

خدا قسم بوسيله ما خدا شما ه هيچ كس مقايسه نكن ب
ه را نجات داد و ما واسطه هدايت شما شديم و شما را ب

خدا راهنمايي كرديم. متوجه امر و نهى ما باشيد 
لطف خدا داراى ه ور ما را نكنيد ما بمخالفت دست

مان رد شود هر چه از ما  موقعيتى هستيم كه نبايد گفته
فهميد ستايش خدا را كنيد و هر چه شنويد اگر ميمي

  خودمان و بگوييد ائمه ما ه دانيد برگردانيد بنمي
در اين موقع فرماندار منصوب » گويند.دانند چه ميمي

آشفته و نگرانى زياد با   التاز طرف بنى اميه با ح
  :زدجمعيتى كه اطرافش را گرفته بودند فرياد مي

ه على بن الحسين ب مردم برويد در خانه پسر پيامبر«
يد يدا برويد و زارى كنيد و توبه نماوسيله او در خانه خ

همين كه  »شايد خداوند اين عذاب را برطرف كند.
فتاد با عجله آمده ا السالم)(عليهامام باقر ه چشم امير ب

   :گفت
بينى چه بر سر امت محمد آمد،  يا ابن رسول اهللا نمى«

هالك شدند و از بين رفتند. پدرت كجا است تا تقاضا 
مسجد بيايد دعا و تضرع و زارى كنيم ه كنيم با ما ب

واسطه او بال را از امت محمد برطرف ه شايد خداوند ب
   :فرمود السالم)(عليهامام باقر  »نمايد.

ولى خود را اصالح كنيد  ان شاء اهللا انجام خواهد داد«
يد و كارهاى ناشايست را ترك كنيد. از كيفر يتوبه نما

همه رفتيم خدمت » خدا جز تبهكاران ايمن نيستند.
زين العابدين آن جناب مشغول نماز بود ايستاديم تا 

                                                 
و   سوره بقره: بقيةٌ مما َترَك آلُ موسى 248اشاره به آيه  38
  الْمالئكَةُ. هارونَ تَحملُه آلُ
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نمازش تمام شد متوجه ما گرديده آرام به پسرش امام 
   :فرمود السالم)(عليهباقر 

من  »محمد! نزديك بود همه مردم را هالك كنى«
   گفتم:

امام سجاد » آقا من متوجه حركت دادن نخ نشدم.«
   :فرمود

شدى كسى روى جابر اگر متوجه حركت دادن نخ مي«
  بعد سؤال فرمود:  »ماند،زمين باقى نمي

جريان را توضيح  »حاال بگوييد مردم در چه حالند؟«
   :رمودداديم. ف

ما روا داشتند و ه واسطه كارهاى حرامى كه نسبت به ب«
   :كردم عرض» احترام ما را نگه نداشتند چنين شد.

آقا امير در خانه از ما درخواست كرده عرض كنيم شما «
 مسجد تشريف بياوريد تا مردم جمع شوند دعا وه ب

امام  »را دفع كند. زارى كنند و از خدا بخواهند بال
   :ده اين آيه را خواندتبسمى نمو

قاُلوا فَادعوا   أَ و َلم َتك تَأْتيُكم رسُلُكم بِاْلبينات قاُلوا بلى«
  :كردم عرض» 39و ما دعاء اْلكافرِينَ إِلَّا في ضَاللٍ

دانند از كجا چنين آقا تعجب اين جا است كه نمي«
   :فرمود ».گرفتار شدند

   :نداين آيه را خوابعد  »آرى«
فَاْليوم َنْنساهم َكما َنسوا لقاء يومهِم هذا و ما كاُنوا «

  گاه به من فرمود: آن »40ِبĤياتنا يجحدونَ
  هاى ما است كه اين يكى از  خدا اين نشانهه جابر ب«

ها است و اين نشانه از جمله كارهايي است كه آن
بِاْلحقِّ عَلى  فرمايد بلْ َنْقذفخداوند در اين آيه مي

اْلباطلِ َفيدمُغه فَإِذا هو زاهقٌ و َلكُم اْلويلُ مما 

                                                 
مگر پيامبرانتان داليل روشن به سوى شما : «50غافر /  39

پس بخوانيد. و «گويند:  مى» چرا.«گويند:  مى» نياوردند؟
  ») دعاى كافران جز در بيراهه نيست. (لى
: پس همان گونه كه آنان ديدار امروز خود را 51اعراف /  40

) امروز آنان  ما (همكردند،  از ياد بردند، و آيات ما را انكار مى
  بريم. را از ياد مى
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   سپس ادامه داد:» 41َتصُفونَ
كنى در باره مردمى كه از بين بردند جابر چه خيال مي«

سنت ما را و شكستند پيمانمان را دوستى با 
 ما ستمه دشمنانمان كردند و حق ما را ضايع نمودند ب

روا داشته ارث ما را غصب نمودند و ستمكاران را عليه 
ما يارى نمودند و راه و روش تبهكاران و كفار را در 

 عرض »نابودى دين و خاموش كردن نور حق پيمودند.
   :كردم

ه كنم كه بر من منت نهاد بخدا را ستايش مي«
  مقام شما گردانيد و ه شناختن شما و مرا عارف ب

شما را وظيفه ما گردانيد و توفيق ارادت بردارى از فرمان
   :فرمودامام  »من داد.ه شما و دشمنى با دشمنانتان را ب

جابر سكوت كرد امام  »دانى معرفت چيست؟جابر مي«
   48حديث.شروع به بيان نمود... تا آخر 

    

                                                 
افكنيم، پس آن را  : بلكه حق را بر باطل فرو مى18انبياء /  41

گردد. واى بر شما از  شكند، و بناگاه آن نابود مى در هم مى
  كنيد. چه وصف مىآن
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  قيام زيد بن علي
زيد بن على عقيده داشت كه بايد با قيام مسلحانه، 

موى را واژگون ساخت. هشام كه از حكومت فاسد ا
روحيه انقالبى زيد آگاه بود، در صدد بود او را با دسيسه 

از خطر او نجات بخشد.  اى از ميان برداشته و خود را
خائنانه اى كشيد تا از اين رهگذر مقاصد  هشام نقشه

شوم خود را اجرا كند. به دنبال اين نقشه، زيد را از 
. هنگامى كه زيد وارد مدينه به دمشق احضار نمود

ام به قصر خالفت گو با هشودمشق شد و براى گفت
كه او را با سردى پذيرفت و براى اين رفت، هشام ابتدا

ين يموقعيت او را در افكار عمومى پا به خيال خود
  بياورد، او را تحقير نمود و جاى نشستن نشان نداد، 

  گاه گفت:آن
ق ) به من گزارش يوسف بن عمرو ثقفى ( استاندار عرا«

ششصد هزار  ،داده است كه خالد بن عبد اهللا قسرى
درهم، پول به تو داده است، اينك بايد آن پول را 

  زيد گفت: ».تحويل بدهى
  هشام گفت:  ».خالد چيزى نزد من ندارد«
پس بايد پيش يوسف بن عمرو در عراق به روى تا او «

  زيد گفت:  .»تو را با خالد روبرو كند
ثقيف نفرست كه به من  د فرد پستى از قبيلهمرا نز«

  هشام گفت:  »اهانت كند.
  : ادامه دادگاه آن ».روىچاره اى نيست، بايد ب«
مى دانى و فكر  خالفت يشنيده ام خود را شايسته«
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پرورانى، در حالى كه كنيز زاده اى يخالفت را در سر م
بيش نيستى و به كنيز زاده نمى رسد كه بر مسند 

  زيد گفت: »كيه بزند.خالفت ت
  آيا خيال مى كنى موقعيت مادرم از ارزش من «

اسحاق از حضرت كاهد؟ مگر فراموش كرده اى كه مى
عيل ااسمحضرت زن آزاد به دنيا آمده بود، ولى مادر 

كنيزى بيش نبود با اين حال خداوند پيامبران بعدى را 
 »عيل قرار داد و پيامبر نيز از نسل او است.ااز نسل اسم
به هشام نصيحت نمود و او را به تقوى و  بعد از آن

  پرهيزكارى فرا خواند. هشام گفت: 
آيا فردى مثل تو مرا به تقوا و پرهيزكارى دعوت مى «

  زيد جواب داد: »كند؟
امر به معروف و نهى از منكر دو دستور بزرگ  !آرى«

الزم است، هيچ كس اسالم است و انجام آن، بر همه 
كوچكى رتبه و بلندى مقام از اين  هنبايد به واسط

 كس نيز حق ندارد به بهانهوظيفه خوددارى كند و هيچ
هشام پس از  ».بزرگى مقام، از شنيدن آن امتناع ورزد

گوهاى تند، زيد را روانه ى عراق نمود وطى نامه وگفت
  نوشت:  ،اى به يوسف بن عمرو

 وقتى زيد پيش تو آمد او را با خالد رو به رو كن و«
اجازه نده وى حتى يك ساعت در كوفه بماند زيرا او 
مردى شيرين زبان، خوش بيان، و سخنوراست و اگر در 

زيد  ».گرونديجا بماند، اهل كوفه به سرعت به او مآن
  همين كه وارد كوفه شد، نزد يوسف رفت، و گفت: 

جا آورده اى؟ خالد مدعى است كه نزد چرا مرا تا اين«
  زيد گفت:  »م دارد.تو ششصد هزار دره

خالد را احضار كن تا اگر ادعايي دارد شخصا عنوان «
يوسف دستور داد خالد را از زندان بياورند، خالد  »كند.

را در حالى كه زنجير و آهن سنگين، به دست و پايش 
  گاه يوسف رو به وى نموده گفت: بسته بودند، آوردند، آن

 !»و دارى بگواين زيد بن على است، اينك هر چه نزد ا«
  خالد گفت: 

به خدا قسم من نزد او چيزى ندارم و مقصود شما از «
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در  »آوردن وى، جز آزار و اذيت او چيز ديگرى نيست!
  اين هنگام يوسف، رو به زيد نموده گفت: 

امير المؤمنين هشام به من دستور داده است همين «
  زيد گفت:  ».امروز تو را از كوفه بيرون كنم

گاه از كوفه لت بده تا استراحت كنم و آنسه روز مه«
  يوسف گفت: . »بيرون بروم

  زيد گفت: ».ممكن نيست حتما بايد امروز حركت كنى«
   يوسف گفت: ».پس مهلت بدهيد امروز را توقف نمايم«
به دنبال اين  ».يك ساعت هم مهلت ممكن نيست«

جريان، زيد همراه عده اى از مأموران يوسف، كوفه را به 
مدينه ترك گفت و چون مقدارى از كوفه فاصله سوى 

  گرفت، مأموران برگشتند، وزيد را تنها گذاشتند. 
ورود زيد به عراق جنب و جوشى به وجود آورد چون 
جريان او با هشام همه جا پيچيده بود، اهل كوفه كه از 

كه آگاه شدند نزديك مراقب اوضاع بودند، به محض آن
ست، خود را به او رساندند و كه زيد روانهء مدينه شده ا

  اظهار پشتيبانى نموده و گفتند: 
در كوفه اقامت كن و از مردم بيعت بگير، يقين بدان «

خواهند نمود و در ركاب تو  صد هزار نفر با تو بيعت
جنگ خواهند شد، در حالى كه از بنى اميه فقط  آماده

تعداد معدودى در كوفه هستند كه در نخستين حمله 
   »ر خواهند شد.تار و ما

بى وفايي و پيمان شكنى مردم عراق را از  زيد كه سابقه
و نياى  السالم)(عليهزمان پدر بزرگ و عمويش امام حسن 

فراموش نكرده بود،  السالم)(عليهحسين امام بزرگوارش 
هاى آنان دل گرم نبود، ولى در اثر اصرار  چندان به وعده

صرف نظر نمود، و در فوق العادهء آنان از رفتن به مدينه 
كوفه توقف كرد، مردم گروه گروه با او بيعت مى نمودند 
به حدى كه فقط از اهل كوفه بيست و پنج هزار نفر 
آماده ى جنگ شدند. از طرف ديگر يوسف بن عمرو، 
تجمع نيروهاى ضد اموى را پيرامون زيد مرتبا به هشام 

  گزارش مى داد، 
ده بود، دستور داد هشام كه از اين امر به وحشت افتا
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يوسف بى درنگ به سپاه زيد حمله كند و اين حركت را 
هر چه زودتر سركوب نمايد. نيروهاى طرفين بسيج 
شدند و جنگ سختى در گرفت، زيد با كمال دالورى و 
شجاعت مى جنگيد و پيروان خود را به ايستادگى و 
مقاومت دعوت مى كرد. جنگ تا شب طول كشيد، در 

رى از جانب دشمن، به پيشانى زيد اصابت اين هنگام تي
بر اثر اصابت تير، كرد و در پيشانى او فرو رفت. زيد كه 

جنگ نبود، و از طرف ديگر عده اى از  قادر به ادامه
ديگرى تيز  رانش را در جنگ از دست داده وعدهيا

متفرق شده بودند، ناگزير دستور عقب نشينى صادر 
  كرد. 

د تا پيكان تير را از پيشانى شب، طبيب جراحى را آوردن
زيد بيرون بياورد، ولى پيكان به قدرى در عمق بدن او 
فرو رفته بود كه بيرون كشيدن آن به آسانى مقدور نبود 
سرانجام طبيب، پيكان را از پيشانى زيد بيرون كشيد 

دت رسيد. ولى بر اثر جراحت بزرگ تير، زيد به شها
ميم گرفتند جسد فراوان، تص ياران زيد پس از مشاوره

او را در بستر نهرى كه در آن حدود جارى بود، به خاك 
سپرده و آب را روى آن جارى سازند تا مأموران هشام 

آب نهر را از  نكنند به دنبال اين تصميم، ابتداآن را پيدا 
مسير خود منحرف نموده، پس از دفن جسد زيد در 

د. بستر نهر، مجددا آب را در مسير خود روان ساختن
ولى يكى از مزدوران هشام كه ناظر دفن زيد بود جريان 
را به يوسف بن عمرو گزارش كرد. به دستور يوسف، 
جسد زيد را بيرون آورده سر او را از تن جدا كردند و 
براى هشام فرستادند و بدنش را به دار آويختند. پيكر 

   49بى جان زيد تا زمان مرگ هشام، بر سر دار بود.
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  كمتچهل ح

  دوستي صالحان - 1
إذا أردت أنْ تَعلَم أنَّ فيك َخيراً، َفاْنُظرْ إلي قَْلِبك فَإنْ 
 َففيك هتيصعلَ مأه ضغبي و ةِ الّلهلَ طاعأه بحكانَ ي
 و ةِ الّلهلَ طاعأه ضغبإذا كانَ ي ك، وبحي الّلهرٌ؛ وَخي

يصعلَ مأه بحي ،ُضكغبي الّله رٌ؛ وَخي فيك سفََلي هت
.بنْ أحم عم رْءاْلم50 و 

هست يا  خوبياگر خواستي بداني كه در وجودت خير و 
اگر اهل عبادت و طاعت را دوست  قلبت نگاه كن؛نه، به 

داري و از اهل معصيت و گناه ناخوشايندي، پس در 
وند تو را وجودت خير و سعادت وجود دارد و خدا

اهل طاعت و عبادت  زچه ادارد. ولي چناندوست مي
، پس داريناخوشايند باشي و به اهل معصيت عالقه 

. از تو ناخشنود استو خداوند  نيستخير و خوبي در تو 
و هر انساني با هر كسي كه به او عشق و عالقه دارد، با 

  گردد.همان محشور مي
   آبروداري -2
أعراضِ النّاسِ أقاَله الّله َنْفسه يوم اْلقيامةِ، منْ َكف عنْ  

 موي هَغَضب ْنهع الّله نِ النّاسِ َكفع هَغَضب نْ َكفم و
 51 اْلقيامةِ.

هركس دنبال هتك حرمت ناموس و آبروي ديگران 
نباشد، خداوند متعال او را در قيامت مورد عفو و 
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ركس غضب و خشم خود را از دهد؛ و هبخشش قرار مي
ديگران باز دارد، خداوند نيز خشم و غضب خود را در 

 سازد.طرف ميقيامت از او بر
  عصر غيبت - 3
  زَّ واهللاُ ع طاهنا، أعمةِ قائبيي غنا فتلي وِاليع تنْ َثبم

 52 جلَّ اَجرَ أْلف َشهيد منْ ُشهداء بدر و حَنين.
بر ايمان و واليت ما قائم ما ر زمان غيبت كسي كه د

اهل بيت عصمت و طهارت پا برجا و ثابت بماند، خداوند 
متعال پاداش و ثواب هزار شهيد از شهداي جنگ بدر و 

 فرمايد.به او عطا مي را حنين
   ضرورت امام - 4
َلو أنَّ االْمام رفع منَ االْرضِ ساعةً، َلماجت ِبأهلها َكما  

.هلرُ بِأهحاْلب وجم53 ي 
اي از روي زمين و از بين اگر امام و حجت خدا لحظه

زمين نسبت به اهلش افراد جامعه برداشته شود، 
چنان كه دريا نسبت به گردد هممظطرب و مواج مي

 .اهلش متالطم و مواج است
   طالب علم -5
الْعلْمِ حّتي  إنَّ جميع دواب االْرضِ َلُتصلّي علي طالبِ 

 54 اْلحيتانِ في اْلبحرِ.
 حتيزمين و  جنبندگاندرستي كه تمام موجودات و به

علوم اسالمي علم (ماهيان دريا براي تحصيل كنندگان 
 فرستند.تحيت و درود مي )و معارف الهي

  فقه دين - 6
 ي الدف َتَفقَّهةِ ال ينْ َشبابِ الّشيعم ِبشاب أُوتيت ينِ، َلو

.ُتهع55 لَأَوج 
كه به اگر جواني از جوانان شيعه را نزد من بياورند 

، او را تنبيه و تأديب دنبال فهم دقيق مسايل دين نباشد
 ل دين برود).يخواهم كرد (تا به دنبال تحصيل مسا

  فتواي بدون علم - 7
 منْ أْفَتي النّاس بَِغيرِ عْلم و ال هدي، لَعَنْته مالئَكةُ 

.لَ ِبَفْتياهمنْ عم روِز َقهَلح ذابِ، وَكةُ الْعالئم ةِ وم56 الرَّح 
اي دهد كه ل دين فتوا و نظريهيهركس درباره مسا
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رحمت و  يباشد، مالئكه هدايت يافتگيبدون علم و 
هر كنند و گناه عذاب او را لعن و نفرين مي يمالئكه

 يبر عهده )الف باشداگر خ( ي به فتواي اوعمل كننده
 گوينده است.

  نماز و دين -8
الصالةُ عمود الدينِ، مثَُلها َكمَثلِ عمود اْلفسطاط، إذا  

ْطناب، و إذا مالَ الْعمود َثبت الْعمود َثبت االَْوتاد و األ
.ال َطَنب و تَد و تْثبي رَ لَماْنَكس57 و 

ست و مثالش همانند تيرك و ستون نماز ستون دين ا
ها و چنانچه محكم و استوار باشد ميخ ؛باشدخيمه مي

پا بر جا خواهد بود ولي اگر ستون  ،هاي اطراف آنطناب
  هاي اطراف آن ها و طنابميخ شود يا بشكندكج 
 تواند پا برجا باشد.نمي
  سبك شمردن نماز -9
بي قالَ عْند موته: َليس منّي ال َتَتهاونْ بصالتك، فَإنَّ النَّ 

 رِدراً، ال يكسم نْ َشرِبّني، مم سَلي ،هالتِبص َتَخفنِ اسم
لَياهللاِ. ع ال و ،ضو58 اْلح 
 را سبك و ناچيز مشمار، همانا كه پيامبر خدا تنماز

(صلي اهللا عليه وآله وسلم) هنگام وفات خود فرمود: 
را سبك شمارد و يا مسكرات بنوشد از  شهركس نماز

وارد  بر من حوض كوثردر كنار امت من نيست و 
 .، به خدا سوگند كه وارد نخواهد شدنخواهد شد

  واليت و دين - 10
  الزَّكاةِ، و الةِ، ولَي الصةِ أْشياء: عسلي َخمع الماالْس ينب

 ةِ، واْلوِالي مِ، ووالص و ،جي اْلحْثلَ ما ُنودء مِبشَي نادي َلم
 59 لْلوِاليةِ.

دين اسالم بر پنج پايه و اساس استوار است: نماز، 
اهل بيت عصمت و (زكات، خمس، حج، روزه، واليت 

آن مقداري كه  و . سپس افزود:)السالمطهارت عليهم
نسبت به واليت سفارش شده است نسبت به هيچ كدام 

واليت اساس و محور تمام  و(تأكيد نگرديده است 
 .)باشداعمال مي
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   دعوت به ما -11
  و َلكرِنا هبَِغي عاهنْ دم و ،ا اهللاَ ِبنا أفَْلحعنْ دم

.َلكَته60اس 
و ما را واسطه (ما بخواند  يوسيلههر كه خداوند را به

 رستگار و موّفق خواهد شد. )قرار دهد
مت و طهارت را كسي كه غير از ما اهل بيت عص و

هم نابود شده و هم نابودي خود را طلب  ،وسيله گرداند
 .كرده است

  روز جمعه -12
عمالُ ُتضاعف يوم اْلجمعةِ، َفأْكثرُوا فيها منَ الصالةِ و األ 

.عاءالد َقةِ ود61 الص 
چندان  در روز جمعه دو )بد يا خوب(اعمال  )پاداش(

نماز و صدقه و  ،يد در اين روزي، پس سعي نماشودمي
 بسيار انجام دهيد. يدعا
  طلب دنيا -13

  و ،هللي أهياً ععس نِ الّناسِ، وفافاً ععتْنيا اسالد نْ طََلبم
 ههجو ةِ وياماْلق مولَّ يجزَّ وَلقَي اهللاَ ع ،لي جارِهطُّفاً عتَع

 62 بدرِ.مْثلُ اْلَقمرِ َليَلةَ اْل
نيازي از مردم و سعي و هركس دنيا را به خاطر بي

اش طلب اش و رسيدگي به همسايهتالش براي خانواده
گردد و به مالقات قيامت در حالتي محشور مي روز كند،

شود كه صورتش همچون ماه خداوند متعال نايل مي
  شب چهارده، نوراني است.

  نظافت مسجد -14
و اْلحور َلَتْشتاقُ إلي منْ يْكسح اْلمسجِد، اَو إنَّ اْلجنَّةَ  

 63 يأخُذُ مْنه اْلقَذي.
كه  ندسته كسي مشتاقهمانا بهشت و حورالعين 

در كند يا از آن آشغالي را بردارد (مسجد را جاروب 
 ).كندنظافت و تميز كردن مسجد سعي و تالش 

  ابتالء - 15
 64 في الدْنيا علي قَدرِ دينه. إنَّما يبتَلي اْلمؤمنُ 

همانا مؤمن در اين دنيا هر مقداري كه دين و ايمان 
داشته باشد به همان اندازه مورد امتحان و آزمايش قرار 
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  گيرد.مي
 قطع طمع -16

ال يُكونُ الْعبد عابِداً لّله حقَّ عبادته حتّي يْنَقطع عنِ  
 ،اْلخَْلقِ كُلِّهِم لُهْقبلي، َفي صُقولُ: هذا خالذ يَفحيَنئ

.ه65 ِبَكرَم 
بنده به مقام عبادت كننده حقيقي كه حق عبادت خدا 

كه از مگر آن كهرسد مگر اينرا به جا آورده باشد نمي
و تنها اميدش خداي (قطع اميد كند  مخلوقاتتمام 

در يك چنين حالتي خداوند گويد: اين  )؛يكتا باشد
به كرمش آن را  سپساست شدهخالص راي من بعمل 

 .ددهمورد قبول و عنايت خود قرار مي
  ذلت درخواست -17

  باب هلي َنْفسلٌ عجر قٌّ، ماَفَتحح وه ِباهللاِ و ماُْقس
 66 اْلمسأَلةِ إالّ َفَتح اهللاُ عَليه باب َفْقر.

از هيچ كسي درب نياست،  قي كه بر حيسوگند به خدا
و درخواست (از مردم) را به روي خويش باز نكرده است 

  .كه خداوند درب فقر را بر او گشوده باشدمگر آن
  حل مشكالت - 18 
 َليع كلَّ: َثوابج زَّ وقالَ اهللاُ ع ،َتهماً حاجلسنْ َقضي مم 

 67 ي َلك َثواباً دونَ اْلجنَّةِ.وال اَرَض
ماني برآورده كند و گره از هركس حاجتي را براي مسل

لش بگشايد، خداوند متعال به او خطاب كند: ثواب كمش
و به ثوابي كمتر من خواهد بود و  يو پاداش تو بر عهده

 .شوماز بهشت براي تو راضي نمي
  مداهنه -19

النَّبي: إنّي معذِّب  إنَّ اهللاَ عزَّ و جلَّ أَوحي إلي ُشعيبِ 
َئةَ أْلف، أربعينَ أْلفاً منْ شرارِهم و سّتينَ منْ َقومك ما

.ميارِهأْلفاً من خ 
ْشرار َفما بالُ االْْخيار؟ فَأوحي اهللاُ : يارب هؤُالء األفقال

 68 إَليه: إنَّهم داهُنوا أهلَ اْلمعاصي و لَم يْغضبوا لَغَضبي.
تاد: حضرت شعيب وحي فرس ههمانا خداوند متعال، ب

چهل  كنم؛ميمن از قوم تو يكصد هزار نفر را عذاب 
و عبادت (هزار نفر از خوبان شصت و  اشراراز هزار نفر 
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 .)كنندگان
شعيب سؤال نمود: اشرار كه مستحقّ عذاب  حضرت

ها با آنهستند ولي خوبان چرا؟ خداوند وحي نمود: 
اهل معصيت مصالحه و سازش كردند و به خاطر غضب 

 .ها) غضب نكردنده آنمن (نسبت ب
  اطعام - 20

 69 منْ أطْعم مؤْمناً، أطْعمه اهللاُ منْ ثمارِ اْلجنَّةِ. 
هاي هركس مؤمني را طعام دهد، خداوند از ميوه

 .كندميبه او اطعام بهشتي 
  كمك به مؤمن -21

 منْ حملَ أخاه علي رحله بعَثه اهللاُ يوم اْلقيامةِ إلي 
 70 اْلموقف علي ناَقةِ منْ ُنوقِ اْلجنَّةِ يباهي ِبه اْلمالئَكةَ.

كسي كه برادرش را (و هركس كه در مسير راه بدون 
خود كند خداوند  ينقليه يوسيله است) سوار وسيله

متعال او را در قيامت سوار شتري از شترهاي بهشتي 
 كند.فتخار ميبر مالئكه مباهات و ااو گرداند  و به مي
  ادب ميهماني - 22

إذا دَخلَ أحدكُم علي أخيه في بيته، فَْليقَعد حيثُ  
 هتيرة بوبِع رَفأع تياْلب بلِ، فَإنَّ صاحالرَّح بصاح رُهأمي

.هَليلِ عاخنَ الد71 م 
هنگامي به منزل يكي از برادران و دوستانتان وارد 

به شما گفت بنشينيد، بپذيريد و  جايي كههر شديد، 
كه صاحب منزل بيش از ديگران جا بنشينيد، چونهمان

 به اسرار منزل خود آشنا و آگاه است.
  سخن چيني -23

 72 اَْلجنَّةُ محرَّمةٌ علَي اْلَفتّانينَ اْلمشّائينَ بِالنَّميمةِ. 
چينِ آشوب طلب، گر و سخناشخاص فتنهبر بهشت 

 ام است.حر
  نماز كودك -24

إنّا نَأمرُ صبياَننا بِالصالةِ إذا كاُنوا بني َخمسِ سنين،  
 73 َفمرُوا صبياَنكُم إذا كانوا بني سبعِ سنين.

كودكان خود را از  )اهل بيت عصمت و طهارت(ما 
دهيم، ولي دوران پنج سالگي به انجام نماز دستور مي
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فرزندان خود را از سن هفت  ،ماشما دوستان و پيروان 
 يد.يسالگي وادار به نماز نما

  تشييع جنازه - 25
منْ حملَ ِجنازةً منْ اَربع جوانِبها، َغَفرَ اهللاُ َله اَربعينَ  

 74 َكبيرَةً.
  چهار جانب تابوت را بر  (در تشييع جنازه)هركس 

 خود حمل كند، خداوند چهل گناه از گناهان يشانه
 آمرزد.ش را ميارهكبي
  خوف و شرم -26

 َتحاس و ،كَليع هترقُداهللاَ تَعالي ل يَِخف .ْنكم ُقرِْبهل ْنهم 
75 

منتهايي) كه بر تو دارد خاطر قدرت (بياز خدا بترس به
 .خاطر (شدت) نزديكي او به توو از او شرم كن به

  حكمت -27
 ؤْمةُ ضالَّةُ الْمْكمثُ مااْلحينِ، َفح  ضالََّته كُمدأح دجو

 76 فَْليأخُذْها.
است هر كدام از شما مؤمن  يدانش و حكمت، گمشده

گمشده اش را پيدا كرد بالفاصله آن را بردارد (تا آن را 
 .از دست ندهد)

  ارزش نمك - 28
اس في اْلملْحِ شفاء منْ سبعينَ داء، ثُم قالَ: َلو يعَلم الّن 

.وا إالّ ِبهْلحِ ما تَداوي اْلم77 ما ف 
هفتاد نوع مرض و درد  يكنندهنمك شفابخش و درمان

  را چه مردم خواص نمك افزود چنان سپس است؛
 كردند.شناختند به چيزي غير از نمك مداوا نميمي
  مصافحه - 29

 78 ذَْنب. إنَّ اْلمؤمنَ إذا صاَفح اْلمؤمنَ َتَفرَّقا منْ َغيرِ 
همانا مؤمني كه با برادر مؤمنش ديدار و مصافحه نمايد، 

شود و بدون گناه از يكديگر جدا گناهانشان ريخته مي
 خواهند شد.

  حرص - 30
اْلَقزِّ، كُلَّما ازدادت  مَثلُ اْلحريصِ علَي الدْنيا مَثلُ دودةِ 

 79 جِ حتّي َتموت َغماً.علي َنْفسها َلفّاً كانَ أبعد منَ اْلُخرُو
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پيله دنيا مانند  )مال و زيورآالت(تمثيل افراد حريص به 
كرم ابريشم است كه هر چه اطراف خود بچرخد و (و) 

ت كند و تارهاي ابريشم را به دور خود يبيشتر فعال
تر گردد و بپيچد، خارج شدنش از بين آن تارها سخت

اي جز ارهي كه چيشود تا جاچه بسا غير ممكن مي
 مرگ نداشته باشد.

  مؤمن برادر مؤمن -31
إنَّ اْلمؤْمنَ أخُ الْمؤمنِ ال يْشتمه، و ال يحرِّمه، و ال  

 80 يسييء ِبه الظَّنَّ.
سرزنش  دادهاو را دشنام ن (لذا)مؤمن برادر مؤمن است، 

  ها محروم كند، و او را از خوبيميي نيو بدگو
 .يسته او بدگمان نگرداند، و بمين

  كمالِ كمال -32
اَْلَكمالُ ُكلُّ اْلَكمالِ، التََّفقُّه في الدينِ، و الصبرُ علَي  

 81 النائبةِ، و َتقْديرُ اْلمعيَشةِ.
در فقاهت و  ،ي انساندتمام كماالت معنوي و ما

ي در مقابل يو صبر و شكيبا ،شناخت دقيق دين
برنامه ريزي  ،تيتدبر و مديرناماليمات، و زندگي را با 

 .استكردن 
  صله رحم -33

موالَ، و تَدَفع عمالَ، و ُتْنمي األرحامِ ُتزَكّي األصلةُ األ 
 82 جلِ.اْلبْلوي، و ُتيسرُ اْلحساب، و ُتْنسيء في األ

 شدنپاكرحم نمودن (پنج فايده دارد:) موجب  يصله
سبب رشد و بركت در اموال شود، اعمال و عبادات مي

نمايد، ها را دفع ميگردد، بالها، آفات و گرفتاريمي
گرداند و مرگ و أجل حساب (قبر و قيامت) را آسان مي

 تأخير مياندازد.به (معّلق) را 
  نماز جماعت -34

  ساً ولِ َفرْداً خَمالةِ الرَّجلي صةِ عماعالةِ اْلجَفضْلُ ص
جرْشرينَ دنَّةِ.عي اْلج83 ةً ف 

فضيلت و برتري نماز جماعت بر نماز فرادا، بيست و پنج 
 درجه از مقامات بهشتي است.
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  موجب نجات -35
  داْلَقص ةِ، ويالنالْع رَ وي الساهللاِ ف فْنِجيات: َفَخوا اْلمأم و

 84 و السَخط.في الْغني و اْلَفْقرِ، و كَلمةُ الْعدلِ في الرِّضا 
و آشكارا است، نهان از اسباب نجات، ترس از خدا در 

نيازي و ي در تمام حاالت بييرعايت اقتصاد و صرفه جو
و  قنيازمندي، نيز رعايت انصاف و گفتن سخن ح

 هاي خوشي و ناراحتي.حالت يعدالت در همه
  عمل و ورع - 36

 85 ورعِ.نالُ وِاليُتنا إالّ بِالْعملِ و اْلُتا ما 
شود مگر با انجام كسي اهل محبت و واليت ما نمي

 .عمل صالح و دوري از گناهان
 عرضه اعمال - 37

إنَّ أعمالَ الْعباد تُعرَض علي َنبيكُم ُكلَّ عشيةِ َخميس،   
 86 أحدكُم أنْ يعرِض علي َنبيه الْعملَ اْلقَبيح. يِفَْليسَتح

شام هر پنجشنبه بندگان در  اعمالها و همانا تمام كار
گردد، پس بر پيامبر اسالم عرضه مي )هر شب جمعه(

شما را نزد پيامبرتان  كه عمل زشتحياء كنيد از اين
 ارائه دهند.

   علم آموزي - 38
  ْنُقصاليو ،لَ ِبهمنْ عرِ مْثلُ أجم دي فََلهه باب لَّمنْ عم

ورِهنْ أجم كاُولئ.87 م 
هدايت و سعادت را به ديگران  دري از درهايهركس 

همانند كسي كه به آن عمل   يدهد، اجر و پاداش ياد
كه از پاداش عمل نآبدون  خواهد داشت،كرده 

 كنندگان كسر شود.
  هاگنج خوبي -39

اْلِبرِّ: كْتمانُ اْلحاجةِ، و كْتمانُ الصدَقةِ، و  اَربع منْ ُكُنوزِ 
ةِ.كصيبْتمانُ اْلمك عِ، وج88 ْتمانُ اْلو 

و كتمان  است: پوشاندنهاي نيكي چيز از گنجچهار 
نياز و حاجت خود از ديگران، مخفيانه و محرمانه  كردن

دردها و تحمل كردن و كتمان نمودن  دادن،صدقه 
داد و فرياد نكردن هنگام فزع و ها و جزع و ناراحتي
 و حوادث،. هامصيبت
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  امانتداري، وفاء و والدين - 40
ةً: أداء االْماَنةِ إَلي صثَالثٌ لَم يجعلِ اهللاُ لأحد فيِهنَّ رْخ 
رِ و اْلفاِجرِ، و ِبرُّ اْلوالدينِ برِّ و اْلفاِجرِ، و اْلوفاء بِالْعهد لْلباْل
نِ.بفاِجرَي نِ كانا اَو89 رَّي 

قرار نداده است: خداوند سبحان در سه چيز رخصت 
كه امانت را سالم تحويل صاحبش دادن، خواه آن

صاحبش آدم خوبي باشد يا فاجر. وفاي به عهد نسبت 
 ،به هر شخصي خوب باشد يا بد. و نيكي به والدين

  خوب باشند يا بد.
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