
 



 

 علیه السالم باقرشناخت مختصری از زندگی امام محمد 
او هنگام وفات پددر ودود امدام  1چشم به جهان گشود. «نهیمد»در شهر  یهجر  ٥٧السالم در سال  باقر عليه امام

اسدت و « ابدوجعفر»اش هيدکن و« محمد»هشت سال داشت. نام او  و یس ایهفت  و یالسالم س عليه نیالعابد نیز 
 .باشد یلقب او م« باقرالعلوم»و « باقر»

بود که هم از نظدر  یکس نيجهت نخست نیاز ا السالم و عليه یامام حسن مجتب دوتر« ام عبدالله»حضرت،  مادر
 .بوده است یعلو  و یهم از نظر مادر فاطم پدر و
جددش، بده  ، کندار قبدر پددر وعيدر قبرستان معروف بق و 2در گذشت نهیدر شهر مد یهجر  11٤باقر در سال  امام

 .سال بود ستيب ایواک سپرده شد. دوران امامت آن حضرت نوزده، 
 معاصر حضرت یخلفا

 : معاصر بود ریشده در ز  ادی یولفا داران وپنجم در دوران امامت وود با زمام یشوايپ
 *(.٩٦-٨٦بن عبدالملک ) ديول. 1
 .(٩٩-٩٦بن عبدالملک ) مانيسل. 2
 .(1٠1-٩٩) زیعمر بن عبدالعز . 3
 .(1٠٥-1٠1بن عبدالملک ) دیز ی. ٤
 .(12٥-1٠٥هشام بن عبدالملک ). ٥
 اسدتبداد و و یدر سدتمگر  یهمگد تر بدود، نسبت بده سدایرین معتددلکه  زیعمر بن عبدالعز  یولفا، به استثنا نیا

-یمد یر يدگپدنجم همدواره سدخت یشدوايمخصوصًا نسبت به پ وود نداشتند و اکانياز ن یدست کم یوودکامگ
 .کردند

 یگذار نهضت بزرگ علم هیپا
 پرداودت و یمعارف الهد و قیاشاعه حقا مدت امامت وود، در همان شرائط نامساعد، به نشر و یپنجم ط یشوايپ

دانشگاه بدزر  » کی سيبه وجود آورد که مقدمات تأس یدار  دامنه یجنبش علم نمود و حیرا تشر  یمشکالت علم
 .کرد یزیر  ی، پديساوج عظمت ر  هب« السالم امام صادق عليه» شيرا که در دوران امامت فرزند گرام «یاسالم

او  یاوالقد و یمقدام بدزر  علمد هاشم بدود و ی، سرآمد همه بزرگان بنلتيفض پنجم در علم، زهد، عظمت و امام
 خی، تدار ري، تفسدیاحکدام اسدالم مسدائ  و نهي، در زمثیاحاد و اتیروا یدشمن بود. به قدر  دوست و قیمورد تصد
امدام  از فرزنددان امدام حسدن و کید چياز هد وزمانده است که تدا آن ر  ادگاریانواع علوم، از آن حضرت به  اسالم، و
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 امبريدپ ارانیداز  یاعدده زيدن آن روز، و یبزر  علم یهاتيشخص رجال و 1جا نمانده بود.السالم به عليهما نيحس
 .کردندیبودند، از محضر آن حضرت استفاده م اتيوآله که هنوز در حال ح عليه الله صلی

، «یاوزاعد»، «یُزْهدر »، «ابدن مبدارک»مانند:  یفقهائ ( وني)از تابع «یسجستان سانيک»و  «یُجعف دیز یبن  جابر»
ه مند شده سخنان آن حضدرت را، بداو بهره یعلم آثار از «یبن منذر نهد  ادیز »و  «یشافع»، «مالک»، «فهيابوحن»

 .اندق  نمودهگاه با چند واسطه، ن و واسطه
 ، ویاصدفهان مي، ابدونعیبغدداد بيد، وطی، بدالرر یموروان اه  تسنن مانند: طبر  مؤلفات دانشمندان و و کتب

هدا، کده از نیدا ريدنظ مصدر دیگدر هاده و ی، مسند مروز فهيحنیداود، مسند ابیمانند: موّطأ مالک، سنن اب یکتب
جملده:  آن ی جدایجدا در پنجم اسدت و یشوايمغز پ ، پر از سخنان پررود به شمار میتسنن  اه کتب  نیتر مهم

 2.ووردیبه چشم م« قال محمد الباقر» ای و «یقال محمد بن عل»
-هدرکس کوچدک السالم اسدت و باقر عليه امام ثیاحاد مختلف سرشار از سخنان و یهانهيدر زم زين عهيش کتب

 .کندیم قیمعنا را تصد نیها داشته باشد، اکتاب نیبا ا ییآشنا نیتر 
 السالم از نظر دانشمندان باقر علیه امام
را پدر کدرده بدود کده لقدب  یالسدالم چندان نقداخ مختلدف کشدور اسدالم امدام بداقر عليه یهداداندش علوم و آوازه

 «یتمديابدن حجدر ه»شکافنده مشکالت علوم( به وود گرفته بدود.  دانش و یهاچهیدر  ندهیگشا« )= باقرالعلوم»
 سد:ینویاز دانشمندان برجسته اه  سنت( م یکی)

 فیلطدا هدا وحکمدت احکدام و قیها را آشکار سداوته، حقدادانش پنهان معارف و یهاگنج یاباقر به اندازه محمد
را  یجاسدت کده و  نياز همد و سدتين دهيپوشد رتيبدسد اید رتيبصدینموده که جدز بدر عناصدر بد انيها را بدانش

 3اند.برافرازنده پرچم دانش ووانده جامع علم، و شکافنده و
 :دیگویدانشمندان بزر  عصر امام بود، م برجسته و یهاتياز شخص یکیکه « بن عطاء عبدالله»
السدالم از نظدر  عليه یبده انددازه محفد  محمدد بدن علد یمجمع محف  و چيهرگز دانشمندان اسالم را در ه من»

کده در وددمت  دمیدفقده مشدهور آفداق بدود، د را که در علدم و «بهيحکم بن عت». من دمیکوچک ند و ريحق یعلم
او  تيشخصد مجذوب کدالم و و فتهيشزده  نيادب بر زم یمقام، زانو  یدر برابر استاد عال یمحمد باقر مانند کودک

 ٤بود. دهیگرد
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-یمد آورد ویاستناد نموده از کالم ودا شداهد مد ديقرآن مج اتیالسالم در سخنان وود، اغلب به آ باقر عليه امام
 1«.کنم یمربوخ به آن موضوع را معرف هیقرآن است تا آ یکه در کجا ديگفتم، از من بپرس یهر مطلب»فرمود : 

 السالم مکتب امام باقر علیه شاگردان
کرد کده  تيترب یعلوم اسالم گرید و ريتفس، ثیحد، فقه یهانهيدر زم یاالسالم شاگردان برجسته باقر عليه امام

، نيهمچدون: محمدد بدن مسدلم، زراره بدن اعد یبزرگ یهاتيرفت. شخصیبه شمار م یبزرگ یهرکدام وزنه علم
مکتدب آن  افتگدانی تيدهشدام بدن سدالم از ترب و ني، حمران بن اعدیز ی، جابر بن یعجل هیبن معاو دی، ُبر ريابوبص

 .حضرتند
چهدار نفدر عبارتندد از: زراره،  نیدر نفدر زندده کردندد، اپددرم را چهدا ثیداحاد مکتب ما و»فرمود: یششم م یشوايپ

مکتدب  و نیدد مياز تعدال یها نبودند کسدنی. اگر ایعجل هیبن معاو دیُبر  (، محمد بن مسلم ویمراد ثي)ل ريابوبص
بودندد  یکسدان نينخست زمان ما، انيعيش انيآنان، از م .ندبود نیچند نفر حافظان د نی. اافتیینم یابهره امبريپ

شاگردان مکتب امام بداقر  2.«وستيبه ما وواهند پ گرانیاز د شيپ زين زيدر روز رستاو که با مکتب ما آشنا شدند و
 .داشتند یبرتر  یعيرشيقضات غ بر فقها و یرقابت علم دانيدر م محدثان زمان بودند و السالم سرآمد فقها و عليه

 دانش یدرها ندهیگشا علوم و شکافنده
داد،  یجامعده اسدالم  یدتحو یکده مکتدب بدزر  و  یاشداگردان برجسدته پدنجم و یشدوايپ یدروشان علمد آثار

 «یجدابر بدن عبداللده انصدار » ییشدگويپ نیدا ی. راو ديبخشد تيدنيوآله را ع عليه الله اسدالم صدلی امبريپ ییشگويپ
 .معروف صدر اسالم است تيشخص

: دیدگویمندان واص واندان نبوت است، ماز عالقه وآله و عليه الله اسالم صلی امبريبزر  پ ارانیاز  یکیکه  جابر
 : وآله به من فرمود عليه الله اسالم صلی امبريپ یروز 
مدن وواهدد بدود. او  افدهيق هياش شدبافدهيق کده اسدمش اسدم مدن و دید یاز واندان مرا وواه یاز من شخص بعد

 .مردم وواهد گشود یدانش را به رو  یدرها
السالم چشم بده جهدان  را فرمود که هنوز حضرت باقر عليه ییشگويپ نیا یوآله هنگام عليه الله اسالم صلی امبريپ

-یعبدور مد نهیمد یهاجابر از کوچه ی. روز ديچهارم رس یشوايگذشت، زمان پ انیجر  نیها از انگشوده بود. سال
در  نداً يوآله فرموده بدود، ع عليه الله صلی امبريکه پ ییهانشانه دیدقت کرد، د یباقر افتاد. وقت امامکرد، چشمش به 

 ست؟ي: اسم تو چدياو هست. پرس
من به  لهيوس به امبرياو زد وگفت: جدت پ یشانياست. جابر بوسه بر پ نيبن الحس ی: اسم من محمد بن عل گفت

 !تو سالم رساند
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السالم، هر روز دوبار بده  نشانه عظمت امام باقر عليهبه  وآله و عليه الله صلی امبري، به پاس احترام پخیاز آن تار  جابر
کده  نياز مغرض یدر پاسخ بعض نشست )ویم تيانبوه جمع انيدر م امبريرفت، او در مسجد پیآن حضرت م دارید

 1کرد.یرا نق  م اسالم امبريپ ییشگويکردند( پیم یر يگورده یاز کار و 
 نکته کی

بده آن  امبريدابدال  سدالم پ السدالم و جدابر بدا امدام بداقر عليه داریدد انینکته الزم است که جر  نیجا تذکر ا نیا در
صددوق،  ی، کشف الغّمه، امدالی: رجال کّش یهامشابه در کتاب یهابا مضمون مختلف و اتیحضرت، ضمن روا

 .ها نق  شده استنیامثال ا و دي، اوتصاص مفیطوس خيش یامال
 : رسندیاز دو نظر متناقض به نظر م اتیروا نیا

 ندهیمد یهدااز کوچده یکدیالسدالم را در  ها، جابر؛ امام بداقر عليهاز آن یجهت که طبق مفاد بعض نی: از انخست
در آن جدا،  بداقر ندزد جدابر رفتده و امداممطابق دسته سوم،  ، در وانه امام چهارم، وگرید یاست، وطبق بعض دهید

 .استجابر حضرت را شناوته 
آمدده  گدرید یدر برود یشده بدود، ولد نايشده است که جابر در آن هنگام ناب حی، تصر اتیروا نیاز ا ی: در بعضدوم

جدابر سدازگار  ییندايموضدوع بدا ناب نیاست که ا یهیکرد. بد یوارس امام پنجم را نگاه و افهياست که جابر با دقت ق
 .ستين

-یقرائن نشان مد رای، ز ستين ثیاحاد نیا انيم ی، منافاتقينظر دق کیگفت که، در  دیپاسخ تناقض نخست با در
را تکدرار  امبريدابدال  سدالم پ و ییشدگويداشت، پ امبريکه به واندان پ یارادت واص اوالص و یدهد که جابر رو 

ه دارد کد یچده اشدکال نیروشن گدردد، بندابرا رالسالم بهت عظمت امام باقر عليه قیطر  نیوواست از ایم کرد ویم
 مختلف تکرار شده باشد؟ یهامناسبت ها ودر مح  چند بار و انیجر  نیا

نگاه کردن جابر اسدت، مربدوخ بده  و دنید از یکه حاک اتیآن دسته از روا دیاست که شا نیپاسخ تناقض دوم ا اما
فرمود: نزد جدابر کند که حضرت یالسالم نق  م از امام باقر عليه ديمف خياو بوده است چنان که ش یینايقب  از ناب

او  ییندايبعدد از ناب نیدا و ؟یهسدت ی: کدديپرس به او سالم کردم. جواب سالم مرا داد و رفتم و یبن عبدالله انصار 
 3نق  کرده است. زين یرا سبط ابن جوز  ثیحد نیا ريظن 2بود ...
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 یواجتماع یاسیشرائط س و اوضاع
هدا را در امدر از آن کید هر یهایژگیو نکیمعاصر بود. ا یامو  یالسالم با پنج تن از ولفا که امام باقر عليه ميگفت

 و یالسالم در چه شرائط اجتمداع تا روشن شود که امام باقر عليه ميدهیقرار م یاداره جامعه مورد بررس حکومت و
 کرده است؟یم یزندگ یاسيس
 بن عبدالملک دیول
نامده امدام یاو ضدمن زنددگ یهدایژگدیچدون دربداره و معاصر امام پنجم بود و فهيول نيبن عبدالملک نخست ديول

 : که ميکنیجا فقط اضافه م نی، در امیداد حيسجاد توض
 از شدرق و یمسلمانان در نبرد با کّفدار بدود. در زمدان او قلمدرو دولدت امدو  یروز يپ ، دوره فتح وديوالفت ول دوران

را کده  ی، توانست دنبالده فتوحداتبر کشور حکم فرما بود یکه در عصر و  یآرامش جهيدر نت دي. ولافتیغرب وسعت 
غدرب توسدعه  از طدرف شدرق و یجهت قلمدرو حکومدت و  ني. به همردي، بگبود افتهیسابق انجام  یدر عصر ولفا

 یبه کشور پهنداور اسدالم ،گرید عيوس مناطق مختلف و طوس و کاشغر و کاب  و زين ، واز هند ییها بخش و افتی
 یموسد» یتحت فرماندده یروهاياندلس از ن یقشون امپراتور  و افتیدامنه فتوحات او تا اندلس امتداد  و وستيپ

 1.کشور به دست مسلمانان افتاد نیا ، شکست ووردند والم، فرمانده سپاه اس«ريبن ُنص  
 بن عبدالملک مانیسل

. 2ديتر طدول نکشدشديکده مددت سده سدال ب ی، بده طدور کوتاه مدت بود« بن عبدالملک مانيسل»والفت  دوران
عراق را گشدود  یهازندان ی، درهابه قدرت دنيبه محض رس ، از وود نرمش نشان داد ودر آغاز والفت مانيسل

 عمدال و ، آزاد سداوت وبدود دهيحدبس کشد در بندد اسدارت و وسدفیگناه را که حجاج بدن یب یهزاران نفر زندان و
 .ظالمانه او را لغو نمود یهااز برنامه یار يبس حجاج را از کار برکنار کرد و اتيمأموران مال

 ییانتقام جو آتش
روش ودود را عدوک کدرد  نید، او بعددًا ابدود 3گناه عراق دولت مستعج یب انيدر آزاد ساوتن زندان مانيسل اقدام

 زهيدآلدود. او بدا انگ تیدجنا ، دسدت بده ظلدم واندهیاحساسدات انتقدام جو ريتحت تدأث و یشخص یهاحساب یورو 
در »  ید، افدراد قبایلگيتعصبات قب ( ی)قحطدان یمندیقبائد   یعندیآندان  یرقبدااز  فشدار قدرار داد و ریدرا ز  «یُمض 

د یموسد»و  ديرجال بزر  را به قتد  رسدان از سرداران سپاه و یاعده زي. ن٤کرد یبانيپشت طدارق بدن »و  «ريْ بدن ُنص 
 .٥قرار داده طرد کرد یمهر ی، را مورد بفاتح اندلس و ري، دو قهرمان دل«ادیز 
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 : سدینو یم« اسالم یاسیس خیتار »کتاب  مؤلف
 انيداز م یبدرا داد ویرا مورد توجه قدرار مد ی: بعضکردیاعمال م یوصوص اتی، نظر وود انيدرباره وال مانيسل»

 یوالد« محمدد بدن قاسدم»داشدت  یها دشمنبا آن مانيکه سل یجمله کسان . ازديکشینقشه م گرید یبردن بعض
تب»، «هند»

ُ
هدا همده از یدشدمن نیا . و1«اندلس بود یوال «ريبن ُنص یموس»و « ماوراء النهر» یوال« بن مسلم هيق

 ندهيزم نیدتدر در اشيب حيگرفت که متأسفانه فرصت توضیسرچشمه م یلگيقب یهارقابت و یشخص یهازهيانگ
 .ستيجا ن نیدر ا

 دربار خالفت فساد
تجم  پرسدت بدود. او بده انددازه  و ، پرووار، شکمباره ووشگذرانصیفوق العاده حر  یبن عبدالملک مرد مانيسل

گدران  بدرق و پدر زرق و یهدابود. او لباس یاشراف و نيرنگ شهيهم یو  یهاسفره وورد! ویغذا م یچند نفر عاد
 یحتد گدزاران وداد وددمتینمد اجدازهکدرد کده یافدراخ مد یباره به قددر نیدر ا و ديپوشیشده م یگلدوز  و متيق

! لبداس یابي، بلکه آنان مجبدور بودندد هنگدام شدرفنزد او بروند یبا لباس عاد زيمأموران آبداروانه دربار والفت ن
گونه  نیا دنيپوش کرد و تیشهرها سرا ریدربار والفت کم کم به سا یبپوشند! تجم  پرست نيرنگ شده و یگلدوز 
 .2دیمردم معمول گرد انيدر م زين هیندر اسک کوفه و، منیها در لباس
 زیبن عبدالعز  عمر

، بدود« بن عبدالملک دیز ی»، برادرش مانيسل عهدي( ولماني)پدر سل« عبدالملک بن مروان» تيآن که طبق وص با
ودود  ینيجانشد یرا بدرا زیعمر بن عبدالعز  ی، به عللدهيدانست مر  او فرا رس شد و ماريب مانيکه سل یاما هنگام

 .کرد نييتع
انتخداب  نید، حاضدران از ام شدددر مسدجد اعدال زیکه والفت عمدر بدن عبددالعز  ی، هنگاممانياز مر  سل پس

 .3کردند عتيب یاستقبال نموده با و 
مدردم از دسدتگاه والفدت  دیتنفدر شدد شاهد امواج وشدم و ها وتوده شانیکه مواجه با وضع پر  زیبن عبدالعز  عمر

 بده اسدتانداران و یانامدهبخدش یط برآمد و گاند یستم د از محرومان و یی، در مقام دلجوبود، از آغاز کار هيامیبن
 : نوشت نيمختلف چن االتیدر ا یحکومت مرکز ندگانینما

وارونده اجدرا شدده اسدت. ها آن انيدر م یاله نیيآ اند وستم گشته دستخوش ظلم و و یسخت دچار فشار و مردم»
 حدق و ی، کمتر در صدد اجدرااندکه اجرا نموده ییهابدعت ، با مقررات وستمگر گذشته انیروافرمان داران وزمام

گونه اعمدال  نیا ها جبران گردد وگذشته دیبا نکیاند. اجان مردم را به لب رسانده بوده و کيعم  ن و میرفتار مال
 .متوقف شود
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از  کید چي، هدتا رهسپار سفر شدود دیالمال زودتر بپرداز  تياو را از ب یمقرر  دی، باپس هرکس عازم حج باشد نیا از
 .1«دیز یاويبرا به دار  یاحد  ای دیرا ببر  ی، دست کسديکن فريرا ک ی، کساز مشاوره با من شيپ دیشما حق ندار 

 !السالم ممنوع علیه یعل سب  
 یچند به وداطر عددم امضدا هر و تر بود معتدل یامو  یولفا گریبا د اسيدر ق زی، عمر بن عبدالعز میدیکه د چنان

، اّمدا بده هدر حدال بدا شدودیشدمرده مد انيداز جرگده طاغوت زيدن ی، و امبريمعصوم پ نانيجانش یحکومت او از سو 
وددمات،  نیدا انيد، امدا در منبدود بروی نقاخ سفيداز  یحکومتش وال درافتاد و شیاز مظالم اسالف وو یار يبس

 انيددارد، از م یاو دروشش واصد یزندگ و حکومت ، که در کارنامهتيودمت او به اسالم بلکه به انسان نیتر مهم
سداله را از  ٦٩دار شدهیر  نيبدعت ننگ کیاقدام وود  نیالسالم است. او با ا عليه رمؤمنانيبرداشتن بدعت سّب ام

 .انجام داد تيانسان ، بلکه به جهانانيعيبه ش یبرداشت وودمت بزرگ انيم
( یهجدر  ٤٠السدالم )در سدال  عليه رمؤمندانيکده پدس از شدهادت ام هی، معاوبود هیشوم معاو راثي، مبدعت نیا

السدالم را بده  عليه ی، علدمخدالف یشدعارها و غداتيتبل جدادیگرفدت بدا ا مي، تصمکاماًل بر اوضاع مسلط شده بود
 رمؤمندانيام روانيدپ ، دوسدتداران وسدو کید ز، اکار نیا یکند. او برا یمرد عالم اسالم!! معرف نیصورت منفورتر 

السدالم بده  عليه رمؤمندانيمناقدب ام و  یاز نقد  فضدا زهيسدرن و ريبا زور شمشد فشار قرار داد و ریالسالم را ز  عليه
 السدالم نقد  و عليه یشدعر در مددع علد کید ای ، وتیحکا کی، ثیحد کی یاجازه نداد حت کرد و یر يشدت جلوگ

 .گفته شود
وواران دسدتگاه رهيج ، محدثان والسالم را وارونه جلوه دهد عليه یآن که چهره دروشان عل ی، براگریطرف د از و

جعد   یشدمار یب ثیرهگذر احاد نیاز ا السالم جع  کنند! و عليه یبرضد عل یثیرا وادار نمود احاد یحکومت امو 
 !دیگرد عیمردم شا انيدر م شد و
، لعدن جمعه بر فراز منابر یدر روزها ی، بلکه دستور داد در سراسر کشور پهناور اسالمهم اکتفا نکرد نیبه ا هیمعاو

اثدر  یدر افکدار عمدوم و دیدگرد یعملد و جید، رابددعت شدوم نیوطبه کنند! ا مهيالسالم را ضم عليه یدشنام عل و
ترها با بزر  السالم بزر  شدند و عليه یعل نهيکه کودکان با ک یدر آمد به طور  یدار شهیبه صورت امر ر  و ديبخش

 !درفتن ايالسالم از دن عليه یاحساسات ضد عل
کده عمدر بدن  یبدعت تا اواور سدده اول هجدر  نیا روش را ادامه دادند و نیا زين یامو  گرید ی، ولفاهیاز معاو بعد

 .2، ادامه داشتديبه والفت رس زیعبدالعز 
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 آموزگار کی ریتأث شعاع
باعث شدد کده  یچه عامل کار چه بود و نیاز ا «زیعمر بن عبدالعز » زهياست که انگ یسؤال باق نیا یجا جا نیا در

   اقدام بزر  دست بزند؟ نی، تنها او به ایامو  یولفا انيدرم
 رياتفاق افتاد کده مسد زیعمر بن عبدالعز  یحادثه به ظاهر کوچک در دوران کودک است که دو نیسؤال ا نیا پاسخ

به شدت دگرگون سداوت. در واقدع از آن روز بدود  داد و ريي، تغقرار گرفته بود یافکار عموم ريفکر او را که تحت تأث
 .شد یزیر هیحادثه بزر  زمان والفت او پا نیکه ا

گداه بدود و مدانیبدا ا وداشدناس و یکده مدرد «داللدهيعب»ندزد اسدتاد ودود  یرخ داد که و  ینخست زمان حادثه ، آ
کدرد. یمد ی، بداز آنان بودندد نيمنسوب و هيامیکودکان همسال وود که از بن ریروز عمر با سا کیکرد. یم  يتحص

کردند. عمر یالسالم را لعن م عليه یعل چک، طبق معمول به هر بهانه کوبودند یکه سرگرم باز  ی، در حالکودکان
 دي، شدنگذشدتیها مکه از کنار آن یاتفاقًا در همان هنگام آموزگار و شد. یصدا مها همبا آن یدر عالم کودک زين

به مسجد رفدت.  نگفت و یزيکند. استاد فرزانه چیالسالم را لعن م عليه ی، علکودکان ریمث  سا زيکه شاگردش ن
ر برا و دهنگام درس ش  یمددت ، مشدغول نمداز شدد. عمدردید، به مسجد رفت. استاد تا او را دفرا گرفتن درس یُعم 

از حدد معمدول طدول داد. شداگرد وردسدال  شي، اّما استاد نماز را بدظر شد تا استاد از نماز فار  شودمنت نشست و
بده  ی، نگاه وشدم آلدودنماز بهانه است. آموزگار، پس از فراغت از نماز است و دهياحساس کرد که استاد از او رنج

 : افکنده گفت یو 
 هدا غضدب کدرده وشده بود، بر آن یراض« رضوان عتيب»و « بدر»ن که از اه  که وداوند پس از آ یدانیکجا م از

  1اند؟شدهها مستحق لعن آن
 .امدهيباره نشن نیدر ا یزيچ من
 ؟یکنیالسالم را لعن م عليه یبه چه علت عل پس

 .عم  را تکرار نکنم نیا گریدهم که دیقول م کنم ویتوبه م یاله شگاهيدر پ وواهم ویعم  وود عذر م از
 مياز آن روز تصدم زیقدرار داد. پسدر عبددالعز  رياو را سخت تحت تأث ، کار وود را کرد ومؤثر استاد و یمنطق سخنان
-ی، همده جدا مدبا کودکدان یهنگام باز  بازار و نبرد. اما باز در کوچه و یالسالم را به زشت عليه ینام عل گریگرفت د

ودود اسدتوار  مياو را در تصدم آن که حادثه دوم اتفاق افتاد و اکنند تیالسالم را لعن م عليه یپروا عل یمردم ب ديشن
 .ساوت
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 بزرگ اعتراف
جمعده طبدق  یدر روزهدا بدود و ندهیشدام ، حداکم مد یقرار بود که پدر عمر از طدرف حکومدت مرکدز نیاز ا حادثه

-یمد انیدوطبده را بدا سدّب آن حضدرت بده پا رد وکیالسالم را لعن م عليه ی، علمعمول، ضمن وطبه نماز جمعه
 .ديرسان

 : گفت یپسرش عمر به و  یروز 
با کمال فصداحت  و یدهیداد سخن م یشو یکه وارد بحث م یموضوع ، در هریووانی! تو هر وقت وطبه مپدر

 دايدندوع لکندت پ کید، زباندت رسددیم یکه نوبت به لعن عل نيهم ی، ولییآیمطلب بر م انيبالغت از عهده ب و
 ست؟يامر چ نی، علت اکندیم

 ؟یامطلب شده نیتو متوجه ا ای! آفرزندم
 !پدر یبل

داندم یمد یعلد  ی، اگر آن چه مدن از فضدانندينشیمنبر ما م یپا اند وما جمع شده رامونيمردم که پ نی! افرزندم
 !، از اطراف ما پراکنده شده دنبال فرزندان او وواهند رفتبدانند

، دياعتدراف را از پددر ودود شدن نید، چدون ااندداز بدود نيکه هنوز سخنان استاد در گوشش طند زیبن عبدالعز  عمر
بردارد. لذا به مجرد آن کده  انيبدعت را از م نی، ابه قدرت برسد یبا وود عهد کرد که اگر روز  سخت تکان وورد و

دسدتور داد کده  یابخشدنامه یط و ديوود جامه عم  پوشان نهیر ید ی، به آرزو ديبه والفت رس یهجر  ٩٩در سال 
لّله  هیالسالم آ عليه یلعن عل یجادر منابر به ا أُمُر ی  : ِانَّ ا  اإْلْحساِن و  ْدِل و  ْحشداِء  یْنهدی  و   یْالُقْربد یرِ  تداءیِباْلع  دِن اْلف  ع 

غْ  اْلب  ِر و  اْلُمْنک  ُرون ِعُظُکمی   ِی و  کَّ ذ  ُکم ت  لَّ ع   نددگانیگو و ُشدعرا و با استقبال مدردم رو بده رو شدد اقدام نی. اتالوت شود 1ل 
 .2قرار دادند شیعم  را مورد ستا نیا

َدک به فرزندان حضرت فاطمه علیها بازگرداندن
َ

 السالم ف
ه عمد  وآله بد عليه الله صدلی امبريددر جهت رفع ظلم از ساحت وانددان پ زیکه عمر بن عبدالعز  یگر یبزر  د اقدام

 .، بودوآله عليه الله اسالم صلی امبريپ ی، دوتر گرامالسالم فرزندان حضرت فاطمه عليها، بازگرداندن فدک به آورد
، ، اما بده طدور اجمدالگنجد سخن از آن در این مطلب نمیدارد که  ییپرماجرا اسالم داستان تلخ و خیدر تار  فدک

 و ديالسدالم بخشد وود به دوتدرش فاطمده عليها اتيح ، آن را در زمانامبريقرار است که پ نیآن از ا یخیتار  ريس
سدالم  از فاطمه زهرا و بدون هيچ حجت شرعی زور ه، آن را بوآله، ابوبکر عليه الله اسالم صلی امبريپس از رحلت پ

گشت تا آن ی، دست به دست موقت یولفا لهيوساز آن زمان به اعالم کرد و یجزء اموال دولت گرفت و الله عليها
، پدس از اهدداء کدرد «زیعبددالعز »بده پسدرش  زي، مروان ندي، آن را به مروان بخشدر زمان حکومت وود هیاوکه مع

، آن را بده فرزنددان حضدرت زی. عمر بن عبدالعز دیگرد منتق  زی، فدک به فرزندش عمر بن عبدالعز زیمر  عبدالعز 
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، کده ز مدر  اومتأسفانه پدس ا ی، ولدر آن ندارند یحق هيامیبن ها است وگفت: فدک مال آن داد و  یفاطمه تحو
   1قرار داد! هيامیبن وليت پس گرفت و یفدک را از سادات فاطمًا ، مجددديبن عبدالملک به والفت رس دیز ی

در  ندهیسفر به مد انیفدک را در جر  زیکند که عمر بن عبدالعز ینق  م« الخصال»در کتاب  «صدوق»مرحوم شيخ 
 .  2مسترد کرد یشان، به االسالم داشت باقر عليه ه با حضرتک یدار ید

بده هالکدت  او را مسدموم کردندد و هيدامیاندد بندگفته .دي، در حدود دو سال، طول کشزیعمر بن عبدالعز  حکومت
  .3رساندند
 ثینوشتن حد تیممنوع

 زيدانگاسدف ، حادثدهوسدتيبده وقدوع پ یدر جامعده اسدالم امبريدکه پس از رحلدت پ یقيعم یهادنبال انحراف به
از  یر يآن عبدارت از جلدوگ کدرد ویمد ینيها بر جهان اسالم سنگآن مدت انباریز  رخ داد که آثار شوم و زين یگر ید

 .بود «ثیحد» نیتدو نوشتن و نق  و
 یپدس از کتداب آسدمان قدرار گرفتده اسدت و تيدر درجه دوم اهم ديبعد از قرآن مج امبريگفتار پ و ثیآن که حد با

 اول و فدهيباشدند، ولینمد کيددو، از هم قابد  تفک نیاصواًل ا رود ویبه شمار م یمنبع فرهنگ اسالم نیتر بزر 
 یاسديس یهدازهيددر واقع با انگ اساس ویب و وچپ یهابه بهانه برواستند و ثیحد نیتدو دوم به مخالفت با نق  و

 یر يبده شددت جلدوگ ثیکتابدت حدد نق  و نهيمسلمانان در زم تيداد از هرگونه فعال ميوواه حيکه در ادامه، توض
 .نمودند
کتاب ودا )قرآن(  دیي، بگوديپرس یااز شما درباره مسئله یاگر کس و دينق  نکن یزيگفت: از رسول ودا چ ابوبکر

 .٤دیحرامش را حرام به شمار  شما است، حاللش را حالل و ما و انيدر م
 یبده تمدام منداطق اسدالم یابخشدنامه یوآله ط عليه الله صلی امبريپ ثیاز نوشتن احاد یر يجلوگ یدوم برا فهيول

 .٥«ببرد نيآن را از ب دیوآله نوشته، با عليه الله صلی امبرياز پ یثیهرکس حد»نوشت: 
 داً يداک ثیحافظدان حدد وآله و عليه الله صدلی امبريدپ ارانیدبخشنامه اکتفا نکرد، بلکه به تمام  نیتنها به صدور ا یو 

 !٦کنند یووددار  ثیکتابت حد هشدار داد که از نق  و
نمود. به شددت یم یثیکرد، بلکه هرکس را که اقدام به نق  حدیاکتفا نم ديتأک باره تنها به سفارش ونیدر ا فهيول

ْرداء»و « ابن مسعود»به  یکرد، چنان که روز یمجازات م بزر  صدر  یهاتيسه از شخص ، که هر«ابورر»و « ابود 

                                                           
 .٥٠ان مأخذ ، ص ابن واضح ، هم - 1
 .الخصال ، باب الثالثه - ٢
 .٤3٩، ص  ٤، ج  دیابن عبدربه ، عقد الفر - 3
 .3، ص  1، تذکره الحفاظ ، ج  یذهب نیشمس الد - ٤
 .٤3، ص  هیالسنه المحمد ی، محمود ، اضواء عل هی  ابور - ٥
 .1٢، ص  1، ج  یالتراث العرب اءی، دار اح روتی؛ ابن مامه ، سنن ، ب 7، همان کتاب ، ص  یذهب - ٦



 

 یهدا را زنددانآن گداه آن و د؟يدکنیوآله نق  مد عليه الله صلی امبريکه از پ ستيها چثیحد نیاسالم بودند، گفت: ا
 1بردند! یسه تن تا هنگام مر  عمر، در زندان به سر م نیکرد، ا

 .را نداشته باشند ثیکتابت حد جرأت نق  و زيمسلمانان ن ریها باعث شد که سایر يسختگ و فرهايگونه ک نیا
 توجیهات نامقبول

آید که آیا علت ممنوعيت نق  و ضبط حدیث چه بود؟ و وليفه دوم بده چده مجدوزی، جا این سؤال پيش میدر این
دانيم احادیث )گفتار پيامبر( مانند قرآن حجت بدوده و پيدروی این امر را ممنوع اعالم کرد؟ در صورتی که همه می

فرمود، )اعم از قرآن، که گفتار وددا واجب است و قرآن درباره تمام مطالبی که پيامبر می از آن، بر همه مسلمانان
 :دیفرمایاست( م یوحو حدیث، که الفاظ آن از وود پيامبر، ولی مفاد آن مربوخ به 

 . 2«است یاله ی، طبق وحدیهر چه بگو و دیگویهوس سخن نم و یهو  یدر گفتار وود از رو  امبريهرگز پ» 
فرمدوده اسدت:  مسدلمانان حجدت قدرار داده و یرا برا امبريپ یدستورها گذشته، وداوند صراحتًا سخنان و نیا از
 .3«ديکن یکرده ووددار  یاز آن چه نه و دياجرا کن و دیر يشما آورده بگ یبرا امبريوآن چه را پ»

ْمرو از پ عبدالله ، سدوگند بده ومدر فرزند ع   یا»مود: کند که حضرت با اشاره به دو لب وود به من فرینق  م امبريع 
 .٤«سیبنو میگوی، آن چه مدیآینم رونيدو، ب نیا انياز م یزيکه جانم در دست اوست، جز حق چ ییودا

. عدرک یفرمدود: بلد سدم؟یشنوم بنوی: به رسول ودا عرک کردم: هر چه از شما مدیگو یعبدالله بن عمرو م باز
 .٥میگوی، من در هر دو حال، جز حق نمیفرمود: بل چه در حال غضب؟ و یکردم: چه در حال ووش

او با اسدتناد  بود و هي، چگونه قاب  توجفهي، اقدام ولثیحد تياهم و تيشواهد بر حج و  یهمه دال  نیبا وجود ا ایآ
 زد؟ یاقدام ني، دست به چنیبه چه امور 

امدر توسدط ودود  نیدبه ا دنيبخش تي، در جهت مشروعهاتيتوج یشود که برویم یادآور یها سؤال نیپاسخ ا در
 : هانقد آن و هاتيتوج نیا نکیرسد. ایدر آن زمان مطرع شده که مقبول به نظر نم فهيول

او  دیددوم مطدرع گرد فهيعذر از طرف ول نیامتروک شدن قررآن   و ثیمسلمانان به حد یاز سرگرم ینگران -1
چنان اوقات وود را صرف آن کردند که کتاب وددا  نوشت و ییهااز شما کتاب شيآوردم که پ ادیرا به  یگفت: قوم

 .٦سازمیآلوده نم یزيگاه کتاب ودا را به چچيقسم من ه ودا را رها ساوتند، به
دوم(  فدهياز طدرف ول یاستاندار  تیعازم کوفه )به جهت انجام مأمور : »دیگویم امبريبن کعب از اصحاب پ قرظه

 ميچه بده بدرقده شدما آمددم، گفتد یبرا ديدانیم ایگفت: آ ما را بدرقه نمود و نهیاز مد رونيب یتا مسافت فهيبودم ول
 یکده شدما بده شدهر  نیدآن ا داشدتم و زين یگر یهدف د ی، ولی، گفت: بلیینما میما را تکر  یکه وواست نیا یبرا

                                                           
 .نام برده شده است یابوذر ، ابومسعود انصار ی( به ما7، ص  1. در تذکره الحفاظ )ج 11٠، ص  1، ج  نیحیالصح ی، المستدرک عل یشابوریحاکم ن - 1
 .(٤و  3. )نجم : یوحی ی* إن هو إال  وح یعن الَهو نطقیوما  - ٢
سول فخذوه وما  کمیوما ات - 3  .(7عنه فانتهوا )حشر :  کمینهالر 
ذ هیشفت یفاومأ إل - ٤ ا ب خرجیما  دهیب ینفس یفقال وال   .٦٢، ص  ٢، ج  یالراو بی، تدر یوطیور.ک : س 1٠٤، ص  1، ج  نیحیالصح ی، المستدرک عل یشابوریاال  حق ، فاکتب )حاکم ن نهمایمم 
 .٦٢، ص  ٢، ج  یالراو بی، تدر یوطیس - ٥
 .٢٩3، ص  1٠، همان ، ج  یهند یمتق - ٦



 

اسدالم مشدغول  امبريدپ ثیحد دنيها را از وواندن قرآن به شنووانند، شما آنیقرآن م یليکه مردمش و دیرویم
 یگفت: عمر ما را از آن نهدیتوسط مردم، به آنان م امبريپ ثیپس از آن قرظه در جواب دروواست نق  حد «دينکن

 .1ستکرده ا
 امبريدکند، بدا صدحابه پ یگردآور  را امبري: چون عمر بن وطاب وواست سخنان پدیگویم یبن مسلم ُزْهر  محمد

سدپس گفدت: مدن وواسدتم  مداه دربداره آن فکدر کدرد و کیها نظر مثبت دادند. عمر آن باره مشاوره کرد ونیدر ا
چنان اوقدات ودود را  نوشتند و ییهاکتاب مااز ش شيکه پ ادآوردمیرا به  یقوم یکنم ول یرا گردآور  امبريسخنان پ

 .2سازم یلوده نمآ یزيگاه کتاب ودا را به چچيصرف آن کردند که کتاب ودا را رها کردند، به ودا سوگند من ه
مدردم را  فدهيبود که ول نیباشد، بلکه راه ح  ا ثیاز نق  حد یر يتوانست مجوز جلوگیبود، نم نیا زهيواقعًا انگ اگر

کند، البته هنوز قرآن مورد توجده مدردم بدود؛ بده   يرا تعط ثیکند نه کاًل حد قیتوجه به آن تشو به وواندن قرآن و
بده  ایقرآن را که در حفظ  یهاسوره و اتیقرآن، مسلمانان آ یور آکه در زمان والفت عثمان هنگام جمع نیگواه ا

 .قرآن قرار دادند نیتدو ئتيه اريصورت مکتوب داشتند، در اوت
از کتابدت  یاسالم در مدورد نهد امبرياز پ ثیاه  سنت چند حد یثیدر منابع حد  ثیاز نوشتن حد امبریپ ینه -2

از  یزيدکدرد کده چ یاسدالم نهد امبريدکندد کده پیسخنان حضرت نق  شده است از جمله احمد بن حنب  نق  مد
 .3او نوشته شود ثیحد

تواندد درسدت باشدد. یآن حضرت از نوشتن سدخنانش نمد یدهد که موضوع نهیم یگواه یقرائن فراوان و شواهد
هدا از بداب از آن ی، از آن حضرت نق  شده است که تعدادثیدر مورد سفارش به کتابت حد یمتعدد ثیاواًل احاد

شداهان  و رانيدام و  یدقبا وخيبده شد حضدرتآن  یهااميپ ها وها، نامهسخنان، دستورالعم  اً يثان نمونه گذشت و
تعدداد  ثبدت شدده اسدت و خیتار ها در مانيپ ها وثاقيم ایاسالم  یهاافراد مختلف در جهت ابال  آموزه کشورها و

 .٤مستق  در زمان ما شده است فاتيتأل یاست که موضوع برو ادیز  یها به قدر آن
مکاتبدات،  هدا وارتبداخ شیبدر حسدب افدزا نوشتند وی، آن را میانينشمُ  کرد ویاسالم امالء م امبريها را پنامه نیا

 کیدبودند( حال چگونه قاب  قبول اسدت کده حضدرت از  یوح انياز منش ريها غنیا شد )و ادیز  زين انيتعداد منش
 یهاثاقيها را به عنوان مکنندگان، آن افتیداند در یم هک نیبا توجه به ا سدیها را بنواميپ ها وهمه نامه نیطرف ا

 تدوان از نوشدتهیمد گدریها را صادر کند؟! بده عندوان نمونده دآن یدستور نابود گریاز طرف د دارند ویمهم نگه م
-وطبده شهر به پا واست و نیاسالم پس از سقوخ شهر مکه، در ا امبريکرد. پ ادیدر فتح مکه  امبريشدن وطبه پ

                                                           
 .٦، ص  7تفاوت ، ابن سعد ، همان ، ج  ی؛ با کم ٢٩٤، ص  ٦، همان ، ج  ینی؛ ام 1 7، ص  1، تذکره الحفاظ ، ج  یذهب - 1
 .٤7،  ٤٦، ص  هیالسنه المحمد ی، اضواء عل هی؛ ابور ٢٩٤7٤، شماره  ٢3٩، ص  1٠، همان ، ج  یهند یمتق - ٢
 ٦٥.1، ص  1الملل والنحل ، ج  ی، بحوث ف یور.ک : معفر سبحان 1٨٢، ص  ٥ند ، ج احمد بن حنبل ، مس - 3
 .نام برد داللهیدکتر محمد حم فیوکتاب الوثائق تأل یانجیم یاحمد یالله عل هیاستاد محقق مرحوم آ فیالرسول تأل بیتوان از مکات یبه عنوان نمونه م - ٤



 

، ديسدیمن بنو یوطبه را برا نیرسول الله ا ایبه نام ابوشاه عرک کرد  منیاز  یهنگام مرد نیفرمود. در ا رادیا یا
 .1ديسیابوشاه بنو یفرمود: آن را برا امبريپ

او در مورد ودالص نگده  ديبه تأک ی، گاهفهيسخنان ول یدر البال قرآن  اتیبا آ ثیاشتباه شدن حداحتمال  -3
 و 2ديدنق  کن تیاز رسول ودا کمتر روا و ديگفت: قرآن را جدا کنیم ی، او گاهمیوور یبر م ثیداشتن قرآن از حد

-یمد یگدر یاز کتاب وددا، کتداب د ريغ ای، آدیدار  نگه، کتاب ودا را والص ديسیگفت: کتاب ودا را بنویم یگاه
 .3ديآلوده نکن یزيبا چ و دیآن را والص نگه دار  د؟يداشته باش ديوواه

اند کده ابدوبکر گفدت: علدت ادعا کرده اند ونسبت داده زياول ن فهيمطلب را به ول نیاز دانشمندان معاصر، ا یبرو
 .٤نشود ختهيقرآن آم اتیبا آ ثیاست که احاد نیا امبريپ ثیاز نق  احاد یر يجلوگ

گفدت، تمدام  اتيداسالم بددرود ح امبريکه پ یروز  رایبه پاسخ ندارد، ز  اجياساس است که احتیب یعذر به قدر  نیا
ودود تمدام  ّی قدو  یهاقرآن با حافظه انیقار  و یوح سندگانینو شده بود و نيمع قرآن مضبوخ و یهاسوره و اتیآ
 چيشده بود که امکان نداشت با هد مشخص و نيقرآن چنان مع یهاسوره و اتیآ قرآن را حفظ کرده بودند و اتیآ

 و تيسالسدت، جدذاب و ینظدر فصداحت، بالغدت، رواند از ديدشود. به عالوه، قرآن مج ختهيآم یانوشته سخن و
گرچده از نظدر  یکالمد چيهد شدود ویبا آن مشدتبه نمد یانوشته کالم و چياست که ه یطور  یبند جمله و بيترک

است که چنان که وواهدد آمدد در  نیمعنا ا نی. گواه استيدرجه برسد، قاب  اشتباه با قرآن ن نیتر یفصاحت به عال
 کیدبدا  ثیحد کیاز اشتباه  یانمونه چيکرد، ه دايرواج پ مجاز شد و ثیکتابت حد که نق  و یزمان منصور عباس

 ودود یهداوطبده السدالم در نهدج البالغده و عليه یدر زمان ما سخنان علد نيقرآن ضبط نشده است. هم چن هیآ
هرگز قابد  اشدتباه بدا قدرآن  یبالغت قرار دارد، ول در اوج فصاحت و ینیر يش سالست و ، از نظر فصاحت وامبريپ
خنان سد یدر البدال یوود آورده، مانند گوهر دروشان یهاالسالم ضمن وطبه عليه رمؤمنانيکه ام یاتیآ و ستين

دو  نیدا انيبروورد م نيکالم عرب آشنا باشد، در نخست بيکه با ترک یاهر وواننده دروشد ویالسالم م عليه یعل
   .گذاردیفرق م

 یواقع زهیانگ
 یواقع زهيتواند انگینم است و هيعنوان شده، ظاهر قض ثیکتابت حد رسد آن چه در دفاع از منع نشر وینظر م به

بدوده اسدت، از   يدامدر دو نیددر ا یاسيس یهازهيانگ مالحظات و یدهد که بروینشان م قرائن باشد. شواهد و
 استيس ی، همان مجر ٥کرد یر يجلوگ یمار يدر بستر ب امبرينامه پتيکس که از نوشته شدن وصکه آن نیجمله ا

 ٦بوده است! یکیهدف در هر دو مورد،  ایگو است و ثیمنع نشر حد
                                                           

 .11٩، ص  11٠ ثی، حد ٨٢، کتاب العلم ، باب  1، ج  یالرفاع یقاسم الشماع خی، شرح ش یالبخار حی. ور.ک : صح7٠، ص  1العلم وفضله ، ج  انی، مامع ب وسفی،  یابن عبدالبر القرطب - 1
وا الروا - ٢ دوا القرآن وأقل   .(7، ص  ٦، ج  یعن رسول الله )محمد بن سعد ، الطبقات الکبر هیَمر 
صوه )مسند احمد ، ج  ریالله ، أکتاٌب غاکتبوا کتاب الله ، امحضو کتاب  - 3  .(1٢، ص  3کتاب الله ، امحضوا أو خل 
 .٤3، همان ، ص  هیابور - ٤
 .1٢٠، ص  11٢ ثی، حد ٨٢، کتاب العلم ، باب  1، ج  یالبخار حی، صح یبخار - ٥
 .7٠ ٦٩، ص  1الملل والنحل ، ج  یر.ک : بحوث ف - ٦



 

است، چنان که گذشت او در پاسدخ  امبريپ ارانیاز  یدوم وطاب به بعض فهياز سخنان ول یکیامر،  نیا گرید دیمؤ
وکددام  میر یرا از شدما بپدذ ثیکه کدام حد ميدانیگفت: نه، اما ما م ؟یکنیکار منع م نیما را از ا ایآنان که گفتند آ

کدرده یبرودورد مد ینشدیمنقدول، گز  ثیبا احاد فهيدهد که ولیم نشانسخن  نیدانند. ای، اما مردم نمميرا رد کن
هدا را آن ثیداز احاد یها مانند عبدالله بن مسعودو ابوالدرداء را درو  گو بداندد، برودآن انیکه راو نیبدون ا است و
قابد   تدوارا بدا کددام مح ثیداز احاد کیدکددام  فدهيکده ول دیآیم شيسؤال پ نیا نکیدانست. اینم رشیقاب  پذ

 .کندیکمک م یواقع زهيسؤال به روشن شدن انگ نیا قيپاسخ دق افتنیدانست؟ ینم رشیپذ
 نیدبدوده اسدت کده بدا ا نیدمنظدور ا داشدته و یاسديس زهيدبخشدنامه، انگ نیددهدد کده صددور ایشهادت م قرائن

 رمؤمندانيام رایدببرندد، ز  نيالسالم شده بدود، از بد عليه رمؤمنانيام بيرا که آن روزها نص یبزرگ ازي، امتتيممنوع
را کده از آن حضدرت در أبدواب مختلدف  یقیحقا و امبريپ ثیبود، احاد اتيح ديدر ق امبريکه پ یالسالم هنگام عليه

 .ماندیبها متروک مگران راثيم نی، اثینق  حد تيآمووته بود، گرد آورده بود. با ممنوع
السدالم را  عليه یعلد تيبود که حقان یثیها احادآن انيشد، در میمنتشر م پخش و ثیاحاد نیاگر ا گریطرف د از

 !شود یر يجلوگ ثیکتابت حد ضبط و بود که کاًل از نق  و نیرساند. پس بهتر ایبه اثبات م
 اتیلینشر اسرائ اجازه

نشدر  نقد  و یشدد، راه را بدرایمد یر يجلدوگ ینبدو  ثیاست که در همان زمدان کده بده شددت از نقد  حدد بيعج
 پرداودت. اسدناد ویمد اتيلياألص ، در همان زمدان بده نقد  اسدرائ یهودیباز گذاشتند. کعب األحبار  اتيلياسرائ

 انيددر م اتيليدوم بدود کده راه نفدور اسدرائ فهيبار در عصر حکومت ول نيدهد که نخستینشان م یخیشواهد تار 
 هدا ودسدت بده نشدر داسدتان و افتنددی، مناسدب تيدفعال ی، عرصه را برااتيلياسرائ انیراو باز شد و یامت اسالم

 امبريددر زمدان پ یحّتد اتيلياو به اسدرائ یشخص شیسابقه گرا و فهيول استيها معلول سنیا تورات زدند و اتیروا
 .  1بود

. او از 2رفدت ندهیبده مد منیاز  مسلمان شد و در زمان والفت عمر بن وطاب یهجر  جدهاألحبار در سال ه کعب
کرد. او پدس یم جیها را تروآن بود و بندیپا هودی مي، باز هم به تعالیپس از مسلمان و 3اه  کتاب بود یبزرگان علما

بداره نیددر ا زيدبده مسدلمانان ن کدرد ویاو گوش مد اتیفه به روايقرار گرفت. ول فهي، مورد توجه ولنهیاز ورود به مد
از اه  کتاب  یمطالب زمان والفت عمر مسلمان شد وکعب األحبار در : »سدینویم ريداد. ابن کثیعم  م یآزاد

-یمد زيدن دانسدت ویهدا را حدق مدشدمرد، چدون آنیم کوياز منقوالت او را ن یبعض زيکرد، عمر نی( نق  مهودی)

                                                                                                                                                                                           
 
، ص  ٢البحاار ، ج  نهی، ساف یعباا  قما خی؛ حااج شا 37٢، ص  1، ج  هیالحلب رهی، الس یحلب نیبن برهان الد ی؛ عل 1٢٦1٢7، ص  3معرفه الصحابه ، ج  ی، اسدالغابه ف ریابن اث نیعزالد - 1

 .1٢٤، ص  ٢، ج  هیوالنها هی، البدا ری، واژه هَوک ؛ ابن کث 7٢7
 .31٦ 31٥، ص  3الصحابه ، ج  زییتم ی، االصابه ف یابن حجر عسقالن - ٢
 .٥٢، ص  1، تذکره الحفاظ ، ج  یمحمد ذهب نیشمس الد - 3



 

گونده مطالدب نیددر نق  ا زياز او اوذ کردند او ن یادیاز مردم، مطالب ز  یار يرو بس نیاو را جذب کند، از ا ستووا
 .1«ها حتمًا باط  بود...از آن یبرو کرد و یرو  ادهیها ارزش نداشت ز از آن یار يکه بس

به شددت  ثیکتابت حد نق  و تيبود که بخشنامه ممنوع ی، در زمانیبه و  فهيتوجه واص ول عم  کعب و یآزاد
بده  ممندوع بودندد و امبريدعبدالله بن مسعود از نق  سخنان پ هم چون ابورر و یبزرگ یهاتيشخص شد ویاجرا م

 .شدند یجرم زندان نیا
 ميتمد»کدار پرداودت  نیدکه به ا یکس نيدوم گشوده شد. نخست فهيدر زمان ول زين ییگو، باب قصهگریطرف د از

نسدبت  فهي. ول3اجازه داد یبه و  فهيول و دیقصه بگو ستادهیمردم ا یاجازه وواست تا برا فهي. او از ول2بود «یالدار 
 .٤کردیم ادی «نهیالمد اه  ريو»از او با عنوان  قائ  بود و یبه او احترام واص

قرار گرفت که در  یگاهی، در جافهيول تیرا درک کرده بود، از پرتو عنا امبريحضور پ یاند  سال و کیکه تنها  ميتم
نمدازگزاران  یقب  از نماز جمعه بدرا، هر هفته، فهيدستور ول کرد. او با اجازه ویم یحضور بزرگان صحابه سخنران

 یبدرا لهينوسدیوواسدت بدیشدد کده مدیمد یاز آن جا ناش یو  هب فهيتوجه ول ایگو ٥کردی( مییگو)قصه یسخنران
 !را پر کند ثیوأل نق  حد فراهم سازد و یمردم سرگرم

 ثیفترت نقل حد یزمان دوره
بددعت را  نید. او اافتیه.( تداوم  1٠1 ٩٩) زیتا زمان والفت عمر بن عبدالعز  ثیمنع نشر حد استيهر حال س در

آن چده از  ديدنينوشدت: بب یابخشدنامه یطد کرد و قیتشو ثیحد نیتدو دانشمندان را به نق  و برداشت و انياز م
 ٦بروندد ايداز دن( ثیدانشمندان )ناقالن حد و شودآن دارم که علم تباه  ميب رای، ز ديسیرسول ودا هست، بنو ثیحد

رسول ودا هسدت، آن  ثیبکر بن حزم نوشت: بنگر آن چه از حد یمضمون به اب نیبه ا یا، او نامهیبه نق  بخار 
 رفتدهیپذ امبريدپ ثیجدز حدد بروندد، و ايددانشمندان )محدثان( از دن دارم که علم تباه شود و ميمن ب رای، ز سیرا بنو

 ٧.... شودینم
صدورت  یاز دو سال نبود ، در زمان او کار مهم شيب زیچنان که اشاره شد چون زمان والفت عمر بن عبدالعز  اما

را جمدع کدرد ، محمدد بدن  ثیداحاد زیکه پس از فرمان عمر بن عبدالعز  یکس نينگرفت وتنها آغاز کار بود. نخست
 یقديدر زمان ابوجعفر منصدور دوان ثیحد نیوتدو ت. اما در واقع رواج مجدد نق  وکتاب٨بود یمسلم بن شهاب ُزْهر 

 نیاسدالم شدروع بده تددو یه علمدا 1٤3در زمان او در سال  یصورت گرفت. به گفته رهب یعباس فهيول ني، دوم

                                                           
 .17، ص  ٤، ج  ریابن کث ری؛ تفس 1٢3، ص  ٢، ج  هیوالنها هیالبدا - 1
،  1الصاحابه ، ج  زیتم ی، اإلصابه ف ین شد )ابن حجر عسقالنشد ومسلما نهیرفت ، او در سال نهم هجرت وارد مد یبه شمار م اریوعابد مردم آن د نی، راهب اهل فلسط یالدار میتم - ٢

 .(٤٨٨ص 
 .٤٤٨، ص  ٢أعالم النبالء ، ج  ریَ ، س   ی؛ ذهب 1٩٠، ص  1، مجمع الزوائد ، ج  یثمی، ه ٢٨٢، ص  1٠، کنزالعمال ، ج  یهند یمتق - 3
 .٢3٨، ص  ٦اإلصابه ، ج  - ٤
 .٤٤7، ص  ٢أعالم النبالء ، ج  ریَ ، س   یذهب - ٥
 .3٢٩، ص  نی، السنه قبل التدو بیمحمد عجاج الخط - ٦
 .11٤، ص  77، همان ، کتاب العلم ، باب  یبخار - 7
 .3٠، ص  ثیالحد هیودرا ثی، کاظم ، علم الحد یشانه چ ریمد - ٨



 

 یرا نوشدت. اوزاعد« موّطدأ»کتاب  نهیکرد. مالک در مد نیتدو یدر مکه کتاب حیکردند. ابن ُجر  ريوفقه وتفس ثیحد
ُروبه یدر شام ، ابن اب مه ود ع  ل  وجمدع  نیدر کوفه به تدو یثور  انيوسف منیدر بصره ، معمر در  گرانیوحماد بن س 

را نوشدت ... در  یفقه ومسدائ  کالمد فهيکرد ، ابوحن فيرا تأل «یمغاز »پرداوتند ، ابن إسحاق کتاب  ثیحد یآور 
، امدا  حيصدح یهدا ادداشدتیهدا و علم را از جدزوه ایگفتند  ی، دانشمندان از حفظ سخن م نیاز ا شيکه پ یحال

 .1کردند ینامرتب نق  م
 ثیتبعات منع نشر حد و عوارض

از  ثیاز نداقالن حدد یار يبسد هدد 1٤3تا سال  رایبود، ز  یبزر  فرهنگ عهیضا کی ثیحد نیتدو از نق  و یر يجلوگ
محروم شددند. از  یمنبع بزر  فرهنگ اسالم نیمسلمانان از ا ها دفن شد وآن یهانهيدر س ثیاحاد رفتند و ايدن

هدا بدود، از نهيتا آن زمدان در سد ثیاحاد چونها شکسته شد، اما تيممنوع نیگرچه از زمان منصور، ا گریطرف د
آشفته بدازار  نیدرو  پرداز، از ا مزدور و یاعده گرید یمصون نماند. از سو  فیتحر  قلب و شدن و ادیز  کم و بيآس

قدرن،  کیداز  شيبد یوقتد رایدنقد  کردندد، ز  جعد  و ثیاساس را به صورت حدد  یب استفاده کرده، مطالب درو  و
جهدت  ني، بده همددیبنما ییگونه ادعاتواند همهیکس ماز افراد گردد، همه دنيشن ها وهمدرک؛ منحصر به حافظ

کده محددثان  یه رسول ودا نسدبت داده شدد، بده حدد ب ثیچنان گرم شد که هزاران حد ثیبازار حد دينکش یطول
 ی، گدردآور ديسدر یمد حيآن چه به نظرشان صدح را غربال و ثی، احادیثیحد یهامجموعه نیشدند در تدو ریناگز 

وود را که با حذف مکدررات شدام  چهدار هدزار  حيق( کتاب صح 2٥٦)م  یبخار   يکنند ، مثاًل محمد بن إسماع
. 3انتخداب کدرد ثیحدود ششصد هزار حد اني، از مثیمورد نظر وود در صحت احاد یها، با مالک2است ثیحد
 یر ي، مسلم )بدن حجداج قشد٤حفظ دارم حيصح ريغ ثیهزار حد ستیدو و حيصح ثیگفت : صد هزار حدیاو م

 نیدگفدت : مدن ا ی)بدا حدذف مکدررات( اسدت ، مد ثیاو هم شام  چهار هزار حد حيکه صح زيق( ن 2٦1 یمتوف
ق( هم که مسندش  2٤1. احمد بن حنب  )٥بودم ، انتخاب کردم دهيکه شن ثیهزار حد صديس انيرا از م حيصح

. احمد بدن فدرات ٦انتخاب کرد ثیپنجاه هزار حد از هفتصد و شيب انياست، آن را از م ثیهزار حد صديشام  س
وود، پانصدد  فاتيها در تألآن انيام که از مکرده ادداشتی ثیپانصد هزار حد و ونيليم کیگفت: یق( م 2٥٨)م 

 .٧انتخاب کردم ثیهزار حد

                                                           
 .٢٦1الخلفاء ، ص  خیعبدالرحمن ، تار نی، مالل الد یوطیس - 1
 .٢1، مقدمه شارح ، ص  1، ج  یمسلم بشرح اإلمام النوو حیصح - ٢
 .٨، ص  ٢بغداد ، ج  خی، تار ی، ابوبکر احمد بن عل یبغداد بی؛ خط 7، مقدمه شارح ، ص  1، ج  یالرفاع یقاسم الشماع خی، شرح ش یالبخار حیصح - 3
 .٢3، مقدمه شارح ، ص  یقاسم الشماع خی، به قلم ش یبخار حیشرح صح - ٤
 .٢1، مقدمه شارح ، ص  1، ج  یمسلم به قلم امام نوو حیشرح صح - ٥
 .٢٩3 ٢٩٢، ص  ٥، ج  ری، الغد نی، عبدالحس ینیام - ٦
 .٩7، ص  ٢محمد ، تذکره الحفاظ ، ج  نی، شمس الد یذهب - 7



 

نوشتم  امبرياز پ ثی: پانصد هزار حددیگویق( مؤلف سنن، م 2٧٥ ی، متوف یبن اشعث سجستان ماني)سل ابوداود
 حيبده صدح کینزد و هيشب ای حيسنن گرد آوردم که صح نیدر ا ثیهشتصد حد ها تعداد چهار هزار وآن انياز م و

 .  1است
 ثیدشدناوته شدده، احاد یارهدايبدا مع علدم الرجدال و و ثیالحدد هیدشناسان، در پرتو علدم درا ثیهمواره حد البته
که در  ییهافیتحر  جع  و نیگذارند، بنابرایرا کنار م فيضع ثیاحاد کنند ویم ییقاب  اعتماد را شناسا و حيصح

 .شودینم ثیگذشته رخ داده، باعث سقوخ اعتبار همه احاد
 ثیحد نیدر تدو عهیش یشگامیپ

 نیتددو کتابدت و السدالم بده نقد  و عليهم تياز اه  ب یرو ي، گردن ننهاد، بلکه به پیفرهنگ استيس نیبه ا عهيش
-شيبد بود و امبريشخص به پ نیتر کیالسالم که نزد عليه یآغاز کرده بود ادامه داد. عل امبريکه از زمان پ ثیاحاد

السدالم  عليه یکدرد. از علد یآور را جمدع امبريدمحضدر آن حضدرت داشدت، سدخنان پحضدور را در  ارتبداخ و نیتر 
از  امبريداو پاسخ داد: هرگداه از پ ؟یاگرفته ادی ثی، از آن حضرت حدامبريپ گریاز صحابه د شي: چگونه بدنديپرس
 کدرد ویامدال مد امبريگونه پ نی. بد2کردیشدم او آغاز سخن میاگر واموش م داد وی، مرا وبر مدميپرسیم یامر 
 نبدوت و ثیدکتداب، از موار  نیشده در آمد. ا نیبه صورت کتاب تدو جیبه تدر  نوشت ویها را مآن السالم هعلي یعل

هدا آن ژهیداز مندابع علدوم و ائمه قرار داشته و اريدر اوت بوده و یفقه ريغ و یفقه ثیشام  احاد وصائص امامت و
 .رفته استیبه شمار م

السدالم  ، آن کتداب را ندزد امدام بداقر عليه3مشهور آن زمان بود یکه از دانشمندان وفقها «بهيحکم بن عت» یروز 
 ثینشدان داده حدد یکرده بدود، حضدرت آن کتداب را بده و  دايبا حضرت باقر اوتالف نظر پ یادر مسئله ی، و دید

 .٤رسدول وددا اسدت یامدال و ی، ودط علدنید: افرمدود وارائه کرد  یمربوخ به مسئله مورد اوتالف را در آن، به و 
بعددها  زيددر کتب اربعده ون و دهيرس عهيائمه وروات آن ها ، به دست محدثان متقدم ش قیکتاب از طر  نیا ثیاحاد

 .٥شده است ادی «یکتاب عل»، نق  شده واز آن به عنوان  عهيدر وسائ  الش
 یکه در عصر والفت آن حضرت، منش یاز دوستداران عل یکیالسالم، ابورافع؛  عليه یاز عل ريغ امبريصحابه پ از

 یسنن مخصوص در أبواب مختلف فقه اسدالم احکام و نوشت و «ایالسنن واألحکام والقضا»به نام  یاو شد، کتاب
 ی)بعد از کتداب علد ثیکتاب حد نيکتاب را نخست نیاگر ما ا .٦مراجعات را گرد آورد و مانند نماز، روزه، زکات، حج

 زيدندوع ن نیداز ا یکتداب فقهد نيآن را نخست ميتوانیشده، م نیاز صحابه تدو یکیکه توسط  ميالسالم( بدان هيعل
 .شده است نیتدو انيعياز ش یکیکه توسط  ميبدان

                                                           
 .1٢7، ص  ٢، همان ، ج  یذهب - 1
 .17٠، همان ، ص  یوطیس - ٢
 .311، ص  ٩، ج  هیوالنها هی، البدا ری؛ ابن کث 3٢٩، ص  ٢معرفه األئمه ، ج  ی، کشف الغمه ف یسیبن ع ی، عل یأربل - 3
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 ثیدنقد  احاد ، بده ضدبط وثیکتابت حدد در همان دوران فترت نق  و عهيش سندگانینو از ابورافع، محدثان و پس
آفات زمان حفظ نمودندد.  گرید و فیمعصوم را از دستبرد تحر  انیشوايپ ثی، احادقیطر  نیا از پرداوتند و یاسالم

السالم  در زمان حضرت باقر عليه پنجم ادامه داشت و یشوايالسالم تا زمان پ عليه رمؤمنانيبرنامه از زمان ام نیا
 نیتددو و یآور بدر جمدع یمبند زیکه هنگام صدور دستور عمدر بدن عبددالعز  یکرد، به طور  دايپ یدروشان شرفتيپ

 .را در حفظ داشتند ثیپنجم، هزاران حد یشوايشاگردان برجسته پ و ارانیکدام از  ، هرثیحد
از شداگردان  ی، نمونده بدارز لتيبدا فضد و هیدبلندپا اريبس انیراو و عهيبزر  ش یهاتياز شخص« بن مسلم محمد»

بده  وسدتهي، پنهیچهار سال اقامت در شهر مد یط است. او اه  کوفه بود و ثیحد پنجم در فقه و یشوايبرجسته پ
از محضدر آن دو  شدد ویمد ابيشدرف سدالمال بعد از او به وددمت امدام صدادق عليه السالم و محضر امام باقر عليه

 : دیگویم یاندووت. و یها مبزر  بهره یشوايپ
هزار  یکه س ی، به طور دميشنیجواب م و دميپرسیالسالم م عليه، از امام باقر ديرسیکه به نظرم م یموضوع هر
 .1السالم فرا گرفتم از امام صادق عليه ثیشانزده هزار حد از امام پنجم و ثیحد

-پاسخ چهارصد مسدئله ایکرده بود که گو في)چهارصد مسئله( تأل« اربعمائه مسئله»به نام  یبن مسلم کتاب محمد

 .  2بود دهيششم شن پنجم و یشوايبود که از پ یا
 یبرا اه  کوفه بود و زياست. او ن «یُجعف دیز یجابر بن »السالم  مکتب امام باقر عليه افتگانی تياز ترب گرید یکی

 یشدوايپ ضيدر پرتدو اسدتفاده از مکتدب پدرف هجرت کدرد و نهیالسالم به شهر مد استفاده از محضر امام باقر عليه
( او بدا 1. )3بدود دهيبود که از امام باقر شدن ثیهزار حد اد. جابر، حافظ هفتدینائ  گرد یعلم یپنجم، به مراتب عال

گذاشدت کده شداهد  ادگداریاز ودود بده  یآثدار متعددد پنجم، کتدب و یشوايسرشار پ یهادانش استفاده از علوم و
جابر را بالغ به هشت  یاست. آثار علم یمعارف اسالم یآور جمع و ثیحد نیبه مسئله تدو انيعيبر توجه ش یگر ید

 .٤اندتهکتاب دانس
از آن  ثیشدش حدد و یسد و سدتیدو السالم تعداد هدزار و ، از شاگردان برجسته امام باقر عليهنيزراره بن اع زين و

 . ٥حضرت نق  کرده است
 بن عبدالملک دیز ی

ال  گدذران وودوش و اشيدع یمدرد دیدز یکدار آمدد.  یرو « بن عبدالملک دیز ی»، «زیعمر بن عبدالعز »از مر   پس
-کیدتار  و نیتدر اهياز سد یکیوالفت او  امیرو ا نینبود، از ا بندیپا ینید و یبه اصول اوالق وجهچيبه ه بود و یُابال
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در  یحادثده دروشدان چيه و یروز يپ فتح و چيه یرود. در زمان حکومت و یبه شمار م هيامیادوار حکومت بن نیتر 
 .فتادياتفاق ن یجامعه اسالم

 و بنددهیظداهر فر  یودود را در ورا تيدماه و یقديبدود، چهدره حق عهديول زیکه در زمان والفت عمر بن عبدالعز  او
جهدت والفدت او  نيوود جلب کرده بدود. بده همد یرا به سو  یرهگذر افکار عموم نیاز ا پوشانده و یمقبول افهيق

اعدالم کدرد کده برنامده  یزمدام دار  یاروزهد نيدر نخسدت ینخست با استقبال مردم رو به رو شد، واصه آن کده و 
 .را ادامه وواهد داد نيشيپ فهيول

 یدر مددت و ی)ولو به طور نسدب زیعدالت را در زمان عمر بن عبدالعز  حق و یکه طعم اجرا یمردم یوعده، برا نیا
انتظدار مبددل بده  نیدکده ا دينکشد یطول یبود، ول یدبخشيام دیبودند، نو دهي( چشو به صورتی کامال ناقص کوتاه

هدا همده وعدده عوک شد و هگذشت، برنام یو  یدار از زمام یپس از آن که چند صباح رایز  دیگرد ید ينوم و أسی
 !پوچ از آب درآمد

 نیدروغ شهادت
تبرئده کندد،  یانحراف آن که وود را از هرگونه گناه و یبرا وود بگذارد و یبر اعمال ناروا یکه سرپوشآن یبرا دیز ی

 نیدشدهادت بدهندد، ا انيعصد او از گنداه و تيرا وادار نمود تا به مصون رمردانيپ ، چه  نفر از رجال ویداتيبا تمه
 1!ستين فامتوجه ول یعذاب گونه حساب وچيعده شهادت دادند که ه

 تيدبده منظدور تثب هيدامیمزّورانده بند یهدااسدتياز س یانبود، بلکده گوشده یسادگ نیعده به ا نیشهادت ا البته
مانندد  یفکدر  تيدجمع کیدودود،  یاسديمقاصدد س نيتدأم یبدرا هيدامیبند رایدرفدت، ز یحکومت وود به شمار م

پوشدش  ریدز  یحکومت امو  یهاهیپا تيتثب یبرا یالهيها وسآن یفکر  تيبه وجود آورده بودند که فعال 2«مرجئه»
 .بود نید
، یندید هداتيتوج و رهايسلسدله تفسد کیددر آمده بودندد، بدا  یها، که به استخدام حکومت امو تيگونه جمع نیا

 !کردندیم هيرا توج یداران امو زمام یاعمال ضد اسالم
ت ابن»

ُ
ر ید بهيق و   : سدینویم «ین 

به والفت، طبق  دنياگر پس از رس داشت و تيمحبوب شیقر  انيوود، درم بندهیابتداءًا به واطر اوالق فر  دیز ی»
 دنيبروالف انتظار همه، پس از رس یو  یکردند، ولینم تیکرد، مردم از او شکایم رفتار زیروش عمر بن عبدالعز 

گرفدت. رفتدار او مدوج نفدرت  شيرا در پد ديدول رادرشرفتدار ندامطلوب بد نداً يع روش داد و رييدتغ یبه قدرت، به کلد
 یابده انددازه دیز یگرفتند او را از والفت برکنار سازند.  ميکه مردم تصم ی، به طور ختيمسلمانان را برضد او برانگ

به اعمال او اعتراک  زين هيامیاز بن یاعده و شیاز قر  یگروه یاعتنا بود که حتیمردم ب یهاوواسته به حقوق و
 .دندکر 
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وود  یر يگسخت ، بر وشونت ودینظر نما دیمردم گوش داده در روش وود تجد یکه به انتقادهاآن ی، به جادیز ی
بده  کودتدا مدتهم کدرد و شورش و و یرا به اوالل در نظم عموم هيامیبزرگان بن و شیاز اشراف قر  یاعده افزود و

دو سدال در  بیدعدده، قر  نیدزندان افکند. ا هها را بازداشت نموده ب، دستور داد آن«محمد بن مروان»وود  یعمو 
 !ديهمه را به قت  رسان مسموم نمود وزهر  لهيوسها را بهگاه محمد آنزندان ماندند، آن

از آندان  مدهیجر  یادیدپدس از آن کده مبدالغ ز  کدرد و ريرا دستگ شینفر از رجال قر  یعده، تعداد س نیاز ا ريغ دیز ی
 یاز هسدت شدکنجه سدخت قدرار داد و مستغالتشان را مصادره نمود، آندان را مدورد آزار و و ییدارا اموال و گرفت و

-یبه سر م یتنگ دست پراکنده شده با فقر و اخنق ریسا کنار شام و که افراد مزبور درگوشه و یساقط کرد، به طور 
بدا  یرا که با آنان تماس داشتند، به اتهدام هدم کدار  یهم اکتفا نکرد، بلکه دستور داد تمام کسان نیبه ا دیز یبردند. 
 1!«دنديومخالفان حکومت، به دار کش انيشورش
 قمار آواز و و ساز
قصدائد  عدرب و میشدجاعان قدد یهداداستان ها وبه اوبار جنگ شیدر اوقات فراغت وو هيامیبن نيشيپ یولفا

را گوش م قصدائد و  یآواز جدا سداز و« بدن عبددالملک دیدز ی»از آن جمله  و یبعد  یدر زمان ولفا یدادند، ولیُشع 
آواز  ، سداز ویجنگد یهداداستان و عراُش  یقصائد حماس یشبانه دربار والفت، به جا یهادر بزم اشعار را گرفت و

 .دیگرد جیرا
 بن عبدالملک هشام

-یمد یآباد عمران و ثروت و یآور . او در جمع2سخنور بود رحم وی، وشن، جسور، ستمگر، ب يبخ ی؛ مردهشام
-سدخت عاطفه ویب یشخص یجا که و ؛ لکن از آنافتیرونق  یدست عیاز صنا یدر زمان والفتش بعض و ديکوش

بده زوال رفدت  در جامعه رو یعواطف انسان احساسات و برمردم سخت شد و یبود، در دوران حکومت او، زندگ ريگ
 3کرد! یکمک نم و یدلسوز  یگر یکس نسبت به دچيکه ه یشد، به طور  دهيتعاون برچ و یکوکار يرسم ن و

 منحرف عناصر فاسد و نفوذ
 ميترسد یرا بده ودوب یآن روز جامعده اسدالم یاسديس یدانشمند معروف، وضدع اجتمداع ، مورخ و«یرعليام ديس»

 :کندیم حیتشر  یرفتار هشام را به نحو روشن نموده اوالق و
-نهضدت هدا وکده آشدوب افتیاستقرار  ی؛ لکن والفت او زمانديدوم، والفت به برادرش هشام رس دیز یمر   با»

  یدر آن زمان، از طرف شمال، قبا رایرا واموش ساوت، ز  یوارج یهاآتش جنگ را سرکوب نمود و یداول یها
سدرگرم فدراهم سداوتن  اندهيمخف یدر شرق، رهبدران عباسد آوردند، ویفشار وارد م یوزر به دولت مرکز ترکمن و
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ودوارج، کده  ندهيک آتدش وشدم و زيبودند. در داو  کشور ن یحکومت امو  یهاهیدرهم شکستن پا یمقدمات برا
 .شده بود ورباک بودند، شعلهیب و ريدل یمردم

 و ینيبددب اسدتيس یقربدان اید و شددند کشدته یداولد یهدادر جنگ ایجوانان عرب،  نیها، بهتر کشمکش نیا در
ودود  انیددربار  بده وزرا و یقبلد فدهيکده ول یاکورکورانده ندانيدر اثر اطم رایحسادت دربار فاسد والفت گشتند، ز 

 ودود و ینداتوان افتاده بود که مردم را به واطر عجز و یستیناشا قدرت به دست افراد وودوواه و داشت، حکومت و
 .سوء اداره کشور، متنفر ساوته بودند

 و فی، بده وظدایدل سدوز  بودندد کده بدا کمدال همدت و یدروشدان انگشدت شدمار  یهاچهره رجال بزر  و البته
کدم  مدردم، سسدت و انيدم در نیديآ و نیدنسبت به د یدل سوز  یکردند، ولیوود عم  م نيسنگ یهاتيمسئول

بودند کده جدز  یعناصر  اً آنان عموم رایعوام  وابسته به حکومت رو به زوال بود، ز  و انیدربار  انيم در فرو  شده و
 .نداشتند یهدف چيمنافع وود، ه نيتأم
متزلدزل حکومدت را از غدرق شددن نجدات  یبود که کشت ییتوانا یبازو  ازمندين ی، جامعه اسالمريآن عصر وط در

کده  یمشدکالت هدا ویبود که بتواند در پرتو آن، با دشوار  ازمندين یاتيوصوص و ایرو طبعًا هشام به مزا نیبدهد، از ا
 ی( بود، شدکدیز ی) یقبل فهيکه هشام بهتر از ول نیرا از هر طرف احاطه کرده بود، مقابله کند. در ا یجامعه اسالم

 و یسدبک سدر  نیگدز  یجدا ینيسنگ شد، وقار و هير زمان هشام دربار والفت از عناصر ناپاک تصفد رای، ز ستين
 .گشت راستهيکه سربار جامعه بودند، پ یليجامعه از وجود افراد طف و دیگرد یبوالهوس

 یوبعضد افدتیجنبه بخ   یو  یها ییوصرفه جو دياز اندازه هشام ، به سرحد وشونت رس شيب یر يسخت گ یول
بدود ، از  نيکوتاه فکر ومستبد وشدکاک وبددب یاو فرد رایاوضاع را بدتر کرد ، ز  یو  یوانسان یاوالق یاز کمبودها

شدد ، بده  یمد دهيدکده برضدد او چ ییاکدردن توطئده هد یونثد یکرد ، بلکه بدرا یکس اعتماد نم چيرو ، به ه نیا
 نیوسدوء ظدن ، بهتدر  ییبدگو کیبود ، با  یشد واز آن جا که آدم زود باور  یمتوس  م یمکارانه وجاسوس اتيعمل

 انیداز حدد فرمانروا شيوبد یباعدث شدد کده عدزل ونصدب متدوال یافراط ینيبدب نیبرد. ا یم نيرجال کشور را از ب
 .1«به بار آورد یتلخ عادهفوق ال جیوحکام شهرستان ها ، نتا

 السالم در شام باقر علیه امام
 .باشدیپنجم، مسافرت آن حضرت به شام م یشوايپرافتخار پ یاز حوادث مهم زندگ یکی

-فدوق تيدموقع و تيداز محبوب شهيالسالم بود، هم معاصر امام باقر عليه یاز ولفا یکیبن عبدالملک، که  هشام

دانندد، همدواره تدالش یپنجم، آن حضرت را امام م یشوايپ روانيدانست پیچون م ناک بود وميالعاده امام باقر ب
 .دآن حضرت گرد روانيپ شیافزا و یکرد مانع گسترش نفور معنو یم
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وانده  ارتیدبه ز « السالم جعفر بن محمد عليه»وود  یالسالم همراه فرزند گرام ها که امام باقر عليهاز سال یکی در
از مسدلمانان  یدر مجمعد السدالم حج ، حضرت صدادق عليه امیعازم حج شد. در ا زيودا مشرف شده بود، هشام ن

بالفاصدله توسدط مدأموران بده گدوش هشدام  کهفرمود  انيالسالم ب عليهم تيامامت اه  ب و لتيدر فض یسخنان
سدخن بده  نیدکرد، از ایم یحکومت وود تلق یبرا یالسالم را وطر  وجود امام باقر عليه وستهي. هشام، که پديرس

فرزندد آن حضدرت  السدالم و مراسم حج متعرک امدام عليه یدر اثنا یبنا به مالحظات دیشا یشدت تکان وورد، ول
فرزنددش  دسدتور داد امدام بداقر و ندهیوود )دمشق( بازگشت، بده حداکم مد تختیبه پا هنشد، لکن به محض آن ک

 .السالم را روانه شام کند جعفر بن محمد عليهما
وود  یکه عظمت ظاهر  نیا یدمشق شد. هشام برارا ترک گفته، وارد  نهیهمراه فرزند ارجمند وود مد ریناگز  امام

 نیدهدم در ا دیوود از مقام آن حضرت بکاهد، سه روز اجازه مالقات نداد! شا اليضمنًا به و را به رخ امام بکشد و
مقدام امدام  و تيدکده از موقع زدیبر  یچه طرح به رو شود و والسالم ر  فکر بود که چگونه با امام عليه نیسه روز در ا

 !السالم در انظار مردم کاسته شود؟ عليه
 است؟ یاز آِن چه کسان ینهائ حکومت

وارد تداالر شدد،  یکه محمد بدن علد یگفت: وقت انشیالسالم به دربار هشام، او به دربا از ورود امام باقر عليه شيپ
 یکدی زيدساکت شدم، شما ن و ديرس انیکه سخنان من به پا ینکوهش قرار وواهم داد، وقت من او را مورد انتقاد و

که امام باقر گام در  یاجازه ورود به آن حضرت داد. وقت پس. سديمالمت قرار ده او را مورد انتقاد و یگر یپس از د
کده حضدرت بده او بده عندوان  نیدنشست. هشدام از ا تاالر قصر نهاد، با اشاره دست، به همه حاضران سالم کرد و

از  یکدی!، همواره یمحمد بن عل یا»گفت:  شد و نيشست، به شدت وشمگبدون اجازه او ن سالم نکرد و فهيول
گمدان  وواند ویبا علم اندک، مردم را به امامت وود فرا م افکند ویتفرقه م مسلمانان اوتالف و ني، بنشما واندا

، ديرسد انیدسدخنان او بده پا یکدرد. وقتد رادیدا  يدقب نیدگسدتاوانه از ا یسدخنان و...« کند او امام مردم است یم
که همه سداکت شددند، امدام بده پدا  یمالمت گشودند. وقت زبان به نکوهش و یگر یپس از د یکیحاضر  انیدربار 

مدا  لهيوسدشما را بده انينيشيبرند؟!، وداوند پیشما را به کدام سمت م و دیرویفرمود: مردم!، به کجا م واست و
، حکومت دیزودگذر دار  یپادشاه وواهد کرد، اگر شما ملک و تیما هدا لهيوسبه زيشما را ن ندگانیآ کرد و تیهدا

 ميما همان اه  عاقبت هسدت راینخواهد بود ز  یپادشاه ملک و چيبعد از حکومت ما ه از آن ما وواهد بود و ندهیآ
 1.2نيللمتق: والعاقبه دیفرمایکه وداوند متعال درباره آنان م

 
 
 

                                                           
 .3٦نور :  .3٦نور :  - 1
 .137، ص  هی، األنوار البه یعبا  قم خیحاج ش - ٢



 

 یرانداز یت ُمسابقه
مجمع سدخندانان بدود، امکدان داشدت دانشدمندان  دانشمندان و دربار حکومت هشام، کانون پرورش علما و اگر

داران جدا کده دربدار والفدِت اغلدب زمداماز آن یبدهد، ولد  يمناظره تشک برجسته را دعوت نموده مجلس بحث و
رجدال  یجدا انیدگوحدهیمد و انیاداسدتان سدر  شعرا و بود و یوال یدانشمندان نياز جمله هشام از وجود چن یامو 

 دانسدت اگدر از راه مبدارزه ویمد یبده ودوب راید، ز فتدادين یمجلسد نيچن  يعلم را گرفته بودند، هشام به فکر تشک
 نیداز ا السدالم برنخواهندد آمدد و عليه عهده مناظره با امام باقر او از انیاز دربار  کی چيوارد شود، ه یمناظره علم
 .او مسلم بود یروز يوارد شود که به نظرش پ یگر یگرفت از راه د ميجهت تصم

السدالم را در آن مسدابقه  داده امدام عليه بيد! ترتیراندداز يمسدابقه ت کیگرفت  ميبا کمال تعجب هشام تصم یآر 
از  شيجهدت پد نيشرکت بدهد تا بلکه به واسطه شکست در مسابقه، امام در نظر مردم کوچک جلوه کند! به همد

گردندد. امدام  یرانداز ينصب کرده مشغول ت یانهرا واداشت نشا انیاز دربار  یاالسالم به قصر، عده ورود امام عليه
در مسدابقه  ديدلیما ایدگفدت: آ نيچند نشسدت. هشدام رو بده امدام کدرد و یاندک السالم وارد مجلس شد و باقر عليه

گذشته است، مرا معذوردار. هشام  میرانداز يوقت ت ام وشده ريپ گریحضرت فرمود: من د د؟یيشرکت نما یرانداز يت
شکسدت قدرار داده اسدت،  یالسدالم را در دو قددم امدام بداقر عليه به دست آورده و یکرد فرصت ووبیم اليکه و

وکمان وود را به  رياشاره کرد که ت هيامیاز بزرگان بن یکیهم زمان، به  را سوگند داد و یو  کرد و یپافشار  اصرار و
را  ريدت کرد و یر يگنشانه نهاد و ماندر چّله ک یر يت السالم دست برد وکمان را گرفت و ن حضرت بدهد. امام عليهآ

آن  نشسدت و یقبل ريدر چوبه ت ريبار ت نیا رها کرد و دوم را به کمان گذاشت و ريدرست به قلب هدف زد! آن گاه ت
 یقبلد ريدپرتاب نمود که هرکدام بده چوبده ت ريُنه ت بيترت نيبه هم دوم اصابت کرد و ريبه ت زيسوم ن ريرا شکافت! ت

 !وورد
. هشدام کده ختيهمه را برانگ نيتحس قرار داده اعجاب و ري، حاضران را به شدت تحت تأثزيعم  شگفت انگ نیا

 اريداوتیبد قدرار گرفدت و رياش نقش بر آب شدده بدود، سدخت تحدت تدأثنقشه غلط از آب در آمده و شیهاحساب
ام؟! آن گاه سر شده ريپ یگفتیم ونه، چگیعجم هست عرب و راندازانياباجعفر! تو سرآمد ت یبر تو ا نیگفت: آفر 

 گداهیقددرش را در جا یفرزندد عدال السدالم و بده فکدر فدرو رفدت. سدپس امدام بداقر عليه یالحظده افکندد و ریدبه ز 
از پرتدو وجدود تدو  شیگفدت: قدر  رو به امام کرد و احترام کرد و و  يالعاده تجلفوق داد و یمخصوص کنار وود جا

آن را  یدر چده مددت داده اسدت و ادیدبده تدو  یرا چده کسد یراندداز يت نیدعجدم اسدت، ا بر عرب و یسرور  ستهیشا
 نیدبده ا یمددت یجوان امیدر ا زيکار عادت دارند، من ن نیبه ا نهیکه اه  مد یدانیحضرت فرمود: م ؟یافراگرفته

 .رفتمیبه ناچار پذ یبعد آن را رها کردم، امروز چون تو اصرار کرد یکار سرگرم بودم، ول



 

 «نیداکمال د»مهارت دارد؟ امام فرمود: ما واندان،  یرانداز يمانند تو در ت زيصادق( ن امامجعفر ) ایگفت: آ هشام
ُکْم دِ  ومي  ال» هیرا که در آ« اتمام نعمت»و  ْلُت ل  ْکم 

 
ُکمیأ هرگدز  و میبدر یبه ارث م گریکدیاز  تیوال  آمده، امامت و 1«ن 

 .2ماندینم ی)حجت( وال یافراد نياز چن نيزم
 انیحیبا اسقف مس مناظره

از آن  شياز حسدن اتفداق، پد ی، ولدنبو یمساعد  طيپنجم مح یشوايپ یابراز عظمت علم یدربار هشام برا گرچه
سداوتن افکدار  داريدب یآمدد کده امدام بدرا شيپ یمناسب اري، فرصت بسدیپنجم شهر دمشق را ترک گو یشوايکه پ

شدام را منقلدب سداوت.  یعمدوم کداراف از آن اسدتفاده نمدود و یوود، به ووب یمقام علم عظمت و یمعرف مردم و
با  ریامام پنجم در دست نداشت، ناگز  شگاهيتر به پشيجسارت ب یبرا یمهم زیقرار بود: هشام دستاو نیماجرا از ا

 یوود از قصر والفت وارج شد، در انتهدا یکه امام همراه فرزند گرام یموافقت کرد. هنگام نهیمراجعت او به مد
عّلت اجتماعشدان  که همه نشسته بودند. امام از وضع آنان و دیرو به رو گرد یانبوه تيمقاب  قصر، با جمع داِن يم

طبدق  اندد ووود گرد آمدده انهيهستند که در مجمع بزر  سال یحيراهبان مس و شانيها کشنیشد. گفتند: ا ایجو
 تيدجمع انيدبده م امدامودود را از او بپرسدند.  یباشند تدا مشدکالت علمدیبرنامه همه ساله منتظر اسقف بزر  م

وبر فدورًا بده هشدام گدزارش داده شدد. هشدام  نیبرده به طور ناشناس در آن مجمع بزر  شرکت فرمود. ا فیتشر 
 .باشند انیناظر جر  کیشرکت نموده، از نزدرا مأمور کرد تا در انجمن مزبور  یافراد
احتدرام فدراوان، در صددر  بدا شدکوه و سال ودورده بدود، وارد شدد و و رياسقف بزر  که فوق العاده پ دينکش یطول

را بده ودود  یالسدالم توجده و  امام باقر عليه یمايچون س انداوت، و تيبه جمع یگاه نگاهمجلس قرار گرفت. آن
 : ديپرس جلب نمود، رو به امام کرد و

 از مسلمانان؟ ای ديهست انيحيما مس از
 .مسلمانان از
 افراد نادان؟ ای ديدانشمندان آنان هست از
 !ستميافراد نادان ن از

 د؟يپرسیشما م ایمن سؤال کنم  اول
 .ديشما سؤال کن ديلیما اگر

 نیدا یبدرا ایندارند؟ آ یمدفوع یآشامند ولیم وورند ویکه اه  بهشت م ديکنیشما مسلمانان ادعا م  يچه دل به
 جهان وجود دارد؟ نیدر ا یروشن رينظ موضوع، نمونه و

 !ندارد یمدفوع یکند ولیم هیاست که در رحم مادر تغذ نيجهان جن نی، نمونه روشن آن در ایبل
 !د؟يستياز دانشمندان ن دي! پس شما گفتعجب
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 .دارم یگر یسؤال د !ستمينگفتم، بلکه گفتم از نادانان ن نيچن من
 .دیيبفرما

ها مصرف شدود، بداز بده حدال هرچه از آن شود ویکم نم یبهشت یهانعمت ها ووهيکه م دیدار  دهيعق  يچه دل به
موضدوع رکدر  نیدا یتدوان بدرایجهدان مد نیا یهادهیاز پد ینمونه روشن ایکند؟ آینم دايبوده کاهش پ یوود باق

 کرد؟
، شدعله ديدصددها چدرا  روشدن کن یعالم محسوسات آتش است. شما اگر از شعله چراغ ، نمونه روشن آن دریآر 

 د...!شویکاسته نم وجهچياز آن به ه است و یوود باق یچرا  اول به جا
، افتیچون وود را عاجز  و ديکننده شنجواب قانع و دي، همه را پرسديرسیبه نظرش م یاسقف هرسؤال مشکل ...

او  یمعلومات مدذهب را که مراتب اطالعات و یمردم! دانشمند واال مقام»گفت:  شد و یعصبان به شدت ناراحت و
داناترندد؟! بده  آنان از مدا برتدر و انیشوايبدانند پ انانمسلم تا مرا رسوا سازد و دیاجا آوردهنیتر است، به اشياز من ب

 نیدا!« دیدد ديوود نخواه انيزنده ماندم، مرا در م گریاگر تا سال د سخن نخواهم گفت وبا شما  گریودا سوگند د
 !رفت رونيب از جا برواست و را گفت و

 ناجوانمردانه اتهام
-شام به وجود آورد. هشدام، بده طيمح در جانيه و یاز شاد یموج و ديچيبه سرعت در شهر دمشق پ انیجر  نیا

از نفدور  شياز پد شيووشحال گدردد، بد گانگانيالسالم بر ب امام باقر عليه یعلم زيافتخارآم یروز يکه از پآن یجا
داد کده حتمدًا  غداميآن حضدرت، پ یابدر  هیدارسدال هد و یضمن ظاهرسداز  شد و مناکيالسالم ب امام عليه یمعنو 

سدت داده د یالسدالم بده و  امدام عليه یعلمد یروز يدکه به علت پ یبر اثر وشم زي! ندیهمان روز دمشق را ترک گو
قدر اسالم  یرهبر عال ببرد و نيرا با حربه زنگ زده تهمت از ب شانیا یاجتماع و یبود، کوشش کرد دروشش علم

از فرمانداران ودود )مانندد فرمانددار شدهر  یبه برو ی! لذا با کمال ناجوانمرددیانم تيحيبه مس شیرا متهم به گرا
بداز  ندهیآنان را بده مد یهمراه فرزندش نزد من آمده بود، وقت، پسر ابوتراب، یمحمد بن عل» نوشت: ني( چننیمد

تقدرب  انيحي!! به مسدتينبه نصرا شیبا گرا رفتند و شانيقصر من( نزد کش یکیگرداندم، )در سر راه وود  در نزد
ر دو نفر به شه نیکه ا ی! وقتدميآنان چشم پوش فريکه با من دارند، از ک یایشاوند یمن به واطر وو یجستند، ول

 «!زارميکه من از آنان ب دي، به مردم اعالم کندنديشما رس
 ريمردم شهر مزبدور کده ابتدداءًا تحدت تدأث و دينرس ییبه جا قتيپوشاندن حق یمذبوحانه هشام برا یها تالش یول

 شدد، بده عظمدت و دهیدامامت کده از آن حضدرت د یهانشانه ها وهشام قرار گرفته بودند، در اثر احتجاج غاتيتبل



 

 یاز سدفرها یکدیبود، بده  دیتهد با اجبار و آنکه شروع  یسفر  بيترت نیبد بردند، و یپنجم پ یشوايپ یمقام واقع
 1شد!  یآموزنده تبد ثمربخش و

 انیتوسط امو یالسالم از استحاله فرهنگ امام باقر علیه انتقاد
ها در جهدت اسدالم آن یطانيش یهااستيس معاصر بود، با شگردها و انیالسالم که با حکومت امو باقر عليه امام
چده بده آن به اسالم ندارندد و یاعتقاد و مانیآشنا بود. امام توجه داشت که آنان ا یمردم، به ووب یاغوا و یزيست

علم  ینادان هستند که ادعا فاسد و ی، افرادینید ورام انيمتول است و ینیکنند، تنها ظواهر دیمطرع م نینام د
مشدهور بده  یاز افدراد ووشدنام امدو  یکدیبده  یاندد. امدام ضدمن نامده مفصدلگاندهيمعارف اسالم بکنند، اما با یم
 یادهیدپد نيسابقه چند یادآور ینموده، با  هيمسئله تک نیا یبا امام روابط دوستانه داشته رو  ایکه گو 2«ريسعدالخ»
سدلب نمدود  یرا وقتد یآسمان علم کتاب، ی:  ... وداوند از هر امتسدینویدو، م نیا سهیمقا گذشته و یهاامت رد

 .کردند یرو يدشمنانشان را بر آنان مسلط ساوت که وود، از آنان پ یزمان که وود آنان، آن را رها کردند و
 کردندد، امدا حددود و یدار نگده الفاظ آن را حفظ و گونه بود که حروف و نیها بدتوسط آن یکردن کتاب آسمان رها

. ناداندان گدول 3نمودندینم «تیرعا»کردند، اما یم «تیروا»کردند. آنان احکام کتاب ودا را  فیمقررات آن را تحر 
 شددندیمد ني، غمگدیحدود اله تی، اما علما از عدم رعاردندکیم نيها را تحستیروا ها ونق  نیها را وورده اآن
... 

نمودندد، در یمد فیآن را تحر  یدستورها کتاب ودا را کتمان و قیرهبان را که حقا امثال آن احبار و اشباه و نکیا
مقدررات آن را  کردند، اما حددود و یدار نگه الفاظ کتاب ودا را حفظ و کن که حروف و ییشناسا زيامت ن نیا انيم

 .٤کردند فیتحر 
 : فرمود یرا شاهد بود، م هيامیکه اواور حکومت بن زيالسالم ن امام صادق عليه بعدها

ندادند تا مردم شدرک را نشناسدند  یآمووتن شرک، آزاد یمردم آزاد گذاشتند، اما برا یرا برا مانیا ميتعل هيام یبن
گاهانه آن را بپذ نمودند، ندانسته و  يهر وقت شرک را بر آنان تحم و  .٥رندیناآ

شدرک در رات،  ینبود که مسلمانان معندا نیا هيامیجا، شرک در اطاعت است. مقصود بن نیاز شرک در ا مقصود
هدا اجتناب مدردم از آن ها وشرک نی، چه؛ آمووتن ارندينگ ادیشرک در عبادت را  و یشرک در صفات، شرک افعال

وواسدتند مدردم از شدرک در اطاعدت، یمدکاسدت، بلکده یقدرتشان نمد از سلطه و زد وینم یبه حکومتشان ضرر 
گاه باشند تا از زمام  .ندینما یرو يضد اسالم آنان پ یهااز فرمان ظالم اطاعت کنند و یامرا و دارانناآ

                                                           
بن طااوو  در  دینموده است وسپس مرحوم س انی( ب1٠7 1٠٥)ص « دالئل اإلمامه»در کتاب  «یبن رستم طبر ریمحمد بن مر»السالم به شام را  سفر حضرت باقر علیه انیمر لیتفص - 1

 یاخاتالف باه چشام ما یانادک هیقضا اتیادر مزئ ینقل کرده اند ، ولا ریمر نخود از اب گرید فاتی( وتأل313 3٠7، ص  ٤٦در بحار األنوار )ج  ی( وعالمه مجلس٦٢)ص « امان األخطار»کتاب 
 .خورد

 .ین عبدالملک اموسعد ب - ٢
فوا حدوده فهم  - 3  .رعونهیوال  روونهیأن أقاموا حروفه وحر 
 .٤1٦ ٤1٥، ص  ٢، ج  ی؛ اصول کاف ٢٥٥ ٥3، ص  ی، الروضه من الکاف ینیکل - ٤
 .(٤1٥، ص  ٢، ج  ی)اصول کاف عرفوهیلم  هیإذا حملوهم عل یالشرک لک میتعل طلقوایولم  مانیاإل میاطلقوا للنا  تعل هیام یان  بن - ٥



 

 السالم امام باقر علیه مناظرات
مانند: معتزلده،  یمتعدد یمذهب و یاسيس یهاوگروه یمذهب یهاالسالم فرقه دوران امامت حضرت باقر عليه در

اسدتوار در برابدر نفدور عقائدد باطد  آندان  یسدد السالم هدم چدون  امام باقر عليه داشتند و تيمرجئه فعال ووارج و
-یآنان را درهم مد یدتيعق و یفکر  یهاگاهیها داشت، پاگروه نیکه با سران ا یمناظرات یط نمود ویم یستادگیا

آن حضدرت را بدا  یوگو جا به عنوان نمونه گفت نیکرد. در ایعقائدشان را با دالئ  روشن ثابت م یگیپایب و ديکوب
 : ميگذرانیاز سران ووارج، از نظر ووانندگان محترم م یکی، «نافع بن ازرق»

-ضدمن گفدت پاسخ داد و ی. امام به سؤاالت و ديحالل پرس از حرام و یمسائل و ديبه حضور امام رس« نافع» یروز 

 : وگو فرمود
کده  ی، در صورتدیالسالم را حالل شمرد عليه رمؤمنانياز ام ییوارج شدگان( بگو: چرا جدا نی)از د نيمارق نیا به

-یبده وددا مد یکدیاو را موجدب نزد یار ید و دیدکردیدر راه اطاعدت از او نثدار مد را در کندار او و شیقباًل وون ودو
 !د؟يدانست

م قرار داد. به آنان بگو: وداوند در شر  نیافزود: آنان وواهند گفت که او در د امام ک  ودود در دو  امبريدپ عتیودا ح 
م قرار داده است؛  ک   : دیفرمایشوهر است که م زن و انيدر مورد اوتالف م یکیمورد دو نفر را ح 

از ودانواده زن انتخداب  یداور  از ودانواده شدوهر و ی، داور ديداشته باشد ميها بآن انيشکاف م و ییاز جدا اگر و»
هدا به اصالع داشته باشند، وداوند کمک به توافدق آن ميدو داور تصم نیکنند( اگر ا یدگي)تا به کار آنان رس ديکن
گاه استرایکند )ز یم  . 1«( وداوند دانا وآ
ر  یبن» یهودی لهيقب وود و انياسالم او را م امبرياست که پ« سعد بن معار» یداور  یگر ید

ُ
دم قدرار داد  «ظهیق ک  ح 

 رفتیشدرخ پدذ نیدرا به ا تيحکم رمؤمنانيه امک ديدانینم ایگاه امام افزود: آاو هم طبق حکم ودا نظر داد. آن و
 یشرخ کرد که اگر بر ودالف قدرآن رأ تجاوز نکنند و ناز حدود قرآ کنند و یکه دو داور بر اساس حکم قرآن داور 

بدر ضدرر تدو نظدر داد،  یکدرد نيديکده ودود تع یگفتندد: داور  رمؤمندانيکه به ام یبدهند، مردود وواهد بود؟ وقت
مدردود  قدرآن و تيدحکم نيقرار ندادم، بلکه کتاب ودا را داور قدرار دادم. پدس چگونده مدارق فرمود: من او را داور

 !آورند؟یبه حساب نم یبهتان وود را گمراه شمارند، اما بدعت ویم یقرآن را گمراه فبودن وال
 
 

                                                           
قاَق بَ  - 1 ْفُتم ش  ْن خ  مایْ َوا  ه  ْن  ن  ها ا  ْن َاْهل   م 

ه  َوَحَکَما  ْن َاْهل   م 
ْصالحا   دایریُ فَاْبَعثوُا َحَکَما  ق  یُ ا 

ُه بَ  َوفِّ ن  اللَه کاَن َعل َنُهمایْ الل   .(3٥)سوره نساء :  را  یَخب ما  یا 



 

بودم ونه به رهنم وطور کدرده  دهيسخنان را نه شن نیگفت : به ودا سوگند ا اناتيب نیا دنيبا شن« بن ازرق نافع»
 1است ان شاءالله! نيبود ، حق هم

 
 السالم امام باقر علیه شهادت

 2 .ديوقت با سم به شهادت رسان فهيول کیبه تحر  دیز یبن  ديبن ول ميالسالم را إبراه امام باقر عليه
 
 

 
 )افق(مصاف مؤسسه های  ومیتقرق و فدیان، اتهیه شده در واحد 

https://t.me/masaf_ofogh 

 

                                                           
 .17٦، ص  ٢، احتجاج ، ج  یطبرس - 1
کناد ودر صالوات هار روزه رمضاان بار چهاارده  یما یدر قتال آن حضارت معرفا کیرا شار دیبن ول میابن طاوو  ، إبراه دی. س٢٢٨، ص  ٤طالب ، ج  یشهرآشوب ، مناقب آل اب ابن - ٢

ک فا یمن وااله وعاد من عاداه ، وضاعف العذاب علا ووال،  نیامام المسلم یمحمد بن عل ی: اللهم صل  عل سدینو یم نیالسالم ، چن معصوم ، ضمن صلوات بر حضرت باقر علیه  یمان َشار 
 .٢٠1، الصواعق المحرقه ، ص  یمک یتمی( ور.ک : ابن حجر ه٢7٤، ص  1، ج ی])اقبال األعمال ، ترممه محمد روح دیبن الول میدمه[ وهو إبراه

https://t.me/masaf_ofogh

