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 ِّقَائِّدِّ َأْهلِّ التَّْقَوى  بَاقِّرِّ اْلعِّْلمِّ َو إَِّمامِّ اْلُهَدى وَ  یاللَُّهمَّ َصل ِّ َعَلى ُمَحمَّدِّ ْبنِّ َعل
دَِّك َو َو اْلُمْنَتَجبِّ مِّْن عَِّبادَِّك اللَُّهمَّ َو َكَما َجَعْلَتُه َعَلما لِّعَِّبادَِّك َو َمَنارا لِّبِّال

ما لَِّوحْ  ْكَمتَِّك َو ُمَتْرجِّ تِّهِّ یْرَت مِّْن َمْعصِّ َك َو َأَمْرَت بِّطَاَعتِّهِّ َو َحذَّ یُمْسَتْوَدعا لِّحِّ
ائَِّك َو یائَِّك َو َأْصفِّ یةِّ أَنْبِّ یَت َعَلى َأَحٍد مِّْن ُذر ِّ یا َرب ِّ َأْفَضَل َما َصلَّ یهِّ یَفَصل ِّ َعلَ 

  1.نَ یا َربَّ اْلَعاَلمِّ یُرُسلَِّك َو أَُمَنائَِّك 
 

 

 

 ِّهَِّما یرِّ بنِّ ُمَحمٍَّد َعلَ َوَجْعفَ  یَك ُمَحمٍَّد ْبنِّ َعلییاَلل ُهمَّ اِّن ى َأْسَئُلَك بَِّحق ِّ َول
َرتى بِّطاَعتَِّك َورِّْضوانَِّك َوبَ لَّْغَتنى بِّهِّما ما  السَّالُم اِّال  َأَعْنَتنى بِّهِّما َعلى َأْمرِّ آخِّ

 .2دُ یَك إِّنََّك َفعاٌل لِّما تُر یْرضی

  

                                                           
صلوات خاّصه حضرت ابو جعفر امام محّمد باقر علیه السالم / مصباح المتهجد و سالح  - 4

 ۳۰۴، ص۱المتعبد، ج
 43، ص: 19روت(، جیب -بحار األنوار )ط   /فرازی از دعای توّسل غیر معروفه - 2
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 پیش گفتار
 مِ یبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِ

ُ َمَثالا َكلَِّمةا طَ َضَرَب  فَ یأََلْم تَ َر كَ » السََّماءِّ  یُلَها ََابٌِّت َوفَ ْرُعَها فِّ َبٍة َأصْ یَبةا َكَشَجَرٍة طَ یاَّللَّ
 پاك سخنى ،زده مثل چگونه خدا دىیند ایآ) «1ٍن بِّإِّْذنِّ رَب َِّهایُأُكَلَها ُكلَّ حِّ  ی* تُ ْؤتِّ 
 آسمان در اش شاخه و استوار اش شهیر كه است پاك درختى مانند كه

 (دهد اش را هر دم به اذن پروردگارش مىوهیم*است

از مهمترین بلکه  اهتمام به شناخت و معرفت نسبت به اهل بیت وحی
نتیجه  یدر رأس و صدر معارف است که بدون آن هیچ سعی و کوشش
 بدون قرآننخواهد داد و سایر ابواب علم، ابتر و بی ثمر خواهد بود حتی 

جا و زمینه ای برای ارائه  ،بیت مکرم وحی که ظرف و منزلگاه رفیع اوست
عالوه اینکه بیت وحی و اهل  .شناخت و معرفت بشریت نخواهد داشت

از آن جدایی  و ،گاه وحی هستندیعِدل قرآن و ترجمان و تجلّ ،الهی آن
 یتِّ یَأْهَل بَ  ی َو عِّْتَرتِّ نِّ كَِّتاَب اَّللَِّّ یالثََّقلَ  ُكمُ یفِّ  تَارِّكٌ  یإِّن ِّ »ُ   ناپذیرند همانطور که فرمود:

تا  )...قرآن و عترت من جدا نخواهند شد «اْلَحْوض یرَِّدا َعلَ یْفَترِّقَا َحتَّى یَلْن ...
 در حوض کوثر بر من وارد شوند.(

، پدر و اجداد معصوم د بن علی الباقرآری حضرت امام ابو جعفر محمّ
همراهان جدایی ناپذیر قرآن کریم هستند  فرزندان طاهرینشامامان از و 

 کند.دو همراه،معنا پیدا میبا این ،که نجات و سعادت

                                                           
 42 و 43سوره ابراهیم آیات  - 4
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ٌد اْلَباقُِّر َشبِّیُه َجد ِّهِّ اْلَمْحُمودِّ ُمَحمَّ » حدیث قدسیخدای متعال در او که به تعبیر 
ضرت اش پیامبر اکرم حشبیه جدّ مکرّم و ستوده  «لِّعِّْلمِّی َو اْلَمْعدُِّن لُِّحْكمِّی

و شکافنده و آشکار کننده علوم الهی و معدن حکمتهای  محمّد مصطفی
 1ربّانی و هدایتگر اهل ایمان است

عاشورای و حضور در با دیدن  الباقربن علی د امام ابو جعفر محمّ
بهترین بیان کننده حقایق پنهان شده دین  ی معلّا،حسینی در کربال

ترین تشریح کننده ابواب در دوران اختناق بنی امیّه و مطمئن ،نبوی
 اصول و فروع دین حق است.

 ،و استفاده از علوم ناب و معارف درگاهشحضرتش شناخت نور پرفروغ 
 .شرط سعادت جامعه بشری است

ا تامید آنکه توانسته باشیم با مطرح نمودن فرمایشات نورانی بیت وحی،  
قرآن و عترت و توحید و والیت را در نگاه نافذ اهل  این همراهیاندازه ای 

 إن شاء اللّه .بصیرت نشان داده باشیم

 رب نا تقب ل من ا بقبول حسن

 2اللَُّهمَّ َأرِّنَا الرََّخاَء َو السُُّرورَ 

 

 

                                                           
 43، ص: 9ترجمه عیون أخبار الرضا علیه السالم، ج 4

 زیارت مطلقه امام حسین علیه السالم - 2
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د وحضرت امام اب/ 14 د بن علی؛ باقر آل محم    جعفر محم 

 بسم الله الرحمن الرحیم
که معنای  استامامت، نظام قرآنی و الهی در گیتی از جانب خدای متعال 

لغوی آن، پیشوا و رهبر و معنای اصطالحی آن، وصایت و جانشینی پیامبر 
از جانب خداوند قرار  باشد که برای افاضه و اداره عالم هستیمی اکرم

 داده شده است.
معصوم است و از هر خطا و از آنجا که رسول و فرستاده خدای متعال 

از جانب حضرت حق جلّ و عال تعیین و نقصان و لغزشی دور می باشد و 
همان همان گونه و در منصوب می گردد، امام و جانشین ایشان نیز باید 

هد ادامه در را داشته و آن راه را باشد تا شایستگی جانشینی پیامبمسیر 
از جانب خدای متعال تعیین و منصوب مانند پیامبر بنابراین الزم است 

)ای ابراهیم من تو را 1«َجاعُِّلَك لِّلنَّاسِّ إَِّماماا یإِّن ِّ »شود.همان گونه که فرموده: 
اْْلَْرضِّ  یَجاعٌِّل فِّ  یإِّن ِّ » امام و پیشوای مردم قرار دادم(یا اینکه فرموده:

ْنُهْم أَئِّمَّةا » )من در زمین جانشین قرار دادم(2«َفةا یَخلِّ  ْمرِّنَا َلمَّا ْهُدوَن بِّأَ یَوَجَعْلَنا مِّ
)ما ایشان را امامان برای هدایت به سوی امور الهی قرار دادیم 3...«َصَبُروا

 آنگاه که صبر نمودند...(
ا حجّت ت و رسول باشد و این انتصاب الهی باید از طریق وحی الهی و پیامبر

بر همگان تمام شود و لطف خالق متعال بر هستی کامل گردد و دین الهی تا 
قیامت با امامت امام، دوام و استمرار یافته و پاسخگوی نیاز های مختلف 

اِمَامٍ  ینَاهُ فِیءٍ اَحْصَیوَكُلَّ شَ» عالم هستی باشد که همان کالم زیبای قرآنی 
 است. (میو قرار داد یآشکار گردآور یرا در امام اءیو همه اش«) نٍیمُبِ

                                                           
 943سوره بقره آیه  - 9
 43سوره بقره آیه  - 4
 43سوره سجده آیه  - 4



 

 

د باقراول:امامت و والیت حضرت امام فصل   15/ محم 

از این جهت نشانه امام این است که عالوه بر معجزه، امامتِ امام باید از 
و امام یا امامان قبل به صراحت اعالن گردد و  طرف پیامبر اکرم

 مشخصات او به وضوح بیان شده باشد.
ر هر امامی، از طرف پیامباز این رو پرداختن به تنصیص و تصریح به امامت 

اهمیّت شایانی دارد که در این فصل به بخشی  و امامان دیگر اکرم
 لباقراعلیبنابوجعفرمحمّداز روایات امامت وجود مبارک حضرت امام 

 پردازیم.می

 ل امامت حضرت امام باقر یدال
 لوحشریف حدیث  .1
به جابر بن  4 (امام باقر)فرمودند: پدرم گوید: امام صادق ابوبصیر
انصارى فرمودند: با تو كارى دارم، چه وقت برایت راحت است كه  عبداللَّه

تنها به نزد من بیایى تا مطلبى از تو سؤال كنم؟ جابر عرض كرد: هر وقت 
 شما مایل باشید.

سپس پدرم، جابر را تنها به حضور پذیرفتند و به او فرمودند: درباره لوحى 
دیدى و مطالبى كه  دختر رسول خدا ست مادرم فاطمهكه در د

: به گفت جابر، برایم بگو.فرمودندهاى آن لوح برایت مادرم درباره نوشته
براى تهنیت و تبریك تولّد امام  خدا قسم، در زمان حیات رسول خدا 

رسیدم، در دست ایشان لوحى  به خدمت مادرتان فاطمه  حسین
د اى سفید هماننسبز رنگ دیدم، كه گمان كردم زمرّد است و در آن لوح نوشته

نور خورشید دیدم. عرض كردم: پدر و مادرم فداى شما اى دختر رسول خدا 
به رسول  -عزّ و جلّ -این لوح چیست؟  حضرت فرمود: این لوح راخداوند

پدر و شوهر و دو پسرم و نیز اسامى هدیه فرموده است و اسامى  خود
                                                           

السالم این روایت را از پدر بزرگوارشان نقل آنچنان که مشخص است  حضرت امام صادق علیه - 9
 کنند نه اینکه خود ایشان جناب جابر را مالقات کرده باشند.می



 

 

د وحضرت امام اب/ 16 د بن علی؛ باقر آل محم    جعفر محم 

در آن  -كه همگى فرزندانم هستند -اوصیاءجانشینان پدرم و 
 براى اینكه مرا خوشحال كند، آن را به من دادند.  است.پدرم

آن را به من دادند، من  جابر ادامه داد: سپس مادرتان  حضرت فاطمه
در ادامه چنین  اى برداشتم. امام صادقآن را خواندم و از روى آن نسخه

گفتند: ممکن است آن را به من نشان دهى؟ ()امام باقرفرمودند: پدرم 
جابر عرض كرد: بله، سپس پدرم به همراه او به منزلش رفتند، براى پدرم 

گیرم كه من به همین خدا را شاهد مى اى از پوست را آورد، و گفت:صحیفه
اى ترتیب آن را در لوح، مکتوب دیدم: بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم، این نوشته

است از خداوند مقتدر حکیم براى محمّد، نور و سفیر و حجاب او و 
العالمین نازل االمین آن را از نزد  حضرت ربّ كه روح ،راهنماى به سوى او

هایم را شکر كن و اسامى مرا بزرگ بدار و نعمت كرده است، اى محمّد
منكر مباش. منم اللَّه، جز من معبودى نیست درهم شکننده جبّاران، 

ظالمان، صاحب دین، منم اللَّه، جز من معبودى نیست، هر كس  خواركننده
به غیر از فضل و كرم من امید بندد، یا از چیزى غیر از عذاب من بترسد، 

ب كنم كه احدى را عذاب نكرده باشم، پس فقط مرا آنچنان او را عذا
 بپرست، و فقط بر من توكّل كن.

ام كه ایامش به سر آمده باشد مگر اینكه براى او من پیامبرى را مبعوث نكرده
وصیی قرار دادم، من تو را بر سایر انبیاء و وصىّ تو را بر سایر اوصیاء برترى 

ات حسن و حسین گرامى داشتم، حسن هدادم، و تو را با دو شیر بچّه و دو نو
دار را بعد از انقضاء زمان پدرش معدن علم خود قرار دادم و حسین را خزانه

وحى خود نمودم و او را با شهادت گرامى داشتم و كار او را ختم به خیر و 
سعادت كردم، او از همه شهیدان افضل و برتر است و درجه او در نزد من 

است. و كلمه تامّه خود را همراه او قرار دادم و حجّت از همه شهداء باالتر 
م، دهبالغه را در نزد او گذاردم، به توسّط عترت و نسل او ثواب و عقاب مى

ام علىّ، سید العابدین و زینت اولیاء گذشته( )نسل امام حسیناوّل آنها 
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است، شکافنده علم من  اش شده است، پسرش محمّد، كه شبیه جدّ ستوده
خواهند شد، هالكشکّاكان باشد، در مورد جعفر معدن حکمت من مى و

ار گویم: جعفر را بسیكسى كه او را نپذیرد، مرا نپذیرفته است، به حقّ مى
دارم، او را در مورد پیروان و یاوران و دوستانش گرامى و محترم مى

ك تاریاى خوشحال خواهم كرد، بعد از او موسى را برگزیدم و بعد از او فتنه
شود و حجّت من مخفى شود با اینكه ریسمان امامت پاره نمىبرپا مى

افتند، بدانید، هر كسى یکى از آنها را ماند و اولیاء من به شقاوت نمىنمى
اى از كتاب مرا تغییر انكار كند، نعمت مرا انكار كرده است و هر كس آیه
 منكران، در موقع پایاندهد بر من دروغ بسته است، واى بر افتراء زنندگان و 

ب كند هشتمین را تكذی ام موسى، كسى كهیافتن مدّت بنده، حبیب و برگزیده
، ولىّ و ناصر من ()امام رضاعلىّ مرا تكذیب كرده است، همه اولیا

گذارم و قدرت و است، او كسى است كه بار نبوّت را بر دوش او مى
ه رساند و در شهرى كدهم، خبیثى متكبّر او را به قتل مىتوانمندى به او مى

بنده صالح آن را بنا نهاده است در كنار بدترین خلق من، دفن خواهد شد، 
محمّد، خوشحال خواهم كرد، گویم: او را به جانشین و فرزندش به حقّ مى

بر  او وارث علم من و معدن حکمت و محلّ اسرار من است، و حجّت من
باشد، بهشت را جایگاه او قرار دادم و شفاعت او را در هفتاد نفر مردم مى
اند قبول نمودم، و امر اش كه همگى مستحقّ عذاب دوزخ شدهاز خانواده

ىّ و ناصر من و گواه در میان خلق را كه ول( )امام هادیفرزندش علىّ 
كنم، از او فرزندى باشد و امین وحى من است، ختم به خیر و سعادت مىمى

كه مردم را به راه من ( )امام عسکریبه وجود خواهم آورد به نام حسن 
دار گنجینه علم من است، و سپس آن را با فرزندش كند و خزانهدعوت مى

مایه رحمت براى همه عالم است كامل كه ( )حضرت صاحب الزمان
گردانم، كمال موسى، نورانیت عیسى و صبر ایوب همه در او جمع است، مى

شوند، در زمان او، اولیاء من مورد اذیت، بی حرمتی و بی احترامی واقع مى
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بیت( را همچون سرهاى ترك و دیلم )كه دشمنان سرهاى آنها )دشمنان اهل
شوند، مرعوب و دهند و سوزانیده مىگر هدیه مىاند( به یك دیاسالم بوده
شود، و فغان و فریاد و آه و ناله اند، زمین از خون آنان رنگین مىوحشت زده

( به حقّ، اولیاء من هستند. گردد، آنها) امامان در بین زنانشان فراگیر مى
رطرف ها را بكنم، به وسیله ایشان زلزلهتوسّط آنها هر فتنه ظلمانى را دفع مى

سازم، بر آنان درود و مى برطرفكنم و هر ثقل و سنگینى و سختى را مى
 «.1اندرحمت پروردگارشان باد و آنها هستند كه هدایت یافته

                                                           
 اأْلَْنَصاِری ِ نه ِر ْبِن َعْبِد اَّللهِ السالم ِلَجابِ َقاَل أَِبی علیه» السالم قَاَل:أَِبی َبِصیٍر َعْن أَِبی َعْبِد اَّللهِ علیه - 9

َت َفَخاَل ئْ ِلی  ِلَیَك َحاَجًة َفَمَتى یِخفُّ َعَلیَك َأْن َأْخل َو ِبَك فََأْسأََلَك َعْنَها َقاَل َله  َجاِبٌر ِفی َأی اأْلَْوقَاِت شِ 
یِد أ مِّی فَاِطَمَة بِْنِت َرس وِل اَّللهِ  ِفیالسالم فَ َقاَل َله  یا َجاِبر  َأْخِبْرِنی َعِن اللهْوِح الهِذی رَأَیَته  بِِه أَِبی علیه

د  بِاَّللهِ أَنِّی َدَخْلت  َعَلى ِفی َذِلَك اللهْوِح َمْكت وبًا َقاَل َجاِبٌر َأْشهَ  آله َو َما َأْخَبَرْتَك ِبِه أ مِّی َأنَ وعلیهاَّللصّلی
َك فَاِطَمَة سالم السالم فَ رَأَیت  َدِة اْلح َسیِن علیهآله أِل َهنَِّئَها ِبِوَل وعلیهاَّللّلیعلیها ِفی َحیاِة َرس وِل اَّللهِ صاَّللأ مِّ

ا بِأَِبی أَْنِت َو ِفی یِدَها َلْوحًا َأْخَضَر ظََنْنت  أَنهه  ز م رٌُّد َو رَأَیت  ِفیِه ِكَتابًا أَْبیَض ِشْبَه ن وِر الشهْمِس فَ ق ْلت  َلهَ 
 َعزه َو َجله  َِلى َرس وِلِه آله َما َهَذا اللهْوح  فَ َقاَلْت َهَذا اللهْوح  َأْهَداه  اَّلله  وعلیهاَّلل صّلیَرس وِل اَّللهِ  أ مِّی یا بِْنتَ 

یِه أَِبی آله ِفیِه اْسم  أَِبی َو اْسم  بَ ْعِلی َو اْسم  ابْ َنی َو َأْسَماء  اأْلَْوِصیاِء ِمْن و ْلِدی فََأْعطَانِ وعلیهاَّللصّلی
ها فَ َقرَْأت ه  َو انْ َتَسْخت ه  فَ َقاَل أَِبی علیاَّللِبَذِلَك َقاَل َجاِبٌر فََأْعطَْتِنیِه أ مَُّك فَاِطَمة  سالم السالم لِیس رهِنیعلیه
ى  َِلى َمْنزِِل السالم َحتهى انْ َتهَ قَاَل نَ َعْم َفَمَشى َمَعه  أَِبی علیه السالم فَ َهْل َلَك یا َجاِبر  َأْن تَ ْعِرَضه  َعَلیه علیه

 ِبْسمِ »أَیت ه  ِفی اللهْوِح َمْكت وباً قَاَل َجاِبٌر فََأْشَهد  بِاَّللهِ أَنِّی َهَكَذا رَ  السالم َصِحیَفًة ِمْن َرقٍ َجاِبٍر فََأْخرََج أَِبی علیه
ٍد ن ورِِه َو َسِفیِلم حَ  ِمَن اَّللهِ اْلَعزِیِز اْلَحِكیمِ  َهَذا ِكَتابٌ  اَّللهِ الرهْحمِن الرهِحیمِ  نَ َزَل ِبِه الرُّوح   رِِه َو ِحَجاِبِه َو َدلِیِلهِ مه

أَنَا اَّلله  ل  ِمْن ِعْنِد َربِّ اْلَعاَلِمیَن َعظِّْم یا م َحمهد  َأْسَماِئی َو اْشك ْر نَ ْعَماِئی َو َل َتْجَحْد آَلِئی ِ نِّی اأْلَِمین  
َه ِ له أَنَا َفَمْن َرَجا َغیَر َفْضِلی أَْو أَنَا اَّلله  ل  ِل ارِیَن َو م ِذلُّ الظهاِلِمیَن َو َدیان  الدِّیِن ِ نِّی ِلَه ِ له أَنَا قَاِصم  اْلَجبه 
بْ ت ه  َعَذاباً  َل أ َعذِّب   َخاَف َغیر َعَذاِبی ی َلْم أَبْ َعْث نَِبیاً َلی فَ َتوَكهْل ِ نِّ فَِإیای فَاْعب ْد َو عَ  َأَحداً ِمَن اْلعاَلِمینَ  َعذه

ت ه  ِ له َجَعْلت  َله  َوِصیًا َو ِ نِّی َفضهْلت َك َعَلى اأْلَْنِبیاِء َو َفضهلْ   َوِصیَك َعَلى ت  فََأْكَمْلت  أَیامًا َو انْ َقَضْت م ده
َعْلت  َحَسناً َمْعِدَن ِعْلِمی بَ ْعَد اْنِقَضاِء َفجَ  اأْلَْوِصیاِء َو َأْكَرْمت َك ِبِشْبَلیَك بَ ْعَده  َو ِبِسْبطَیَك اْلَحَسِن َو اْلح َسینِ 

َعاَدِة فَ ه َو أَفْ  ِة أَبِیِه َو َجَعْلت  ح َسیناً َخازَِن َوْحیی َو َأْكَرْمت ه  بِالشهَهاَدِة َو َخَتْمت  َله  بِالسه َضل  َمِن اْست ْشِهَد م ده
أ ثِیب  َو أ َعاِقب  أَوهل ه ْم َعِلی  َرتِهِ التهامهَة َمَعه  َو اْلَبالَِغَة ِعْنَده  ِبِعتْ  َكِلَمِتی  َو أَْرَفع  الشَُّهَداِء َدَرَجًة ِعْنِدی َو َجَعْلت  



 

 

د باقراول:امامت و والیت حضرت امام فصل   19/ محم 

 تفسیر یک آیه از سوره مبارکه نور .2
ٍة اَّللَُّ نُوُر السَّماواتِّ َو اْْلَْرضِّ َمَثُل نُورِّهِّ َکمِّْشکاٍة فیها مِّْصباٌح اْلمِّْصباُح فی زُجاجَ »

یٍة یکاُد زَیُتها الزُّجاَجُة َکأَنَّها َکوَْکٌب ُدر ِّی یوَقُد مِّْن َشَجَرٍة ُمبارََکٍة زَیُتونٍَة ال َشْرقِّیٍة َو ال َغْربِّ 
ُ لُِّنورِّهِّ َمْن یشاُء وَ  ناٌر نُوٌر َعلی ُء َو َلْو َلْم َتْمَسْسهُ یضی ُ اْْلَْمثاَل نُوٍر یْهدِّی اَّللَّ  یْضرُِّب اَّللَّ

4«ٍء َعلیمٌ لِّلنَّاسِّ َو اَّللَُّ بُِّکل ِّ َشی
. 

                                                           

ی اْلَمْعِدن  ِلح ْكمِ  َسید  اْلَعاِبِدیَن َو َزین  أَْولِیاِئی اْلَماِضیَن َو ابْ ن ه  َشِبیه  َجدِِّه اْلَمْحم وِد م َحمهٌد اْلَباِقر  لِِعْلِمی وَ 
ِفی  ٍر َو أَلَس رهنهه  َسیْهِلك  اْلم ْرتَاب وَن ِفی َجْعَفٍر الرهادُّ َعَلیِه َكالرهادِّ َعَلی َحقه اْلَقْول  ِمنِّی أَل ْكرَِمنه َمْثَوى َجْعفَ 

ٌة َعْمیاء  ِحْنِدٌس أِلَنه َخیَط فَ ْرِضی َل نَ بَ ْعَده  ِفتْ  َأْشیاِعِه َو أَْنَصارِِه َو أَْولِیائِِه انْ َتَجْبت  بَ ْعَده  م وَسى َو انْ َتَحَبتْ 
َمِتی َو َمْن یْنَقِطع  َو ح جهِتی َل َتْخَفى َو ِ نه َأْولِیاِئی َل یْشَقْوَن َأَل َو َمْن َجَحَد َواِحداً ِمْنه ْم فَ َقْد َجَحَد نِعْ 

ِة َعْبِدی م وَسى َو َحِبیِبی َو َن اْلَجاِحِدیَن ِعْنَد اْنِقضَ َغیَر آیًة ِمْن ِكَتاِبی فَ َقِد اف َْتَرى َعَلی َو َویٌل لِْلم ْفَترِی اِء م ده
 َمْن َأْصَنع  َعَلیِه َأْعَباَء اْلنُّب وهِة َو َو نَاِصرِی وَ  ِخیَرِتی ِ نه اْلم َكذَِّب بِالثهاِمِن م َكذٌِّب ِبك لِّ أَْولِیاِئی َو َعِلی َولِیی

اِل    َِلى َجْنِب َشرِّ َخْلِقی ل ه  ِعْفرِیٌت م ْسَتْكِبٌر یْدَفن  بِاْلَمِدیَنِة الهِتی بَ َناَها اْلَعْبد  الصه أَْمَنح ه  بِالْضِطاَلِع یْقت  
َمْوِضع  ن  ح ْكِمی َو َحقه اْلَقْول  ِمنِّی أَل ِقرهنه َعیَنیِه ِبم َحمهٍد اْبِنِه َو َخِلیَفِتِه ِمْن بَ ْعِدِه فَ ه َو َواِرث  ِعْلِمی َو َمْعدِ 
 َقِد اْسَتْوَجب وا النهاَر ِسّرِی َو ح جهِتی َعَلى َخْلِقی َجَعْلت  اْلَجنهَة َمْثَواه  َو َشفهْعت ه  ِفی َسْبِعیَن ِمْن َأْهِل بَیِتِه ك لُّه مْ 

َعاَدِة ِلْبِنِه َعِلی َولِیی َو نَاِصرِی َو الشهاِهِد ِفی َخْلِقی َو أَِمینِ  اِعی  یَو َأْخِتم  بِالسه َعَلى َوْحیی أ ْخرِج  ِمْنه  الده
ى َو بَ َهاء  ِعیَسى  َِلى َسِبیِلی َو اْلَخازَِن لِِعْلِمی اْلَحَسَن ث مه أ ْكِمل  َذِلَك بِاْبِنِه َرْحَمًة لِْلَعاَلِمیَن َعَلیِه َكَمال  م وسَ 

یَلِم فَیْقَتل وَن َو ر ء وَسه ْم َكَما ت  َتَهاَدى ر ء وس   َو َصْبر  أَیوَب َسیِذلُّ ِفی َزَمانِِه أَْولِیاِئی َو تَ َتَهاَدْونَ   التُّْرِِ َو الده
 ِفی ِنَسائِِهْم یْحَرق وَن َو یك ون وَن َخائِِفیَن َمْرع وبِیَن َوِجِلیَن ت ْصَبغ  اأْلَْرض  ِبِدَمائِِهْم َو یْفش و اْلَویل  َو الرهنِین  

َصاَر َو اأْلَْغاَللَ ْدَفع  ك له ِفْتَنٍة َعْمیاَء ِحْنِدٍس َو ِبِهْم َأْكِشف  الزهَلزَِل َو أَْرَفع  أ ولَِئَك َأْولِیاِئی َحّقًا ِبِهْم أَ    اْْ
خبار الرضا علیه السالم، ترجمه عیون أأ ولِئَك َعَلیِهْم َصَلواٌت ِمْن َربِِّهْم َو َرْحَمةٌ َو أ ولِئَك ه م  اْلم ْهَتد وَن / 

 48، ص: 1ج
دانی ¬/ ترجمه: )خدا نور آسمانها و زمین است. َمَثِل نور او چون چراغ 42النور / آیه سورة  - 9

است که در آن چراغی، و آن چراغ در شیشه ای است. آن شیشه گویی اختری درخشان است که از 
 -غنش شود. نزدیک است که رو ¬درخت خجسته زیتونی که نه شرقی است و نه غربی، افروخته می



 

 

د وحضرت امام اب/ 20 د بن علی؛ باقر آل محم    جعفر محم 

داخل در مسجد کوفه شدم، حضرت : گفتبن عبداللّه انصاری جابر 
 عرض. نمودندمی تبسّم نوشت وبا انگشت مبارک می امیرالمؤمنین
ب من از آن است که تعجّ: سبب خنده چیست؟ فرمودند! کردم، قربانت

ا آن رامّا معرفت حقیقی به آن ندارند )آیه را، مردم قرائت می نمایند این 
کدام  !عرض کردم، یا امیرالمؤمنین (ایندنماز حیث معنی درک نمی

ُل نُورِّهِّ  ْرضِّ َمثَ اللَُّه نُوُر السَّماواتِّ َو اْْلَ »فرمودند:  (بیان فرمایید؟!آیه؟)
و من مصباح هستم  "مِّْصباحٌ فیها "است،  محمّد ةشکو المِّ ، َکمِّْشکاةٍ 
علی  و او "یَکأَنَّها َکوَْکٌب ُدر ِّ "می باشند زجاجه حسن و حسین ""زُجاَجةٍ 

محمّد بن  "وَقُد مِّْن َشَجَرٍة ُمبارََکةٍ ی"است،  )امام سجّاد(ابن حسین
 )امام صادق(جعفر بن محمّد ُتونٍَة"ی"زَ است،  )امام باقر(علی

 ٍة"یال َغْربِّ و "است،  )امام کاظم(موسی بن جعفر ٍة"ی"ال َشْرقِّ است 
محمّد بن  ُء"یضیُتها یکاُد زَ ی"است و  )امام رضا(علی بن موسی 

)امام علی بن محمّد "َو َلْو َلْم َتْمَسْسُه ناٌر"است،  )امام جواد(علی
است،  )امام عسکری(حسن بن علی نُوٍر" ی"نُوٌر َعلاست  هادی(

ْضرُِّب یَو است.  قائم المهدیحضرت امام شاُء" یاللَُّه لُِّنورِّهِّ َمْن  یْهدِّ ی"

 .9«مٌ یٍء َعلیاللَُّه اْْلَْمثاَل لِّلنَّاسِّ َو اللَُّه بُِّکل ِّ شَ 

                                                           

روشنی بخشد. روشنی بر روی روشنی است. خدا هر که را بخواهد  -آتشی نرسیده باشد هر چند بدان 
 با نور خویش هدایت می کند، و این مثلها را خدا برای مردم می زند و خدا به هر چیزی داناست(.

كتب ی ن یرالمؤمنی، قال: دخلت  لى مسجد الكوفة، و أمیَعن جاِبر بن َعبداَّلل األنصار  یر وِ  - 9
ة و یرأ هذه اْقیضحكك؟ فقال: عجبت لمن ی ین، ما الذیر المؤمنیا أمیتبسم، فقلت له: یبإصبعه و 

ماواِت َو اأْلَْرِض ن؟ فقال: قوله تعالى: اَّلله  ن ور  السه یرالمؤمنیا أمیة، یآ یعرفها حق معرفتها. فقلت له: أیلم 



 

 

د باقراول:امامت و والیت حضرت امام فصل   21/ محم 

 

 حوض کوثر .3
س ید بن قیاز سعدر کتاب شریف اثبات الهداة از تفسیر محمّد بن عبّاس 

وارد کننده من  :كند كه فرمودینقل م امبر اكرمیاز پ علىحضرت از 
و  هستى و حسن مدافعکوثر ا على ساقى یو تو شما بر حوض کوثر هستم 

شرو و محمّد بن على ین پیو على بن الحسحوض کوثر ن امر كننده یحس
رهبر و موسى بن سوق دهنده و ناشر و جعفر بن محمّد پخش کننده و 

 ن و على بنین برنده منافقیدار دوستان و دشمنان و از بمحاسبه جعفر 
مراتب ن در ین و محمّد بن على جاى دهنده مؤمنینت بخش مؤمنیموسى ز

ازدواج ه و ب خطبه خوانعلى بن محمّد است و خود در بهشت  و درجات
ن كه ایحسن بن على چراغ بهشتبرای شیعیان است و ن یحورالع در آورنده
 امتیروز ق درها ع آنیشف ،مهدى هدایت کنندهكنند و یاستفاده م اواز نور 
شود مگر براى كسى كه خدا یداده نمشفاعت موقعى كه اجازه است، 
 .1و به شفاعت برای او راضی شود بخواهد

                                                           

ز جاَجٍة الزجاجة الحسن و  ی، أنا المصباح. فِ ِمْصباحٌ  های، فِ َمَثل  ن ورِِه َكِمْشكاٍة، المشكاة: محمد 
،  یوَقد  ِمْن َشَجَرٍة م بارََكٍة محمد بن علی، ن یبن الحس یو هو عل ید رِّ  ، َكأَنهها َكوَْكبٌ ن یالحس

ت ها یكاد  زَ ی، بن موسى  یٍة علی، َو ل َغْربِ ٍة موسى بن جعفر یل َشْرقِ  ت ونٍَة جعفر بن محمد یزَ 
،  ین وٍر الحسن ابن عل ، ن وٌر َعلىبن محمد  ی، َو َلْو َلْم َتْمَسْسه  ناٌر عل یء  محمد بن علیضِ ی
/  مٌ یٍء َعلِ یْضِرب  اَّلله  اأْلَْمثاَل لِلنهاِس َو اَّلله  ِبك لِّ شَ یَو   یشاء  القائم المهدیاَّلله  لِن ورِِه َمْن  یْهدِ ی

 22، ص 8 القرآن، جر یتفس یالبرهان ف
ع قَاَل قَاَل َرس ول   یٍس َعْن َعلِ یِد ْبِن قَ یِر م َحمهِد ْبِن اْلَعبهاِس بِِإْسَناِدِه َعِن اْلَحاِرِث َو َسعِ ینَ ْقاًل ِمْن تَ ْفسِ  - 9

ْم َعَلى اْلَحْوِض َو أَْنَت  اِئد  َو اْلح سَ  یالسهاقِ  یا َعلِ یاَّللهِ ص أَنَا َوارِد ك  ِمر  َو َعلِ یَو اْلَحَسن  الذه ْبن   ین  اْْ
َن یاْلم ِحبِّ  یَفٍر م ْحصِ النهاِشر  َو َجْعَفر  ْبن  م َحمهٍد السهاِئق  َو م وَسى ْبن  َجعْ  یِن اْلَفاِرط  َو م َحمهد  ْبن  َعلِ یاْلح سَ 

ْؤِمنِ یْبن  م وَسى م زَ  یَن َو َعلِ یَن َو قَاِمع  اْلم َناِفقِ یَو اْلم ْبِغضِ   یم ْنزِل  َأْهِل اْلَجنهِة فِ  ین  َعلِ َن َو م َحمهد  بْ ین  اْلم 
ٍد َخطِ  یَدَرَجاتِِهْم َو َعلِ  ئ وَن یْسَتضِ یِسرَاج  َأْهِل اْلَجنهِة  یَعِتِه َو م َزوِّج ه م  اْلح وَر َو اْلَحَسن  ْبن  َعلِ یب  شِ یْبن  م َحمه



 

 

د وحضرت امام اب/ 22 د بن علی؛ باقر آل محم    جعفر محم 

 زبان حضرت رسولاز علیهم السالم ذکر نام اهل بیت  .4
. هستی امّت كننده تیهدا تو و هستم امّت دهنده هشدار من!  یعل یا
 را گرانید كه است یكس «نیحس. »است امّتو پیشوای  جلودار «حسن»
 بن یعل(. »نماند عقب راتیخ قافله از یكس تا)  دهدیم سوق شیپ به

 یمعرف« یعل بن محمد. »كندیم جمع گریکدی كنار در راامّت  همه« نیحس
 .كندیم ثبت را عتیشر قیحقا «محمد جعفربن. »دارد عهده به را قیحقا
 جدا تیهدا اهل از یكس تا) كندیم یسرشمار را امّت« جعفر بن یموس»

عبور و گذز دهنده امّت)از ابتالئات و امتحانات( « یموس بن یعل» (.نشود
 را مانیا اهل و كرده طرد را تیب اهل نیمبغض است، امت نجات یهیماو 
 امّت امر به امیق «یعل محمدبن. » است امت معیار و كندیم كینزد هم به

 وبیع بر و است امّت عالم «محمد بن یعل. » راندیم جلو به را آنها و كرده
. آنهاست به كننده عطا و امت یمناد« یعل بن حسن. »اندازدیم پرده آنها
 این در قطعا است امت شاهد و کننده طلب و یساق[  زمان امام]  قائم
 .1است هایی مؤمنین نشانه برای

                                                           

بحار اْلنوار )ط /  ْرضىیاء  َو شیْأَذن  اَّلله  ِ له ِلَمْن یث  َل یاَمِة حَ یْوَم اْلقِ یع ه ْم یَشفِ  یْلَمْهدِ ا یبِِه َو اْلَهادِ 
 248، ص: 2/ إَبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج 312، ص: 22روت(، جیب -
ٍد اْلَبَغوِ  - 4 ِ  یَصَة ش رَ یقَبِ  یْن أَبِ ْبِن اْلَجْعِد َعْن َأْحَمَد ْبِن َوْهِب ْبِن َمْنص وٍر عَ  یَعْن َعلِ  یَعْبد  اَّللهِ ْبن  م َحمه

َها یَو أَْنَت َهادِ  یر  أ مهتِ یأَنَا َنذِ  یا َعلِ ی ص یَعْن نَاِفٍع َعْن َعْبِد اَّللهِ ْبِن ع َمَر قَاَل َقاَل النهبِ  یْبِن م َحمهٍد اْلَعْنَبرِ 
َعارِف  َها َو َجْعَفر  ْبن   یِن َجاِمع َها َو م َحمهد  ْبن  َعلِ یْبن  اْلح سَ  ین  َسائِق َها َو َعلِ یَها َو اْلح سَ َو اْلَحَسن  قَاِئد  

 یَها َو م ْدنِ یَها َو طَارِد  م ْبِغضِ یْبن  م وَسى م َعبِّر َها َو م ْنجِ  یَها َو َعلِ یم َحمهٍد َكاتِب َها َو م وَسى ْبن  َجْعَفٍر م ْحصِ 
َها َو َسائِق َها َو َعلِ  یَها َو م َحمهد  ْبن  َعلِ یم ْؤِمنِ  ٍد َسائِر َها َو َعاِلم َها وَ  یقَاِئد  َها ینَادِ  یاْلَحَسن  ْبن  َعلِ  ْبن  م َحمه

 یمناقب آل أب / نینِ ْلم ْؤمِ اٍت لِ یَذِلَك َْ  یَها َو نَاِشد َها َو َشاِهد َها ِ نه فِ یَها َو اْلَقاِئم  اْلَخَلف  َساقِ یَو م ْعطِ 
، 32روت(، جیب -بحار اْلنوار )ط   / 292، ص: 1هم السالم )البن شهرآشوب(، جیطالب عل

 222ص: 



 

 

د باقراول:امامت و والیت حضرت امام فصل   23/ محم 

 ه انصاریبن عبداللّحدیث جابر  .5
كند كه ینقل م قصادامام صدوق از حضرت شیخ امالى در کتاب 

ى بود خواه زنده ه انصارى فرمود: جابر توغمبر روزى به جابر بن عبد اللّیپ
ى ن بن علید بن على بن الحسمحمّنام ه کى از فرزندان من بیزمانی که تا 

وقتى  .را كه در تورات معروف به باقر است مالقات كنى بن ابى طالب
 سالم مرا برسان. ،دىیاو را د

 :گفت .دید پسركى را در آنجا دیرس نین العابدیروزى جابر خدمت ز
دا خه ب :چند قدم عقب برو رفت. گفت :ا. آمد باز گفتیچند قدم جلو ب

 عرض نین العابدیز امام حضرته امبر است. بیل پین شمایسوگند ا
و امام بعد از من  د باقرن فرزندم محمّیا :ست؟ فرمودین پسرك كیكرد ا
 ،دن نمودهیهاى آن جناب افكند و شروع به بوس قدمه جابر خود را ب .است
امبر یپ .ریسالم پدرت را بپذ !ها بن رسول اللّی ،ت بادیجانم فدا :گفت
پر از  دگان حضرت باقرین موقع دیدر ا تو سالم رسانده.ه ب اكرم

 آسمان زمان دوامتا  خداامبر یپ پدرمسالم بر  !جابرای  :اشك شده گفت
 امبر را رساندى.ین و سالم بر تو كه سالم پیها و زم

 ،رامبر و سالم بر جابید كه پس از سالم بر پنسینوین میدنباله خبر را چن
علم را  وجه حقیقتتو باقرى ای باقر!  :كردعرض امامه جابر ب

 شکافى.یم

آموخت گاهى كه در آمد و از او دانش مىمى بعدها جابر خدمت امام 
جابر قول امام  ،دادیكر ماو تذّه ب ، امامكردیجابر اشتباه م امبرینقل از پ

 ! خدا را گواهای باقر ای باقر باقر ایگفت یرفت و میپذرا مى باقر
نَاهُ یوَآتَ» )اشاره به آیه شریفهتو دانش ارزانى شده.ه رم كه در كودكى بیگیم



 

 

د وحضرت امام اب/ 24 د بن علی؛ باقر آل محم    جعفر محم 

که راجع به حضرت یحیی قرآن می فرماید: ما حکم را در « 1ایالْحُکْمَ صَبِ
 2 کودکی به او عطا کردیم(

  حضرت زین العابدین حدیث .6
كند كه آن میث یحد نیالحس بنعمر بن على از پدرش حضرت على 

 فرمود:د، و مىیفرمود: فرزندم باقر را نزدم حاضر كنحضرت مى
 ،من به او عرض كردم: پدر جان ن( گفتم؛ید )چنعنى محمّیزندم باقر به فر

 دى؟یچرا او را باقر نام
نى به سپس سجده طوال .ده بودم كه تبسّم كندیش از آن ندیتبسّمى فرمود و پ

سپاس سزاوار تو است  !فرمود: پروردگارادم كه در سجده مىیجا آورد و شن
ن كلمات را چند مرتبه تكرار ین انعام فرمودى، و اه آت را بیبر آنچه ما اهل ب

ند ام كی، امامت در فرزندان اوست تا قائم ما قمكرد، سپس فرمود: اى فرزند
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 َعْن أَبَاِن ْبِن ع ْثَماَن َعِن رٍ یع مَ  یَد َعِن اْبِن أَبِ یزِ یَعِن اْبِن  یرِ یِد َعِن اْلِحمْ یللصدوق اْبن  اْلَولِ  یاألمال - 4
ا َجاِبر  ی یِد اَّللهِ اأْلَْنَصارِ ْوٍم ِلَجاِبِر ْبِن َعبْ یالصهاِدِق َجْعَفِر ْبِن م َحمهٍد ع قَاَل: ِ نه َرس وَل اَّللهِ ص قَاَل َذاَت 

َد ْبَن َعلِ  یِ نهَك َسَتْبَقى َحتهى تَ ْلَقى َوَلدِ  التهْورَاِة  یطَاِلٍب اْلَمْعر وَف فِ  یِن أَبِ بْ  یِن َعلِ ِن بْ یْبِن اْلح سَ  یم َحمه
اَلَم َفَدَخَل َجاِبٌر  َِلى َعلِ  یَته  فَأَْقرِْئه  ِمنِّ یبِاْلَباِقِر فَِإَذا َلقِ  ع ِعْنَده   یِن ع فَ َوَجَد م َحمهَد ْبَن َعلِ یح سَ ْبِن الْ  یالسه
س وِل اَّللهِ ص َو َربِّ اْلَكْعَبِة َبَل ث مه قَاَل َله  أَْدِبْر فََأْدبَ َر فَ َقاَل َجاِبٌر َشَماِئل  رَ ا غ اَلم  أَْقِبْل فَأَق ْ یغ اَلماً فَ َقاَل َله  
م َحمهٌد اْلَباِقر  فَ َقاَم  یْمِر بَ ْعدِ َو َصاِحب  اأْلَ  یِن فَ َقاَل َله  َمْن َهَذا قَاَل َهَذا اْبنِ یْبِن اْلح سَ  یث مه أَق َْبَل َعَلى َعلِ 

َك ِ نه َرس وَل یأَبِ  َن َرس وِل اَّللهِ اق َْبْل َساَلمَ ا ابْ یلَِنْفِسَك اْلِفَداء   یق ول  نَ ْفسِ یَقبِّل ه َما َو یِه یٌر فَ َوَقَع َعَلى َقَدمَ َجابِ 
َرس وِل اَّللهِ السهاَلم  َما  یبِ ر  َعَلى أَ ا َجابِ یَجْعَفٍر ع ث مه قَاَل  یَنا أَبِ یَك السهاَلَم َقاَل َفَدَمَعْت عَ یْقرَأ  َعلَ یاَّللهِ ص 

ا بَاِقر  أَْنَت یا بَاِقر  یا بَاِقر  یفَ َقاَل َله  َجاِبٌر   ا َجاِبر  ِبَما بَ لهْغَت السهاَلمیَك یَداَمِت السهَماَوات  َو اأْلَْرض  َو َعلَ 
َما یَعلِّم ه  فَ ر بهَما َغِلَط َجاِبٌر فِ یِه فَ یدَ یَن یْجِلس  بَ یِه فَ یْأتِ یتَ ْبق ر  اْلِعْلَم بَ ْقرًا ث مه َكاَن َجاِبٌر  یاْلَباِقر  َحّقًا أَْنَت الهذِ 

ا یا بَاِقر  یول  ق  یْرِجع  ِ َلى قَ ْولِِه َو َكاَن یْقَبل  َذِلَك ِمْنه  َو یذَكِّر ه  فَ یِه َو یر دُّ َعلَ یَحدِّث  بِِه َعْن َرس وِل اَّللهِ ص فَ ی
 223، ص: 82روت(، جیب -بحار اْلنوار )ط ا/ یاْلح ْكَم َصبِ  تَ یا بَاِقر  َأْشَهد  بِاَّللهِ أَنهَك َقْد أ وتِ یبَاِقر  
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د باقراول:امامت و والیت حضرت امام فصل   25/ محم 

ن را از عدل و داد پر كند؛ و به درستى كه او امام و پدر امامان است، یو زم
شکافد؛ و معدن بردبارى و موضع علم و دانش است كه آن را به خوبى مى

است، عرض كردم:  غمبر خداین مردمان به پیترهیبه خدا سوگند او شب
 ىشان است مهدیامامان بعد از او چند نفرند؟ فرمود: هفت نفر و از ا

 .1ام كندین )حق( قیمان به دكه در آخر الزّ
 تحویل ودایع امامت به امام باقر  .7

 ت كرده است كهیروا د باقرن، از امام محمّیعبداللَّه بن على بن الحس
ش از آن، سبدى ید، پیرس نیحضرت على بن الحسرحلت چون هنگام 

ن یكه: اى محمد، ارون آورد و فرمود یا صندوقى را كه در نزد او بود، بی
ان یپس چهار نفر آن صندوق را در م»حضرت فرمود كه:  .صندوق را بردار

 باقر امام گرفتند و برداشتند، و چون آن حضرت رحلت فرمود، برادران 
را از آن آمدند و در باب آن صندوق ادّعا داشتند و گفتند كه: حصّه ما 

زى یبراى شما در آن چ خدا سوگند، كه از : بهصندوق بده. حضرت فرمود
م یبود، پدرم آن را به من تسلزى مىیست و اگر از براى شما در آن چین

                                                           
ٍد اْلَعَلوِ  - 9 ثَ َنا َعلِ اقَ  یَأْخَبَرنَا أَب و اْلم َفضهِل قَاَل أَب و َعْبِد اَّللهِ َجْعَفر  ْبن  م َحمه ْبِن  یْبن  اْلَحَسِن ْبِن َعلِ  یَل َحده

 یْعنِ یاْلَباِقِر  یْلَباِقَر َو ق  ْلت  ِلْبنِ ا یاْبنِ  یق ول  ص اْدع وا لِ یِن قَاَل َكاَن یْبِن اْلح سَ  یِه َعلِ یَعْن أَبِ  یع َمَر ْبِن َعلِ 
َم َو َما رَأَ َته  یا أَبَِة َو لَِم َسمه یم َحمهداً فَ ق ْلت  َله   اًل یَبسهَم قَ ْبَل َذِلَك ث مه َسَجَد َّللِهِ تَ َعاَلى َطوِ ت ه  ت َ یاْلَباِقَر قَاَل فَ َتَبسه

د  َذِلَك ِمرَاراً ث مه یعِ یِت یَنا َأْهَل اْلبَ یَعَلى َما أَنْ َعْمَت ِبِه َعلَ  یدِ یس ج وِدِه اللهه مه َلَك اْلَحْمد  سَ  یق ول  فِ یَفَسِمْعت ه  
َماَمَة فِ  یا ب  نَ یقَاَل  َمام  أَب و اأْلَِئمهِة َمْعِدن  ْمََلََها ِقْسطاً َو َعْدًل وَ یق وَم قَاِئم َنا ع فَ یو ْلِدِه  َِلى َأْن  یِ نه اْْلِ  ِ نهه  اْْلِ

 ص ق  ْلت  َفَكِم اأْلَِئمهة  بَ ْعَده  قَاَل َسْبَعٌة َو اَّللهِ ْبق ر ه  بَ ْقراً َو اَّللهِ َله َو َأْشَبه  النهاِس ِبَرس وِل یاْلِحْلِم َو َمْوِضع  اْلِعْلِم 
عشر، ص:  یئمة اثإَنالنص على اْل یة اْلَر فیكفاآِخِر الزهَماِن. /  یِن فِ یق وم  بِالدِّ ی یالهذِ  یِمْنه م  اْلَمْهدِ 
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د وحضرت امام اب/ 26 د بن علی؛ باقر آل محم    جعفر محم 

هاى آن حضرت و كتاب د، و در آن صندوق، سالح رسول خدا کرنمى
 «.1بود

 تصریح زید بن حسن به امامت ایشان  .8
است كه گفت: ت كرده یروا ن بن ابى العالء از امام جعفر صادق یحس
ز به ابن حزم نوشت یعمر بن عبدالعز»فرمود: دم از آن حضرت كه مىیشن

و عمر و عثمان را به سوى او   كه: دفتر صدقات و موقوفات على
مه نّ از هكه به حسب س -د بن حسنین حزم فرستاد به نزد زفرستد، و اب

د در جواب یقه سؤال نمود. زو او را از دفتر صد -تر بودهاشم بزرگبنى
ن، ین و بعد از حسی: والى بعد از على، حسن بود و بعد از حسن، حسگفت

د بن على است. پس به ن، محمّین، و بعد از على بن الحسیعلى بن الحس
سوى او بفرست و ابن حزم به سوى پدرم فرستاد، و پدرم مرا با آن كتاب به 

 «.م نمودمیسوى او فرستاد تا آن را به ابن حزم تسل

از آن، بعضى از كسان ما به آن حضرت عرض كرد كه: فرزندان امام  بعد
ن یدانند كه امامت با اوالد امام حسشناسند؟ )و مىن را مىی، احسن

آرى، چنانچه شما »ست(. فرمود: یاى ناست و اوالد امام حسن را در آن بهره
 رد ودان مىیشان را بر ایکن حسد این زمان شب است، ولید كه ایشناسمى

                                                           
َم یْن م َحمهِد ْبِن َسْهٍل َعْن ِ بْ رَاهِ عَ  یاْلَقاِسِم اْلك وفِ  یأَبِ َس َعْن م َحمهِد ْبِن َعْبِد اْلَجبهاِر َعْن یَأْحَمد  ْبن  ِ ْدرِ  - 9

ِد ْبِن َعْبِد اَّللهِ ْبِن َعلِ یاْلِباَلِد َعْن ِ ْسَماعِ  یْبِن أَبِ  َجْعَفٍر ع قَاَل: َلمها َحَضَر  یِن َعْن أَبِ یْبِن اْلح سَ  یَل ْبِن م َحمه
ا م َحمهد  اْحِمْل َهَذا الصُّْند وَق یَل َذِلَك َأْخرََج َسَفطًا أَْو ص ْند وقاً ِعْنَده  فَ َقاَل ِن ع اْلَوفَاة  قَ بْ یْبَن اْلح سَ  یَعلِ 

الصُّْند وِق  یَبَنا فِ یَقال وا َأْعِطَنا َنصِ الصُّْند وِق ف َ  یدهع وَن َما فِ یَجاَء ِ ْخَوت ه   یَن أَْربَ َعٍة فَ َلمها ت  و فِّ یقَاَل َفَحَمَل بَ 
الصُّْند وِق ِساَلح  َرس وِل اَّللهِ  یاَن فِ َو كَ  یٌء َما َدفَ َعه   ِلَ یِه شَ یٌء َو َلْو َكاَن َلك ْم فِ یِه شَ یاَّللهِ َما َلك ْم فِ  فَ َقاَل وَ 
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د باقراول:امامت و والیت حضرت امام فصل   27/ محم 

ان شیکن ایشان بهتر بود، ولینه از براى ایكردند، هر آاگر حق را طلب مى
 «.1طلبندا را مىیدن

 شیخ مفید در برتری آن حضرت کالم .9
 اش نسبت به همه افراد دیگربرتری ت امام باقریکی دیگر از دالیل امام

در علم، زهد و بزرگواری از همه نویسد: امام باقرمی شیخ مفید .بود
برادرانش برتر، و قدر و منزلتش بیشتر بود و همه کس او را به عظمت 

ه بود. بدان اندازه که از او در خصوص صّه و خاستود و مورد احترام عامّمی
و آداب،  اخالق و سیره و فنون قرآن نبوی و دانش سنت علم دین و آثار و

آشکار  حسینامام  و حسنامام  آشکار شده است از هیچ یک از فرزندان
و  تابعین ، بزرگانیاران پیامبر هایماندهنشده است. باقی

اند. پایه فضل و بزرگواری وی از وی روایت کرده مسلمان فقهای پیشوایان
المثل شده بود و در وصفش یده بود که در میان اهل علم، ضرببه جایی رس

 .2سرودندنوشتند و اشعار میآثار می

 

                                                           
ِد ْبِن عِ   - 9 اْلَعاَلِء  یِن ْبِن أَبِ یِن اْلح سَ وَب عَ یَسى َعْن َفَضاَلَة ْبِن أَ یم َحمهد  ْبن  اْلَحَسِن َعْن َسْهٍل َعْن م َحمه

 یِه ِبَصَدَقِة َعلِ یْرِسَل  ِلَ یاْبِن َحْزٍم  َأْن  ِز َكَتَب  َِلىیق ول  ِ نه ع َمَر ْبَن َعْبِد اْلَعزِ یَعْبِد اَّللهِ ع قَاَل َسِمْعت ه   یَعْن أَبِ 
   یٌد ِ نه اْلَوالِ یَدَقَة فَ َقاَل زَ ِد ْبِن اْلَحَسِن َو َكاَن َأْكَبَره ْم َفَسأََله  الصه یَن َحْزٍم بَ َعَث  َِلى زَ َو ع َمَر َو ع ْثَماَن َو ِ نه ابْ 

ِن یْبِن اْلح سَ  یِن َو بَ ْعَد َعلِ یسَ ْبَن اْلح   یِن َعلِ یَن َو بَ ْعَد اْلح سَ یاْلَحَسَن َو بَ ْعَد اْلَحَسِن اْلح سَ  یَكاَن بَ ْعَد َعلِ 
ِه َحتهى َدفَ ْعت ه   َِلى اْبِن َحْزٍم یاْلِكَتاِب  ِلَ بِ  یأَبِ  یفََأْرَسَلنِ  یِه فَ َبَعَث اْبن  َحْزٍم  َِلى أَبِ یَفابْ َعْث  ِلَ  یم َحمهَد ْبَن َعلِ 

ْحِمل ه م  اْلَحَسد  َو َلْو یَلِكنهه ْم  ٌل وَ یْعرِف وَن َأنه َهَذا لَ یْعِرف  َهَذا و ْلد  اْلَحَسِن  قَاَل نَ َعْم َكَما یفَ َقاَل َله  بَ ْعض َنا 
نْ یرًا َله ْم َو َلِكنهه ْم یطََلب وا اْلَحقه بِاْلَحقِّ َلَكاَن خَ  ، ص: 1ة(، جیاثإسالم -ط ) یالكافا. /  یْطل ب وَن الدُّ
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  فصل دوم:
یژگی های شخصی  و

 حضرت امام باقر  
  



 

 

یژگی های شخصیتیفصل  د باقرحضرت امام  دوم:و  29/ محم 

 لد حضرت امام باقرتو  
در سال پنجاه و هفت هجرى روز جمعه اول ماه رجب  حضرت باقر .1

اند. و در سال صد و چهارده در ماه صفر گفتهمتولد شد بعضى سوم 
 اند كه پنجاه وز گفتهیع االول نیا رفت بعضى در ماه ربیه از دنحجّیذ

 بود. ه دختر امام حسنعبد اللّ نام امّ ه هفت سال عمر كرد. مادرش ب

با پدر  و سى و نه سال نیش حسمدت چهار سال با جدّایشان 
ز یو هجده سال نزندگی کردند  نیبزرگوارش حضرت على بن الحس

 مدت امامتش بود.

د بن عبد الملك و بعد یه حکومت ولیمدت امامت آن جناب مصادف با بق
د بن عبد الملك و یزیز و یمان بن عبد الملك و عمر بن عبدالعزیاز او سل

 .1ا رفتیدر هنگام حکومت هشام از دنبود و هشام ابن عبد الملك 

 نیش امام حسسد سه سال قبل از شهادت جدّینویه مدر كشف الغمّ .2
لد شد و در سال صد و در سوم ماه صفر سال پنجاه و هفت هجرى متوّ

ك شصت سال داشت كه سى و چند سال با پدر یا رفت نزدیهفده از دن
ع یدر بقپس از شهادت زندگى كرد و  نین العابدیزحضرت امام خود 

                                                           
َل الثهاِلَث یرهَة َرَجٍب َو قِ ْوَم اْلج م َعِة غ  یَن ِمَن اْلِهْجَرِة یَخْمسِ َنِة َسَنَة َسْبٍع َو ی عالم الورى و ِلَد ع بِاْلَمدِ  - 9

ِة َو قِ  یذِ  یِمْن َصَفٍر َو ق ِبَض ع َسَنَة أَْرَبَع َعْشَرَة َو ِمائٍَة فِ  ٍع اأْلَوهِل َو َقْد َتمه ع م ر ه  َسْبعاً یِر َربِ َشهْ  یَل فِ یاْلِحجه
ِه یَن َو َمَع أَبِ یِن ع أَْرَبَع ِسنِ یه  أ مُّ َعْبِد اَّللهِ َفاِطَمة  بِْنت  اْلَحَسِن فَ َعاَش َمَع َجدِِّه اْلح سَ َن َسَنًة َو أ مُّ یَو َخْمسِ 

ة  ِ َماَمِتِه َثَمانِ یِتْسعاً َو َثاَلثِ  ِد ْبِن َعْبِد یاْلَولِ ة  م ْلِك یاِم ِ َماَمِتِه بَقِ یأَ  یَعْشَرَة َسَنًة َو َكاَن فِ  یَن َسَنًة َو َكاَنْت م ده
ْبِد اْلَمِلِك َو ِهَشاِم ْبِن َعْبِد َد ْبِن عَ یزِ یِز َو یَماَن ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك َو ع َمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِ یاْلَمِلِك َو م ْلك  س لَ 

بأعالم /  إعالم الورى  212، ص: 82روت(، جیب -بحار اْلنوار )ط م ْلِكِه /   یفِ  یاْلَمِلِك َو ت  و فِّ 
 228مة(، النص، ص: یالقد -الهدى )ط 



 

 

د وحضرت امام اب/ 30 د بن علی؛ باقر آل محم    جعفر محم 

ه دفن شده بود در قبّ امام حسن ،در همان جا كه پدر و عموى پدرش
 .1ه عباس دفن شدقبّه معروف ب

  حضرت امام باقر مهمکر   مادر 
را یاز طرف پدر و مادر هاشمى و علوى و فاطمى بود ز حضرت باقر .1

محسوب  نیخته از نژاد امام حسن و امام حسیاو اول كسى بود كه آم
هعبد اللّ چون مادرش امّ  ؛شدیم  دختر امام حسن  بود كه

 .2رفتیشمار مه ن زنان بیترن و با گذشتیکوترین و نیراستگوتر
 كنار مادرم د:فرمو باقر امام حضرتکه   سدینویم راوندى دعوات .2

 دیشد صداى ما كه شد خرابىه ب مشرف وارید ناگاه بود نشسته وارىید
 نه :فرمود :كرده اشاره دست با مادرم موقع نیا در میدیشن را آن انهدام

 وارید، نداده توه ب شدن خراب اجازه خدا ، مصطفى دمحمّ حقه ب
روزى  .داد صدقه نارید صد پدرم شد رد مادرم تا ستادیا قمعلّ طور همان

                                                           
َن ی َصَفٍر َسَنَة َسْبٍع َو َخْمسِ ثَاِلثِ  یَنِة فِ یِن ْبن  طَْلَحَة   أَمها ِوَلَدت ه  فَِباْلَمدِ یكشف الغمة قَاَل َكَمال  الدِّ   - 9

ر  یَل غَ یَنِة َسْبَع َعْشَرَة َو ِماَئٍة َو قِ سَ  ینهه  َماَت فِ َن  َو أَمها ع م ر ه  فَإِ یقَ ْبَل قَ ْتِل َجدِِّه ع بَِثاَلِث ِسنِ  -لِْلِهْجَرةِ 
تِّ یَذِلَك َو َقْد نَ  َن َسَنًة ِمْن ع م رِِه یَن ع ِبْضعاً َو َثاَلثِ یِن اْلَعاِبدِ یِه زَ یر  َذِلَك أَقَاَم َمَع أَبِ یَل غَ یَن َو قِ یَف َعَلى السِّ
. / یفِ  یتِ ِه اْلَحَسن  بِاْلق بهِة اله یِه أَب وه  َو َعمُّ أَبِ یفِ  یِع بِاْلَقْبِر الهذِ یَو قَ ْبر ه  بِاْلَبقِ   -بحار اْلنوار )ط َها اْلَعبهاس 

 119، ص: 2مة(، جیالقد -معرفة اْلئمة )ط  ی/ كشف الغمة ف 214، ص: 82روت(، جیب
ِمْن  یِن َو فَاِطمِ ییَلوِ ِمْن عَ  یَو َعَلوِ ِن ییِمْن َهاِشمِ  یَقال  ِ نه اْلَباِقَر ع َهاِشمِ یالمناقب لبن شهرآشوب  - 4

مه َعْبِد اَّللهِ بِْنَت اْلَحَسِن ْبِن ِن ع َو َكاَنْت أ مُّه  أ  یِن أِلَنهه  أَوهل  َمِن اْجَتَمَعْت َله  ِوَلَدة  اْلَحَسِن َو اْلح سَ ییفَاِطمِ 
روت(، یب -نوار )ط بحار اْلْهَجًة َو أَْبَذَله ْم م ْهَجًة / َو َكاَن ع َأْصَدَق النهاِس َلْهَجًة َو َأْحَسَنه ْم ب َ  یَعلِ 
 224، ص: 8هم السالم )البن شهرآشوب(، جیطالب عل ی/  مناقب آل أب 215، ص: 82ج



 

 

یژگی های شخصیتیفصل  د باقرحضرت امام  دوم:و  31/ محم 

ت راستگو و یفرمود چنان شخص و نام آن بانو را برد حضرت صادق
 .1امدهیچون او ن ان فرزندان امام حسنیدرست كردارى بود كه در م

 فرزندان و همسران امام باقر 
ه جعفر بن ابو عبد اللّامام  -1هفت نفر بودند  فرزندان امام باقر 

 ه او را داشت )ابا جعفر( یكه امام باقر كن محمد

 است. فروه ن دو امّید كه مادر اه بن محمّعبد اللّ -2

 میحک نگذاشتند مادر آنها امّ ه كه از خود نسلىد اللّیم و عبیابراه -4و  3 
 ره ثقفى بود ید بن مغیدختر س

زى یز از كنیام سلمه كه او ن -7زى بود ینب كه مادر آنها كنیعلى و ز -6و  5
 .2بود

 د باقرحضرت امام محم  القاب 
ده باشد؛ به معنای شکافن: که معروفترین لقب آن حضرت میباقر العلوم  -1

 علوم .

                                                           
َصدهَع اْلِجَدار  َو َسِمْعَنا قَاِعَدًة ِعْنَد ِجَداٍر فَ تَ  یَجْعَفٍر ع قَاَل: َكاَنْت أ مِّ  یَعْن أَبِ  ی، ر وِ یَدَعَوات  الرهاَوْندِ  - 9

ًة َشدِ  م َعلهقًا َحتهى َجاَزْته   ی فَ َبقِ السُّق وطِ  یِدَها َل َو َحقِّ اْلم ْصطََفى َما أَِذَن اَّلله  َلَك فِ یَدًة فَ َقاَلْت بِ یَهده
آِل اْلَحَسِن ِمْثل َها  یْدَرِْ فِ یَقًة َلْم یْوماً فَ َقاَل َكاَنْت ِصدِّ یا الصهاِدق  ع َناٍر َو ذََكَرهَ یِبِماَئِة دِ  یفَ َتَصدهَق َعْنَها أَبِ 

 829، ص: 1ة(، جیاثإسالم -)ط  ی/  الكاف 215، ص: 82روت(، جیب -بحار اْلنوار )ط / 
َكنهى یَحمهٍد ع َو َكاَن َجْعَفر  ْبن  م   أَب و َعْبِد اَّللهِ  - عالم الورى شا، اْلرشاد َكاَن َأْوَلد ه  ع َسْبَعًة ِمْنه مْ  - 4

ٍد أ مُّه َما أ مُّ فَ ْرَوَة بِْنت  اْلَقاِسِم ْبِن م َحمهِد ْبِن أَبِ  د  اَّللهِ َدَرَجا یم  َو ع بَ یَبْكٍر َو ِ بْ رَاهِ  یبِِه َو َعْبد  اَّللهِ ْبن  م َحمه
إعالم الورى ٍد َو أ مُّ َسَلَمَة أِل مِّ َوَلد / َنب  أِل مِّ َولَ یَو زَ  یة  َو َعلِ یَرِة الثهَقفِ یِد ْبِن اْلم غِ یٍم بِْنت  السه یأ مُّه َما أ مُّ َحكِ 

 244/ اثإرشاد ص  225ص 



 

 

د وحضرت امام اب/ 32 د بن علی؛ باقر آل محم    جعفر محم 

العلوم: یعنی بیرون آورنده علوم از پس پرده های پنهانی و مشهور  شاهد -2
 کننده آنها.

 ذاکر  -3
 شاکر -4
 هادی -5
 صابر -6
 جامع -7

 کنیه حضرت امام باقر
 1جعفراش ابوهیمحمد و كن ، باقرامام سد نام حضرت ینویدر مناقب م
 .2بودند باقره گرى نداشت و ملقب بیه دیبود كه كن

ابو جعفر بود و سه لقب  ه حضرت باقریكنه است كه در كشف الغمّ
ن لقب را بدان یباقر العلم، شاكر، هادى. از همه مشهورتر باقر بود ا داشت

 .3ادى بودیجهت داشت كه داراى علم ز

                                                           
در کتاب شریف جّنات الخلود ذکر شده که آن حضرت قبل از متوّلد شدن امام جعفر صادق مکّنی  - 4

رای او کنیه تولد کودک که او را نام گزاری میکنند، ب به این کنیه شدند. بلکه طبق سّنت در روز هفتم از
 هم انتخاب میکنند یعنی اگر پسر باشد به ابو فالن و اگر دختر باشد به اّم قالن مکّنی می شود.

ار اْلنوار بح/   ِقر  اْلِعْلمر  َو َلَقب ه  بَایت ه  أَب و َجْعَفٍر َل غَ یالمناقب لبن شهرآشوب اْسم ه  م َحمهٌد َو ك نْ  - 4
 339صفحه  3/ المناقب جلد  212، ص: 82روت(، جیب -)ط 

ٌد َو ك نْ   - 4 َو  یر  َو اْلَهادِ ت ه  أَب و َجْعَفٍر َو َله  َثاَلثَة  أَْلَقاٍب بَاِقر  اْلِعْلِم َو الشهاكِ یكشف الغمة اْسم ه  م َحمه
، 82روت(، جیب -بحار اْلنوار )ط  / هیاْلِعْلِم َو ه َو تَ َوسُّع ه  فِ  یِبَذِلَك لَِتَبقُّرِِه فِ  یَأْشَهر َها اْلَباِقر  َو س مِّ 

 .314ص  2/ كشف الغم ة ج  222ص: 



 

 

یژگی های شخصیتیفصل  د باقرحضرت امام  دوم:و  33/ محم 

  چهره مبارک حضرت
 .4گندمگون و معتدل بود حضرت باقرو صورت مبارک افه یق

  شاعران و دربان آن حضرت
 جابر جعفىآن حضرت جناب  دربانرى و ید حمیت و سیش كمانشاعر
 .2بود

 نقش انگشتری حضرت امام باقر
 . 4 (3فَ ْرداا  یَرب ِّ ال َتَذْرنِّ نقش انگشترى آن جناب ) .1
نقل كرد كه نقش  ن بن خالد از حضرت رضایدر امالى است حس .2

ن یحضرت ز( بود إِّنَّ اَّللََّ بالُِّغ َأْمرِّهِّ ) نیحسامام انگشترى حضرت 
هم انگشتر نمود امام باقریدست مه ز همان انگشتر را بین نیالعابد
 5کرد.یدست مه را ب نیحسامام 

                                                           
 -/  بحار اْلنوار )ط  192الفصول المهمة ص اْلف ص ول  اْلم ِهمهة ، ِصَفة  اْلَباِقِر ع َأْسَمر  م ْعَتِدٌل /  - 9
 385، ص: 82روت(، جیب
/  بحار  192ة ص الفصول المهم/  یَو بَ وهاب ه  َجاِبٌر اْلج ْعفِ  یرِ ید  اْلِحمْ یت  َو السه یَشاِعر ه  اْلك مَ  - 4

 385، ص: 82روت(، جیب -اْلنوار )ط 
 خدایا مرا تنها نگذار. - 4
روت(، یب -ار )ط /  بحار اْلنو  192الفصول المهمة ص فَ ْردا /  یَو نَ ْقش  َخاَتِمِه َربِّ ل َتَذْرنِ  - 3

 385، ص: 82ج
 یْن م َحمهِد ْبِن َعلِ عَ  یَعْن َسْعٍد َعِن اْلَبْرقِ  یللصدوق أَبِ  ی، األمالیه السالم لیون أخبار الرضا علیع - 2

ِن ع یَخاَتِم اْلح سَ ْقش  ِن ْبِن َخاِلٍد َعِن الرَِّضا ع َقاَل: َكاَن ن َ یاْلع ْقَبِة َعِن اْلح سَ  یَعِن اْلَحَسِن ْبِن أَبِ  یاْلك وفِ 
َ باِلغ  أَْمرِِه َو َكاَن َعلِ  َتَختهم  ِبَخاَتِم یع  یِن َو َكاَن م َحمهد  ْبن  َعلِ یِه اْلح سَ یَتَختهم  ِبَخاَتِم أَبِ یِن یْبن  اْلح سَ  یِ نه اَّلله

ه یا علون أخبار الرضی/  ع 221، ص: 82روت(، جیب -بحار اْلنوار )ط ِن ع اْلَخَبر / یاْلح سَ 
 58، ص: 2السالم، ج



 

 

د وحضرت امام اب/ 34 د بن علی؛ باقر آل محم    جعفر محم 

شان از پدر یکند كه اینقل م ون از حضرت رضایعکتاب شریف در  .3
 امام نقل كرد كه روى انگشتر خود و آن جناب از حضرت صادق

 .1ن كلمات نوشته بودیا   باقر

 و بالنبى الموتمن  ظنى باَّلل حسن

 ن و الحسنیو بالحس  و بالوصى ذى المنن

 صادقامام در كتاب لباس است كه حضرت  در مکارم االخالق .4
 بود. «ة َّللالعز  » نقش انگشتر حضرت باقر :فرمود

در کتاب شریف جنات الخلود نوشته شده که انگشتری آن حضرت عقیق  .5
 .بوده؛ یعنی امید من به خداست« أَملی باَّلل  إن  »و نقش آن 

اى از كتاب خدا باشد هیهر كس نقش انگشترش آ: از حضرت باقر .6
و رب ك »ن بود:یدم چنیامرزد، و نقش انگشتر قاسم را دیخداوندش ب

 .3«2فكبر

                                                           
ْعَفِر ْبِن م َحمهٍد ع قَاَل:  ِه َعْن جَ یِد الثهاَلثَِة َعِن الرَِّضا َعْن أَبِ یه السالم بِاأْلََسانِ یون أخبار الرضا علیع - 9

ِد ْبِن َعلِ  /بحار اْلنوار  22، ص: 2ه السالم، جیون أخبار الرضا علیع/ -ع یَكاَن َعَلى َخاَتِم م َحمه
 221، ص: 82روت(، جیب -)ط 

 اْلم ْؤَتَمنِ  یَو بِالنهبِ   -بِاَّللهِ َحَسنٌ  یظَنِّ 
 ِن َو اْلَحَسنیَو بِاْلح سَ   -اْلِمَننِ  یذِ  یَو بِاْلَوصِ 

 
 4سوره مّدثر آیه  - 4
نَ ْقَش َخاَتِم اْلَقاِسِم َو َربهَك  ت  یأَ َو رَ  ًة ِمْن ِكَتاِب اَّللهِ َغَفَر اَّلله  َله  یَعِن اْلَباِقِر ع َمْن َكاَن نَ ْقش  َخاَتِمِه آ - 4

 91مكارم اْلخالق، ص: َفَكبِّر / 



 

 

یژگی های شخصیتیفصل  د باقرحضرت امام  دوم:و  35/ محم 

  



 

 

د وحضرت امام اب/ 36 د بن علی؛ باقر آل محم    جعفر محم 

 

 



 

 

 

 

 فصل سوم:
 ل و مناقبیفضاسیره و اخالق، 

 حضرت امام باقر 
  



 

 

د وحضرت امام اب/ 38 د بن علی؛ باقر آل محم    جعفر محم 

ش یما پ :سد كه محمد بن مسلم مکى گفتینویه مدر كشف الغمّ -1
با پسرش  نیم كه حضرت على بن الحسیه انصارى بودجابر بن عبد اللّ

ت را ببوس یسر عمو :د كه كودكى بود وارد شد به پسرش فرمودمحمّ
 نابیناد. چشمهاى جابر یجلو رفته سر جابر را بوس حضرت باقر

د است جابر او را در آغوش ن پسرم محمّیست؟ فرمود این كید ایبود.پرس
رساند. از جابر یتو سالم مه ب حضرت محمد ،محمد ای :گفت ،گرفته
ودم غمبر بیپرسانى؟ گفت من در خدمت یامى را مین پیچگونه چن ،دیپرس

 كرد.یش نشسته بود و با او بازى میروى زانو نیحضرت حس

امت یشود كه روز قلد مىنام على متوّ ه ن فرزندم پسرى بیفرمود جابر براى ا
ن زد على بیكنندگان از جاى برخزند سرور عبادتیاد میمنادى پروردگار فر

لد د متوّنام محمّ ه فرزندى ب ،زد براى آن علىیخیاز جاى برم نیالحس
جه باش كه پس متوّ واو برسان ه د سالم مرا بیشود كه تو او را خواهى دمى
ا یت كوتاهى زنده بود آنگاه از دناد زنده نخواهى بود. جابر مدّیدن او زیاز د
 .1رفت

                                                           
ِد ْبِن م ْسِلٍم اْلَمكِّ یالزُّبَ  یكشف الغمة نَ َقَل َعْن أَبِ    - 9 َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللهِ فَأَتَاه   أَنهه  قَاَل: ك نها ِعْندَ  یِر م َحمه
ٌد َو ه َو َصبِ ِن َو یْبن  اْلح سَ  یَعلِ  ٌد ِمْن َجاِبٍر ِلْبِنِه قَ بِّْل َرْأسَ  یفَ َقاَل َعلِ  یَمَعه  ابْ ن ه  م َحمه َك َفَدنَا م َحمه  َعمِّ

ٌد َفَضمهه  َجاِبٌر  ِ  یَذا اْبنِ ع هَ  یفَ َقبهَل رَْأَسه  فَ َقاَل َجاِبٌر َمْن َهَذا َو َكاَن َقْد ك فه َبَصر ه  فَ َقاَل َله  َعلِ  ِه َو یلَ م َحمه
ٌد َرس ول  اَّللهِ یقَاَل  ا بَا َعْبِد اَّللهِ فَ َقاَل ك ْنت  َمَع یَك َف َذلِ یَك السهاَلَم فَ َقال وا ِلَجاِبٍر كَ یْقَرأ  َعلَ یا م َحمهد  م َحمه

ِ َذا   یَقال  َله  َعلِ یِن اْبٌن یْلح سَ ا یوَلد  ِلْبنِ یا َجاِبر  یاَلِعب ه  فَ َقاَل یَحْجرِِه َو ه َو  ین  فِ یَرس وِل اَّللهِ ص َو اْلح سَ 
ٌد یاْبٌن  یوَلد  لَِعلِ یَو  نِ یْبن  اْلح سَ  یق وم  َعلِ یَن فَ ید  اْلَعاِبدِ یق ْم سَ یاَمِة نَاَدى م َناٍد لِ یْوم  اْلقِ یَكاَن  ا یَقال  َله  م َحمه

َِ بَ ْعَد ر ؤْ  السهاَلَم َو اْعَلْم َأنه  یَته  فَأَْقرِْئه  ِمنِّ یَجاِبر  ِ ْن رَأَ   اًل َو َماتیِعْش بَ ْعَد َذِلَك ِ له قَلِ یٌر فَ َلْم یسِ یِتِه یبَ َقاَء
 321ص  2/ كشف الغم ة ج  222، ص: 82روت(، جیب -بحار اْلنوار )ط /  



 

 

د باقرحضرت امام  سوم:سیره و اخالق،فضائل و مناقبفصل   39/ محم 

پدرم مناقبى دارد  :فرمود حضرت صادقکه بن سالم گفت  هشام -2
 :ه فرمودجابر بن عبد اللّه ب اكرم غمبریك از پدرانم ندارند. پیچ یكه ه
 او برسان.ه د سالم مرا بید را خواهى دنام محمّه کى از فرزندانم بیتو 

را خواست  آمده امام محمد باقر نیجابر خدمت على بن الحس
 ش اویكرد من خودم پعرض :او را بخوانیم تا از نزد نویسندگان بیاید؟فرمود

غمبر را رساند سر او یرفته سالم پ باقرامام جابر خدمت حضرت  .رومیم
م و بر فرمود سالم بر جدّ باقرامام د و در خدمتش بود حضرت یرا بوس

امت یبراى او شفاعت روز ق ضمانت كندآن حضرت جابر تقاضا كرد كه  تو،
 .1انجام خواهم داد :فرمودباقرامام  را،

ه اى كه اندازهب :مکى گفته بن عطاء عبد اللّ می نگارد:د یمف ارشاد -3
ش احدى چنان كوچك یكوچك بودند پباقرش حضرت یدانشمندان پ

دم چون یدان خود داشت دیبه با مقامى كه در نزد مرینبودند. حکم بن عت
د جعفى یزیاى در نزد معلم خود خدمت آن جناب كوچك است جابر بن بچه

ا یمرا وصى اوص :گفتیم ،كردینقل م زى از حضرت باقریهر وقت چ
 ث كرد.یحد نید بن على بن الحسمحمّ ایوارث علم انب

مسح روى كفش سؤال ه ع گفت از ابو اسحاق راجع بیبن رب سیق -4
م دیكنند ولى مردى را از بنى هاشم دیمردم روى كفش مسح م :گفت ،كردم

ه دم راجع بیاز او پرس. نید بن على بن الحسمحمّاو كه مانند نداشت 
                                                           

 یْبِن َساِلٍم قَاَل: قَاَل لِ اِم ٍر َعْن ِهشَ یَسى َعْن َبشِ یِد َعِن الصهفهاِر َعْن م َحمهِد ْبِن عِ یاْلختصاص اْبن  اْلَولِ  - 9
 ِلَجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللهِ ِ نهَك ت ْدِرِ  ِ نه َرس وَل اَّللهِ ص َقالَ  یَسْت أِلََحٍد ِمْن آبَائِ یَمَناِقَب لَ  یأَب و َعْبِد اَّللهِ ع ِ نه أِلَبِ 

ِه فَ َنْدع وه  َلَك ِمَن ی ِمْنه  فَ َقاَل ن  ْرِسل   ِلَ ِن ع َفطََلَبه  یَن اْلح سَ بْ  یالسهاَلَم فَأََتى َجاِبٌر َعلِ  یفَأَْقرِْئه  ِمنِّ  یم َحمهداً اْبنِ 
السهاَلم   یه  فَ َقاَل َو َعَلى َجدِّ ِه فَأَتَاه  فَأَق ْرَأَه  السهاَلَم ِمْن َرس وِل اَّللهِ َو قَ بهَل رَْأَسه  َو اْلَتَزمَ یاْلك تهاِب فَ َقاَل اْذَهْب  ِلَ 

َفاَعَة یَجاِبر  قَاَل َفَسأََله  َجاِبٌر َأْن  ایَك یَو َعلَ  بحار ا َجاِبر / یاَل َله  أَف َْعل  َذِلَك اَمِة فَ قَ یْوَم اْلقِ یْضَمَن َله  الشه
 22/ االختصاص ص  224، ص: 82روت(، جیب -اْلنوار )ط 



 

 

د وحضرت امام اب/ 40 د بن علی؛ باقر آل محم    جعفر محم 

ن كارى یچن ن علىیر المؤمنیام :بر روى كفش مرا نهى كرده فرمودمسح 
گر بر روى كفش یاسحاق گفت از وقتى كه او مرا نهى كرد دابو كرد.یرا نم

حاق ان را از ابو اسین جریاز وقتى كه ا :ز گفتیع نیس بن ربیمسح نكردم ق
 .1هم مسح نكردم دم منیشن

نقل كرد كه  صادقحمن بن حجاج از حضرت ، عبد الرّارشاد -5
 نیكردم على بن الحسیال نمیگفت خید ابن منكدر ممحمّ :فرمود
نى بتواند مانند خود در علم بگذارد تا خدمت فرزندش محمد بن یجانش
ه دوستانش گفتند چگون دم خواستم او را پند دهم او مرا پند داد.یرس على
نه محمد بن یمد خارجه ت گرما رفتم بگفت در شدّ را موعظه كرد؟و ت

دم با خود ید ،دو غالم خود داشته ه بیبود و تكفربه را كه مردى  على
ى ن حال در جستجوین ساعتى با ایش در چنیگفتم شخصى از بزرگان قر

ش رفته سالم كردم جواب یخدا قسم او را موعظه خواهم نمود. په ا است بیدن
 خت. یریم ده و از شدت خستگى داد و عرقیمرا با نفس بر

ن ین ساعتى با ایش در چنیتى بزرگ از خاندان قریكردم آقا شخص عرض
نى؟ كین حال چه میرد در ایا باشد اگر تو را مرگ فرا گید در طلب دنیحال با

به خدا سوگند اگر مرگ مرا  :گفت ،ه كردهیخود را از دو غالم جدا نمود و تك
نى هستم كه خود و یفه دیك وظیمن در حال انجام  ،ن حالیرد در ایفرا گ

ترس موقعى است  ،امداشته دا كردن به تو و مردم نگهیاز پیام را از نخانواده

                                                           
اْلَمْسِ  فَ َقاَل َأْدرَْكت   ِع قَاَل: َسأَْلت  أَبَا ِ ْسَحاَق َعنِ یِس ْبِن الرهبِ یَم َعْن قَ یاْلرشاد م َخوهل  ْبن  ِ بْ رَاهِ   - 9

َد ْبَن َعلِ  یت  َرج اًل ِمْن بَنِ یْمَسح وَن َحتهى َلقِ یالنهاَس  ِن ع َفَسأَْلت ه  یْبِن اْلح سَ  یَهاِشٍم َلْم أََر ِمْثَله  َقطُّ م َحمه
ق ول  َسَبَق یَها َو َكاَن یْمَس   َعلَ یع  یَن َعلِ یر  اْلم ْؤِمنِ یك ْن أَمِ یه  َو قَاَل َلْم َعنْ  یِن فَ َنَهانِ یَعِن اْلَمْسِ  َعَلى اْلخ فه 

ِع َو َما َمَسْحت  یس  ْبن  الرهبِ یَل قَ َعْنه  َقا یِن قَاَل أَب و ِ ْسَحاَق َفَما َمَسْحت  م ْذ نَ َهانِ یاْلِكَتاب  اْلَمْسَ  َعَلى اْلخ فه 
 241/ اثإرشاد ص  242، ص: 82روت(، جیب -/  بحار اْلنوار )ط  أَبَا ِ ْسَحاقأَنَا م ْذ َسِمْعت  



 

 

د باقرحضرت امام  سوم:سیره و اخالق،فضائل و مناقبفصل   41/ محم 

كردم آقا من ت خدا باشى. عرضیكه مرگ فرا رسد و مشغول معص
 .1مرا پند دادىولی شما حت كنم یخواستم شما را نصیم

اج یت از احتیشکا باقرامام ر گفت خدمت حضرت یبن كث حسن -6
 موقع ثروت گرد تو فرمود بد برادرانى هستند كه در ،ستم برادران نمودم و

 اىسهیغالم خود دستور داد كه كه ب؛ كنندیدارى فرار مهنگام نامّا هستند 
ن را خرج كن هر وقت یفرمود ا ؛او بدهده كه محتوى هفتصد درهم بود ب

 .2من خبر بدهه تمام شد ب

                                                           
ٍر َعْن َعْبِد الرهْحَمِن ْبِن یع مَ  یَد َعِن اْبِن أَبِ یزِ یاْلرشاد أَب و م َحمهٍد اْلَحَسن  ْبن  م َحمهٍد َعْن َجدِِّه َعِن اْبِن   - 9

ِن یْبِن اْلح سَ  یى َأنه ِمْثَل َعلِ ق ول  َما ك ْنت  أَرَ یَعْبِد اَّللهِ ع قَاَل: ِ نه م َحمهَد ْبَن اْلم ْنَكِدِر َكاَن  یاْلَحجهاِج َعْن أَبِ 
َد ْبَن َعلِ یِن َحتهى رَأَ یْبِن اْلح سَ  یدَع  َخَلفًا ِلَفْضِل َعلِ ی َل َله  فَ َقا یَأَرْدت  َأْن َأِعظَه  فَ َوَعظَنِ فَ  یت  ابْ َنه  م َحمه

 یت  م َحمهَد ْبَن َعلِ یارهٍة فَ َلقِ َساَعٍة حَ  یَنِة فِ یاْلَمدِ  یٍء َوَعَظَك قَاَل َخَرْجت   َِلى بَ ْعِض نَ َواحِ یشَ  یَأْصَحاب ه  بِأَ 
ٍش یوِخ ق  رَ یٌخ ِمْن ش  یشَ  ینَ ْفسِ  یِن فَ ق ْلت  فِ ییِن أَْو َمْولَ یِن َله  َأْسَودَ یناً َو ه َو م تهٍك َعَلى غ اَلمَ یَو َكاَن َرج اًل َبدِ 

نْ  یَهِذِه السهاَعِة َعَلى َهِذِه اْلَحاِل فِ  یفِ  ٍر بِب هْ  یِه َفَسلهَم َعلَ یَسلهْمت  َعلَ ا َأْشَهد  أَلَِعظَنهه  َفَدنَ ْوت  ِمْنه  فَ یطََلِب الدُّ
اَعِة َعَلى َهِذِه اْلَحاِل فِ َهِذِه ا یٍش فِ یاِخ ق  رَ یٌخ ِمْن َأشْ یَو َقْد َتَصبهَب َعَرقاً فَ ق ْلت  َأْصَلَحَك اَّلله  شَ  طََلِب  یلسه

نْ  َِ اْلَمْوت  َو أَْنَت َعَلى َهِذِه اْلَحاِل قَاَل َفَخلهى َعِن اْلغ اَلمَ یالدُّ ِدِه ث مه َتَساَنَد َو قَاَل َلْو یِن ِمْن یا َلْو َجاَء
 یَعاَلى َأك فُّ ِبَها نَ ْفسِ طَاَعٍة ِمْن طَاَعاِت اَّللهِ ت َ  یَو أَنَا فِ  یَجاَءنِ  َهِذِه اْلَحالِ  یَو اَّللهِ اْلَمْوت  َو أَنَا فِ  یَجاَءنِ 

ْرَحم َك یاَّللهِ فَ ق ْلت   یَعاصِ ٍة ِمْن مَ یَو أَنَا َعَلى َمْعصِ  یَعْنَك َو َعِن النهاِس َو ِ نهَما ك ْنت  َأَخاف  اْلَمْوَت َلْو َجاَءنِ 
/  اثإرشاد ص  242، ص: 82روت(، جیب -بحار اْلنوار )ط /  یفَ َوَعْظَتنِ  اَّلله  أََرْدت  َأْن َأِعَظكَ 

248. 
ِن َعْن َأْسَوَد ْبِن یسَ َنْصٍر َعْن م َحمهِد ْبِن اْلح   یاْلرشاد أَب و م َحمهٍد اْلَحَسن  ْبن  م َحمهٍد َعْن َجدِِّه َعْن أَبِ  - 4

ع اْلَحاَجَة َو  ی م َحمهِد ْبِن َعلِ َجْعَفرٍ  یٍر قَاَل: َشَكْوت   َِلى أَبِ یَعِن اْلَحَسِن ْبِن َكثِ  یَعاِمٍر َعْن ِحبهاِن ْبِن َعلِ 
ْخَواِن فَ َقاَل بِْئَس اأْلَخ  َأٌخ  َِ یَجَفاَء اْْلِ ِه َسْبع ِماَئِة یسًا فِ یَمه  فََأْخرََج كِ رًا ث مه أََمَر غ اَل یْقطَع َك َفقِ یًا َو یَغنِ  ْرَعا

/    242، ص: 82روت(، جیب -بحار اْلنوار )ط  /ِإَذا نَِفَدْت فََأْعِلْمِنیِدْرَهٍم فَ َقاَل اْسَتْنِفْق َهِذِه فَ 
 .248اثإرشاد ص 



 

 

د وحضرت امام اب/ 42 د بن علی؛ باقر آل محم    جعفر محم 

كه حضرت هنگامی نقل كرد  د بن مروان از حضرت صادقمحمّ -7
ك سوم آنها را هنگام مرگ آزاد یا رفت شصت غالم داشت یاز دن باقر
 .1كرد
ر گفتند هر وقت ما ید بن عمیه بن عبد اللّینار و عبیعمرو بن د -8

 داد.یل و لباس میما پول و وساه م بیدیرسیم خدمت حضرت باقر
 .2ده بودمیه دیتان تهینم براینكه شما را ببینها را قبل از ایفرمود ایم

داد یزه میما جاه ب مان بن قرم گفت ابو جعفر محمد بن علىیسل -9
 هدوستان و كسانى كه به از پانصد درهم تا ششصد و هزار از لطف و انعام ب

ر یچ وقت آزرده و دلگید از او داشتند هیبردند و اشخاصى كه امیاو پناه م
 .3ندشدینم

كه سؤال كردند آقا بعضى از  باقرت شده از امام یروا -11
ثى را بدون سند یهر وقت حد :د فرمودیكنیها را بدون سند ذكر مثیحد

                                                           
ن  ْبن  َأْحَمَد َعْن أَبَاِن ْبِن ع ْثَماَن َعْن م َحمهِد ْبِن َمْرَواَن َعْن أَبِ  - 9 بَا َعْبِد اَّللهِ ع َأنه أَ  یالمحاسن م َحسِّ

 ، ص:82روت(، جیب -ر )ط بحار اْلنوا/  َن َمْمل وكاً َفَأْعَتَق ث  ل َثه ْم ِعْنَد َمْوتِهیَجْعَفٍر ع َماَت َو تَ َرَِ ِستِّ 
242 

ِد ْبِن یْبِن ع بَ  ِد اَّللهِ یَناٍر َو ع بَ یِر َعْن َعْمِرو ْبِن دِ یِد اَّللهِ ْبِن الزُّبَ یِن َعْن ع بَ یاْلرشاد َرَوى م َحمهد  ْبن  اْلح سَ  - 4
َلَة َو اْلِكْسَوَة َو َنا النه یع ِ له َو َحَمَل  ِلَ  یَنا أَبَا َجْعَفٍر م َحمهَد ْبَن َعلِ یٍر أَن هه َما َقال َما َلقِ یع مَ  ق ول  یَفَقَة َو الصِّ

ٌة َلك ْم قَ ْبَل َأْن تَ ْلَقْونِ   248اثإرشاد ص /  244 ، ص:82روت(، جیب -بحار اْلنوار )ط /  یَهَذا م َعده
َل: َكاَن أَب و َجْعَفٍر م َحمهد  َماَن ْبِن قَ ْرٍم قَایَة ْبِن ِهَشاٍم َعْن س لَ یَعْن م َعاوِ  یٍم النهَخعِ یاْلرشاد َرَوى أَب و ن  عَ  - 4

تِِّمائَِة  َِلى اأْلَْلِف ِدْرَهٍم َو َكانَ یجِ یع  یْبن  َعلِ   هِ یَملُّ ِمْن ِصَلِة ِ ْخَوانِِه َو َقاِصدِ یَل  ز نَا بِاْلَخْمِسِماَئِة  َِلى السِّ
ِلیِه َو رَاِجیه  248/ اثإرشاد ص  244، ص: 82روت(، جیب -بحار اْلنوار )ط  / َو م َؤمِّ



 

 

د باقرحضرت امام  سوم:سیره و اخالق،فضائل و مناقبفصل   43/ محم 

  رمامبر اكیشان از پدرشان از پیم و ان است پدرم از جدّیسند آن چن ،گفتم
 نقل کرده اند.1از خداى بزرگ  لیاز جبرئ
اد است یمردم زفرمود گرفتارى ما از دست یم امام باقر  -11

ه جز بم یرند اگر آنها را رها كنیپذنمى ،میدعوت كنقت یحقه اگر آنها را ب
 2افت.یت نخواهند یله ما هدایوس

ى از ما یبجویمردم هرگز ع :فرمودیم امام باقر   -12
گاه آمد یت و معدن حکمت و جات رحمت و درخت نبوّیكنند. ما اهل بینم

 3خاندان ما وحى نازل شده.م و بر یو رفت مالئكه هست
اكر حاضر ذ همانا به تحقیق دیگویم ایة االولیم در حلیابو نع -13

م پسر یاند كرگفتهاست.  د ابن على باقرابو جعفر محمّ ،خاشع صابر
م است یعقوب بن اسحاق ابن ابراهیوسف بن یم یم پسر كریم پسر كریكر

ن بن یعلى بن حسد بن د محمّید پسر سید پسر سید پسر سین سیهمچن
 است.  على

رو از ب :گفت ،دیاى سؤال كرد نتوانست جواب بگومردى از پسر عمر مسأله
ن د بمحمّه اشاره كرد بو  من بگوه ا بیب ،گفتاو بپرس و هر چه  جوانآن 
ش پسر یآن شخص سؤال كرد جواب گرفته پ  .حضرت باقر  على

                                                           
ثْ یَعْنه  ع أَنهه  س ِئَل َعِن اْلَحدِ  یاْلرشاد َو ر وِ  - 9 َث فَ َلْم أ ْسِنْده  یت  اْلَحدِ ِث ت  ْرِسل ه  َو َل ت ْسِند ه  فَ َقاَل ِ َذا َحده

بحار اْلنوار َل َعِن اَّللهِ َعزه َو َجله. / یِه َعْن َجدِِّه َرس وِل اَّللهِ ص َعْن َجْبَرئِ یَعْن أَبِ  یَعْن َجدِّ  یِه أَبِ یفِ  یَفَسَندِ 
 123، ص: 2مناقب اْلئمة اْلطهار، ج یاض اْلبرار فی/  ر  244، ص: 82روت(، جیب -)ط 

رِنَا / یْهَتد وا بِغَ یْن تَ رَْكَناه ْم َلْم ب وا لََنا َو  ِ یْسَتجِ یَمٌة ِ ْن َدَعْونَاه ْم َلْم یَنا َعظِ یة  النهاِس َعلَ یق ول  بَلِ یَكاَن ع   - 4
 244، ص: 82روت(، جیب -بحار اْلنوار )ط 

ِدن  اْلِحْكَمِة َو َمْوِضع  َشَجَرة  النُّب وهِة َو َمعْ ِت الرهْحَمِة َو یْنِقم  النهاس  ِمنها َنْحن  َأْهل  بَ یق ول  َما یَكاَن ع   - 4
 244، ص: 82روت(، جیب -بحار اْلنوار )ط /  یاْلَماَلِئَكِة َو َمْهِبط  اْلَوحْ 



 

 

د وحضرت امام اب/ 44 د بن علی؛ باقر آل محم    جعفر محم 

 فهم و دانشنها خانواده یپسر عمر گفت ا .او گفته عمر آمد و جواب را ب
 .1هستند

  سد حضرت باقرینوین مییان و تبیجاحظ در كتاب ب -14
 ستى و زندگىیفرموده است به ز ،ا را در دو كلمه جمع كردهیزندگى عالى دن

 هك ثلث خود را بیركى است و یمانه پرى است كه دو ثلث آن زیپ ،خوش
 .2غفلت زدن

م فرمود نه من باقر ؟گفت تو بقر هستىاو ه مردى نصرانى ب -15
اه یك سین شغل او بوده. گفت تو فرزند یا :فرمود ؟فرزند زنى آشپزى :گفت

ى نابکار بوده خدا از او بگذرد اگر یگویفرمود اگر راست م حبشى نابکارى؟
 .3ى خدا از تو بگذرد، نصرانى مسلمان شدیگویدروغ م
 گفت در خدمت آن جناب  افلح غالم حضرت باقر -16

خانه خدا ه ن كه وارد مسجد الحرام شد نگاهى بیه رفتم هممکّه ب جهت حج

                                                           
اِكر  اْلَخاِشع  الصهاِبر  یاْلِحلْ  یٍم فِ یأَب و ن  عَ  - 9 اْلَباِقر  َو قَال وا  یَعلِ ٍر م َحمهد  ْبن  أَب و َجْعفَ  -ِة، أَنهه  ع اْلَحاِضر  الذه

د  ْبن  یَم َو َكَذِلَك السه یِ بْ رَاهِ  ْعق وَب ْبِن ِ ْسَحاَق ْبنِ یوس ف  ْبن  ی -مِ یِم ْبِن اْلَكرِ یِم ْبِن اْلَكرِ یم  ْبن  اْلَكرِ یاْلَكرِ 
َل َرج ٌل اْبَن ع َمَر َعْن َمْسأََلٍة فَ َلْم َو َسأَ ع  یِن ْبِن َعلِ یْبِن اْلح سَ  یم َحمهد  ْبن  َعلِ  -دِ یِد ْبِن السه یِد ْبِن السه یالسه 
 یَك َو َأَشاَر ِبِه  َِلى م َحمهِد ْبِن َعلِ ب  یجِ یِبَما  یب ه  فَ َقاَل اْذَهْب  َِلى َذِلَك اْلغ اَلِم َفَسْله  َو َأْعِلْمنِ یجِ یْدِر ِبَما ی

بحار اْلنوار /  ٍت م َفههم ونیه ْم َأْهل  بَ ْبِن ع َمَر فََأْخَبَره  فَ َقاَل اْبن  ع َمَر ِ ن ه اْلَباِقِر فَأَتَاه  َفَسأََله  فََأَجابَه  فَ َرَجَع  َِلى ا
 329صفحه  3/ حلیة االولیاء جلد  249، ص: 82روت(، جیب -)ط 

نْ یِن اْلح سَ بْ  یِن، قَاَل: َقْد َجَمَع م َحمهد  ْبن  َعلِ ییاِن َو التهبْ یِكَتاِب اْلبَ   یاْلَجاِحظ  فِ  - 4 ا یِن ع َصاَلَح َحاِل الدُّ
/   اٍل ث  ل ثَاِن ِفْطَنٌة َو ث  ل ٌث تَ َغاف لیَء ِمكْ ِش َو التهَعاش ِر ِملْ یِع اْلَمَعایِن فَ َقاَل َصاَلح  َجمِ یَكِلَمتَ   یرَِها فِ یِبَحَذافِ 

 249، ص: 82روت(، جیب -/بحار اْلنوار )ط  48ص  1ن جلد ییان و تبیكتاب ب
َِ ِحْرفَ ت َها قَالَ  یقَاَل َله  َنْصرَانِ  - 4 ْوَداِء أَْنَت بَ َقٌر قَاَل َل أَنَا بَاِقٌر قَاَل أَْنَت اْبن  الطهبهاَخِة قَاَل َذا  أَْنَت اْبن  السه

/  ی َلَك قَاَل فََأْسَلَم النهْصرَانِ َّلله  ِة قَاَل ِ ْن ك ْنَت َصَدْقَت َغَفَر اَّلله  َلَها َو ِ ْن ك ْنَت َكَذْبَت َغَفَر ایِة اْلَبذِ یالّزِْنجِ 
 332ص  3/ المناقب ج  249، ص: 82روت(، جیب -بحار اْلنوار )ط 



 

 

د باقرحضرت امام  سوم:سیره و اخالق،فضائل و مناقبفصل   45/ محم 

ردم ت میكردم پدر و مادرم فداه كرد. عرضیگره كرده با صداى بلند شروع ب
 د.یه كنیتر گرند آرامیه شمامتوجّ

ن یمن نگاه كند اه د خداوند با لطف و مرحمت بیه نكنم شایچرا گر :فرمود
طواف كرد بعد در را خانه خدا  م شود. آنگاهیرستگارى فردا ه او سببتوجّ

ش استاد وقتى سر از سجده برداشت محل سجدهینماز اه ب  میمقام ابراه
ا بر من یخدا: گفتیكرد میچشمش و هر وقت خنده متر شده بود از اشك 

 .1ریخشم مگ
مه یت نموده كه پدرم در مناجات نیروا  حضرت صادق -17

از رفتم مرا نهى كردى بیمن دستور دادى نپذه ا بیخدا :گفتین میشبش چن
 .2اورمیتوانم عذرى بیات در مقابل تو است نمنك بندهیا اینگشتم خدا

 مرکب :فرمود  ه است كه حضرت صادقدر كشف الغمّ -18
كنم او  شیمن برساند آنچنان ستاه را ب مرکبمپدرم گم شد گفت اگر خداوند 

وار ن كه سین و برگ آوردند همید كه قاطر را با زیبه پسندد طولى نكشرا كه 
 د  م)الحَ  :گفت ،سوى آسمان بلند كردهه شد و لباس خود را جمع كرد سر ب

زى فرو گذار نكردم و نه یچ :گرى اضافه نكرد سپس فرمودیز دیچو ه( لَّلِ

                                                           
ِد ْبِن َعلِ  یكشف الغمة َعْن أَف َْلَ  َمْوَلى أَبِ   - 9 َحاّجًا فَ َلمها َدَخَل  یَجْعَفٍر ع قَاَل: َخَرْجت  َمَع م َحمه

َك فَ َلْو َرفَ ْعَت یْنظ ر وَن  ِلَ یِ نه النهاَس  یأَْنَت َو أ مِّ  یِت فَ َبَكى َحتهى َعاَل َصْوت ه  فَ ق ْلت  بِأَبِ یاْلَمْسِجَد َنَظَر  َِلى اْلبَ 
وَز ِبَها ِمْنه  ِبَرْحَمٍة فَأَف   یْنظ َر  ِلَ یَلَعله اَّللهَ تَ َعاَلى َأْن  یا أَف َْل   َو ِلَم َل أَْبكِ یَحَك یوَ  یاًل فَ َقاَل لِ یِبَصْوِتَك قَلِ 

ِدِه فَِإَذا َمْوِضع  س ج وِدِه ِت ث مه َجاَء َحتهى رََكَع ِعْنَد اْلَمَقاِم فَ َرَفَع رَْأَسه  ِمْن س ج و یِعْنَده  َغداً قَاَل ث مه طَاَف بِاْلبَ 
/   319ص  2شف الغمه ج ك/ . یِه َو َكاَن ِ َذا َضِحَك قَاَل اللهه مه َل َتْمق ْتنِ ینَ یم ْبَتلٌّ ِمْن َكْثَرِة د م وِع عَ 

 292، ص: 82روت(، جیب -بحار اْلنوار )ط 
 ینِ تَ یفَ َلْم أَئْ َتِمْر َو نَ هَ  یأََمْرتَنِ  -ِعهِ َتَضرُّ  یِل فِ یَجْوِف الله  یق ول  فِ ی یَرَوى َعْنه  َوَلد ه  َجْعَفٌر ع قَاَل: َكاَن أَبِ  - 4

َِ بَ   292، ص: 82ت(، جرو یب -بحار اْلنوار )ط َك َو َل َأْعَتِذر / یدَ یَن یفَ َلْم أَنْ َزِجْر فَ َها أَنَا َذا َعْبد 
 319ص  2/ كشف الغم ة ج 



 

 

د وحضرت امام اب/ 46 د بن علی؛ باقر آل محم    جعفر محم 

 نوعخداى بزرگ دادم هر ه شها را اختصاص بیتمام ستا ،ماندیزى باقیچ
 .4نمودمش است كه ین ستایشى داخل در همیستا
خانه ه ك از برادرانش كه بیهر  :گفت  ز حضرت باقریسلمى كن -19

كرد با غذاى خوب و لباسهاى عالى یى میرایآمدند آنها را پذآن جناب مى
كردم خوب است كمتر ید من عرض میبخشیز میداد و پول نیشان میاه ب

ا كمك به برادران و دوستان یکى و ارزش دنین فرمود سلمىید میمصرف كن
 است.

داد از پانصد درهم تا ششصد هزار بود از نشستن با برادران یى كه میهازهیجا
دان ب آن اندازهه دوستى خود را در قلب برادرت ب :فرمودیشد. میدلتنگ نم

 دارى. یكه تو او را دوست م

ا یرا. و ر باد تیند خیگدا بگوه اش كه بشد از خانهیده نمیچ وقت شنیه
 .2دیانشان بخوین اسمهایفرمود آنها را با بهتریر. مین را بگیند، گدا ایبگو

                                                           
ْرَضاَها َفَما ی ِبَمَحاِمَد بَ ْغَلًة َله  فَ َقاَل لَِئْن َردهَها اَّلله  تَ َعاَلى أَلَْحَمَدنهه   یكشف الغمة قَاَل َجْعَفٌر فَ َقَد أَبِ   - 9

ابَه  َرَفَع رَْأَسه   َِلى السهَماِء فَ َقاَل اْلَحْمد  یِه ثِ یَها َو َضمه  ِلَ یِبَسْرِجَها َو ِلَجاِمَها فَ َلمها اْسَتَوى َعلَ ِبَها  یلَِبَث َأْن أ تِ 
له َفَما ِمْن َحْمٍد ِ له  َعزه َو جَ ئًا َجَعْلت  ك له أَنْ َواِع اْلَمَحاِمِد َّللِهِ یت  شَ یزِْد ث مه قَاَل َما تَ رَْكت  َو َل بَ قه یَّللِهِ فَ َلْم 

، ص: 82روت(، جیب -/  بحار اْلنوار )ط  319ص  2كشف الغم ة ج /   َما ق  ْلتیه َو َداِخٌل فِ 
292 

الطهَعاَم ْطِعَمه م  یَحتهى  ْنِدهِ ْخر ج وَن ِمْن عِ یِه ِ ْخَوان ه  َفاَل یْدخ ل  َعلَ یَجْعَفٍر َكاَن  یقَاَلْت َسْلَمى َمْوَلة  أَبِ  - 4
رَاِهَم فَأَق ول  َله  فِ یاَب اْلَحَسَنَة َو یْكس َوه م  الثِّ یَب َو یالطه  ا َسْلَمى َما یق ول  یِقله ِمْنه  فَ یَك لِ َذلِ  یَهَب َله م  الده

نْ  ْخَواِن َو اْلَمَعاِرِف َو َكاَن یَحَسَنة  الدُّ َملُّ یِمائَِة  َِلى اأْلَْلِف َو َكاَن َل تِّ ز  بِاْلَخْمِسِمائَِة َو السِّ یجِ یا ِ له ِصَلة  اْْلِ
ْسَمع  ِمْن َدارِِه یْلِبَك َو َكاَن َل ق َ  یَك ِبَما َله  فِ یقَ ْلِب َأخِ  یِمْن م َجاَلَسِتِه ِ ْخَوان ه  َو قَاَل اْعِرِف اْلَمَودهَة َلَك فِ 

 2كشف الغم ة ج /  ول  َسمُّوه ْم بَِأْحَسِن َأْسَمائِِهمق  یا َساِئل  خ ْذ َهَذا َو َكاَن یَك َو َل یا َساِئل  ب وِرَِ فِ ی
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د باقرحضرت امام  سوم:سیره و اخالق،فضائل و مناقبفصل   47/ محم 

 نیدو مركب سوارى ز :عبد الله بن عطا گفت حضرت باقر فرمود -21
  دم براى امامیش كشیك قاطر آماده كردم و قاطر را پیك االغ و یكن. من 

تو گفت كه قاطر ه ب چه کسیكردم آن را بهتر دوست دارد. فرمود یال میخ
م یراب ،تو گفتمه كردم من انتخاب كردم فرمود من باورى. عرضیم بیرا برا

 ش من االغ است. گفتین مركب سوارى پیسپس فرمود بهترانتخاب كنى؟
 :سوار شد آنگاه فرمود ش آوردم ركاب گرفتم امام یاالغ را پ

 َنا بُِّمَحمٍَّد ص َو اْلَحْمُد َّللَِِّّّ یَهَدانَا بِّاثْإِّْساَلمِّ َو َعلََّمَنا اْلُقْرآَن َو َمنَّ َعلَ  یَّللَِِّّّ الَّذِّ اْلَحْمُد »
َو اْلَحْمُد َّللَِِّّّ َرب ِّ  -ونَ رَب ِّنا َلُمْنَقلِّبُ  َو إِّنَّا إِّلى -نَ یَسخََّر لَنا هذا َو ما ُكنَّا لَُه ُمْقرِّنِّ  یالَّذِّ 

 «1نیاْلعاَلمِّ 

نجا یا :د فرمودیخوانیم عرض كردم نماز نمیدیمحلى رسه م تا بیبا هم رفت 
اى جه م تا بیشود باز رفتین محلى نماز خوانده نمیمحل مورچه است در چن

 زارنجا شورهیم دو مرتبه سخن خود را تكرار كردم فرمود ایدیگرى رسید
 شود.یاست نماز خوانده نم

اى ات را خواندهد نماز نافلهمن فرموه اده شد بیپ ك جا امامیباالخره در 
ه ن نافلین نافله گفتم ای؟ من در جواب از جهت سبك شمردن ا2(خوانىیم)

خوانند ین نافله را میند. فرمود آنها كه ایگویها نافله نماز ظهر میرا عراق
 است. 3نیابن نماز اوّیان على بن ابى طالب هستند ایعیش

                                                           
حمد اد داد، و بوجود مین اسالم راهبرى فرمود، و قرآن را بما یمنزه است خدائى كه ما را بدترجمه:  -  4

ن )مركب( را براى ما رام كرد و ما طاقت آن یش خاص خدائى است كه ای)ص( بر ما منت نهاد، ستا
 ان استیش خاص خدا پروردگار جهانیم و ستایم، و براستى كه ما بسوى پروردگارمان باز گردیرا نداشت

 د از راوى است.یترد - 4
 به معنای بازگشت کنندگان به حق تعالی - 4



 

 

د وحضرت امام اب/ 48 د بن علی؛ باقر آل محم    جعفر محم 

باز ركاب گرفتم امام سوار شد همان دعاهاى اول را خواند م ینماز را خواند
ند. یا و آخرت مایرا آنها دشمن دنیرا لعنت كن ز 1ا مرجئهیآنگاه گفت خدا

 .2خاطرم گذشته ب :كردم چه شد كه از مرجئه نام بردى فرمودعرض

                                                           
اند: ارجاء به معنی تاخیر به این معنی گفتهبعضی  . آیدارجاء، به معنی تاخیر افتاده می مرجئه از - 9

مرجئه به این .اندموخر نموده خلفاء را از رتبه اول به رتبه چهارم الّسالم(امیرالمومنین علی )علیه است که
 .شودو هم بر خصوص این فرقه اطالق می رودمعنی هم بر تمام اهل سنت بکار می

بوده است ولی  حکومت اموی ن عقیده و تفکر درکی از مذاهب کالمی اهل سنت است. ایی مرجئه
یابد. این اصطالح از عقیده ایشان برداشت شده، به عنوان مکتب کالمی در اواخر قرن اول بروز می

شود و در نتیجه رجاء، و موجب ضرر به ایمان نمی است ایمان و نیت بدین معنا که عمل، موخر از
مرتکب شده باشد، مخلد  گناه کبیره کهگویند کسیو می دهدبه امید داشتن نیز در این فرقه معنی می

 . .شودواگذار می خدا نیست بلکه کار او به آتش در
ٌة ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن َأْحَمَد ْبِن م َحمهِد ْبِن َخاِلٍد َعِن اْبِن َفضهاٍل َعْن عِ  یالكاف - 4 َسى ْبِن ِهَشاٍم َعْن یِعده

أَب و َجْعَفٍر  یق ول  قَاَل لِ یِم ْبِن َعْمرٍو َعِن اْلَحَكِم ْبِن م َحمهِد ْبِن اْلَقاِسِم أَنهه  َسِمَع َعْبَد اَّللهِ ْبَن َعطَاٍء یَعْبِد اْلَكرِ 
ِه یت  أَنهه  َأَحبُّه َما  ِلَ یِه اْلَبْغَل َو رَأَ یِن ِحَمارًا َو بَ ْغاًل َفَأْسَرْجت  ِحَمارًا َو بَ ْغاًل فَ َقدهْمت  ِ لَ یع ق ْم فََأْسرِْج َداب هتَ 

ث مه َقاَل ِ نه َأَحبه  یَهَذا اْلَبْغَل ق  ْلت  اْخَتْرت ه  َلَك قَاَل َو أََمْرت َك َأْن َتْخَتاَر لِ  یفَ َقاَل َمْن أََمَرَِ َأْن ت  َقدَِّم  ِلَ 
َهَدانَا  یَقاَل اْلَحْمد  َّللِهِ الهذِ ْكت  َله  بِالرَِّكاِب فَ رَِكَب ف َ ِه اْلِحَماَر َو أَْمسَ یاْلح م ر  فَ َقاَل فَ َقدهْمت   ِلَ  یا ِ لَ یاْلَمطَا

ْساَلِم َو َعلهَمَنا اْلق ْرآَن َو َمنه َعلَ  َو  -نَ ی َلنا هذا َو ما ك نها َله  م ْقرِنِ َسخهرَ  یَنا ِبم َحمهٍد ص َو اْلَحْمد  َّللِهِ الهذِ یبِاْْلِ
َلْغَنا َمْوِضعًا آَخَر ق  ْلت  َله  َن َو َساَر َو ِسْرت  َحتهى ِ َذا ب َ یَو اْلَحْمد  َّللِهِ َربِّ اْلعاَلمِ  -ِلب ونَ َربِّنا َلم ْنقَ  ِ نها  ِلى

َِ فَ َقاَل َهَذا َوادِ  ِلَك عًا آَخَر ق  ْلت  َله  ِمْثَل ذَ ِه َحتهى ِ َذا بَ َلْغَنا َمْوضِ یَصلهى فِ یالنهْمِل َل  یالصهاَلَة ج ِعْلت  ِفَدا
 یَت َأْو ت َصلِّ یَصله  یَها قَاَل َحتهى نَ َزَل ه َو ِمْن ِقَبِل نَ ْفِسِه فَ َقاَل لِ یَصلهى فِ یفَ َقاَل َهِذِه اأْلَْرض  َماِلَحٌة َل 
 یْبِن أَبِ  یَعة  َعلِ یه ْم شِ  َصلُّونَ یَن یَها َأْهل  اْلِعرَاِق الزهَواَل فَ َقاَل أََما َهؤ َلِء الهذِ یَسمِّ یس ْبَحَتَك ق  ْلت  َهِذِه َصاَلٌة 

ِتِه ث مه یِبَدا ی ِمْثَل َما َقاَل فِ ت  ث مه أَْمَسْكت  َله  بِالرَِّكاِب ث مه قَالَ یَن َفَصلهى َو َصله یَصاَلة  اأْلَوهابِ  یطَاِلٍب ع َو هِ 
نْ  یقَاَل اللهه مه اْلَعِن اْلم ْرِجَئَة َفِإن هه ْم َأْعَداؤ نَا فِ  ِخَرِة فَ ق ْلت  َله  َما ذَكه ا یالدُّ َِ اْلم ْرِجَئَة فَ َقاَل َو اْْ َرَِ ج ِعْلت  ِفَدا
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د باقرحضرت امام  سوم:سیره و اخالق،فضائل و مناقبفصل   49/ محم 

  د از حضرت باقر یخاطرم رسه محمد بن مسلم گفت هر چه ب -21
  از حضرت صادق ث از او سؤال كردم یهزار حد سىکه دم تا آنجا یپرس

 .1دمیشانزده هزار پرس
ك یدم در ید ،دمیرس  به گفت خدمت حضرت باقریم بن عتکَحَ -22

ده ك باالپوش رنگ شیده است و یاى پوشراهن تازهیاطاق آراسته نشسته پ
تماشاى خانه و ه اش مانده است و ببر خود انداخته كه اثر رنگ روى شانه

 :ىیگویچه م ن وضعیاه م راجع بکَ . فرمود حَمشغول شدم و لباس امام سر

ن ید ما چنیان وضع آراستهیاه م شما كه خود را بیكردم چه بگوعرض
 زن و شهوتران است.ل كارها مخصوص جوانان بىین قبیم كه ایپندارمى

نت خدا را كه به بندگانش اختصاص داده یم چه كسى حرام كرده زکَفرمود حَ
ام خانه نى خانه عروس است و من تازه عروسى كردهیبن خانه كه مىیاما ا

 .2اىدهیست كه دیاخودم همان خانه

دم روپوشى یدم دیرس  ن گفت خدمت حضرت باقریمالك بن اع -23
ن جامه یاز ا ،خندىیدانم چرا میده لبخندى زدم. فرمود میلى قرمز پوشیخ

                                                           
ِد ْبِن عِ یَحْمَدوَ  یرجال الكش - 9 ِد ْبِن م ْسِلٍم َقاَل: عَ ٍز یِر َعْن َحرِ یَن الضهرِ یاسِ یَسى َعْن یِه َعْن م َحمه ْن م َحمه

ٍث َو َسأَْلت  أَبَا یَن أَْلَف َحدِ یٌء َقطُّ ِ له َسأَْلت  َعْنه  أَبَا َجْعَفٍر ع َحتهى َسأَْلت ه  َعْن َثاَلثِ یشَ  ییرَأْ  یَما َشَجَر فِ 
، 82روت(، جیب -ْلنوار )ط / بحار ا 129ص  یرجال الكش  /  ثیَعْبِد اَّللهِ َعْن ِستهَة َعَشَر أَْلَف َحدِ 

 292ص: 
َسَرَة َعِن اْلَحَكِم یَة ْبِن مَ یْبِن اْلَحَكِم َعْن م َعاوِ  یى َعْن َأْحَمَد ْبِن م َحمهٍد َعْن َعلِ یحْ یم َحمهد  ْبن   یالكاف - 4

ٌص َرْطٌب َو ِمْلَحَفٌة َمْصب وَغٌة ی َقمِ هِ یٍت م َنجهٍد َو َعلَ یبَ  یَجْعَفٍر ع َو ه َو فِ  یَبَة قَاَل: َدَخْلت  َعَلى أَبِ یْبِن ع تَ 
ْبغ  َعَلى َعاتِِقِه َفَجَعْلت  أَْنظ ر   َِلى اْلبَ  َهَذا  یا َحَكم  َو َما تَ ق ول  فِ ی یِتِه فَ َقاَل لِ ئَ یهَ  یِت َو أَْنظ ر  فِ یَقْد أَث هَر الصِّ

ا َحَكم  َمْن َحرهَم ی اْلم َرههق  فَ َقاَل ْفَعل ه  الشهابُّ یا ِعْنَدنَا فَِإنهَما َك فََأمه یت  َأْن أَق وَل َو أَنَا أَرَاه  َعلَ یفَ ق ْلت  َما َعسَ 
 یتِ یب  اْلَعْهِد بِاْلع ْرِس َو بَ یْرأَِة َو أَنَا َقرِ ت  اْلمَ یتَ َرى فَ ه َو بَ  یت  الهذِ یَأْخرََج لِِعباِدِه فََأمها َهَذا اْلبَ  یَنَة اَّللهِ الهتِ یزِ 
 292، ص: 82روت(، جیب -/ بحار اْلنوار )ط  882ص  2ج  یالكاف/  تَ ْعِرف یذِ ت  اله یاْلبَ 



 

 

د وحضرت امام اب/ 50 د بن علی؛ باقر آل محم    جعفر محم 

دن یف دارم كه مرا مجبور به پوشیثقله بنى یات گرفت. زنى از قبمن خنده
من ه ن لباس را بیاجبار اه من او را دوست دارم او هم ب ،ن لباس كردهیا

لى قرمز نماز یشما هم در جامه خ ،خوانمیپوشانده ولى نماز در آن نم
 د.ینخوان

 دمیدم آن زن را طالق داده بود و فرمود دیمالك گفت بعد باز خدمتش رس
اوردم كه او را نگه یگر تاب نین كار دید با ایجویزارى میب علىامام از 
 .1دارم

 ات بصرى گفت من و دوستم خدمت حضرت باقریحسن ز -24
ش یك جامه گلى رنگ بر تن نموده و سر و ریم در خانه آراسته یدیم دیدیرس

ن كه یم همیدیده است و چند مسأله پرسیخود را روغن زده و سرمه كش
ردم كعرضش من، یا پیقت بیحسن فردا با رف دخواستم حركت كنم فرمو

 ت شوم.یار خوب فدایبس

ك ی زى ندارد ویر چیست كه جز حصیادم در خانهیدم دیفردا خدمتش رس
ز رویبرادر بصرى! تو د :دوست من فرموده رو كرد ب ،دهیجامه خشن پوش

ه ق بآمدى من در خانه عروسى بودم و آن روز نوبت او بود و خانه متعلّ
رده نت كیق داشت او خود را براى من زاو تعلّه ز بیبود تمام وسائل ن خودش
 الى بکنى.یمبادا خ ،میارایش بیز الزم بود خود را برایبود من ن

                                                           
َن قَاَل: یٍد َعْن َماِلِك ْبِن َأعْ یَعْن م َحمهِد ْبِن َعْبِد اْلَجبهاِر َعْن َصْفَواَن َعْن ب  رَ  یاأْلَْشَعرِ  یأَب و َعلِ  یالكاف - 9

َأْعَلم   یَن َدَخْلت  فَ َقاَل َكأَنِّ یَدة  اْلح ْمَرِة فَ َتَبسهْمت  حِ یِمْلَحَفٌة َحْمرَاء  َشدِ ِه یَجْعَفٍر ع َو َعلَ  یَدَخْلت  َعَلى أَبِ 
 َعَلى یِه َو أَنَا أ ِحبَُّها فََأْكَرَهْتنِ یلَ عَ  یَة َأْكَرَهْتنِ یِ نه الثهَقفِ  یه َو َعلَ  یلَِم َضِحْكَت َضِحْكَت ِمْن َهَذا الثهْوِب الهذِ 

ِه َو َقْد طَلهَقَها َو یمه َدَخْلت  َعلَ اْلم ْشَبِع اْلم َضرهِج َقاَل ث   یَهَذا َو َل ت َصلُّوا فِ  یفِ  یمه قَاَل ِ نها َل ن َصلِّ ل ْبِسَها ث  
روت(، یب -بحار اْلنوار )ط    / تَ َبرهأ  ِمْنه یَأْن أ ْمِسَكَها َو هِ  یَسْعنِ یع فَ َلْم  یقَاَل َسِمْعت َها تَ َبرهأ  ِمْن َعلِ 
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