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امام باقر علیه السالم مدت امامتو ، شهادت باب اول تاریخ تولد    

مينويسد حضرت باقر عليه السالم در سال پنجاه و هفت  هجترى  259در اعالم الورى طبرى ص  

اند. و در ستال صتد و ارتارده در متاه روز جمعه اول ماه رجب متولد شد بعضى سوم صفر گفته

ند كه پنجاه و هف  سال عمر كرد. متادر  اذيحجه از دنيا رف  بعضى در ماه ربيع االول نيز گفته

 .بنام ام عبد اهلل دختر امام حسن بود

« با پدر بزرگوار  حضرت علتى 1مدت ارار سال با جد  حسين عليه السالم و سى و نه سال »

 .بن الحسين و هجده سال نيز مدت امامتش بود

از او سليمان بتن عبتد مدت امام  آن جناب مصادف با بقيه حكوم  وليد بن عبد الملك و بعد 

الملك و عمر بن عبد العزيز و يزيد بن عبد الملك و هشام ابن عبد الملتك در هناتام حكومت  

مينويسد سدير گف  از حضترت صتاد   9ص  10( در بصائر الدرجات ج 3هشام از دنيا رف . )

كنتار شنيدم ميفرمود پدرم سخ  مريض شد بطورى كه ما بر او بيمناك شديم. يكى از بستتاان 

ميرم. دو نفر آمدند و بالينش شروع باريه كرد. پدرم اشم باز نموده فرمود من از اين بيمارى نمى

 .بمن گفتند تو از اين بيمارى نخواهى مرد امام صاد  فرمود پدرم خوب شد و مدتى زندگى كرد

الن باالخره روزى با كمال صح  كه هيچ بيمارى نداش  بمن فرمود پسرم آن دو نفر كته در فت 

از دنيا خواهى رف . فرمود در همتان  ميرى پيش من آمده گفتند فالن روز بيمارى بمن گفتند نمى

( از بصائر حضرت صاد  عليه السالم فرمود من در آن موقعى كه پدرم از دنيا 1روز از دنيا رف . )

 .رف  حضور داشتم بمن سفارشرائى راجع بغسل و كفن و دفن نمود

ات نيكو درخشان نبتوده و هتيچ ا تر از اى مثل امروز اررهكه بيمارشده عرضكردم بابا از روزى

 .مرگ در شما ديده نميشود

( از 2فرمود پسرم نشنيدى على بن الحسين از پش  اين ديوارها صدا زد محمد! عجلته كتن بيتا. )

خرايج نقل ميكند كه هشام بن سالم از حضرت صاد  نقل كرد كه فرمود در شب درگذش  پدرم 

ت باقر بمن فرمود پسرم امشب شب درگذش  من اس . آب وضوء نزديك بستتر  بتود حضر

فرمود آن آب را بريزيد. ما خيال كرديم از شدت تب مياويد فرمود پسرم آب را بريز همين كه 
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حماد بن عثمان از حضرت صاد  نقتل كترد كته  -( در كافى3ريختم از داخل آن موشى افتاد. )

د فرمود پسر اند نفر از قريش را بياور تا آنرا را شاهد بايرم من انتد فرمود پدرم در بيمارى خو

نفر را آوردم در حضور آنرا فرمود پسرم جعفر. وقتى من از دنيا رفتم مرا غستل ده و كفتن كتن 

 .قبرم را ارار اناش  بلند كن و آن را با آب تر كن

كارهتا را ميكتردم احتيتاج بعد از رفتن آن اند نفر عرضكردم پدر اگر بخودم ميفرمتودى ايتن 

بآوردن اين گواهان نبود. فرمود خواستم در اين مورد با تو كسى منازعه نكند )ممكن اس  همان 

از زراره گفت   -( در كتافى است  4انجام غسل و كفن باشد كه خود از دالئل امامت  است (. )

غمبتر حضرت باقر وصي  كرد هشتصد درهم در عزاداريش خرج كننتد ايتن عمتل را ستن  پي

ا  ترتيب غذا بدهيد كه آنرتا ميدانس  زيرا حضرت رسول در شرادت جعفر فرمود براى خانواده

ابو جعفر فراء گف  يكى از دندانراى حضرت باقر عليه  -( در كافى5مشغول بعزاى خود هستند. )

كنده شد آن را در دس  گرفته خدا را ستايش نمود و بفرزند  حضترت صتاد  فرمتود  السالم

من از دنيا رفتم اين دندان را هم با من دفن كن پس از مدتى دندان ديارى كنده شد بتاز در وقتى 

 3ج  338( در مناقب ص 1دس  گرفته گف  الحمد هلل و بحضرت صاد  سفار  سابق را نمود. )

مينويسد حضرت باقر از طرف پدر و مادر هاشمى و علوى و فاطمى بود زيرا او اول كسى بود كه 

نژاد امام حسن و امام حسين محسوب ميشد اون مادر  ام عبد اهلل دختر امام حسن عليه  آميخته از 

( دعوات راوندى 2ترين زنان بشمار ميرف . )السالم بود كه راستاوترين و نيكوترين و با گذش  

مينويسد حضرت باقر فرمود مادرم كنار ديوارى نشسته بود ناگاه ديوار مشرف بخرابى شد كه متا 

ديد انردام آن را شنيديم در اين موقع مادرم بتا دست  اشتاره كترده فرمتود )ال و حتق صداى ش

المصطفى( نه بحق محمد مصطفى خدا اجازه خراب شدن بتو نداده ديوار همان طور معلق ايستاد تا 

( روزى حضرت صاد  عليه السالم نام آن بانو را بترده 3مادرم رد شد پدرم صد دينار صدقه داد. )

ان شخصي  راستاو و درس  كردارى بود كه در ميان فرزندان امام حسن عليته الستالم فرمود ان

ا  ابو جعفر بود كته كنيته ( در مناقب مينويسد نام حضرت باقر محمد و كنيه4اون او نيامده. )

 .ديارى نداش  و ملقب بباقر
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م بود در مدينه روز سته ا  ام عبد اهلل يا ام عبده دختر امام حسن عليه السال مادر  فاطمه كه كنيه

 .شنبه يا جمعه اول رجب و بعضى سوم صفر سال پنجاه و هف  هجرى متولد شد

با جد خود حضرت حسين سه سال يا ارار سال و با پدر سى و ارار سال و ده ماه يتا ستى و نته 

 .سال و بعد از پدر خود نوزده سال يا هجده سال زندگى كرد كه همين مقدار مدت امامتش بوده

ر مدت امام  آن جناب حكوم  بدس  وليد بن يزيد و سليمان و عمر ابن عبد العزيز و يزيتد د

بن عبد الملك و برادر  هشام و وليد بن يزيد و برادر  ابراهيم بتود در اول حكومت  ابتراهيم 

شرادت ياف  ابو جعفر بن بابويه گفته كه آن جناب را ابراهيم بن وليد بن يزيد مسموم كرد و در 

( در مصباح كفعمى مينويسد هشام بن عبد الملك آن جناب را مسموم نمود در 1ع مدفون شد. )بقي

( سيد بن طاوس در زيارت كبيره مينويسد كه ابراهيم بن وليد ايشان را 2تاريخ غفارى و همچنين )

( در كشف الغمه مينويسد سه سال قبل از شرادت جد  امام حسين عليه السالم در 3مسموم كرد. )

وم ماه صفر سال پنجاه و هف  هجرى متولد شد و در سال صد و هفتده از دنيتا رفت  نزديتك س

شص  سال داش  كه سى و اند سال با پدر خود زين العابدين عليه السالم زندگى كرد و در بقيع 

 در همان جا كه پدر و عموى پدر  امام حسن دفن شده بود در قبه معروف بقبه عباس دفن شد.

مينويسد زراره از حضرت باقر نقل كرد كه فرمود در ختواب ديتدم  8ج  182ى ص ( در كاف4) 

آمدند تا پر از جمعي  شد اين جمعي  را گويا بر قله كوهى بودم كه مردم از ارار طرف باال مى

بآسمان بردند و از هر طرف بزمين ميانداختند جز اند نفرى. اين كار تا پنج مرتبه تكرار شتد در 

افتادند همان اند نفر باقى ميماندند. قيس بن عبد اهلل بن عجالن )در رواي  رجال مى هر مرتبه همه

كشى ميسر بن عبد العزيز و عبد اهلل بن عجالن( جزء اين اند نفر باقيمانده بودنتد. پتس از ايتن 

ابتو بصتير گفت  از  -( كتافى5جريان حضرت باقر عليه السالم بيش از پنج سال زندگى نكرد. )

  شنيدم كه فرمود مردى بفاصله اند ميل از مدينه زندگى ميكرد در خواب ديد كته حضرت صاد

باو گفتند برو نماز بخوان بر بدن حضرت باقر. مالئكه او را در بقيع غسل ميدهند. آن مرد بمدينته 

 .آمد ديد حضرت باقر از دنيا رفته

سته جامته كفتن  حضرت صاد  فرمود پدرم در وصي  خود نوش  او را در  144ص  3كافى ج 

كنم. ردائى كه زرد رنگ بود و در روزهاى جمعه با آن نماز ميخواند و يك جامه ديار و پيراهنى 
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اى فرمود ميترسم مردم عيبجوئى كنند و باويند در ارار يا پنج عرضكردم پدر اين يكى را ننوشته

حسوب نميشود كفن اى ببند زيرا عمامه جزء كفن مجامه پدر  را كفن نموده ولى بر سرم عمامه

 (2آن ايزى اس  كه جسد را بپوشاند. )

يونس بن يعقوب گف  حضرت صاد  فرمود پدرم بمن سفار  كرد كه  5ج  117در كافى ص  

 .سرائى كنندسرايان در ايام حج در منى برايم نوحهاز مالم فالن مبلغ را وقف كن تا نوحه

 السالمباب دوم اسمها و نقش انگشتریهاى امام باقر علیه 

عمرو بن شمر گف  از جابر جعفى پرسيدم ارا حضرت باقر را بتاقر  233ص  1علل الشرائع ج  (

( در امالى اس  حسين بن خالد از حضرت رضا نقل 5ناميدند. گف  زيرا او علم را بواقع شكاف . )

رت زين العابتدين كرد كه نقش اناشترى حضرت حسين عليه السالم )إِنَّ اللَّهَ بالُِغ أَمْرِهِ( بود حض

( در 6نيز همان اناشتر را بدس  مينمود امام باقر عليه السالم هم اناشتر حسين را بدس  ميكرد. )

عيون از حضرت رضا نقل ميكند كه ايشان از پدر خود و آن جناب از حضرت صاد  نقتل كترد 

 .كه روى اناشتر باقر اين كلمات نوشته بود

 و بالنبى الموتمن   ظنى باهلل حسن                   

 و بالوصى ذى المنن             و بالحسين و الحسن             

از جابر بن عبد اهلل نقل ميكند كه حضرت رسول باو فرمتود جتابر تتو زنتده  280در ارشاد ص (

گان فرزندم حسين را بنام محمد مالقات كنى كه علم را ميشكافد وقتى خواهى ماند تا يكى از نواده

( در كشف الغمه اس  كه كنيه حضرت باقر ابو جعفر بتود و 8و را ديدى سالم مرا باو برسان. )ا

باقر العلم، شاكر، هادى. از همه مشرورتر باقر بود اين لقب را بدان جرت  داشت   سه لقب داش  

( در مكتارم 2( در فصول المرمه مينويسد گندم گون و معتدل بود. )1كه داراى علم زيادى بود. )

در كتاب لباس اس  كه حضرت صاد  فرمود نقش اناشتر حضرت باقر العتز   102االخال  ص 

 .هلل بود
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 باب سوم فضائل و مناقب امام باقر علیه السالم

از حضرت صاد  نقل ميكند كه پيغمبر روزى به جابر بن عبد اهلل انصتارى  353امالى صدو  ص 

من بنام محمد بن على بن الحسين بن على بتن ابتى فرمود: جابر تو خواهى بود تا يكى از فرزندان 

 .طالب را كه در تورات معروف به باقر اس  مالقات كنى وقتى او را ديدى سالم مرا برسان

روزى جابر خدم  زين العابدين عليه السالم رسيد پسركى را در آنجا ديد گف  اند قدم جلو بيا. 

گند اين شمائل پيامبر اس . بحضرت زيتن آمد باز گف  اند قدم عقب برو رف . گف  بخدا سو

العابدين عرضكرد اين پسرك كيس ؟ فرمود اين فرزندم محمد باقر و امام بعد از من اس  جتابر 

خود را بقدمراى آن جناب افكند و شروع به بوسيدن نموده گف  جانم فداي  باد يا ابن رسول اهلل 

 .سالم پدرت را بپذير پيامبر اكرم بتو سالم رسانده

در اين موقع ديدگان حضرت باقر پر از اشك شده گف  جابر سالم بر جدم پيتامبر تتا انقترا  

 1( در خبر ديار از علتل الشترائع ج 5آسمانرا و زمين و سالم بر تو كه سالم پيامبر را رساندى. )

دنباله خبر را انين مينويسد كه پس از سالم بر پيتامبر و ستالم بتر جتابر. جتابر بامتام  233ص 

آمتد و از او دانتش ضكرد تو باقرى باقر! واقعا علم را ميشكافى. بعدها جابر خدم  امتام متىعر

آموخ  گاهى كه در نقل از پيامبر جابر اشتباه ميكرد باو تذكر ميداد جابر قول امام باقر عليته مى

ش ارزانى ميايرم كه در كودكى بتو دان پذيرف  و مياف  تو باقرى باقر! خدا را گواهالسالم را مى

حضرت صاد  فرمود جابر بن انصارى آخرين فرد از اصحاب پيغمبر بود كه   -( در خرايج1شده. )

نشست . بس  و در مسجد پيتامبر متىاى بر سر مىباقيماند مردى ارادتمند بما خانواده بود عمامه

اف  نته بختدا پيوسته مياف  يا باقر. يا باقر اهل مدينه ميافتند هذيان مياويد. در جواب آنرا مي

هذيان نيس  من از پيغمبر شنيدم ميفرمود تو يكى از فرزندان مرا كه هم نام من و شمائل او شتبيه 

 .شمائل من اس  خواهى ديد كه او علم را ميشكافد

اين فرمايش پيامبر سبب گفتن يا باقر من شده. اتفاقتا روزى در مدينته بتين راه بحضترت بتاقر 

تاد گف  پسرك اند قدم پيش بيا پيش آمد گفت  انتد قتدم برخورد. همين كه اشمش باو اف

 عقب برو رف  گف  بخدا قسم اين شمائل پيامبر اس . اسم تو ايس ؟
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فرمود محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب. جابر جلو آمده ستر آن جنتاب را بوستيد 

م بر پيامبر باد. با حال  گف  پدر و مادرم فداي  پدرت پيامبر سالم  رسانده امام باقر فرمود سال 

ترس خدم  پدر  زين العابدين عليه السالم رسيده جريان را نقل كرد. حضترت زيتن العابتدين 

 .پرسيد جابر بود؟ عرضكرد بلى

آمتد و از فرمود در خانه با  )تا مبادا مردم گزندى باو برسانند( جابر بتن عبتد اهلل روزهتا متى

مدينه ميافتند تعجب اس  از ايتن پيرمترد كته بازمانتده حضرت باقر استفاده علمى ميكرد مردم 

 .آيد پيش اين كودك و از او درس ميايرداصحاب پيامبر اس  مى

حضرت زين العابدين از دنيا رف . امام باقر كه بمنصب امام  رسيد از جابر احترام ميكرد بواسطه 

د واقعا ما كسى را از ايتن درك محضر پيغمبر. حضرت باقر كه مردم را از خدا خبر ميداد ميافتن

ايم وقتى اين خبر باو  حضرت باقر رسيد متردم را از پيتامبر حتدي  تر نديدهشخص با جرات

اينكته او را  ايم حدي  از پيامبر ميكند باميكرد باز گفتند كسى را دروغاوتر از اين شخص نديده

 .نديده

ز جابر بن عبتد اهلل آن وقت  تصتديق باز امام باقر اين مطلب را كه شنيد آنرا را حدي  ميكرد ا

( در 1آموخت . )ميكردند با اينكه بخدا سوگند جابر خدم  حضرت باقر ميرسيد و از او علم متى

مينويسد كه محمد بن مسلم مكى گف  متا پتيش جتابر بتن عبتد اهلل  2ج  321كشف الغمه ص 

د شد بته پستر  انصارى بوديم كه حضرت على بن الحسين با پسر  محمد كه كودكى بود وار 

فرمود سر عموي  را ببوس حضرت باقر جلو رفته سر جابر را بوسيد. آن وقت  اشتمراى جتابر 

 .كور شده بود

پرسيد اين كيس ؟ فرمود اين پسرم محمد اس  جابر او را در آغو  گرفته گف  محمد حضرت 

در ختدم   محمد بتو سالم ميرساند. از جابر پرسيد ااونه انين پيامى را ميرستانى؟ گفت  متن

 .پيغمبر بودم حضرت حسين روى زانويش نشسته بود و با او بازى ميكرد

شود كه روز قيام  منادى پروردگار فرياد فرمود جابر براى اين فرزندم پسرى بنام على متولد مى

كنندگان از جاى برخيزد على بن الحسين از جتاى برميخيتزد بتراى آن علتى ميزند سرور عبادت

شود كه تو او را خواهى ديد سالم مرا باو برسان ضمنا متوجه با  كه د متولد مىفرزندى بنام محم
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( در 2پس از ديدن او زياد زنده نخواهى بود. جابر مدت كوتاهى زنده بود آنااه از دنيتا رفت . )

هشام بن سالم گف  حضرت صاد  فرمود پدرم مناقبى دارد كه هتيچ يتك از  -62اختصاص ص 

بر اكرم بجابر بن عبد اهلل فرمود تو يكى از فرزندانم بنام محمد را ختواهى ديتد پدرانم ندارند. پيغم

 .سالم مرا باو برسان

جابر خدم  على بن الحسين آمده امام محمد باقر را خواس  فرمود بمكتب رفتته است  بفرستتم 

سر بيايد؟ عرضكرد من خودم ميروم پيش او جابر خدم  حضرت باقر رفته سالم پيغمبر را رساند 

او را بوسيد و در خدمتش بود حضرت باقر فرمود سالم بر جدم و بر تو. جتابر تقاضتا كترد كته 

 .براى او شفاع  روز قيام  را. امام عليه السالم فرمود انجام خواهم داد ضمان  كند

 باب چهارم تصریح بامامت حضرت باقر علیه السالم

پدر و از جد خود نقل كرد حضرت على بن  عيسى بن عبد اهلل از  -4ج  44در بصائر الدرجات ص  

الحسين در حال احتضار بود و گروهى جمع بودند بمحمد بن على فرزند  توجته نمتوده فرمتود 

ات. سپس فرمود داخل صندو  طال و نقره نيست  پتر از علتم و محمد اين صندو  را ببر به خانه

از صندو  نمودند فرمود بشتما  ( در رواي  ديار مينويسد كه برادران ادعاى ارث3دانش اس . )

ايزى از آن نميرسد اگر شما نصيبى داشتيد صندو  را بمن نميداد در صتندو  استلحه پيغمبتر و 

( در خرايج از ابى خالد نقل ميكند كه گف  بعلى بن الحسين عرضكردم امام بعد 4هايش بود. )نامه

حضرت صتاد   260م الورى ص ( اعال 5از شما كيس ؟ فرمود محمد پسرم كه علم را ميشكافد. )

فرمود عمر بن عبد العزيز براى ابن حزم پيغام داد كه دفتر موقوفات حضرت على و عمر و عثمان 

را بياورد. ابن حزم پيش زيد بن حسن كه از همه بزرگتر بود فرستاد و تقاضاى دفتر موقوفتات را 

حسين و پس از ايشتان  نمود زيد گف  متولى بعد از حضرت على امام حسن و پس از او حضرت

على بن الحسين بعد از على بن الحسين محمد بن على اس . بفرس  پيش ايشان: ابن حتزم پيغتام 

براى پدرم فرستاد. پدرم دفتر موقوفات را توسط من براى او فرستاد يكى از ماها بپدرم گف  آيتا 

ند االن شب اس  اين مطلب بازماندگان امام حسن جريان امام  را ميدانند فرمود بلى انانچه ميدان

را هم ميدانند ولى حسد آنرا را نمياذارد اگر جوياى حق باشند از راه درس  براى آنرا برتر اس  

عثمان بن عثمان بن خالد از پدر خود  -319( در كفاية اال ر ص 6ولى افسوس كه طالب دنيايند. )
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م فرزندان خود محمتد و حستن و كرد كه على بن الحسين در آن بيمارى كه از دنيا رف  تمانقل

عبد اهلل و عمر و زيد و حسين را جمع نموده وصي  بفرزند  محمد بن علتى نمتود و او را بتاقر 

ناميد و رسيدگى بكارهاى خانواده خود را باو سپرد يك قسم  از سفارشرائى كه باو كترد ايتن 

 :بود

م اس  علتم پايتدار است  و پسرم عقل رهنماى روح اس  و علم رهنماى عقل. عقل نيز مفسر عل

زبان زياد خطا و اشتباه ميكند پسر جان بدان تمام دنيا در دو كلمه جمع شده روبراه نمودن اوضاع 

زندگى. پيمانه پرى اس  كه دو  ل  آن فرم و درك اس  و يك  ل  اشتم پوشتى و ختود را 

 .بنادانى زدن

ل نميكند برمين جر  اغلب متردم زيرا انسان ايزى را كه درك كند و بفرمد خود را از آن غاف

مبتال بارفتاريرا ميشوند )منظور ممكن اس  اين باشد كه گاهى صالح اس  آدم آنچته را ميدانتد 

برد. و هرگز به نعمتى نميرستى ماتر نديده بايرد( بدان كه گذش  ساعترا، عمر تو را از بين مى

ئى كه انسان بآن نميرسد و بسيار دس  از نعمتى بردارى از آرزوى زياد پرهيز كن اه بسا آرزوها

انتد ى خودشان نميشود و بسا اشخاصى كه مانع آبى شدهكنندگان  روت هستند كه خوردهاز جمع 

اند.  روتى كه از راه حرام جمع آورى شتده يتا حتق دياترى را سپس آن آب را گذاشته و رفته

كند اينس  واقعا زيان آشتكار.  خورده از راه حرام بارث گذارده. او بايد وزر و وبال آن را تحمل

زهرى گف  خدم  حضرت زين العابدين رسيدم در آن بيمتارى كته  -319( كفاية اال ر ص 1)

فوت شد ظرفى خدمتش بود كه در آن مقدارى نان و كاسنى وجود داش  فرمود بخور عرضكردم 

 .ام فرمود اين كاسنى اس  غذا خورده

برگى از كاسنى يك قطره از آب برش  دارد شفاى  عرضكردم كاسنى اه فايده دارد؟ فرمود هر

همه دردهاس . ظرف غذا را برداشتند آنااه روغن آوردند. بمتن فرمتود روغتن استتعمال كتن. 

 .ام فرمود اين روغن بنفشه اس  عرضكردم من روغن زده

  مانند تفاوت اسالم اس عرضكردم روغن بنفشه اه فرقى با ساير روغنرا دارد؟ فرمود تفاوت آن

بر ساير دينرا. در اين موقع پسر  محمد داخل شد مدتى با او آرام آرام صحب  ميكترد. در بتين 

 .سخنانش شنيدم فرمود حسن خلق را از دس  مده من متوجه شدم كه نزديك فوت آقا اس  
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عرضكردم اگر پيش آمدى كرد كه هيچ كس را از آن گريزى نيس  بايد بعد از شما بكته پنتاه 

ين پسرم اشاره بمحمد كرد او وصى و وارث و حافظ علم من اس  و معتدن دانتش بريم. فرمود ا

 .اس  و باقر العلم اس  

عرضكردم آقا معنى باقر العلم ايس ؟ فرمود بزودى ارادتمندان پاك من نزد او ميروند و او براى 

ر فرستاد پتس ايشان بواقع دانش را ميشكافد. بعد امام عليه السالم فرزند  محمد را پى كارى ببازا

 از بازگش  عرضكردم يا ابن رسول اهلل ارا وصي  به فرزند بزرگترت نكردى؟

فرمود امام  بكواكى و بزرگى نيس  انين پيغمبر بما دستور داده و در لوح و صتحيفه نتام او 

نوشته اس . عرضكردم نام اند نفر وصى و امام را پيغمبر ذكر كترده بعتد از ايشتان. فرمتود در 

وح نام دوازده نفر با اسم پدر و مادرشان ذكر شده سپس فرمود از نژاد اين پسرم محمد صحيفه و ل

 .هف  نفر امام خواهند بود كه مردى صلوات اللَّه عليه جزء همين هف  نفر اس  

 باب پنجم معجزات و کارهاى شگفت انگیز امام علیه السالم

ميكند كه متردى شتامى كته ستاكن از محمد بن سليمان او از پدر  نقل  261امالى طوسى ص  

مدينه شده بود گاه گاه خدم  حضرت باقر ميرسيد مياف  بآن جناب آقا خيال نكنى من خدم  

شما ميرسم بواسطه خجالتى اس  كه از شما دارم )و ارادتمند شمايم( در روى زمين كسى را بيش 

ير المؤمنين در دشمنى با شما از شما خانواده دشمن نميدارم و معتقدم كه اطاع  خدا و پيغمبر و ام

اس  ولى اون مردى خو  صحب  و داراى ادب هستى رف  و آمد من براى همين اس . وقتى 

 (لن تخفى على اهلل خافيه)  اين حرف را ميزد حضرت باقر ميفرمود

 .هيچ ايز بر خدا پنران نيس  

ار رستيد ايزى ناذش  كه مرد شامى مريض شد و مرضش شدت ياف . همين كه بحتال احتضت 

وكيل خود را خواس  گف  وقتى من از دنيا رفتم و پاراه بر رويم كشيدى برو خدم  محمد بن 

ام. على و تقاضا كن بر پيكرم نماز بخواند باو گو  زد كن كه خودم اين كار را وصتي  كترده

سجد اى پيچيدند سحرگاه وكيلش بم( نيمه شب كه شد خيال كردند از دنيا رفته او را در پاراه1)

آمد پس از نماز خواندن حضرت باقر خدم  آن جناب رسيد عرضكرد فتالن مترد شتامى مترد 

خود  از شما تقاضا كرده كه بر پيكر  نماز بخوانيد؟ فرمود نه او نمرده سرزمين شام سرد اس  



 13 (موسی خسروی  مترجم) باقر در بحارألنوارمحمد زندگانی امام 

 

ولى حجاز گرمسير اس  و شدت گرما در اين ناحيه زياد اس . باالخره عجلته نكنيتد و او را بتر 

تا من بيايم. در اين موقع از جاى حرك  نموده وضو گرف  باز دو ركعت  نمتاز خوانتد نداريد 

آنااه دس  بدعا برداشته زياد دعا كرد سپس بسجده رف  تا خورشيد طلوع نمود آناتاه از جتاى 

 .حرك  كرده روانه منزل شامى شد

« 1ى سويق خواست  »داخل اطا  شده او را صدا زد. جواب داد. شامى را بلند كرد و نشاند مقدار 

ا  را سترد ناته ا  سفار  كرد كه غذا باو بدهند و با غذاهاى سترد ستينهباو داد بعد بخانواده

 .دارند

امام از جاى حرك  كرده رف  ايزى ناذش  كه مرد شامى بربود كامل ياف  خدم  حضترت 

انه را خلوت باقر رسيده عرضكرد مايلم براى من خانه را خلوت كنى عرضى خصوصى دارم امام خ

 .كرد

شامى گف  گواهى ميدهم كه تو حج  خدائى بر مردم و واسطه بين مردم و خدائى كه هر كتس 

جز بتو پناه برد نااميد و زيانكار اس  و گمراه واقعى اس  حضرت باقر پرسيد اه شده كه تغييتر 

 .عقيده دادى

زد با گو  خود صداى او  گف  من خود متوجه شدم كه روح از بدنم خارج شد ناگاه منادى فرياد

محمد بن على درخواس  كترده حضترت بتاقر  را شنيدم خواب نبودم گف  روح او را برگردانيد

 اما علم  ان اهلل يحب العبد و يبغض عمله و يبغض العبد و يحب عمله : فرمود

پسندد و گاهى شخصتى را دوست  نميدانى خدا گاهى شخصى را دوس  دارد ولى كار  را نمى

 .اما كار  را دوس  داردندارد 

 36ص  3( بصتائر التدرجات ج 1مرد شامى بعد از آن جزء اصحاب حضرت باقر بشمار ميرف . )

ابن مسكان گف  برايم لي  مرادى حديثى نقل كرد و خدم  حضرت باقر رسيده عرضكردم لي  

 .مرادى حديثى از شما نقل كرده خواستم براى شما بازگو كنم فرمود اه حدي  

م فداي  شوم حدي  جريان مرد يمنى. گف  خدم  حضرت باقر بودم متردى از اهتل عرضكرد

يمن از آنجا گذش . حضرت باقر از او سؤال از يمن كرد. شروع كرد بصحب  كتردن حضترت 

 .امباقر فرمود فالن خانه را ميشناسى؟ گف  بلى آن خانه را ديده
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اى عرضكرد آرى آن مرد اس  ديده حضرت باقر فرمود سناى كه در جلو آن خانه در فالن محل

ام همين كه آن مرد رف  حضترت گف  من مردى را واردتر از شما راجع باطالعات شررها نديده

باقر بمن فرمود ابو الفضل! آن سنگ كه گفتم همان سناى اس  كه موسى خشماين شد الواح را 

رد پتس از بعثت  روى آن انداخ  هر اه از تورات از دس  رف  آن سنگ در خود پنرتان كت 

( عمتر بتن حنظلته 2پيامبر آن سنگ امان  خود را تقديم پيغمبر كرد آنرا اكنون نزد ما اس . )

گف  بحضرت باقر عرضكردم خيال ميكنم مرا نزد شما مقام و منزلتى اس  فرمود بلى عرضكردم 

 من احتياجى بشما دارم سؤال كرد ايس ؟

 زى فرمود تو طاق  دارى؟عرضكردم تقاضا دارم اسم اعظم را بمن بيامو

گفتم بلى. فرمود داخل خانه شو امام داخل خانه شد دس  خود را روى زمين گذاش  انان تاريك 

شد كه لرزه بر اندام عمر بن حنظله افتاد. فرمود حاال اه مياوئى مايلى استم اعظتم را بيتاموزى؟ 

ابو بصير گفت   -بصائر ( در 1را برداش  خانه بحال اول برگش . ) عرضكرد نه. امام دس  خود

يكى از اصحاب حضرت باقر آمده بمن گف  ديار بخدا قسم هرگز حضرت باقر را نخواهى ديد. 

من فورى نامه گرفته اند نفر را بر اين مطلب گواه گرفتم و در آن نامه نوشتند هنتوز ايتام حتج 

 .نرسيده بود

همين كه اشمش بمن افتتاد  من بطرف مدينه رهسپار شدم و از حضرت باقر اجازه ورود خواستم

فرمود ابا بصير نامه اه شد. عرضكردم فداي  شوم فالنى بمن گف  بختدا دياتر امتام جعفتر را 

عبد اهلل بن عطاى مكى گف  خيلى مايل زيارت حضرت باقر شتدم  -( بصائر2« )1نخواهى ديد. »

شب گرفتتار بتاران آن روزها در مكه بودم. بطرف مدينه رهسپار شدم فقط براى ديدار ايشان آن 

شديد و هواى سردى شدم همين كه بدر خانه امام رسيدم نيمه شب بود. با خود گفتم در نميزنم در 

اين وق  شب همين جا هستم تا صبح شود در همين فكر بودم كه شنيدم فرمود كنيتز در را بتاز 

كترد ختدم  كن براى ابن عطا كه امشب داار سردى و ناراحتى شده و كنيز آمد و در را بتاز 

عبد الرحمن بن كثير از حضرت صاد  نقل كرد كه حضرت باقر عليته  -( بصائر3ايشان رسيدم. )

السالم در بيابانى خيمه زد امام براى كارى رف  تا رسيد بدرخ  خرمائى كنار آن درخت  انتان 
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نرتاد  حمد و ستايش خدا را نمود كه مانند آن را كسى نشنيده بود آنااه فرمود درخ  از آنچه در 

 .تو خداوند قرار داده بما بخوران

در اين موقع خرماى زرد و قرمز فرو ريخ  امام ميل كرد ابو اميه انصارى نيز بود او هتم ختورد 

آنااه فرمود اين آي  براى ما اون آيتى اس  كه براى مريم بود كه شتاخه خرمتا را تكتان داد 

 .خرماى تازه از آن ريخ  

  شبانااه وارد مكه شدم طواف و سعى را تمام كردم هنتوز از شتب عبد اهلل بن عطا گف -بصائر 

باقيمانده بود. با خود گفتم بروم خدم  حضرت باقر اين باقيمانده شب را خدم  ايشتان حتدي  

بشنوم. رفتم در خانه در را كوبيدم شنيدم حضرت باقر فرمود اگر عبد اهلل بن عطا بود درب را بتاز 

 .كن تا وارد شود

مثنى خياط از ابى بصتير نقتل  -( بصائر2؟ گفتم عبد اهلل بن عطا. گف  داخل شو. )گف  كيستى

كرد كه گف  رفتم خدم  حضرت باقر و حضرت صاد  )ع( عرضكردم شما وارث پيغمبريتد؟ 

فرمود آرى؟ عرضكردم پيغمبر نيز وارث تمام انبياء بود و هر اه آنرا ميدانستند او نيز ميدانست  

 .فرمود آرى

شما ميتوانيد مرده را زنده كنيد و كور و پيس را شفا دهيد فرمود بلى با اجازه خدا. در عرضكردم 

اين موقع بمن فرمود نزديك بيا نزديك شدم دستش را روى اشمم ماليتد خورشتيد و آستمان و 

زمين و هر اه در خانه بود ديدم. فرمود مايلى همين طور اشمراي  سالم باشد تو نيتز بتا متردم 

شود با تو نيز بكنند. يا مثتل اول كتور اى در روز قيام  از سود و زيان با آنرا مىاملهباشى هر مع

باشى و برش  برين بتو ارزانى شود. عرضكردم مايلم همان طور كه اول بودم باشم باز دست  بتر 

روى اشمم كشيد مثل اول شدم على گف  اين جريان را بابن ابى عمير گفتتم در پاستخ گفت  

على بن معيد گفت   -( بصائر3كه مثل روز آشكار حقيق  اين جريان را ميدانم. )گواهى ميدهم 

ام گفت  بواستطه حبابه والبيه خدم  حضرت باقر رسيد امام فرمود اه شده مدتى اس  ترا نديده

سفيدى كه در مويراى سرم پيدا شده بود زياد ناراح  شدم. فرمود بمن نشان بده جلو آمده نشتان 

 .داد
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  گذاش  آنااه فرمود آينه را بياوريد. آينه را آوردند نااه كرد تمام موى سر  دس  روى سر

 .سياه شده بود بسيار خوشحال شد امام باقر عليه السالم نيز از شادى او شاد شدند

محمد بن مسلم گف  خدم  حضرت باقر بودم ناگران دو كبوتر فترود آمدنتد و بزبتان  -بصائر 

حضرت باقر جواب آنرا را داد بعد حرك  كردنتد بتاالى ديتوار  خود شروع كردند بصدا دادن و

 .رفتند در آنجا كبوتر نر ساعتى با ماده بصحب  پرداخ  آنااه پرواز كردند

من عرضكردم فداي  شوم اه بود جريان كبوترها؟ فرمود هر اه خدا آفريده از پرنده و ارنتده 

آدم. اين كبوتر نر نسب  بماده خود بدگمان ترند از فرزندان  آنچه داراى روح اس  نسب  بما مطيع 

شده بود هر اه او قسم ميخورد كه كارى نكرده او قبول نميكرد تا گف  راضى هستى محمد بتن 

 .على در ميان ما حكوم  كند قبول كرد

 -( بصائر2اى در باره كبوتر ماده او راس  مياويد قبول كرد. )من باو گفتم كه تو ستم روا داشته

ن بن كثير از حضرت صاد  نقل ميكند كه حضرت باقر عليه السالم با ابو اميه انصتارى عبد الرحم

در محمل نشسته بودند رسيدند بمحلى بنام هجين در آنجا ابو اميه متوجه شد كبوترى روى محمتل 

در طرف حضرت باقر نشسته دستش را بلند نمود تا كبوتر را دور كند امام عليه السالم فرمود ابتو 

هاى او را ميخورد متن اين پرنده باهل بي  پيغمبر پناهنده شده مارى اس  كه هر سال جوجهاميه! 

( اختصتاص 3از خدا خواستم كه شر آن مار را از او دفع كند و ديار باو كارى نخواهد داشت . )

محمد بن مسلم گف  من در خدم  حضرت باقر بين مكه و مدينه ميرفتم ستوار بتر اال   300ص 

عليه السالم نيز سوار بر قاطر بود ناگران گرگى از باالى كوه پائين آمد تا رسيد بحضرت بودم امام  

باقر قاطر را از راه رفتن باز داش  جلو آمد تا دس  خود را روى زين گذاش  و گتردن ختود را 

باال برد تا نزديك كند باو  امام. حضرت باقر سر مبارك پائين آورد مدتى گو  ميتداد بعتد 

و انجام دادم. گرگ با جس  و خيز رف  عرضكردم فداي  شوم اه ايز عجيبتى ديتدم فرمود بر

ميدانند فرمود گرگ مياف  يا ابن رسول اهلل  فرمود فرميدى اه مياف  عرضكردم خدا و پيامبر

همسرم در اين كوه اس  و زايمان بر او دشوار شده از خدا بخواه نجاتش دهد و از نژاد من گرگى 

همين خبر از محمد بن  322ص  3( از مناقب ج 1ار نرساند باو گفتم انجام دادم. )بدوستان شما آز 

مسلم نقل شد مينويسد حسن بن على بن ابى حمزه اين خبر را از حضرت صاد  نقل نمتوده و در 
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آخر انين مياويد كه امام باقر پس از دعا كردن براى گرگ رهسپار باغستان خود شد و يك ماه 

 .در آنجا بود

بازگش  همان گرگ با ماده و يك بچه بر سر راه آمدند و صداى مخصوصى از ختود مقابتل در 

حضرت صاد  در آوردند آن جناب جوابى بآنرا شبيه صداى خودشان داد. آنااه بما فرمتود كته 

اى نر زائيده اينرا دعا براى ما و شما ميكردند منرم براى آنرا همان دعا را نمودم و دستور دادم بچه

 -و بصتائر 271( اختصتاص ص 2ام را نياز دارند آنرا ضمان  كردند. )وستان من و خانوادهكه د

جابر بن عبد اهلل انصارى گف  خدم  حضرت باقر رسيده عرضكردم احتيتاج دارم بمتن كمتك 

 .كنيد. فرمود جابر پول نزد ما نيس . ايزى ناذش  كه كمي  شاعر آمد

برايتان بخوانم؟ فرمود بخوان كمي  اشعار ختود را خوانتد  اماى گفتهگف  اجازه ميفرمائيد قصيده

 .امام بغالمش دستور داد از آن اطا  ديار يك كيسه پول بياورد و بكمي  بدهد

ام برايتان بخوانم اشعار خود را خواند بتاز عرضكرد آقا اگر اجازه بفرمائى يك قصيده ديار گفته

عرضكرد قصيده سوم را اجتازه دهيتد ميختوانم.  بغالم دستور داد كيسه ديارى برايش بياورد باز 

فرمود بخوان كمي  شعر را خواند. بغالم دستور داد از همان اطا  كيسته دياترى از پتول بتراى 

 .كمي  بياورد غالم آورد و باو داد

كمي  عرضكرد فداي  شوم محب  من بواسطه مال دنيا نيس  و از اين اشعار نظرى جز لطتف و 

آن عبارت اس  از احترام بشما خانواده و  كه خداوند بر من واجب كرده )وعناي  پيغمبر و حقى 

 .محب  نسب  بشما( ندارم

ها را برگردان بمحل اولش من در دل با خود حضرت باقر برايش دعا كرده بغالم فرمود اين كيسه

گفتم فرمود يك درهم ندارم حاال سى هزار درهم بكمي  داد كمي  از جاى حرك  كرده رفت  

 رضكردم فداي  شوم فرمودى يك درهم ندارم بعد بكمي  سى هزار درهم دادى؟ع

فرمود جابر حرك  كن برو داخل اطا . من وارد اطا  شدم اما ايزى نديدم برگشتم فرمود جتابر 

بينيد دس  آنچه ما )از قدرت و نيروى خداداد( از شما پنران ميكنيم فرمود بيشتر اس  از آنچه مى

طا  شديم با پاى مبارك خود بزمين زد ناگاه شمش طالئى اون گتردن شتتر مرا گرف  داخل ا

 .بيرون آمد
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فرمود جابر اين را نااه كن و بكسى ناو مار دوستانى كه بآنرا اعتماد دارى. خداوند بما قتدرت 

( اختصتاص مفيتد 1داده، اگر زمام زمين را در اختيار بايريم و برر كجا بخواهيم ببريم ميتوانيم. )

سدير صيرفى گف  از حضرت باقر شنيدم ميفرمود: من مردى را ميشناسم از اهل مدينته  318ص 

أُمَّةٌ  « بسوى آن گروه كه خداوند در قرآن ميفرمايد وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى1كه روانه شد بطى االر  »

اد و برگش  بدون اينكه « اون بين آنرا اختالفى بود آنرا را صلح د2يَرْدُونَ بِالَْحقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ »

ات را استراح  كند از فرات گذش  قدرى آب آشاميد بعد از كنار خانه تتو رد شتد و در خانته

كوبيد )يعنى در خانه سدير را( آنااه گذش  بمردى او را در پالس پيچيده بودند و ده نفر موكل 

و پيوستته او را  آفروختندىاو بودند در تابستان او را مقابل آفتاب ناه ميداشتند و اطرافش آتش م

مردند شخص ديارى را اهل ده بجاى « اگر يكى از ده نفر مى1بطرف تابش آفتاب ميچرخانيدند »

او مياذاشتند مردم ميمردند ولى ده نفر كم نميشدند كسى از آنجا رد شده گف  داستان تو ايس  

گويند آن مرد پسر آدم كه  آن مرد جوابداد اگر مرا ميشناسى اه سود كه از حال من مطلع شوى.

 .برادر خود را كش  بود

( 2محمد بن مسلم گف  آن شخص كه امام ميفرمود خود حضرت باقر بود كه بطى االر  رف . )

نشين آمتد و بتر در محمد بن مسلم از حضرت باقر نقل كرد كه مردى از اعراب باديه -اختصاص

بحضرت باقر افتاد از شتتر بزيتر آمتده مسجد ايستاده با دق  نااهى بداخل مسجد نمود اشمش 

 .زانوى شتر را بس  

اى. پاسخ داد اى بر تن داش  حضرت باقر فرمود از كجا آمدهوارد مسجد شد بدو زانو نشس  جبه

از دورترين سرزمينرا. امام فرمود زمين بزرگتر از آنس  كه تو آن ناحيه را دورتترين سترزمين 

ى؟ گف  از احقاف همان محل سكون  قوم عاد. فرمتود در احساب كنى باو از كدام ناحيه آمده

اى كه تاجرها وقتى از آنجا مياذرند در سايه آن درخ  باستراح  آنجا درخ  سدرى هس  ديده

 .پردازندمى

گف  شما از كجا از آن درخ  خبر دارى؟ فرمود مشخصات آن درخ  در كتابى نوشته اس  كه 

 اى؟نزد ما اس  باو ديار اه ديده
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بينند فرمود آن دره ميدانى اته اى بس گود و تاريك ديدم كه بوم و جغد ته آن را نمىف  درهگ

نام دارد؟ عرضكرد نه بخدا اگر بدانم. فرمود همان برهوت اس  كه روح تمام كافران آنجا است  

 بعد پرسيد بكجا رسيدى ديار؟ مرد عرب ايزى نتوانس  باويد امام عليه السالم فرمتود رستيدى

روهى كه ساكن محلى بودند خوراك و آشاميدنى نداشتند جز شير گوسفندهايشان كته همتان با 

 .آب و غذاى آنرا بود در اين موقع نااهى بآسمان نموده فرمود خدايا او را لعن  كن

حاضرين محل عرضكردند منظورتان كيس  فرمود قابيل كه بحرارت خورشتيد و سترماى شتديد 

ك نفر وارد شد امام باقر پرسيد جعفر را ديدى )منظور امام حضرت شود. در اين موقع يعذاب مى

 .(صاد  فرزند  بود كه در پى او مياش  

مرد عرب پرسيد اين جعفر كيس  كه از او جستجو ميكند گفتند پسر اوست  گفت  ستبحان اهلل 

( 1اقدر شاف  انايز اس  كار اين مرد از آسمان خبر ميدهد ولى نميدانتد پستر  كجاست . )

ابو بصير گف  در خدم  حضرت باقر وارد مسجد شدم متردم در رفت  و آمتد  229ايج ص خر

بينند برر كس برخورد كردم پرسيدم حضرت بتاقر را بودند. امام بمن فرمود از مردم بپرس مرا مى

 .نديدى. مياف  نه با اينكه امام باقر عليه السالم همان جا ايستاده بود

بينا( وارد شد امام فرمود از او بپرس گفتم حضرت بتاقر را نديتدى تا اينكه ابو هارون مكفوف )نا

بينى اينجا ايستاده. گفتم از كجا دانستى؟ گف  ااونه ندانم بتا اينكته آن جنتاب گف  مار نمى

 .نورى درخشان اس  

ابو بصير گف  امام بمردى از اهل افريقا گف  راشد اطور اس  آن مرد پاستخ داد ختوب ستالم 

 مام فرمود خدا رحمتش كند. عرضكرد مار مرد؟ فرمود آرى. پرسيد كى؟بشما رسانده ا

پاسخ داد دو روز پس از حرك  تو. گف  عجب نه مرضى داش  و نه مبتال به دردى بود. فرمتود 

 .شود و يا علتى داردهر كس ميميرد يا بمرضى داار مى

سپس فرمود شتما خيتال من عرضكردم آن مرد كه بود؟ فرمود يكى از دوستان و عالقمندان بما 

ايد بخدا قسم هيچ يتك بد خيالى كرده ميكنيد كسى نيس  متوجه شما باشد و سخن شما را بشنود

از اعمال شما مخفى از ما نيس  بدانيد ما هميشه متوجه شما هستيم سعى كنيد خود را عادت دهيد 

اين كار ستفار  ميكتنم بكار خوب تا برمين امتياز شناخته شويد من فرزندان خود و شيعيانم را ب
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حلبى از حضرت صاد  نقل كرد كه مردم خدم  حضترت بتاقر رستيده پرستيدند  -( خرايج1)

امتيازات امام ايس  فرمود بسيار بزرگ اس  هر وق  خدم  امام رسيديد باو احترام كنيد او را 

 .كندبزرگ بداريد و ايمان داشته باشيد بآنچه مياويد بر او الزم اس  كه شما را هداي  

يكى از امتيازات او اينس  كه هر كدام خدمتش برسيد از جالل و هيبتش نميتوانيتد در اشتم او 

خيره شويد زيرا پيامبر )ص( نيز همين طور بود امام هم مثتل اوست . پرستيد شتيعيان ختود را 

 .ميشناسد؟ فرمود آرى وقتى آنرا را ببيند

ضتكردند عالمت  آن ايست ؟ فرمتود عرضكردند ما شيعه تو هستيم فرمود آرى همه شتما. عر

تان را باويم تقاضا كردند بفرمائيد به آنرا فرمود گفتنتد ميخواهيد اسامى خودتان و پدران و قبيله

صحيح اس . فرمود ميخواهيد باويم اه ميخواستيد بپرسيد؟ قصد داشتيد در مورد آيه َكشََجرَ ٍ طَيِّبَةٍ 

« سؤال كنيد فرمود آن درخ  پاك متا هستتيم برتر يتك از 1 »أَصْلُرا  ابٌِ  وَ فَرْعُرا فِي السَّماءِ

 شيعيان كه بخواهيم از علم خود ميدهيم. آنااه فرمود قانع شديد؟

ابو عتيبه گف  خدم  حضرت باقر  -( خرايج2عر  كردند آقا ما بكمتر از اين هم قانع بوديم. )

شتمنانتان بيتزارم ولتى پتدرم بودم مردى وارد شده گف  من شامى هستم ارادتمند بشمايم و از د

دوستدار بنى اميه بود و  روت زيادى داش  جز من فرزندى نداش  و در رمله )كه شررى است  

در فلسطين( ساكن بود يك با  داش  كه خود  تنرا در آن رف  و آمد ميكرد پس از فوت هر 

ز من مخفى كترده. من يقين دارم  روت خود را پنران نموده و ا اه جستجو كردم مالش را نيافتم

( حضرت باقر فرمود مايلى او را ببينى از خود  سؤال كنى محل پولرا را؟ عرضكرد آرى بخدا 1)

قسم فقير و محتاجم. امام عليه السالم نامه نوش  و آن را مرر كرد فرمود با اين نامه امشب ميروى 

واهى ديد نامته را بتاو در بقيع بوسط آن كه رسيدى صدا ميزنى درجان! درجان! مردى با عمامه خ

آورد هتر اته متايلى ام او پدرت را متىبسپار و باو من از طرف محمد بن على بن الحسين آمده

بپرس. نامه را گرف  و رف  ابو عتيبه گف  فردا صبح من آمدم خدم  حضرت باقر ببينم آن مرد 

داخل شتدم. گفت  ختدا اه كرده ديدم در خانه ايستاده منتظر اجازه اس  اجازه ورود دادند با او 

ميداند علم را بكه بسپارد ديشب رفتم و آنچه را دستور داده بوديد انجام دادم آن مرد آمده گفت  

 .همين جا با  تا پدرت را بياورم
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ناگاه مردى سياه ارره را آورده گف  اين پدر تو اس . گفتم اين پدر من نيست  گفت  شتراره 

را تغيير داده. گفتم تتو پتدر منتى؟ جوابتداد آرى  ا آتش و دود جرنم و عذاب دردناك قيافه

 اى؟پرسيدم ارا انين تغيير قيافه داده

گف  پسر جان من دوستدار بنى اميه بودم و آنرا را بر اهل بي  پيغمبر مقدم ميداشتم خداوند مترا 

آمد برمتين جرت   تروت براى همان عذاب نمود ولى تو دوستدار آنرا بودى و من از تو بدم مى

را از تو مخفى كردم اما امروز پشيمانم پسرم برو در همان با  زير درخ  زيتون را بكتن و  خود

پولرا را بردار صد هزار درهم اس  پنجاه هزار درهم آن را تقديم كن بمحمد بن على عليه الستالم 

پنجاه هزار درهم ديار مال خودت. عرضكرد آقا من االن ميخواهم بتروم بآنجتا و پتول شتما را 

 .ورمبيا

ابو عتيبه گف  سال بعد از حضرت باقر پرسيدم آن مرد پول را آورد فرمود بلى پنجاه هزار درهم 

آورد قرضى داشتم پرداخ  نمودم و زمينى در ناحيه خيبر خريدم و مقدارى هتم بكستانى كته از 

 .فاميلم احتياج داشتند دادم

كنم كه با گو  خود شنيده و بتا عبد اهلل بن معاويه جعفرى گف  براى شما ايزى نقل  -خرايج 

ام از حضرت باقر عليه السالم. مردى از مروانيان فرماندار مدينه بتود روزى از پتى متن اشم ديده

فرستاد رفتم هيچ كس آنجا نبود گف  معاويه اون بتو اعتماد داشتم از پي  فرستادم ميدانم كسى 

 .ديارى نميتواند اين پيغام را برساند

حمد بن على و زيد بن حسن را مالقات كنى و بآنرا باوئى امير مياويد دست  مايلم دو عموي  م

از كارهائى كه ميكنيد برداريد و گر نه شما را شكنجه خواهم كرد و مراعتات موقعيت  شتما را 

 .نخواهم نمود

من رفتم بجانب حضرت باقر ايشان را در بين راه مالقات كردم كه بطرف مسجد ميرف  همين كه 

ان رسيدم تبسم نموده فرمود اين ستمار از پى تو فرستاد و گف  بدو عموي  انين و نزديك ايش

 .انان باو. گف  انان امام توضيح گفتار او را داد و مثل اينكه آنجا حضور داشته

آنااه فرمود پسر عمو ما پس فردا از دس  او راح  ميشويم او را عزل ميكننتد و بمصتر تبعيتد 

اند از جانب خدا( معاويه گف  بخدا قستم دو گر نيستم )بمن خبر دادهخواهد شد من رمال و جادو
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روز گذش  كه دستور عزلش رسيد و او را بمصر تبعيد نمودند و دياترى را بجتاى او فرمانتدار 

آموختم يتك روز بتا او شتوخى ابو بصير گف  من در كوفه بزنى قرآن مى -( خرايج2كردند. )

مرا سرزنش كرده فرمود هتر كتس در خلتوت مرتكتب كردم وقتى خدم  حضرت باقر رسيدم 

 گناهى شود خدا باو توجرى نخواهد داش  بآن زن اه گفتى؟

 .«1من از خجال  صورتم را پوشيدم و توبه نمودم حضرت باقر فرمود ديار انين كارى نكن »

ابو بصير از حضرت باقر نقل كرد كه بمردى خراسانى فرمتود پتدرت اطتور  230ص  -خرايج 

گف  خوب. فرمود دو روز بعد از حرك  تو بطرف گرگتان از دنيتا رفت  بتاز پرستيد اس ؟ 

 .برادرت اطور اس ؟ عرضكرد خوب بود

ا  گرف  و گف  إِنَّتا ا  كه صالح نام داش  فالن روز كش  آن مرد گريهفرمود او را همسايه

ر فرمود آرام با  هر دو رهسپار برش  لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ از مصيبتى كه مبتال شدم حضرت باق

 .شدند برش  برتر اس  براى آنرا از زندگى كه داشتند

آن مرد عرضكرد آقا پسرى داشتم كه سخ  مريض بتود از او نپرستيدى فرمتود او ختوب شتد 

عمويش دختر خود را بازدواج او در آورد وقتى كه تو برگردى خدا پسرى باو عناي  كرده بنتام 

اى در اين ما اس  ولى پسرت شيعه ما نيس  دشمن ما اس  آن مرد عرضكرد ااره  على و او شيعه

 كار هس ؟

فرمود او دشمن ما اس  و در آتش خواهد بود. ابو بصير گف  عرضكردم آقا اين مرد كيست ؟ 

عبتاد بتن كثيتر  -( خترايج2فرمود مردى خراسانى اس  كه شيعه ما اس  و مرد مؤمنى اس . )

قر عرضكردم حق مؤمن بر خدا ايس ؟ آن جناب تتوجرى نكترده سته بصرى گف  بحضرت با

مرتبه سؤال كردم در مرتبه سوم فرمود از جمله حق مؤمن بر خدا اينس  كه اگتر بتاين درخت  

باويد بيا، بيايد عباد گف  من بدرخ  خرما نااه كردم ديدم از جاى كنده شد و در حال حرك  

ابو الصباح كنانى گف   -( خرايج3ود آرام با  با تو نبودم. )اس . امام عليه السالم اشاره نمود فرم

هايش برآمده بود آمد با دس  بتر روزى رفتم در خانه حضرت باقر در زدم كنيزى جوان كه سينه

مادر!! من ا  زده گفتم بموالي  باو فالنى آمده. از درون خانه صدا بلند شد داخل شو بىسر سينه

قصد سوئى نداشتم خواستم بر يقينم افتزوده شتود. فرمتود راست   وارد شده عرضكردم بخدا قسم
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مياوئى اگر خيال ميكنيد اين ديوارها مانع ديدار ما هستند همان طور كه شما خودتان پش  ديوار 

( 1فرقى بين ما و شما نيس  مبادا دو مرتبته انتين كتارى بكنتى. ) بينيد در اين صورترا نمى

جوانى خدم  حضرت باقر در مستجد پيغمبتر )ص( نشستته  ابو بصير گف  در  196ص  -خرايج

بودم هنوز امام زين العابدين عليه السالم از دنيا نرفته بود. در اين موقع منصور دوانيقى و داود بتن 

 .سليمان وارد شدند خالف  بعباسيان نرسيده بود

فت  مترد داود آمد كنار حضرت باقر نشس . آن جناب باو فرمود اه شد كه منصتور نيامتد گ

شود و مالك ادبى اس  خودخواه اس . فرمود بزودى بخالف  ميرسد و سوار بر گردن مردم مىبى

آورد كه براى كسى قبل شر  و غرب خواهد شد عمرى طوالنى ميكند كه  روتى بر هم گرد مى

 .از او انين نشده

د ختدم  داود از جاى حرك  كرده پيش منصور رف  و جريان را باو گفت . منصتور بلنتد شت 

حضرت باقر آمده عرضكرد من بواسطه ابر  و عظم  مقام شما خدمتتان نيامتدم بفرمائيتد داود 

راس  مياف  آنچه از شما نقل ميكرد فرمود صحيح اس  راس  گفته. گف  سلطن  متا قبتل از 

شود سلطن  شما اس  فرمود آرى. منصور پرسيد پس از حكوم  من يكى از فرزندانم زمامدار مى

اد آرى گف  مدت زمامدارى بنى اميه بيشتر اس  يا حكوم  ما؟ فرمتود زمامتدارى شتما جوابد

هاى شما اون گوى در ميدان ببازى ميايرند. اين تفصيل را پدرم بمن فرموده بيشتر سلطن  را بچه

جابر نقل كترد  -( خرايج2وقتى منصور بحكوم  رسيد از فرمايش حضرت باقر در شاف  شد. )

پنجاه نفر خدم  حضرت باقر نشسته بوديم كه كثير النوا داخل شد، او از مغيريته كه ما در حدود 

اى « سالم كرد و نشس . گف  آقا مغير  بن نعمان در كوفه مدعى اس  كه شتما فرشتته1بود »

 .داريد كه مؤمن و كافر و شيعه را از غير شيعه برايتان معين ميكند

روشم. فرمود درو  گفتى گف  گتاهى جتو هتم امام پرسيد شغل تو ايس ؟ عرضكرد گندم ميف

ميفروشم. فرمود درو  گفتى تو دانه خرما ميفروشى گف  اه كس اين خبر را بشتما داد. فرمتود 

 .اى كه دوس  را از دشمن برايم مشخص ميكند تو ديوانه از دنيا خواهى رف  همان فرشته

ره زنى را بما معرفى كردند پيش جابر جعفى گف  وقتى ما بكوفه برگشتيم از او جستجو نموديم پي

ابو بصير گف  در ختدم   -( خرايج1« )1او رفتيم گف  سه روز قبل با ديواناى از دنيا رف . »



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irان وصال )   آست سایت 

 

24 

 

حضرت باقر بودم در مسجد پيغمبر كه عمر بن عبد العزيز وارد شد لباس زرد رناى داش  تكيته 

دال  ميكند ارار ستال زنتدگى بغالم خود كرده بود. امام فرمود اين پسر زمامدار خواهد شد و ع

خواهد كرد سپس از دنيا ميرود اهل زمين بر او گريه ميكنند ولى فرشتاان آسمان لعنتش مينمايند 

زيرا مقامى را كه مربوط باو نيس  گرفته ولى پس از زمامدارى باندازه قدرت خود عدال  ميورزد. 

دم  حضرت باقر تكيه بزمزم اسلم غالم محمد بن حنفيه گف  در خ 134( در رجال كشى ص 2)

داده بودم محمد بن عبد اهلل بن حسن طواف ميكرد امام فرمود اين جوان را ميشناسى؟ گفتتم آرى 

 .محمد بن عبد اهلل بن حسن اس  فرمود بزودى قيام ميكند و در حال زارى كشته خواهد شد

بمعروف بن خربوذ نقل  بعد فرمود اين حدي  را به احدى نقل نكنى امان  نزد تو سپردم. ولى من

كردم اما از او پيمان گرفتم كه بكسى ناويد. ما ارار نفر از اهل مكه صتبح و شتام ختدم  آن 

 .جناب بوديم

بشنوم امام روى باسلم  معروف عر  كرد آقا اين حديثى كه اسلم برايم نقل كرد مايلم از خودتان

 .پيمانى كه شما گرفتيد از او گرفتمنموده فرمود اسلم! )ارا نقل كردى( عرضكرد آقا من همان 

حضرت باقر فرمود اگر تمام مردم روى زمين شيعه ما باشند سه قستم  از ارتار قستم  آنرتا 

محمد بتن ابتى حتازم گفت   -( خرايج1شكاك خواهند بود يك قسم  باقيمانده هم احمقند. )

وگند زيد در كوفته خدم  حضرت باقر بودم زيد بن على از آنجا گذش  امام باقر فرمود بخدا س

آورند و در اين محل روى قيام خواهد كرد و كشته خواهد شد سر  را باطراف مياردانند بعد مى

 .نى بزمين ميكوبند اشاره نمود برمان محلى كه بعدها سر زيد را نصب نمودند

محمد بن ابى حازم گف  با گو  خود شنيدم سپس با اشم ديدم جريتان ختروج و شترادتش را 

دتى گذش  بعد سر  را در اطراف ميارداندند سپس در همان محل بر نيزه نمودند تعجب شنيدم م

( خرايج رواي  شده كه حضرت باقر باصحاب خود احاديثى بسيار دشوار و سخ  بيتان 2كردم. )

مينمود مردى بنام نضر بن قروا  وارد شد اصحاب خيلى ناراح  شدند كه او هم اين احاديت  را 

 .خره آن مرد رف  خواهد شنيد باال

عرضكردند آقا هر اه فرموديد او نيز شنيد مرد خبي  و بد جنسى اس  فرمود اگر از او بپرستيد 

هيچ يك از گفتار مرا حفظ نكرده. يكى از اصحاب او را مالقات نموده گف  مايلم از گفتار ابتى 
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يادم نيست . جعفر كه شنيدى برايم نقل كنى گف  بخدا سوگند نفرميدم اه گف  يك كلمه هم 

ابو حمزه از حضرت باقر نقل كرد كه فرمود من مشغول انجام اعمال عمره بودم و در  -( خرايج3)

آيد نزديك بحجر االسود شد من باو حجر اسماعيل نشستم ناگاه ديدم يك جنى از طرف مشر  مى

ايستتاد و نااه كردم مدتى ايستاد سپس هف  مرتبه طواف كرد بعد در مقام ابراهيم روى دم خود 

 .دو ركع  نماز خواند نزديك ظرر بود

ديدى؟ گفتم بلتى او را ديتدم  عطاء و اند نفر ديار او را ديدند پيش من آمده گفتند اين جنى را

متوجه كارهايش نيز بودم برويد باو باوئيد محمد بن على مياويد اكنون مسجد خلتوت است  و 

اى ا بيايند تو كه اعمال خود را انجتام دادههنزديك موقعى اس  كه گروهى از بردگان و سودانى

 .ميترسم آنرا بيايند براي  ناراحتى فراهم كنند اگر عجله كنى و قبل از آمدن آنرا بروى برتر اس  

جنى اين پيغام را كه شنيد رياراى مسجد را اند تكه بر روى هتم انباشت  دم ختود را روى آن 

گروهى از حضرت باقر اجازه ورود خواستند   -خرايج(  1رياراى انباشته گذاشته و بروا برخاس . )

همين كه وارد دهليز شدند صداى قرائتى بزبان سريانى با لرجه خوشى شنيدند بطورى كته بعضتى 

فرميدند با خود گفتند ممكن اس  يكى از اهل كتاب مشغول باريه شدند اما معنى كلمات را نمى

 .ند هيچ كس خدم  امام نيس  خواندن اس  پس از تمام شدن صدا وارد شدند ديد

گفتند آقا ما بلرجه سريانى از داخل اطا  قرائتى شنيديم بسيار غم انايز فرمود بياد مناجات اليتاى 

ابو بصير از حضرت صاد  نقل كرد كه  197ص  -( مناقب و خرايج2ام گرف . )نبى افتادم گريه

سر بلند نمتوده فرمتود اته  فرمود پدرم روزى در مجلس خود ساعتى سر بطرف زمين داش  بعد

خواهيد كرد اگر يك نفر با ارار هزار نفر وارد شرر شما شود و سه روز در ميتان شتما شمشتير 

 .باذارد كشتارهاى عجيب نمايد و ببالئى بزرگ داار شويد كه قدرت دفاع نداشته باشيد

يتد آنچته گفتتم اين جريان در سال آينده خواهد شد وسيله دفاع و ااره انديشى براى ختود بنمائ

 .خواهد شد هيچ قابل تغيير نيس  

اهل مدينه توجه باين فرمايش امام نكرده ميافتند انين ايزى نميشود لذا ااره انديشى و وستيله 

 .ى كمى با بنى هاشم آماده شدند و از مدينه خارج گرديدنددفاع فراهم نكردند فقط عده
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امام باقر و بنى هاشم خانواده  س  اس  سال بعدزيرا آنرا ميدانستند هر اه حضرت باقر بفرمايد را

خود را از مدينه خارج بردند. نافع بن ارز  با گروهى آمد و مدينه را روبيد مردان جناى را كش  

 .و رسوائى بر سر زنان آنرا در آورد

يان اهل مدينه گفتند ديار ما فرموده ابو جعفر را رد نخواهيم كرد از او قبول ميكنيم بعد از اين جر

ابو بصير از حضرت باقر  -( خرايج1كه شنيديم و ديديم آنرا از خاندان نبوت و واقع گو هستند. )

هتاى دريتا را نقل كرد كه فرمود من ميشناسم شخصى را كه اگر كنار دريا بايستد تمتام جنبنتده

اقر اسود بن سعيد گف  خدم  حضرت بت  -( خرايج2ميشناسد از پدر و مادر و عمه و خاله آنرا. )

بودم قبل از اينكه من ايزى بپرسم فرمود ما حج  اهلل و وجته اهلل و عتين اهلل در ميتان متردم و 

فرمانرواى از طرف خدا در ميان مردميم. فرمود بين ما و هر قسم  از زمين اتصالى است  ماننتد 

نى همتان نخى كه بناها هناام ساختمان ميكشند. هر گاه خداوند ما را مامور نمايد در مورد سرزمي

آورد با بازارها و محالتش تا كارى كه بختواهيم انجتام دهتيم. نخ را ميكشيم آن زمين رو بما مى

( 3همان طورى كه باد براى سليمان مسخر شده بود خداوند آن را مسخر براى آل محمد نمتوده. )

سخن شما  بينيم ومحمد بن مسلم گف  حضرت باقر فرمود اگر خيال ميكنيد ما شما را نمى  -خرايج

ايد اگر صحيح باشد گمان شما كه از حال و كردارتتان خبتر نداشتته شنويم بدخيالى كردهرا نمى

 .باشيم ديار ما را بر مردم فضيلتى نيس  عرضكردم يك نمونه از آنچه ميفرمائى بمن نشان ده

سائى متا. فرمود بين تو و هم سفرت در ربذه اختالف افتاد او ترا سرزنش كرد بمحب  با ما و شنا

عرضكردم بخدا صحيح اس  فرمود ديدى من با قدرتى كه خدا داده خبر ميدهم نته ستاحرم و نته 

 .افتد خبر ميدهندكاهن و نه ديوانه اين از علوم نبوت اس  كه بما از آنچه اتفا  مى

شود و گاهى بدلمان مى عرضكردم اه كسى شما را مطلع بر احوال ما مينمايد؟ فرمود گاهى خطور 

گو  ميشنويم با تمام اينرا خدمتكارانى از جن داريم كه مؤمن هستند و شيعه آنرا برتر از شتما  با

مطيع ما هستند عرضكردم با هر نفر يكى از آنرا اس . فرمود آرى بما اطالع ميدهند از تمام كارها 

غذائى حسن بن مسلم از پدر خود نقل كرد كه حضرت باقر مرا دعوت ب  -( خرايج1و اوضاع شما. )

كرد سر سفره نشستم ناگاه كبوترى كه موى سر  كنده شده بود مقابل امتام نشست  كبتوترى 
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ديار نيز آمد با لرجه خود صدائى كرد امتام نيتز برمتان لرجته صتدائى نمتوده پترواز كردنتد. 

 عرضكرديم اه گفتند شما اه جواب داديد؟

از ستر  بتا منقتار كنتده بتود  فرمود كبوتر نر ماده خود را مترم كرده بود. برمين جر  موى

«. كبوتر نر بماده خود گف  اينك كسى كه بحكتم 1ميخواس  در حضور من با او مالعنه كند »

ها را ميداند و احتياج بشاهد داود و آل داود حكوم  ميكند حاكم بين من و تو باشد او زبان پرنده

بوده با يك دياتر آشتتى نمتوده هم ندارد. من باو گفتم آن گمانى كه در باره او برده آن طور ن

محمد بن مسلم گف  خدم  حضرت باقر در مسجد پيغمبر بودم طاوس يمانى  -( خرايج2رفتند. )

مياف  نصف مردم كيس . حضرت باقر شنيده فرمود ربع مردم. آدم حواء. هابيل و قابيل طاوس 

 .عرضكرد راس  گفتى يا ابن رسول اهلل 

م اين واقعا سؤالى اس  فردا صبح رفتم خدم  امتام لبتاس محمد بن مسلم گف  من با خودم گفت

پوشيده بود و اسب را زين و برگ نموده آماده بيرون شدن بود همين كه اشمش بمن افتاد قبتل 

از اينكه سؤالى كنم فرمود در پش  هند بفاصله زياد مردى اس  كه در پالس پيچيده شده دستش 

ه اس  كه او را تا روز قيام  عذاب ميكننتد عتر  باردنش بسته اس  ده نفر بر او گماشته شد

فضيل بن يسار گف  بحضرت باقر  -( در تفسير عياشى3كردم آن شخص كيس ؟ فرمود قابيل. )

بما مياويند يك فرمان روائى براى خاندان جعفر اس  و يك فرمانروائى بتراى  گفتم فداي  شوم

 .(خاندان فالن )شايد منظور بنى عباس باشد

جعفر نه اما فرمانروائى فالنيرا صحيح اس  آنرا مدت طوالنى حكوم  ميكنند كته دور  فرمود آل

را نزديك و نزديك را دور ميكنند فرمانروائى مشكلى دارند كه آسايش در آن نيست  در زمتان 

آنرا خيرى نخواهد بود گرفتار رنجرائى ميشوند باز براى مرتبه دوم گرفتار خواهند شد همته ايتن 

 .شودبرطرف مىناماليمات 

تا وقتى كه ايمن از انتقام خدا شوند و از شكنجه او خود را در امان ببينند و خيال كنند كه دياتر 

اند در اين موقع انان تار و مار ميشوند كه كستى صتداى آنرتا را جاى پاى خود را محكم نموده

ه شريفه حَتَّى إِذا أَخَتذَتِ نميشنود و نه ميتواند آنرا را جمع كند برمين جريان اشاره ميكند اين آي

الْأَْر ُ ُزخْرُفَرا تا اين قسم  آيه لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ بايد گف  كه هر يك از ستماران رحم و شفقتى 
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دارند مار اين خانواده. عرضكردم فداي  شوم اينرا رحم و شفق  ندارند؟! فرمود ارا ولتى آنرتا 

واسطه ستمى كه بما و شيعيانمان روا ميدارند رحم و مرتكب يك خونريزى از ما خانواده ميشوند ب

بحضرت باقر عر  شد كه محمد بتن مستلم  316ص  3( مناقب شرر آشوب ج 1شفق  ندارند. )

مريض اس  امام مقدارى آب بوسيله غالمى برايش فرستاد. غالم آب را برد باو گف  بمن دستور 

 .ى با من برويم خدم  ايشانداده همين جا باشم تا بياشامى و بعد حرك  كنى بيائ

محمد بن مسلم فكر ميكرد با اين حالى كه دارد و قدرت حرك  در او نيس  ااونه ميتواند برود. 

همين كه آب را آشاميد و در شكمش قرار گرف  مثل اينكه بندها را از پايش گشتادند از جتاى 

ود خوب شتدى داختل حرك  نموده خدم  امام رسيد اجازه خواس  صداى امام را شنيد كه فرم

 .شو

داخل شد سالم كرد اشك ميريخ . فرمود ارا گريه ميكنى؟ عرضكرد بواسطه دورى كه از شما 

اينكه قدرت ندارم زياد خدم  شما باشم  دارم و رنج و مشقتى كه بايد براى شما بكشم و در ضمن

 .و سير شما را ببينم

و ارادتمندان ما را انين قرار داده بتالء  فرمود اما اينكه قدرت ندارى صحيح اس  خداوند دوستان

 .يابدبسوى آنرا بسرع  راه مى

اى در ايتن دورى بحضترت ابتو عبتد اهلل الحستين. و اما اينكه گفتى در فاصله دور قرار گرفتته

 .(اى كه او نيز فاصله بسيار دورى از ما قرار دارد در كنار شط فرات اس  )صلى اهلل عليهشدهشبيه

گرفتاريرا كه گفتى مؤمن در اين دنيا غريب اس  و در ميان اين متردم ناشتناخته و و اما جريان 

 .ارز  اس  تا از دنيا بجوار رحم  الرى برودبى

و آنچه گفتى كه عالقمندى نزديك ما باشى و بيشتر ما را ببينى و قدرت اين كار را نتدارى ايتن 

ابو حمزه  مالى در ضمن خبرى گف  ( 1ني  بنفع تو اس  و بر اين ني  پادا  خواهى گرف . )

سالى كه حضرت باقر بمكه رف  و هشام بن عبد الملك نيز در مكه بود مردم پى در پى گرد امام 

پرسيدند عكرمه گف  اين كيس  كه نور علم از جبينش تابان است  آمدند و مسائل خود را مىمى

 .بروم او را آزمايش كنم
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رزه اندامم را گرف  كه در مقابل او ناتوان شدم عرضكردم گف  همين كه مقابلش ايستادم انان ل

ام ولتى ام ابن عباس و دياران را درك نمتودهيا ابن رسول اهلل من در مقابل مردان بزرگى نشسته

 !ى شاميانآنچه اكنون داار شدم هيچ وق  برايم پيش نيامده امام باقر فرمود ولى بر تو بنده

 ن ترفع و يذكر فيرا اسمهان  بين يدى بيوت اذن اهلل ا) 

اى كه خداوند دستور احترام آنرتا را داده و رهنمتاى خلتق و تو در مقابل شخصيتى قرار گرفته (

حبابه والبيه گف  ديدم متردى نزديتك  317ص  3( مناقب شرر آشوب ج 2نماينده خدا اس . )

اى مر خود را با عمامهغروب در مكه در ملتزم يا بين در خانه و حجر االسود روى خاك ايستاده ك 

از خز بسته اس  آفتاب بر فراز كوه نور طالئى خود را پرن كرده بود اون تتاجى كته بتر ستر 

بود( دس  بسوى آسمان بلند كرده دعتا ميكنتد  مردان اس  )منظور  اينس  كه هناام غروب

ار مسأله جمعي  روى آوردند و شروع بسؤال كردند مسائل مشكل و سؤالراى پيچيده ميكردند هز

آنرا را پاسخ داد سپس از جاى حرك  نموده عازم منزل خود شد يك منادى فرياد ميزد با صدائى 

بلند اين نورى تابان و اراغى درخشان اس  و نسيم روحپترور و شخصتيتى است  كته قتدرتش 

 ناشناخته اس  دياران ميافتند كيس  اين شخص؟

رار خدا و گوينده دانا اس  محمد بن علتى يك نفر گف  محمد بن على امام باقر اس  صاحب اس

( در رواي  ابى بصير مياويد گف  اين مترد شتكافنده 1بن حسين بن على بن ابى طالب اس . )

ترين نژاد اصحاب سفينه اس  اين مرد پسر فاطمه زهرا و علم پيمبران و راهنماى راه خدا و ارزنده

و على و فاطمه اس  اين شخص استوانه پايدار بقية اهلل در زمين و ناموس دهر پسر محمد و خديجه 

( مفضل بن عمر گف  حضرت باقر در بين راه مكه و مدينه برخورد بچند نفر كه در 2دين اس . )

سر راه ايستاده بودند. يكى از حاجيان االغش مرده بود اسباب و متاع خود را تقستيم كترده بتود 

آمده گف  يا ابن رسول اهلل االغتم ستقط گريه ميكرد همين كه اشمش بحضرت باقر افتاد پيش 

 .ام از خدا بخواه مال سواريم زنده شودشده از راه مانده

ابو بصير بحضرت باقر عرضتكرد  -( مناقب 3حضرت باقر دعا كرد خدا مركب او را زنده نمود. )

. )ما اكثر الحجيج و اعظم الضجيج( اقدر حاجى زياد اس  و صداى داد و فرياد همه جا را گرفتته

 فرمود
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 (بل ما اكثر الضجيج و اقل الحجيج) 

فرمود نه داد و فرياد زياد اس  ولى حاجى اقدر كم اس . عالقه دارى راستى سخن مرا با اشتم 

 .خود ببينى

در اين موقع با دس  روى دو اشمم كشيد و دعائى خواند بينا شتد. فرمتود اكنتون ناتاه كتن 

بوزينه و خوك هستند مؤمن اون ستاره درخشان در بحاجيرا. نااه كردم ديدم بيشتر مردم بشكل 

شود. عرضكرد صحيح ميفرمائيد حاجى كم اس  باز دعتائى مى شب تار در ميان آنرا از دور ديده

 .خواند دو مرتبه نابينا شد ابو بصير در مورد اشم خود التماس نمود

ه صالح  بوده انتختاب كترده امام فرمود ما از تو مضايقه نداريم خدا نيز بتو ستم روا نداشته آنچ 

ميترسيم مردم نيز فريفته ما شوند و از فضل خدا بر ما فرامو  كنند ما را در مقابل خدا بپرستند با 

ى او هستيم و از عبادتش سرپيچى نداريم و از فرمانبردارى او خسته نميشويم و تسليم او اينكه بنده

حضرت باقر و حضرت صاد  شديم ابتو بصتير ( ابو عروه گف  با ابا بصير وارد منزل 1هستيم. )

بينى؟ گفتم بلى تتو از كجتا خبتر دارى گفت  اى را نزديك سقف مىبمن گف  در خانه پنجره

ابو جعفر محمد بن على حضرت بتاقر صتداى  -( حلية االولياء2« )1حضرت باقر بمن نشان داده »

؟ گفتم نه. فرمود تسبيح خداى گنجشك را شنيد فرمود ابو حمزه ميدانى اين گنجشكرا اه مياويند

( جابر بتن يزيتد جعفتى گفت  از 3بزرگ را ميكنند و تقاضاى روزى امروز خود را مينمايند. )

مجلس عبد اهلل بن حسن گذشتم مياف  اه ايز محمد بن على )حضرت باقر( را بر متن فضتيل  

اول كستى كته از داده و بعد من خدم  حضرت باقر رسيدم لبخندى زده بمن فرمود جابر بنشين. 

اين در وارد شود عبد اهلل بن حسن اس . من مرتب نااه ميكردم تا كى وارد شود با اينكه ميدانستم 

 .آيداى كه حاكى از خودخواهى اس  مىامام راس  مياويد. ناگاه ديدم با قيافه

ينكته حضرت باقر فرمود عبد اهلل تو ميافتى اه ايز محمد بن على را بر متن فضتيل  داده، بتا ا

حضرت محمد و على هم جد او هم جد من هستند و بعد بمن فرمود جابر گتودالى بكتن و پتر از 

 .هيزم كن و آن را آتش بزن
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جابر گف  همين كه آتش افروخته شد و بصورت خرمنى گداختته در آمتد حضترت بتاقر روى 

تترا زيتان بجانب عبد اهلل كرده فرمود اگر معتقدى كه داراى آن مقام هستى داختل آتتش بترو 

 .ايزى باويد نميرساند. عبد اهلل فرو ماند و نتوانس  

 (بر  الذى كفر)  امام عليه السالم لبخندى بصورت من زده فرمود جابر

 علبى در نزهة القلوب از حضرت بتاقر روايت   -( مناقب 1از جواب عاجز شد و حيران گرديد. )

وارد شدم بنى اميه اطرافش جمع بودند ميكند كه فرمود هشام بن عبد الملك مرا خواس  وقتى كه 

ايم و به تراب بر مياترديم پيوستته مترا شدهگف  نزديك بيا ترابى. گفتم از تراب )خاك( خلق

 .پيش ميخواند تا پرلوى خود نشاند

سؤال كرد تو ابو جعفرى هستى كه بنى اميه را از بين ميبرى؟ گفتم نه او پسر ابو العباس )سفاح( 

ن عبد اهلل بن عباس اس  نااهى بمن نموده گف  بخدا ستوگند در ارتره تتو بن محمد بن على ب

بينم اما اين جريان اه وق  انجام خواهد شد گفتم اند سالى بتيش نمانتده دياتر دروغاوئى نمى

( جابر جعفى از امام نقل كرد كه فرمود قدرت بنى اميه دوام دارد تتا 2زياد طول نخواهد كشيد. )

خراب شود )منظور امام عليه السالم( مسجد جعفى بود همان طور كه فرمتود ديوار مسجد اين مرد 

( معتب گف  من در خدم  حضرت صاد  رفتم ببتا  آن جنتاب وارد بتا  كته شتد دو 3شد. )

ركع  نماز خواند پس از نماز فرمود يك روز نماز صبح را با پدرم خوانتدم بعتد از نمتاز پتدرم 

دى بلند قام  كه موى سر و ريشش سفيد شده بود آمتد بتر مشغول تسبيح شد در اين ميان پيرمر

 .پدرم سالم كرد پش  سر او جوانى آمد و بپدرم سالم كرد

اند اينجا بيائى وقتى هر دو رفتند گفتتم دس  پيرمرد را گرفته گف  حرك  كن بتو دستور نداده

وات و آن دياترى پدر جان آن پير مرد و آن جوان كه بود؟ فرمود بخدا قسم پير مرد ملك السم

( جابر بن يزيد جعفى از حضرت باقر نقل كرد كته فرمتود متا وقتتى اشتممان 4جبرئيل بود. )

حضترت صتاد   ( گفت  در ختدم  5بشخصى بيافتد ميفرميم واقعا ايمان دارد يا منافق اس . )

 .صحب  از عمر بن سخيه كندى شد حاضرين او را ستايش نموده گفتند مرد خوبى اس  

السالم فرمود شما اطالعى از حال مردم نداريد من بتا يتك ناتاه متيفرمم ايتن مترد از امام عليه 

( 1ترين افراد اس . جابر گف  عمر بن سخيه بعدها از هيچ كار حرامى روگتردان نبتود. )خبي  
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رواي  شده كه زيد بن على وقتى تصميم گرف  بيع  كند حضرت باقر بتاو فرمتود زيتد مثتل 

اى اس  كه هنوز پر و بال در نيتاورده از واده قبل از ظرور مردى مانند جوجهكننده از اين خانقيام

 .ها او را ميايرند و بازى ميكنندافتد و بچهآشيانه بيرون شود معلوم اس  كه بر زمين مى

از خدا بترس در حفظ جان خويش مبادا فردا ترا در كناسه كوفه بدار آويزند همان طور نيز شتد. 

طلحه از حضرت صاد  در ضمن خبرى نقل كرد كه پدرم در حجر استماعيل بتا  ( عبد اهلل بن2)

مردى نشسته بود صحب  ميكردند در اين ميان وزغى را ديد كه صدا ميدهد پدرم بآن مرد فرمتود 

 .ميدانى وز  اه مياويد

از  آن مرد گف  من نميدانم فرمود مياويد بخدا قسم اگر اسم سومى را ببرى بعلى ناسزا مياويم تا

( ابى بكر حضرمى گف  وقتى حضرت باقر را بشام پيش هشام بتن عبتد الملتك 3اينجا برويد. )

بردند بدر بارگاه كه رسيد هشام بياران خود گف  وقتى من دس  از سرزنش او كشيدم شما شروع 

 .بسرزنش كنيد آنااه اجازه ورود داد

مود سالم بر شما بر حاضرين سالم كرد امام عليه السالم كه داخل شد با دس  اشاره برمه نموده فر

و نشس  هشام از اينكه او را بخالف  سالم نكرد و بدون اجازه نشس  بسيار خشماين شد. گف  

محمد بن على اه شده كه پيوسته يكى پس از ديارى از شما خانواده ختروج ميكنتد و اختتالف 

ند امام اس  بتا اينكته علتم و آورد و مردم را به پيشوائى خود دعوت نموده خيال ميكبوجود مى

 .اطالعى ندارد

شروع كرد از اين قبيل سرزنشرا همين كه سكوت كرد دياران يكتى يكتى سترزنش را شتروع 

كردند همه كه حرفراى خود را زدند امام عليه السالم از جاى حرك  كرده فرمود شما اه خيتال 

 ميكنيد هدف شما ايس ؟

و بوسيله ما كار شما پايان ميپذيرد اگر شما يك قتدرت هداي  مل  عرب بوسيله ما خانواده شد 

زودگذرى داريد ما را سلطنتى طوالنى اس  بعد از فرمانروائى ما ديار فرمانروائى نخواهد بود زيرا 

 .ما اهل عاقب  هستيم و خداوند ميفرمايد )و العاقبة للمتقين( عاقب  متعلق بپرهيزگاران اس  

كنند در زندان شروع بصحب  كه كرد تمام زنتدانيان اطترافش را  هشام دستور داد امام را زندانى

گرفته نسب  باو عالقه و احترامى خاص پيدا كردند زندانبان جريان را برشام رستانيد. دستتور داد 
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( على بن ابى حمزه و ابو 1« )1امام را با همراهانش با ااپار و پس  آن روز بطرف مدينه ببرند. »

م خدم  حضرت باقر برسيم من و ابو ليلى رفتيم. فرمود ستكينه اترا  را بصير گفتند وعده داشتي

 .بياور. ارا  را آورد فرمود آن زنبيل هندى كه فالن جا اس  بياور آورد

مرر از آن برگرف  كتابى زرد رنگ بيرون آورد شروع كرد بور  زدن تا بيك ستوم يتا يتك 

بر اندامم افتاد كه نزديك بود قالتب ترتى ارارم رسيد در اين موقع نااهى بمن نمود انان لرزه 

 .كنم

ام گذاشته فرمود خوب شدى عرضكردم آرى فداي  شوم. همين كه مرا انان ديد دس  روى سينه

 .بينىفرمود ايزى نيس  ناراح  مشو فرمود نزديك بيا همين كه نزديك شدم پرسيد اه مى

ود اگر مقام تو نبود نزد من بر اين سر شناسم. فرمعرضكردم اسم من و اسم اوالدم كه آنرا را نمى

 .ترا مطلع نميكردم اينرا اضافه خواهند شد از عددى كه در اين جا هس  

على بن ابى حمزه گف  در حدود بيس  سال گذش  بتعدادى كه در آن كتاب نوشته بتود بترايم 

ه وَ كَتذلِكَ ( جابر بن يزيد جعفى گف  از حضرت باقر سؤال كردم از اين آي1اوالد متولد شد. )

 .«1نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ »

امام عليه السالم با دس  اشاره نموده فرمود سرت را بلند كن و سر بلند كردم ديدم سقف شتكافته 

شد از شكاف نورى ديدم كه اشمم خيره شد و فرمود اين طور بابراهيم ملكوت آسمان را نشتان 

د سرت را بلند كن همين كه سرم را بلند كردم ديدم سقف مثل اول دادند فرمود بزمين نااه كن بع

شده امام دس  مرا گرف  و از خانه خارج كرد يك جامه بر تن من نموده فرمود اشتم ختود را 

ساعتى ببند فرمود تو در همان ظلماتى هستى كه ذو القرنين ديد اشم گشودم ايزى نديدم. انتد 

همان اشمه حيات خضر هستى سپس از اين عالم خارج شديم  قدم كه رفتيم فرمود تو اكنون كنار 

تا پنج قسم  را رد شديم فرمود اينرا ملكوت زمين اس  باز فرمود اشم فرو بند دستم را گرفت  

ناگاه متوجه شدم در همان خانه اول هستيم. آن لباس را از تن من بيترون آورد. عرضتكردم آقتا 

ابن ابى يعفور گف  از حضرت  320ص  3مناقب ج  (2اقدر از روز گذش . فرمود سه ساع . )

صاد  شنيدم مياف  پدرم روزى بمن فرمود از عمر من پنج سال مانده. متن آن تتاريخ را حفتظ 

يزيد بن حازم گف  خدم  حضرت باقر بتودم از خانته  -( كشف الغمه3كردم كم و زياد نشد. )
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م فرمود بخدا قسم ويران خواهتد شتد و هشام بن عبد الملك گذشتيم كه آن خانه را ميساختند. اما

« كه محتل نفتس زكيته 2خاك آن را بر ميدارند. بخدا سوگند آشكار خواهد شد احجار الزي  »

 .اس  

خراب كنتد ايتن مطلتب را از  من خيلى تعجب كردم با خود گفتم خانه هشام را اه كس ميتواند

يران كنند و خاكش را بردارنتد حضرت باقر شنيدم. پس از مرگ هشام وليد دستور داد خانه را و

ابتو بصتير از  -( كشتف الغمته1خاك را برداشتند تا سنارا نمودار شد من آن سنارا را ديدم. )

حضرت باقر نقل كرد كه فرمود از جمله وصيتى كه پدرم بمن نمود اين بود كه وقتى متن متردم 

با  كه بترادرت عبتد اهلل  خودت مرا غسل ده زيرا امام را جز امام غسل نبايد بدهد. ضمنا متوجه

 .ادعاى امام  خواهد كرد باو كارى نداشته با  عمر كوتاهى دارد

پس از درگذش  پدرم طبق دستور  او را غسل دادم عبد اهلل نيز ادعاى امام  نمود همتان طتور 

 .كه پدرم فرمود طولى نكشيد كه از دنيا رف  

افتاد و با همين دليل امام رائى كه بعد اتفا  مىاين از اشارات آن جناب بود ما را مژده ميداد بجريان

( فيض بن مطر گف  خدم  حضرت باقر رسيدم ميخواستم از نماز شب در محمل 2شناخته ميشد. )

( 3بپرسم. قبل از سؤال فرمود پيغمبر اكرم در مسافرت روى مركب سوارى خود نماز ميخوانتد. )

اى از خواستم پيغتام داد عجلته نكتن عتدهسعد اسكاف گف  اجازه از حضرت باقر  -كشف الغمه

برادرتان اينجا هستند ايزى ناذش  كه دوازده مرد خارج شدند شبيه هنديرا قباهاى تناى پوشيده 

 .بودند روى آن ردائى از خز و كفش بپا داشتند. سالم كردند و رد شدند

ان شتما از جتن بودنتد خدم  امام رسيده عرضكردم اينرا را نشناختم كه بودند. فرمود اينرا برادر 

عرضكردم مار براى شما آشكار ميشوند؟ فرمود بلى در مورد مسائل حالل و حرام همان طور كه 

 .پرسندآيند و مىشما مراجعه ميكنيد آنرا نيز مى

مالك جرنى گف  خدم  حضرت باقر نشسته بودم نااه ميكردم بآن جنتاب و در دل بتا ختود  

ه و شخصي  داده و حج  خود بر متردم نمتوده. بمتن ناتاهى ميافتم واقعا خدا ترا بزرگ نمود

( ابو الرذيل گف  حضترت 2نموده فرمود مالك جريان بزرگتر اس  از آنچه تو انديشه ميكنى. )

باقر بمن فرمود ابو الرذيل شب قدر بر ما مخفى نيس  مالئكته در آن شتب اطتراف متا طتواف 
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ر يك كبوتر وحشى بود مرتب ميخواند فرمتود ( حضرت صاد  فرمود در خانه امام باق3ميكنند. )

ميدانيد اه مياويد اين كبوتر؟ گفتند نه. فرمود مياويد رها كردم شما را رها كردم. فرمود قبل از 

 .اينكه ما را رها كند ما او را رها ميكنيم. دستور داد كبوتر را بكشند

الب زيتر از كتتاب وزيتر ( مط4اين آخرين قسمتى بود كه از كتاب دالئل حميرى نقل كردم. )

سعيد مؤيد الدين ابو طالب محمد بن احمد ابن محمد بن علقمى رحمة اللَّه عليه اس  گف  ابو الفتح 

يحيى بن محمد بن حياء كاتب ذكر كرد كه شخصى نقل كرد بين مكه و مدينه اشتمم بشتبحى 

من شتد درست  دقت  شود و گاهى ناپيدا اس . نزديك افتاد در بيابان ميدرخشد. گاهى ديده مى

اى هف  يا هش  ساله اس  سالم كترد بمتن جتواب دادم پرستيدم از كجتا كرده ديدم پسر بچه

آئى؟ گف  از جانب خدا. گفتم كجا ميروى؟ جوابداد بجانب خدا پرسيدم بچته ايتزى متكتى مى

 .هستى. گف  بر خدا سؤال كردم خوراك تو ايس ؟ گف  تقوا

ف  مردى عربم. گفتم آشتكاراتر باتو گفت  قريشتى. بتاز سؤال كردم از كدام قبيله هستى؟ گ

 :آشكارتر خواستم گف  از بنى هاشم توضيح خواستم گف  علوى هستم اين شعر را خواند

 فنحن على الحو  ذواده             نذود و يسعد و راده         

 فما فاز من فاز اال بنا             و ما خاب من حبنا زاده             

 فمن سرنا نال منا السرور             و من ساءنا ساء ميالده             

 و من كان غاصبنا حقنا             فيوم القيامة ميعاده             

سپس فرمود من محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالبم و ناگاه ديدم نيس  نفرميدم بآسمان 

حمز  بن الطيار از پدر خود محمد نقل كرد  223رجال كشى ص  (  1باال رف  يا بزمين فرو رف . )

كه گف  رفتم در خانه امام باقر اجازه خواستم نداد ولى بديارى اجازه داد متن بتا انتدوه بمنتزل 

برگشتم خود را انداختم روى تختى كه ميان خانه بود خواب از اشمم رف  شروع كردم بفكتر و 

د و قدريرا نيز همين طور، حروريه و زيديه نيتز همتين، متا ميافتم. مار مرجئه همين را نمياوين

 .گفتار آنرا را رد ميكنيم
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در اين افكار بودم كه صداى كسى را شنيدم متوجه شدم كوبه درب بصدا درآمد گفتتم كيست ؟ 

ام ميفرمايد بيا پيش من. من لباس پوشيدم و با او رفتتم همتين جوابداد از طرف حضرت باقر آمده

 گف  كه مرا ديد 

 .محمد ال الى المرجئه و ال الى القدريه و ال الى الحروريه و ال الى الزيديه و لكن الينا

بمرجئه و قدريرا و حروريرا و زيديرا پناه نبر پيش ما، من به اين دليل بتو اجازه ورود ندادم متن 

 اسماعيل بن ابى حمزه از پدر خود نقتل كترد كته گفت   228( رجال كشى ص 2قبول كردم. )

حضرت باقر سوار بر مركب شد بجر  بازديد باغى كه در اطراف مدينه داش  من نيز در خدم  

 .ايشان رفتم. سليمان بن خالد هم بود

افتد ميداند. فرمود سليمان بخدائى سليمان بن خالد عرضكرد آقا امام وقايعى كه در امروز اتفا  مى

هاى روز و ماه و ستال را هتم خشيد او جريانكه محمد را بنبوت بر انايخ  و امتياز رسال  باو ب

شود آنچه در آن ستال اى در شب قدر بر او نازل مىميداند سپس فرمود سليمان نميدانى كه فرشته

 .آيد و حوادث شب و روز را باو اعالم ميكندتا سال ديار پيش مى

ديم كه فرمود دو هم اكنون جريانى را خواهى ديد كه مطمئن شوى. بيش از يك ميل راه نرفته بو

اند. مقدارى كه راه پيمتوديم اند و اموال دزدى شده را پنران نمودهنفر خواهند آمد كه دزدى كرده

 دو نفر از دور پيدا شدند حضرت باقر بغالمان خود فرمود اين دو سار  را بايريد. آن دو را گرفته

اند فرمتود اگتر ين كارى نكردهايد. قسم بخدا خوردند كه ان( فرمود شما دزدى كرده1آوردند. )

ايد بيترون آورد و ايد تحويل ندهيد. كسى را ميفرستم در محلى كه پنران كردهاموالى كه دزديده

 .بصاحب مال اطالع ميدهم تا شما را پيش والى مدينه ببرد اكنون هر كدام را مايليد انتخاب كنيد

ا را ناه دارند بسليمان فرمود تو برو با ايتن از تحويل اموال امتناع ورزيدند بغالمان دستور داد آنر

غالمان باالى آن كوه، در قله كوه غارى اس  تو خودت داخل شو و اموال را خارج كن بده باين 

 .غالم يك قسم  از اين اموال مربوط بكس ديارى اس  كه او بعد از اند روز خواهد آمد

دو بسته سناينى كه بايد دو نفر آن را حمل باالى كوه رفتم و غارى كه نشانى داده بود پيدا كردم 

كنند در غار بود خدم  حضرت باقر آوردم. فرمود سليمان اگر فردا در مدينته باشتى جريانرتاى 

گناه روا ميدارند بمدينه برگشتتيم فتردا صتبح شاف  انايزى خواهى ديد از ستمى كه بمردم بى
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نوان دزد معرفى كرده بود كته گنتاهى اى را بعحضرت باقر ما را پيش والى برد صاحب مال عده

 .نداشتند والى از آنرا با شدت هر اه تمامتر بازجوئى ميكرد

حضرت باقر فرمود اينرا دزد نيستند دزد و متاع او پيش من اس  بصاحب مال فرمود از تتو اته 

دزديده شده؟ گف  يك بسته كه داخل آن فالن ايزها اس  بدرو  ايزهائى را ادعا كترد امتام 

ود ارا درو  مياوئى آن مرد از روى اعترا  گف  تو از من برتر ميتدانى كته اته از متن فرم

 اند؟برده

والى از اعترا  آن انان ناراح  شد كه خواس  باو حمله كند امام عليه السالم جلو او را گرف  

 . يك بغالم فرمود آن بسته را بياور. بوالى گوشزد كرد كه اگر بيش از اين ادعا كند دروغاو اس

بسته ديارى پيش من هس  كه متعلق بديارى اس  و او مردى از اهالى بربر اس  وقتى آمد او 

 .را راهنمائى كن پيش من بيايد

آنرا خيال ميكردند والى تنرا بتا  اما اين دو سار  را بايد بكيفر برسانى. دو سار  را پيش خواندند

ايتم از آنرا گف  ما كه اعترافى نكترده گواهى حضرت باقر دس  آنرا را قطع نخواهد كرد. يكى

ارا دستمان را قطع كنيد. والى گف  كسى بر دزدى شما گواهى ميدهد كه اگر بر تمام اهل مدينه 

( پس از آنكه دس  آن دو را قطع نمودند يكى از آنرا گفت  1گواهى دهد سخن او را ميپذيرم. )

ى متن بدست  لى مايل نيستم كه توبتهبخدا قسم اى ابا جعفر دس  مرا از روى حق قطع كردى و

ديارى غير از تو اجرا شود گراه تمام مدينه را بمن بدهند. من ميدانم تو علم غيب نميدانى ولى از 

شود و معدن رحم  هستيد. سخنان دزد انان امام را خاندان نبوت هستى و مالئكه بر شما نازل مى

بخير اس . فرمود بخدا قسم دس  او بيس  تح  تا ير قرار داد كه دلش سوخ  فرمود عاقب  تو 

 .سال جلوتر از خود  رهسپار برش  شد

 اى؟سليمان بن خالد به ابو حمزه گف  آيا دليل از اين واضحتر ديده

ابو حمزه گف  شاف  انايزتر جريان بسته ديار بود. ايزى ناذش  كه آن مرد بربترى پتيش 

و را خدم  حضرت باقر فرستاد. ختدم  امتام والى آمد و شكاي  دزديده شدن اموال خود نمود ا

رسيد. فرمود باويم در اين بسته اه دارى؟ مرد بربرى گف  اگر از داخل بسته اطالع دهى ميدانم 

 .شما امامى هستى كه اطاع  از تو واجب اس  
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فرمود هزار دينار مال تو اس  و هزار دينار ديار مال ديارى اس  و لباسرائى با اين مشخصتات 

ل بسته اس . عرضكرد نام شخصى كه هزار دينار متعلق باوس  ايس ؟ فرمود محمد بتن در داخ

عبد الرحمن اس  كه پش  درب منتظر توس  فرمود ديدى درس  گفتم. بربترى گفت  ايمتان 

آوردم بخداى يكتا و بمحمد مصطفى و گواهم بر اينكه شما اهل بي  رحم  هستيد كته خداونتد 

 .ه و معصوميدشما را از آلودگيرا پاك كرد

حضرت باقر فرمود خدا ترا رحم  كند. بسجده افتاد تا شكر خدا كند. سليمان بن خالد گف  بعد 

كه دستش قطع شده بود ميديتدم كته جتزء اصتحاب  از آن ده سال مرتب بحج رفتم و آن مردى

فته ابو بصير گف  حضرت باقر بمن فرمود وقتى بكو -( مشار  االنوار برسى1حضرت باقر بود. )

برگردى پسرى براي  متولد خواهد شد كه او را عيسى نام مياذارى و پسر دياترى نيتز متولتد 

شود كه محمد خواهى ناميد اين هر دو از شيعيان ما هستند و اسمشان در صحيفه ما اس  و هر مى

 .اه تا روز قيام  از آنرا بوجود آيند

( در 2ا بترستند و پرهيزگتار باشتند. )عرضكرد شيعيان شما با شما هستند فرمود آرى اگر از خد

رواي  ديارى اس  كه امام باقر عليه السالم وارد مسجد شد ديد جوانى ميخندد فرمود ميخندى در 

مسجد با اينكه سه روز ديار از اهل قبورى آن مرد صبح روز سوم از دنيا رفت  و عصتر بختاك 

ر گف  وقتى خالف  بته بنتى جاب -69( عيون المعجزات منسوب بسيد مرتضى ص 3سپرده شد. )

اميه رسيد خونريزى زياد كردند و بر روى منبر امير المؤمنين عليه السالم را هزار ماه لعن نمودند. 

شيعيان على را بيچاره كرده كشتند و از بين بردند علماى دنيا پرس  بر اين هدف آنرا را كمتك 

 .نمودند

ر كس لعن  نميكرد او را ميكشتند وقتى اين كار مرمترين ناراحتى همان لعن امير المؤمنين بود. ه

زياد شد و طوالنى گرديد. شيعيان پناه بزين العابدين عليه السالم آورده شكاي  كردند كه آقا متا 

اند و از بين بردند آشكارا در مسجد پيغمبر روى منبر  امير المؤمنين را لعن ميكنند را آواره كرده

 .نفر از ما حرفى بزند مياويند ترابى اس  او را ميكشندهيچ كس اعتراضى نميكند اگر يك 
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زين العابدين عليه السالم كه اين سخنان را شنيد نااهى بآسمان نموده گف  خدايا منزهى تو اقدر 

بزرگى آنقدر به بندگان  مرل  دادى تا خيال كردند تو كارى بآنرا نخواهى داش  رفتار آنرتا را 

 .ا هيچ كس در هر جا و هر موقعيتى باشد نميتواند برگرداندبينى قضا و قدر و تدبير ترمى

ميروى آن نخى كه جبرئيل  آنااه حضرت باقر را خواس  فرمود محمد! فردا صبح بمسجد پيغمبر

( جتابر گفت  1آورده آرام تكان ميدهى مبادا زياد تكان دهى كه همه آنرا هالك خواهند شد. )

فرمايش امام فردا صبح آمتدم آن شتب بترايم خيلتى  من در شاف  شدم نميدانستم اه باويم از 

طوالنى گذش  اون منتظر بودم جريان نخ را مشاهده كنم. درب خانه كه رستيدم حضترت بتاقر 

 .اى سابقه نداش  انين وقتى پيش ما بيائىخارج شد سالم كردم جواب داده پرسيد صبح زود آمده

رمود اگر وق  معينى براى اين كار نبود و قضا شود. امام باقر فگفتم آمدم ببينم جريان نخ اه مى

و قدر حتمى خدا نبود تمام اين جمعي  تبركار را بيك اشم برم زدن بخاك هتالك ميافكنتدم. 

بلكه در يك لحظه ولى ما بندگان شايسته او هستيم بدون اجازه او كارى نميكنيم و فرمتانبردار او 

 .باشيممى

ه را ميكنيد؟ فرمود مار ديروز نبودى كه شيعيان اه شكاي  عرضكردم آقا ارا با آنرا اين معامل

 .ميكردند از دس  آنرا پيش پدرم. گفتم ارا

فرمود بمن دستور داده آنرا را بترسانم شايد برگردند. ولى مايلم گروهى هالك شوند اين سرزمين 

 .و مردم از دس  آنرا آسوده شوند

 .ه شمرده نميشوندعرضكردم اطور آنرا را ميترسانى آنقدر هستند ك 

 .اى از قدرت خدا را كه بما عناي  كرده نشان بدهمفرمود بيا با هم برويم بمسجد پيغمبر تا نمونه

جابر گف  در خدم  ايشان رفتم بمسجد دو ركع  نماز خواند آنااه صورت روى ختاك نرتاده 

مشك ميتداد كلماتى بر زبان جارى كرد سپس سر برداش  و از آستين خود نخ باريكى كه بوى 

 .خارج نمود آن نخ باريكتر از نخ خياطى مينمود

فرمود يك سر نخ را باير و آرام برو مبادا آن را حرك  دهى من يك سر نتخ را گرفتته رفتتم 

فرمود بايس . ايستادم نخ را مختصر تكانى داد بطورى كه درس  احساس نكتردم ااونته تكتان 

ردم عرضكردم اكار كردى؟ فرمود حاال برو بيرون ك  خورد و بعد فرمود آن سر نخ را بده تقديم
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انتد ( جابر گف  از مسجد خارج شدم ديدم مردم از هر طرف صدا بناله بلند كرده1ببين اه شد. )

هاى مدينه خراب شده و بيش از سى هتزار نفتر زلزله شديدى شده همه جا ويران اس  بيشتر خانه

ه بلند اس  مياويند إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُتونَ خانته ها انان نالاند بدون بچهزن و مرد هالك شده

آوردند ميافتند ويرانى عجيبتى فالنى خراب شد و اهل آن از بين رفتند همه پناه بمسجد پيامبر مى

شد بعضى ميافتند زلزله اس . گروهى ميافتند ارا زمين ما را فرو نبرد با اينكه امر بمعتروف و 

ايم، بايد از ايتن شتديدتر را ترك كرده مشغول فسق و فجور و ستم بآل پيغمبر شدهنرى از منكر 

 .زلزله شود مار اينكه خود را اصالح كنيم

من حيران بودم ميديدم مردم همه گريه ميكنند مرا نيز گريه گرف  ولى آنرا نميدانستند اه باع  

گرفته مياوينتد آقتا يتا ابتن  اين خرابى شده برگشتم خدم  حضرت باقر ديدم مردم اطرافش را

بينى اه شد دعا كن براى ما. فرمود پناه بنماز و دعا و صدقه ببريد آنااه دس  مترا رسول اهلل مى

ها خراب شد و مردم نتابود شتدند گرف  و برد پرسيد مردم در اه حالند؟ عرضكردم نپرس خانه

 .بطورى كه من دلم بحال آنرا سوخ  

جابر هنوز موقعش نرسيده و گر نه دشمنان ما خانواده و دشمنان دوستان فرمود خدا آنرا را نيامرزد  

ما قابل ترحم نيستند. دور باد دور رحم  خدا از اين ستمكاران بخدا قسم اگر از ترس مخالف  بتا 

اى دستور پدرم نبود محكم نخ را تكان ميدادم تا همه هالك شوند و زير و رو گردند ديار نه خانه

اى از آنرا بدل بايريم ولى وارى عمل آنرا باع  شده كه ما و دوستانمان انين كينهميماند و نه دي

 .پدرم دستور داد كه آرام تكان دهم

ديدند دستتش را اطتراف آنااه حضرت باقر بروى مناره رف  من ايشان را ميديدم ولى مردم نمى

ن شد اين آيه را تالوت نمتود .. ها ويراى آرامى مدينه را فرا گرف  خانهمناره ارخانيد. باز زلزله

اين آيه ديار را نيز خواند فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَرا  «1جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِرِمْ وَ هَلْ نُجاِزي إِلَّا الْكَفُوَر »

( 1«. )2ُ  ال يَشْتعُرُونَ »« و آيه فََخرَّ عَلَيْرِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِرِمْ وَ أَتاهُمُ الْعَذابُ مِتنْ حَيْت 1سافِلَرا »

جابر گف  دختران از اين زلزله دوم با سر و پاى برهنه بيرون دويدند هيچ كتس بآنرتا تتوجرى 

نداش . همين كه امام باقر ديد اين دختران انين ناراح  و حيرانند دلش بحال آنرا سوخ  نخ را 
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ديدند دس  مرا گرف  از را نمى در آستين گذاش  زلزله آرام شد. از مناره پائين آمد مردم ايشان

 .مسجد خارج شديم

بدكان آهنارى گذشتيم كه مردم اطراف دكانش را گرفته بودند آن مردمى گفت  صتداى داد و 

آمد دسته دياتر فرياد را نشنيديد موقع خرابى؟! بعضى ميافتند ارا صداى داد و فرياد زيادى مى

جز اينكه ما از گرفتارى گو  نميداديم اته ميافتند نه بخدا صداى سخنان درش  و حسابى بود 

 .مياويد

جابر گف  حضرت باقر بمن نااهى نموده لبخندى زد فرمود اين جزاى طغيتان و سركشتى آنرتا 

وَ آلُ هتاُرونَ  اس . عرضكردم آقا اين نخ عجيب از كجا اس ؟ فرمود )بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى

 .اقيمانده از خانواده موسى و هارون اس  كه جبرئيل براى ما آوردهتَحْمِلُهُ الْمَالئِكَةُ( آ ار ب

جابر! ما نزد خدا مقام و منزلتى بلند داريم اگر ما نبوديم خدا آسمان و زمين و برشت  و جرتنم و 

آفريد. جابر! ما را با هيچ كس مقايسه نكن بخدا قسم بوسيله ما خورشيد و ماه و انس و جن را نمى

داد و ما واسطه هداي  شما شديم و شما را بخدا راهنمائى كرديم. متوجه امتر و  خدا شما را نجات

متان رد نرى ما باشيد مخالف  دستور ما را نكنيد ما بلطف خدا داراى موقعيتى هستيم كه نبايد گفته

شود هر اه از ما ميشنويد اگر ميفرميد ستايش خدا را كنيد و هر اه نميدانيد برگردانيد بخودمتان 

 .اوئيد ائمه ما ميدانند اه مياويندو ب

آشتفته و نارانتى زيتاد بتا  جابر گف  در اين موقع فرماندار منصوب از طرف بنى اميه با حال  

جمعيتى كه اطرافش را گرفته بودند فرياد ميزد مردم برويد در خانه پسر پيغمبر على بن الحستين 

يد شايد خداوند اين عذاب را برطرف كنتد. بوسيله او در خانه خدا برويد و زارى كنيد و توبه نمائ

( جابر گف  همين كه اشم امير بحضرت باقر افتاد با عجله آمتده گفت  يتا ابتن رستول اهلل 1)

بينى اه بر سر ام  محمد آمد، هالك شدند و از بين رفتند. پدرت كجا اس  تا تقاضا كنيم با نمى

بواسطه او بال را از امت  محمتد برطترف  ما بمسجد بيايد دعا و تضرع و زارى كنيم شايد خداوند

نمايد. حضرت باقر فرمود ان شاء اهلل انجام خواهد داد ولى خود را اصتالح كنيتد توبته نمائيتد و 

 .كارهاى ناشايس  را ترك كنيد. از كيفر خدا جز تبركاران ايمن نيستند
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تا نماز  تمام شد  جابر گف  همه رفتيم خدم  زين العابدين آن جناب مشغول نماز بود ايستاديم

متوجه ما گرديده آرام به پسر  حضرت باقر فرمود محمد! نزديك بود همه مردم را هالك كنى 

 .جابر عرضكرد آقا من متوجه حرك  دادن نخ نشدم

فرمود جابر اگر متوجه حرك  دادن نخ ميشدى كسى روى زمين باقى نميماند، حاال باوئيد متردم 

داديم. فرمود بواسطه كارهاى حرامى كه نسب  بما روا داشتتند و در اه حالند؟ جريان را توضيح 

 .احترام ما را ناه نداشتند انين شد

عرضكردم آقا امير در خانه از ما درخواس  كرده عر  كنيم شما بمسجد تشتريف بياوريتد تتا 

آيه را  مردم جمع شوند دعا و زارى كنند و از خدا بخواهند بالء را دفع كند. امام تبسمى نموده اين

 .قالُوا فَادْعُوا وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَاللٍ  خواند أَ وَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ ُرسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا بَلى

عرضكردم آقا تعجب اين جا اس  كه نميدانند از كجا انين گرفتار شدند فرمود آرى اين آيته را 

( جابر بخدا ايتن 1«. )1 َكما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِرِمْ هذا وَ ما كانُوا بِآياتِنا يَْجحَدُونَ »خواند فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ

هاى ما اس  كه اين يكى از آنرا اس  و اين نشانه از جمله كارهائى اس  كه خداوند در اين نشانه

 .«2هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ » آيه ميفرمايد بَلْ نَقْذِفُ بِالَْحقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا

آنااه فرمود جابر اه خيال ميكنى در باره مردمى كه از بين بردند سن  ما را و شكستند پيمانمان 

را دوستى با دشمنانمان كردند و حق ما را ضايع نمودند بما ستم روا داشته ارث ما را غصب نمودند 

يارى نمودند و راه و رو  تبركاران و كفار را در نابودى دين و ختامو  و ستمكاران را عليه ما 

كردن نور حق پيمودند. جابر گف  عرضكردم خدا را ستايش ميكنم كه بر من من  نراد بشناختن 

شما و مرا عارف بمقام شما گردانيد و فرمانبردارى از شما را وظيفه ما گردانيد و توفيق ارادت شما 

نتان را بمن داد. فرمود جابر ميدانى معرف  ايس ؟ جابر ستكوت كترد امتام و دشمنى با دشمنا

مالك بن عطيه از حضرت صاد  عليه  276( اختصاص ص 2شروع به بيان نمود ... تا آخر خبر. )

السالم نقل كرد كه فرمود با پدرم در راه مكه ميرفتم دو شتر داشتيم همين كه رستيديم بسترزمين 

كه زنجيرى باردن داش  فرياد زد يا ابن رسول اهلل بمن آب بدهيد خدا ضجنان مردى نمودار شد 

آمد زنجير را كشيده گف  يا ابن رسول اهلل مبتادا بتاين شما را سيراب كند مرد ديار از پى او مى
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شخص آب بدهيد خدا او را سيراب نكند. پدرم توجه بمن نموده فرمود جعفر اين مرد را شناختى، 

 .را لعن  كندمعاويه اس  خدا او 

زراره گف  حضرت باقر در مسجد الحرام بود سخن از بنى اميه و دول  آنرا   -341ص   8كافى ج   

شد يكى از اصحاب گف  اميدوارم شما دودمان برانداز بنى اميه باشى و خداوند اجراى اين مقدر را 

 .بدس  شما بنمايد

ان بنى اميه زنتازاده هستتند خداونتد از اى ندارم كه من باشم زيرا همكار فرمود من نيستم و عالقه

وقتى كه آسمانرا و زمين را آفريده سال و ماه و روزى كوتاهتر از سال و متاه و روز آنرتا قترار 

( جتابر گفت  2نداده خداوند بملكى كه مامور فلك اس  دستور داده كه آن را سريع بچرخاند. )

د هر كس بتر هشتام ختروج كنتد خدم  حضرت باقر بوديم صحب  از دول  بنى اميه شد فرمو

كشته خواهد شد و مدت زمامدارى او را بيس  سال تعيين كرد ما خيلى ناراح  شديم فرمود اته 

ى متامور فلتك كته شده اگر خدا اراده از بين بردن حكوم  ملتى را بكند دستور ميدهد بفرشتته

 .بسرع  بچرخاند همان اندازه كه خواسته تعيين نموده

را بزيد گفتيم. زيد در پاسخ گف  من خودم شاهد بودم كه پيغمبر را پتيش  جابر گف  اين سخن

هشام ناسزا گفتند او اعترا  نكرد و نه ا رى بر رويش گذاش  بخدا قسم اگر نباشد جز خودم و 

 .پسرم بر او خروج خواهم كرد

ا ممكن اس  سرع  گرد  فلك كنايه از فراهم نمودن وسائل زوال فرمانفرمتائى آنرت  -توضيح

نعمان بن بشير گف  با جابر بن يزيد جعفى همسفر بتودم وقتتى  -396ص  1( كافى ج 3باشد. )

بمدينه رسيدم رف  خدم  حضرت باقر عليه السالم و از او وداع نموده خوشحال از خدمتش خارج 

 «شد همين كه رسيديم به اخيرجه

ز ظرر خواستيم حرك  كنتيم اول منزلى كه از فيد بطرف مدينه ميرود روز جمعه بود پس از نما 

اى آورده بجابر داد بوسيد و بتر اشتم گذاشت  نامته از طترف مردى بلند قد و گندم گون نامه

كى از آقايم جتدا شتدى؟ گفت  هتم  حضرت باقر بود هنوز مركب آن خشك نشده بود پرسيد

برداش  و شروع  ( جابر مرر از نامه1اكنون. پرسيد قبل از نماز يا بعد از نماز گف  بعد از نماز. )
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ا  درهم ميشد نامه را ناه داش  ديار نديدم جابر بخواندن كرد ولى پيوسته با خواندن نامه ارره

 .خنده كند يا مسرور باشد تا بكوفه رسيديم

شبى كه بكوفه رسيديم فردا صبح من بجر  احترام بديدن جابر رفتم ديدم از منزل خارج شده اند 

يك اوب شده فرياد ميزند: منصور بن جمرور اميترى است  غيتر استخوان باردن بسته و سوار 

 .مامور و اند ايز ديار مثل همين شعر

نااهى بمن كرد و من نيز باو نااه كردم ايزى ناف  منرم ايزى نافتم ولى شروع باريه كردم 

بتا  ها دور من و او جمع شدند مردم نيز اجتماع نمودند رف  تا داخل ميدان شداز اين وضع او بچه

 .ها بارد ميدان ميدويدبچه

مردم ميافتند جابر ديوانه شد، بخدا سوگند اند روز بيشتر ناذش  كه نامه هشام بن عبد الملتك 

بفرماندار رسيد بدين مضمون: مردى بنام جابر ابن جعفى در كوفه اس  گردن او را بزن و ستر  

 .را برايم بفرس  

گفتند مرد دانشمند و فاضل صاحب حتدي  و حتج  فرماندار از اطرافيان خود پرسيد جابر كيس  

ها روى اوب سوار اس  و بازى ميكنتد. بود ولى افسوس كه ديوانه شد اكنون ميان ميدان با بچه

 .فرماندار بميدان آمد مشاهده كرد سوار اوب شده بازى ميكند

ور گف  خدا را شكر كه مرا از ريختن خون او ناه داش . ايزى ناذش  كه منصتور بتن جمرت 

 .وارد كوفه شد و آنچه جابر مياف  انجام داد

منصور بن جمرور از طرف يزيد بن وليد از خلفاى بنى اميه فرماندار كوفه شد بعد از عزل يوستف 

بن عمر در سال صد و بيس  و شش دوازده سال پس از وفات حضرت باقر عليته الستالم گويتا 

 .نصور والى خواهد شد و اه ميكندبجابر بن يزيد جعفى اين اسرار را داده بودند كه م

 .سدير صيرفى گف  حضرت باقر مرا پى اند كار فرستادند در مدينه 

« سوار مركب سواريم بودم يك نفر را ديدم جامه خود را حرك  ميدهتد 1روزى در فخ روحاء »

ن اى بمت بطرف او رفتم بخيال اينكه تشنه اس  ظرف آب را دادم گف  نه بآب احتياج ندارم. نامه

داد ديدم مركب آن هنوز تازه اس  و مرر حضرت باقر روى آن اس . گفتم اه وق  از متواليم 

 .اى گف  همين حاالجدا جداشده
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امام در نامه دستورهائى داده بودند. من تا نااه كردم كسى را نديدم وقتى ختدم  حضترت بتاقر 

آن خشتك نشتده بتود.  رسيدم عرضكردم فداي  شوم مردى نامه شما را آورده با اينكه مركتب 

روايت   -( عيون المعجزات2اى داشته باشم يكى از جنيان را ميفرستم. )فرمود هر وق  كار عجله

شده كه حبابه والبيه باقى ماند تا زمان امام  حضرت باقر. خدم  آن جناب رسيد امام باقر فرمود 

 .ى باع  تاخير شدهآئى؟ گف  سن زياد و سفيدى سر و ناراحتحبابه اقدر دير بديدن ما مى

فرمود نزديك بيا حبابه نزديك شد دس  بر فر  سر  گذاش  و دعائى كرد كه متا نفرميتديم. 

مويش سياه شد اون موى جوانان و خود  نيز جوان شد خيلى خوشحال شد امام نيز از شتادى او 

 .مسرور گرديد

« كجتا 2در عتالم اظلته »عرضكرد آقا شما را قسم بآن كسى كه پيمان شما را بر پيمبران گرفته 

بوديد فرمود ما نور بوديم قبل از اينكه خدا آدم را بيافريند خدا را تسبيح ميكرديم مالئكته از متا 

 -112( مختصر بصتائر ص 3تسبيح آموختند وقتى خداوند آدم را آفريد آن نور را در آدم نراد. )

يعيانتان هستتم كتور و ابو بصير گف  خدم  حضرت باقر عرضكردم آقا من غالم شتما و از شت 

فرمود نميخواهى بتو عالم  ائمه را نشان دهم عرضكردم اته  .ناتوان برايم برش  را ضمان  كن

شود كه جمع بين هر دو بفرمائى )هم ضتمان  برشت  و هتم عالمت  ائمته( فرمتود متايلى مى

 .عرضكردم ارا دوس  نداشته باشم

اى كه نشسته بتود بتا را در همان خانه حضرت باقر همين كه دس  رو اشم من كشيد تمام ائمه

بينى. گف  بختدا قستم جتز ستگ و اشم خود ديدم. بعد فرمود ابو بصير اشم باشا ببين اه مى

اند؟ فرمود اينرا كته خوك و بوزينه ايزى نديدم. گفتم اين بخ  برگشتاان كيانند كه مسخ شده

د شيعيان مخالفين خود را جتز بتاين بينى اين جمعي  انبوه مخالفين اس  اگر پرده برداشته شومى

 .بينندصورت نمى

فرمود حاال اگر ميل دارى اشم ترا همين طور باتذارم و اگتر ميختواهى ضتامن برشت  شتوم 

 .برمياردانم بصورت اول

عرضكردم آقا احتياج بتماشاى اين مردم بدسيرت ندارم مرا برگردان برگردان بحال اولم هيچ ايز 

 .ضه نمود. دس  بر اشمم كشيد مثل اول شدرا با برش  نميتوان معاو
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( عبد اهلل بن عال از حضرت صاد  نقل كرد كه فرمود من با پدرم بتودم 1) 624محاسن برقى ص 

ات آتش گرف  فرمود نه آتش گروهى نيز از انصار حضور داشتند يك نفر آمد بپدرم گف  خانه

 .بخدا آتش نارفته ات آتش گرفته فرمودنارفته باز برگش  گف  بخدا قسم خانه

براى مرتبه ديار رف  باز برگش  با اند نفر از اهل خانه و غالمانمتان كته گريته ميكردنتد و 

ميافتند خانه ما آتش گرفته اس . فرمود هرگز آتش نارفته نه من درو  مياويم و نه بمن درو  

 .دهاند من اطمينان به گفته خود بيشتر دارم از شما نسب  بآنچه اشمتان ديگفته

ور بتود از راست  و ات  پدرم حرك  كرد من نيز با او رفتم تا رسيديم بمنزلمان آتتش شتعله

هاى ما از هر طرف. پدرم بطرف مسجد رف  بسجده افتاد و در سجده گف  بعزت و جاللت  خانه

كنى. حضرت صاد  فرمود سر بر نداش  تا ختامو   سر از سجده بر نميدارم تا آتش را خامو 

هاى ما سالم بود بعد فرمود اين بواسطه دعائى بوده اى اطراف آتش گرفته بود ولى خانههشد. خانه

 .كه ميخوانده اس . آن دعا در محل خود ذكر خواهد شد

 باب ششم مكارم اخالق و علم آن جناب و اقرار دوست و دشمن بمقامش

نيا رف  شصت  محمد بن مروان از حضرت صاد  نقل كرد كه حضرت باقر از د -محاسن برقى 

عبد اهلل بن عطتاء  -280( ارشاد مفيد ص 3غالم داش  يك سوم آنرا را هناام مرگ آزاد كرد. )

اى كه دانشمندان پيش حضرت باقر كواك بودند پيش احدى انان كواتك مكى گف  باندازه

ختود اى در نزد معلم نبودند. حكم بن عتيبه با مقامى كه در نزد مريدان خود داش  ديدم اون بچه

خدم  آن جناب كواك اس  جابر بن يزيد جعفى هر وق  ايزى از حضرت باقر نقل ميكترد 

 -( ارشاد مفيد4مياف  مرا حدي  كرد وصى اوصياء وارث علم انبياء محمد بن على بن الحسين. )

قيس بن ربيع گف  از ابو اسحا  راجع بمسح روى كفش سؤال كردم گفت  متردم روى كفتش 

ى را از بنى هاشم ديدم كه مانند نداش  محمد بتن علتى بتن الحستين از او مسح ميكنند ولى مرد

 .پرسيدم راجع بمسح بر روى كفش مرا نرى كرده فرمود امير المؤمنين على انين كارى را نميكرد

ابو اسحا  گف  از وقتى كه او مرا نرى كرد ديار بر روى كفش مسح نكردم قيس بن ربيع نيتز 

( ارشاد، عبد الرحمن بن 5ن را از ابو اسحا  شنيدم منرم مسح نكردم. )گف  از وقتى كه اين جريا

حجاج از حضرت صاد  نقل كرد كه فرمود محمد ابن منكدر مياف  خيتال نميكتردم علتى بتن 
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الحسين جانشينى بتواند مانند خود در علم باذارد تا خدم  فرزند  محمد بن على رسيدم خواستم 

 .او را پند دهم او مرا پند داد

مدينه محمد بن على را  دوستانش گفتند ااونه ترا موعظه كرد. گف  در شدت گرما رفتم بخارج

كه مردى فربه بود و تكيه بدو غالم خود داش  ديدم با خود گفتم شخصى از بزرگان قتريش در 

انين ساعتى با اين حال در جستجوى دنيا اس  بخدا قسم او را موعظه خواهم نمتود. پتيش رفتته 

 .ردم جواب مرا با نفس بريده و از شدت خستاى داد و عر  ميريخ  سالم ك 

عرضكردم آقا شخصيتى بزرگ از خاندان قريش در انين ساعتى با اين حال بايد در طلتب دنيتا 

باشد اگر ترا مرگ فرا گيرد در اين حال اه ميكنى؟ خود را از دو غالم جدا نمود و تكيه كترده 

گيرد در اين حال من در حال انجام يك وظيفه دينى هستتم  گف  بخدا سوگند اگر مرگ مرا فرا

ام ترس موقعى اس  كه مرگ فترا ام را از نياز پيدا كردن بتو و مردم نارداشتهكه خود و خانواده

رسد و مشغول معصي  خدا باشى. عرضكردم آقا من ميخواستم شما را نصيح  كنم مرا پند دادى. 

حضرت باقر شكاي  از احتياج و ستتم بترادران نمتودم حسن بن كثير گف  خدم   -( ارشاد1)

فرمود بد برادرانى هستند كه در موقع  روت گرد تو هستند هناام نادارى فرار ميكنند بغالم ختود 

اى كه محتوى هفتصد درهم بود باو بدهد. فرمود اين را خرج كن هتر وقت  دستور داد كه كيسه

دينار و عبيد اهلل بن عبيد بن عمير گفتند هر وق  متا عمرو بن  -( ارشاد2تمام شد بمن خبر بده. )

 .خدم  حضرت باقر عليه السالم ميرسيديم بما پول و وسائل و لباس ميداد

سليمان بن قرم گف   -( ارشاد3ميفرمود اينرا را قبل از اينكه شما را ببينم برايتان تريه ديده بودم. )

يداد از پانصد درهم تا ششصد و هتزار از لطتف و ابو جعفر محمد بن على عليه السالم بما جايزه م

انعام بدوستان و كسانى كه باو پناه ميبردند و اشخاصى كه اميد از او داشتند هتيچ وقت  آزرده و 

رواي  شده از امام باقر عليه السالم كه سؤال كردند آقا بعضى از حديثرا  -( ارشاد4دلاير نميشد. )

سند آن انين اس  پتدرم از  ق  حديثى را بدون سند گفتمرا بدون سند ذكر ميكنيد فرمود هر و

( ميفرمود گرفتتارى متا از 1جدم و ايشان از پدرشان از پيامبر اكرم از جبرئيل از خداى بزرگ. )

پذيرند اگر آنرتا را رهتا كنتيم جتز دس  مردم زياد اس  اگر دعوت كنيم آنرا را بحقيق  نمى

ز ميفرمود مردم هرگز عيبجوئى از ما نميكنند. ما اهل بي  ( با2بوسيله ما هداي  نخواهند ياف ، )
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رحم  و درخ  نبوت و معدن حكم  و جايااه آمد و رف  مالئكه هستيم و بر خاندان ما وحى 

( ابو نعيم در حلية االولياء مياويد حاضر ذاكر خاشع صابر ابو جعفر محمد ابن علتى 3نازل شده. )

 .باقر اس  

پسر كريم پسر كريم يوسف بن يعقوب بن اسحا  ابتن ابتراهيم است  اند كريم پسر كريم گفته

 .همچنين سيد پسر سيد پسر سيد پسر سيد محمد بن على بن حسين بن على اس  

اى سؤال كرد نتوانس  جواب باويد گف  برو از آن پسر بپترس و هتر مردى از پسر عمر مسأله

آن شخص سؤال كرد جواب گرفته  اه گف  بيا بمن باو اشاره كرد بمحمد بن على حضرت باقر

( جتاحظ در 4پيش پسر عمر آمد و جواب را باو گف  پسر عمر گف  اينرا خانواده علم هستند. )

مينويسد حضرت باقر زندگى عالى دنيا را در دو كلمه جمع كرده  84ص  1كتاب بيان و تبيين ج 

يركى اس  و يك  ل  فرموده اس  به زيستى و زندگى خو  پيمانه پرى اس  كه دو  ل  آن ز 

( مردى نصرانى باو گف  تو بقر هستى فرمود نه من باقرم گف  فرزند زنى 5خود را بغفل  زدن. )

 آشپزى فرمود اين شغل او بوده. گف  تو فرزند يك سياه حبشى نابكارى؟

فرمود اگر راس  مياوئى نابكار بوده خدا از او باذرد اگتر درو  مياتوئى ختدا از تتو باتذرد، 

عبد اهلل بن عطا گف  ختدم  حضترت بتاقر  -149( مكارم االخال  ص 6ى مسلمان شد. )نصران

ديتدم  رسيدم در منزل آن جناب تختخواب و فر  و روكشراى پشمى و ستاير وستائل زنتدگى

ص  2( كشتف الغمته ج 1پرسيدم اينرا ايس  فرمود اين جراز و وسائل مربوط به زن من اس  )

در خدم  آن جناب بمكه رفتم همين كه وارد مسجد الحرام شد  افلح غالم حضرت باقر گف   319

نااهى بخانه خدا كرده با صداى بلند شروع باريه كرد. عرضكردم پتدر و متادرم فتداي  متردم 

 .تر گريه كنيدمتوجه شمايند آرام

فرمود ارا گريه نكنم شايد خداوند با لطف و مرحم  بمن نااه كند اين توجه او سبب رستاارى 

يم شود. گف  آنااه بارد خانه خدا طواف كرد بعد در مقام ابراهيم بنماز ايستاد وقتى ستر از فردا

 ا  تر شده بود از اشك اشمش و هر وق  خنده ميكرد مياف  سجده برداش  محل سجده

 (اللرم ال تمقتنى) 
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ن ( حضرت صاد  رواي  نموده كه پدرم در مناجات نيمه شبش انتي2خدايا بر من خشم ماير. )

ات در مقابتل مياف  خدايا بمن دستور دادى نپذيرفتم مرا نرى كردى باز ناشتم خدايا اينك بنده

( در كشف الغمه اس  كه حضرت صاد  فرمود قاطر پدرم گم 3تو اس  نميتوانم عذرى بياورم. )

ه شد گف  اگر خداوند قاطرم را بمن برساند آنچنان ستايش كنم او را كه به پسندد طولى نكشيد ك 

قاطر را با زين و برگ آوردند همين كه سوار شد و لباس خود را جمع كرد سر بسوى آسمان بلند 

كرده گف  )الحمد هلل( ايز ديارى اضافه نكرد سپس فرمود ايزى فرو گذار نكردم و نه ايتزى 

باقيماند تمام ستايشرا را اختصاص بخداى بزرگ دادم هر نوع ستايشى داختل در همتين ستتايش 

( سلمى كنيز حضرت باقر گف  هر يك از بترادرانش كته بخانته آن جنتاب 4كردم. ) اس  كه

آمدند آنرا را پذيرائى ميكرد با غذاى خوب و لباسراى عالى بايشان ميداد و پول نيز ميبخشتيد مى

من عر  ميكردم خوب اس  كمتر مصرف كنيد ميفرمود سلمى نيكى و ارز  دنيا كمتك بته 

 .برادران و دوستان اس  

هائى كه ميداد از پانصد درهم تا ششصد هزار بود از نشستتن بتا بترادران دلتنتگ نميشتد. جايزه

بدان كه تو او را دوس  ميدارى. هتيچ وقت   ميفرمود دوستى خود را در قلب برادرت بآن اندازه

آنرتا را ا  كه بادا باويند خير باد ترا. يا باويند، گدا اين را باير. ميفرمود شنيده نميشد از خانه

عبد اهلل بن عطا گف  حضرت باقر فرمتود  276ص  3( كافى ج 1با برترين اسمرايشان بخوانيد. )

دو مركب سوارى زين كن. من يك اال  و يك قاطر آماده كردم و قاطر را پيش كشتيدم بتراى 

امام عليه السالم خيال ميكردم آن را برتر دوس  دارد. فرمود كه بتو گفت  كته قتاطر را بترايم 

 بياورى. عرضكردم من انتخاب كردم فرمود من بتو گفتم برايم انتخاب كنى؟

سپس فرمود برترين مركب سوارى پيش من اال  اس . گف  اال  را پيش آوردم ركاب گترفتم 

 امام عليه السالم سوار شد آنااه فرمود

 الذى سخر لنا هذا و الحمد هلل الذى هدانا باالسالم و علمنا القرآن و من علينا بمحمد ص و الحمد هلل 

 ما كنا له مقرنين و انا الى ربنا لمنقلبون و الحمد هلل رب العالمين
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با هم رفتيم تا بمحلى رسيديم عر  كردم نماز نميخوانيد فرمود اينجا محل موراه اس  در انين  .

كتردم محلى نماز خوانده نميشود باز رفتيم تا بجاى ديارى رسيديم دو مرتبه سخن خود را تكرار 

 .زار اس  نماز خوانده نميشودفرمود اينجا شوره

اى يتا ميختوانى ات را خوانتدهباالخره در يك جا امام عليه السالم پياده شد بمن فرمود نماز نافلته

«؟ من در جواب از جر  سبك شمردن اين نافله گفتم اين نافله را عراقيرتا نافلته نمتاز ظرتر 1»

ه را ميخوانند شيعيان على بن ابى طالب هستند ايتن نمتاز اوابتين مياويند. فرمود آنرا كه اين نافل

 .اس  

نماز را خوانديم باز ركاب گرفتم امام سوار شد همان دعاهاى اول را خواند آناتاه گفت  ختدايا 

« را لعن  كن زيرا آنرا دشمن دنيا و آخرت مايند. عرضكردم اه شد كه از مرجئه نام 2مرجئه »

 .بردى فرمود بخاطرم گذش  

محمد بن مسلم گف  هر اه بخاطرم رسيد از حضترت بتاقر عليته الستالم  109رجال كشى ص  

( 2پرسيدم تا آنجا سى هزار حدي  از او سؤال كردم ولى از حضرت صاد  شانزده هزار پرسيدم. )

حكم بن عتيبه گف  خدم  حضرت باقر رسيدم ديدم در يك اطا  آراسته نشسته پيراهن  -كافى

ا  مانتده ه اس  و يك باالپو  رنگ شده بر خود انداخته كه ا ر رنگ روى شتانهاى پوشيدتازه

 .اس  و شروع كردم بتماشاى خانه و سر و لباس امام. فرمود حكم اه مياوئى راجع باين وضع 

پنداريم كه اين قبيل كارها ايد ما انين مىعرضكردم اه باويم شما كه خود را باين وضع آراسته

 .زن و شروتران اس  مخصوص جوانان بى

فرمود حكم اه كسى حرام كرده زين  خدا را كه به بندگانش اختصاص داده اما ايتن خانته كته 

( 3اى. )ايس  كه ديدهام خانه خودم همان خانهبينى خانه عروس اس  و من تازه عروسى كردهمى

قرمتز  مالك بن اعين گف  خدم  حضرت باقر رسيدم ديدم روپوشى خيلتى 6ج  447كافى ص 

ات گرف . زنى از قبيله بنتى پوشيده لبخندى زدم. فرمود ميدانم ارا ميخندى از اين جامه من خنده

 قيف دارم كه مرا مجبور به پوشيدن اين لباس كرده من او را دوس  دارم او هم باجبار اين لباس 

 .نيدرا بمن پوشانده ولى نماز در آن نميخوانم شما هم در جامه خيلى قرمز نماز نخوا
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مالك گف  بعد باز خدمتش رسيدم آن زن را طال  داده بود و فرمود ديدم از على بيزارى ميجويد 

حسن زيتات بصترى گفت  متن و  -( كافى4با اين كار ديار تاب نياوردم كه او را ناه دارم. )

دوستم خدم  حضرت باقر عليه السالم رسيديم ديديم در خانه آراسته يك جامه گلى رنگ بر تن 

وده و سر و ريش خود را روغن زده و سرمه كشيده اس  و اند مستأله پرستيديم همتين كته نم

خواستم حرك  كنم فرمود حسن فردا با رفيق  بيا پيش من و عرضكردم بستيار ختوب فتداي  

 .شوم

يك جامه خشن پوشتيده رو  ايس  كه جز حصير ايزى ندارد وفردا خدمتش رسيدم ديدم در خانه

د برادر بصرى! تو ديروز آمدى من در خانه عروسى بودم و آن روز نوبت  كرد بدوس  من فرمو

او بود و خانه متعلق بخود  بود تمام وسائل نيز باو تعلق داش  او خود را براى من زين  كترده 

 .بود من نيز الزم بود خود را برايش بيارايم مبادا خيالى بكنى

هر اه خيال كرده بودم از بين رفت  و رفيقم گف  بخدا خاطرم ايزى گذش  ولى اكنون ديار 

زراره گف  حضرت باقر عليه السالم خارج شد تا نماز بخواند  -( كافى1فرميدم حق با شما اس . )

حنتان  -( كافى2هايشان جبه مخمل زرد و رداى مخملى زرد رنگ پوشيده بود. )با اند نفر از بچه

هاى نافله را نشسته ميخوانيد؟ فرمود از از پدر خود نقل كرد كه بحضرت باقر عرضكردم شما نماز 

(  واب االعمتال ص 3ام همه نمازهاى نافله را نشسته ميخوانم. )ام و باين سن رسيدهوقتى فربه شده

حضرت صاد  فرمود پدرم از همه خانواده ما  روتش كمتر بود و خرجش زيادتر هر جمعته  168

شود بواسطه فضيل  روز جمعته بتر ابر مىيك دينار صدقه ميداد ميفرمود صدقه روز جمعه دو بر

( محمد بن مسلم از حضرت باقر نقل كرد كه فرمود انا عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ أُوتِينتا 4ساير روزها. )

 .انداند و از هر ايز بما دادهها را آموختهبما زبان پرنده -ءٍمِنْ ُكلِّ شَيْ

ن هيچ كدام باندازه حضرت بتاقر در تفستير و كتالم و مياويند از فرزندان امام حسن و امام حسي

اند محمد بن مسلم گف  من سى هزار حدي  پرسيدم در فتوى و احكام حالل و حرام بح  نكرده

 .اندعلوم دينى ساير صحابه و تابعين و دانشمندان مسلمان نيز نقل كرده
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بن يزيد جعفى و كيسان ستختيانى از صحابه مانند جابر بن عبد اهلل انصارى و از تابعين اون جابر 

رئيس صوفيرا و از فقرا مانند زهرى و ابن مبارك و اوزاعى و ابو حنيفه و مالك بن انس و شافعى 

 .و زياد بن منذر نردى

نويسندگان مانند طبرى و بالذرى و سالمى و خطيب در كتابراى تتاريخ ختود و موطتأ و شترف 

بى داود و الكانى و دو مسند ابو حنيفه و مروزى و ترغيب المصطفى و ابانه و حلية االولياء و سنن ا

اصفرانى و سبط واحدى و تفسير نقا  و زمخشرى و معرف  اصول الحدي  و رساله سمعانى آنرا 

 :در نقل خود مياويند

محمد بن على انين گفته يا مياويند محمد باقر گفته برمين جر  پيامبر اكرم او را بتاقر ناميتده 

( كافى ابتو 1اند. )باره ايشان مشرور اس  كه فقراء مدينه و عرا  همه نقل كردهحدي  جابر در 

خالد كابلى گف  خدم  حضرت باقر رسيدم غذا خواس  من نيز با ايشان غذا خوردم ولى غذائى 

« ااونته 1بآن تميزى و لذيذى نخورده بودم پس از تمام شدن غذا فرمود غذاي  )يا غذاى ما( »

 بود؟

ي  شوم انين غذائى در لطاف  و لذت نخورده بودم ولى بياد اين آيته افتتادم  ُتمَّ عرضكردم فدا

« فرمود اين باز خواس  مربوط بمذهبى اس  كه داريد )يعنتى ارادت 2لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ »

( 2يتا نته(. ) ايدبخاندان نبوت و از راه و رسم على و اوالد  بازجوئى ميكنند كه از اين راه رفته

بزيع بن عمر بن بزيع گف  خدم  حضرت باقر رسيدم مشغول غذا خوردن بود داخل يك  -كافى

اى كه بخط زرد در وسطش نوشته شده بود قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مقدارى سركه و روغن زيتون بتا كاسه

 .نان ميخورد فرمود بيا جلو

داخل كاسه تمام شد سه جرعه از آب آن ستر پيش رفتم و با آن جناب خوردم. پس از آنكه نان 

حضرت صاد  فرمود هر گاه  487ص  2( كافى ج 3كشيد و بقيه را بمن داد من نيز سر كشيدم. )

( 4ها را جمع ميكرد و دعا ميكرد آنرا آمين ميافتند. )جريانى پدرم را محزون ميكرد زنان و بچه

اف  با او راه ميرفتم ذكر خدا ميكرد حضرت صاد  فرمود پدرم ذكر زياد مي 498ص  2كافى ج 

كار او را از ذكر خدا باز نميداشت  پيوستته  غذا ميخورديم همين طور بمردم حدي  مياف  اين

آمد دستور ميتداد زبانش اسبيده بكام بود مياف  ال إِلهَ إِلَّا اللَّهُ ما را جمع ميكرد تا آفتاب بر مى
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عباس بن موسى التورا   -( كافى1مود ذكر باويد. )قرآن بخوانيم هر كس قرآن خوان نبود ميفر

از حضرت ابو الحسن نقل كرد كه فرمود اند نفر رفتند خدم  حضرت باقر ديدند خضاب نموده. 

حضرت صاد   -( كافى2فرمود من مردى هستم عالقمند بزنان براى آنرا خود را خضاب ميكنم. )

اسدى گف  از حضرت صاد  پرستيدم  ( شيبه3« خضاب ميكرد، )1فرمود حضرت باقر با كتم »

راجع به خضاب مو فرمود حضرت حسين عليه السالم خضاب ميكرد و حضرت باقر صتلوات اللَّته 

ابو بكر حضرمى گف  با ابو علقمه و حارث بن  -( كافى4عليه نيز با حناء و كتم خضاب ميكرد. )

رده بود و حارث با ابتو مغيره و ابو حسان خدم  حضرت صاد  بوديم و علقمه با حناء خضاب ك 

حسان خضاب نكرده بود هر كدام اشاره بريشراى خود نموده پرسيدند نظر شما ايست  در متورد 

 ريشراى ما؟

حضرت صاد  فرمود اقدر زيبا اس  گفتند حضرت باقر با وسمه خضتاب ميكترد فرمتود آرى 

 482ص  6كافى ج  (5وقتى با آن زن  قفى ازدواج كرد كنيزان محاسن ايشان را خضاب كردند. )

محمد بن مسلم گف  حضرت باقر را ديدم كه سقز ميجويد فرمود محمد وسمه دندانرايم را خراب 

كرده اين سقز را ميجوم تا محكم شود گف  دندانش سس  شده بود آن را با طال محكم كرده بود. 

سدير صيرفى  معاوية بن عمار گف  حضرت باقر را ديدم كه با حناء خضاب نموده بود  -( كافى6)

( محمتد بتن مستلم 7ا  را ميارف  و كوتاه ميكرد. )گف  حضرت باقر موى گونه و زير اانه

( 8گف  ديدم حضرت باقر مشغول اصالح كردن بود بسلمانى فرمود محاسن و ريشش گرد كند. )

از  اىعبد اهلل بن سليمان گف  از حضرت باقر راجع بعاج پرسيدم فرمود اشكالى ندارد من يك شانه

 .عاج دارم

حكم بن عتيبه گف  حضرت باقر را ديدم كه بر اناشتراى خود حنا بسته بود فرمود نظتر  -كافى 

تو راجع باين كار ايس ؟ عرضكردم من اه باويم با اينكه شما اين كار را ميكنيد ولى در بتين 

 .ما اين كار را جوانرا ميكنند

( 2شود با حنا آنرتا را آراستته بايتد كترد. )مى فرمود وقتى نوره بناخنرا ميرسد شبيه ناخن مرده

ابو عبيده گف  با حضرت باقر همسفر بودم بين مكه و مدينه همين كه رسيد به حرم غسل  -كافى

كنتانى گفت  از  -( كتافى3كرد و نعلين خود را بدس  گرفته ساعتى در حرم پياده راه رفت . )
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زين العابدين و حضرت باقر يتك  حضرت صاد  در مورد گوش  قربانى پرسيدم فرمود حضرت

 ل  برمساياان و يك  ل  براى مستمندان و يك  ل  را هم بخانواده خود اختصتاص ميدادنتد. 

زراره گف  حضرت باقر براى تشييع جنازه مردى از قريش رف  منرم در  171ص   3( كافى ج 4)

و گتر نته  خدم  ايشان بودم عطا نيز بود زنى صدا باريه برداشت  عطتا گفت  ستاك  بتا 

 .برميارديم. آن زن ساك  نشد. عطا برگش  

بحضرت باقر عرضكردم عطاء برگش  فرمود ارا گفتم زنى صدا بناله بلند كرد باو گف  ساك  

با  و گر نه برميارديم ساك  نشد او برگش  فرمود ما ميرويم اگر بنا شود كار باطلى ببينيم با 

 .ايمدر اين صورت حق مسلمان را ادا نكردهحق آميخته شد ترك حق كنيم بواسطه آن باطل 

بعد از اينكه امام بر جنازه نماز خواند صاحب عزا پيش آمده گف  آقا از شما تشكر ميكتنم ختدا 

 .شما را رحم  كند نميتوانيد پياده راه برويد برگرديد

 .حضرت باقر از برگشتن خوددارى كرد

رى دارم ميخواهم از آن سؤال كنم. فرمود ما عرضكردم آقا بشما اجازه برگشتن داد ضمنا منرم كا

با اجازه او نيامده بوديم و با اجازه او برنميارديم اين  واب و پاداشى اس  كته در جستتجوى آن 

 .هستيم شخص هر اندازه از پى جنازه برود پادا  ميايرد

ى اند نفر خدم  حضرت باقر رسيدند ديدند يكى از فرزندانش مريض است  امتام خيلت  -كافى 

ناراح  و افسرده اس  و قرار ندارد. با خود گفتند اگر پيش آمدى بكند ميترسيم كته بتا وضتع 

 .ناجورى روبرو شويم

اتفاقا ايزى ناذش  كه صداى ناله و فرياد از ميان خانه بلند شد ديدند امام عليه السالم آمد ولتى 

ترسيديم كه اگر انتين گشاده رو بر خالف وضعى كه قبال داش . عرضكردند فداي  شويم ما مي

اتفاقى بيفتد شما را در يك افسردگى ببينيم كه ما هم افسرده شويم فرمود ما دوس  داريم عافي  

و سالمتى را براى كسى كه او را دوس  داريم ولى وقتى امر خدا آمد تسليم در مقابل فرمان ختدا 

نداختم و منتظر ميشدم حضرت صاد  فرمود من هر شب رختخواب پدرم را ميا -( كافى2هستيم. )

تا بيايد وقتى در رختخواب ميرف  من بطرف خوابااه خود ميرفتم يك شب پتدرم ديتر آمتد در 
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ا  جستجوى او بمسجد رفتم مردم خوابيده بودند. ديدم پدرم در مسجد بسجده رفته اس  صداى ناله

 را شنيدم كه مياف  

ا اللرم ان عملى ضعيف فضاعفه لى اللرم سبحانك اللرم ربى حقا حقا سجدت لك يا رب تعبدا و رق

 قنى عذابك يوم تبع  عبادك و تب على انك ان  التواب الرحيم

زراره گف  فرزند حضرت باقر سخ  بيمار شد امام عليته الستالم در  289ص  1ترذيب ج  (3) .

د يك طرف خانه بود هر كس باو نزديك ميشد ميفرمود دس  به بچه نزنيد ضعيف و ناتوانيش زيا

تر اس  هر كه باو دس  بزند بضرر  شود انسان در اين حال )حال احتضار( از هميشه ضعيفمى

 .ا  را ببندندكار كرده پس از فوت شدن بچه دستور داد دو اشم و اانه

آنااه فرمود تا وقتى امر خدا نيامده ما ناراح  هستيم ولى وقتى امر خدا رسيد ديار جز تسليم كار 

مر كرد روغن آوردند روغن زد و سرمه كشيد غذا خواس  خود  با دياران غذا ديارى نداريم. ا

 .خوردند. فرمود اين صبر جميل اس  دستور داد بچه را غسل دهند

ابى عبيده   -( كافى1اى از خز و رداى خزى با عمامه خز پوشيد خارج شد و بر او نماز خواند. )جبه

ل سوار ميشدم بعد ايشان سوار ميشدند همين كته گف  من با حضرت باقر هم پالكى بوديم من او

سوار ميشد و قرار ميارفتيم سالم ميكرد و شروع به احوال و مصافحه ميكرد مثل دو نفر كه مدتى 

 .انديك ديار را نديده

آمد وقتى منرم پائين ميشدم باز سالم ميكرد و احوال ميپرسيد موقع پائين شدن اول ايشان پائين مى

تى اس  دوستش را نديده عرضكردم آقا شما كارى ميكنيد كه كسى قبال نكرده مثل كسى كه مد

 .يك بار هم زياد اس  

بينند و دس  فرمود نميدانى اقدر مصافحه )دس  دادن(  واب دارد مؤمنين وقتى يك ديار را مى

در دس  يك ديار مياذارند پيوسته گناهان آنرا ميريزد اون برگ درخ  خداوند آنرا را مورد 

( حضرت صاد  فرمود روزى خدم  پدرم 2توجه خويش قرار ميدهد تا از يك ديار جدا شوند. )

رسيدم هش  هزار دينار بفقراء مدينه صدقه ميداد يك خانواده كه تعداد آنرا يازده نفر شده بود و 

ميمون قداح گف  حضرت باقر بمن فرمود بخوان گفتتم از  -( كافى3همه برده بودند آزاد كرد. )

ايز بخوانم فرمود از سوره نرم در جستجوى سوره نرم قرآن شدم فرمود بخوان از سوره يونس  اه
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« فرمتود 1وَ ِزيادَ ٌ وَ ال يَرْهَقُ وُجُوهَرُمْ قَتَترٌ وَ ال ذِلَّتةٌ. » اين آيه را خواندم لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الُْحسْنى

( 4ن ميخوانم اترا پيتر نميشتوم؟ )كافى اس . پيغمبر اكرم )ص( فرمود تعجب ميكنم وقتى قرآ

ابو الجارود گف  حضرت باقر فرمود هر وق  حديثى بشما گفتم متدرك آن را از قترآن  -كافى

 .بخوانيد در ضمن حدي  فرمود خدا نرى كرده از پر حرفى و از بين بردن مال و زياد سؤال كردن

ال خَيْرَ فِي َكثِيرٍ مِنْ نَْجواهُمْ :  عرضكردند آقا مدرك اين فرمايش از قرآن ايس ؟ فرمود اين آيه

« و ميفرمايد و ال تَسْئَلُوا عَتنْ 2« و فرموده وَ ال تُؤْتُوا السُّفَراءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً »1»

اد  ( كتاب زهد حسين بن سعيد اهوازى مينويسد حضترت صت 1«. )3أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُْكمْ »

فرمود در كتاب پيغمبر اس  كه هر گاه بردگان را بكار واميداريد اگر دشوار بود، با آنرا كمتك 

 .كنيد

آمد نااه ميكرد اگر كار سناين بتود وقتى پدرم آنرا را بكارى واميداش  مياف  صبر كنيد، مى

شيخ طوسى ص   ( امالى2مياف  بسم اهلل و با آنرا كمك ميكرد اگر سبك بود از آنرا جدا ميشد. )

 بحضرت باقر عر  شد ااونه صبح گرديد؟ 50

فرمود صبح كرديم در حالى كه غر  در نعمتيم سراپا گناه خداوند اظرار لطف ميفرمايتد بمتا بتا 

( كافى ج 3نياز. )نعمترايش ولى ما فاصله ميايريم از او با معصيترا. ما باو محتاجيم ولى او از ما بى

ن گف  از حضرت باقر راجع به پنيتر پرستيدم فرمتود از ختوراكى عبد اهلل بن سليما 339ص  6

پرسيدى كه من دوس  دارم يك درهم بغالم داده فرمود برو پنير بخر پنير خريد و آورد صبحانه 

عبد اهلل بن قتيس ماصتر ختدم  حضترت بتاقر رستيده  -( كافى4را خدم  ايشان ميل كردم. )

جواب ترا نميدهم. از خدم  امام رف  در بتين  عرضكرد ارا مي  را غسل جناب  ميدهند فرمود

راه بيكى از شيعيان برخورده گف  تعجب اس  از شما شيعيان كه اين شخص را دوس  داريد و از 

پذيريد من يك مستأله از او پرستيدم دعوت كند مى او اطاع  ميكنيد، اگر شما را بپرستش خود

( عبتد اهلل بتن قتيس 1دم فرمود نمياويم. )جوابى نداش  بدهد. سال بعد همان مسأله را سؤال كر

ماصر بيكى از اصحاب خود گف  تو با شيعيان رف  و آمد كن و اظرار عالقه بايشان بنما و از من 

بيزارى بجوى و مرا لعن  كن. ايام حج كه رسيد بيا وسائل سفر حج ترا فتراهم كتنم. از شتيعيان 

 .بپرس ارا مي  را غسل جناب  ميدهند بخواه ترا ببرند پيش محمد بن على وقتى آنجا رفتى
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آن مرد با شيعيان رف  و آمد پيدا كرد تا ايام حج در اين برخوردها واقعا بمذهب آنرتا عالقمنتد 

شد و اين مذهب را از روى حقيق  پذيرف  ولى جريان را به عبد اهلل بن قتيس نافت  مبتادا از 

اهلل رف  پول يك حج بتاو داد بتراه  دادن مخارج حج خود دارى كند وقتى ايام حج شد پيش عبد

ات صحب  كنيم و اجتازه افتاد بمدينه كه رسيد دوستانش گفتند تو در منزل با  تا با امام در باره

 .بايريم

وقتى خدم  حضرت باقر رسيدند فرمود كو دوستتان با او بانصتاف رفتتار نكرديتد عرضتكردند 

ر را فرستاد از پى او. وقتى وارد شد امام فرمود نميدانستيم آوردن او صحيح اس  يا نه. امام يك نف

مرحبا بتو وضعى كه حاال دارى از نظر اعتقاد برتر اس  يا آن وضعى كه سابق داشتى. عرضتكرد 

تر بود از حتاال زيترا حتق سابق وضعى نداشتم. فرمود صحيح اس  اما عبادت سابق براي  سبك

اير مردم نفس خودشان براى گمراهى آنرا سناين اس  و شيطان موكل بر شيعيان ما اس  ولى س

كافى اس  اكنون بتو مياويم آنچه عبد اهلل ابن قيس از تو خواسته قبل از اينكه سؤال كنى اختيار 

 .را بتو ميدهم خواستى بعبد اهلل باو نخواستى ناو

يدهتد خداوند فرشتاانى را مامور خلق  نموده وقتى بخواهد يك نفر را بوجود آورد بآنرا دستور م

 از همان خاكى كه در اين آيه فرموده مِنْرا خَلَقْناُكمْ وَ فِيرا نُعِيدُُكمْ وَ مِنْرا نُْخترِجُكُمْ تتاَر ً أُخْترى

آفريند مخلوط كنند پس از ارل روز كته در رحتم جتا از آن مى بردارند نطفه را بآن خاكى كه

اى بيافرينى هر نتوع كته راده كرده( وقتى ارار ماه تمام شد عر  ميكنند خدايا اه ا1ميايرد. )

اراده كرده باشد از نر يا ماده سفيد يا سياه بآنرا دستور ميدهد وقتى روح از بدن خارج شتود ايتن 

شود هر اه باشد كواك يا بزرگ نر باشد يا ماده برمين جرت  ميت  را نطفه نيز عينا خارج مى

 .غسل جناب  ميدهند

 .را به پسر قيس ماصر نمياويم هرگز. فرمود ميل خودتآن مرد عر  كرد نه بخدا اين جريان 

 هائى که در آنجا از آن جناب ظاهر شد باب هفتم رفتن امام بشام و معجزه   

نقل ميكند از كتاب دالئل االئمه محمد بتن جريتر  52سيد بن طاوس در كتاب امان االخطار ص  

 . طبرى شيعه از معجزات حضرت باقر عليه السالم از حضرت صاد
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يك سال هشام بن عبد الملك براى حج بمكه رف  در همان سال حضرت باقر و پسر  حضرت 

 .صاد  نيز بمكه رفتند

حضرت صاد  )ع( در يك سخنرانى فرمود ستايش خداى را كه محمد را بحقيق  بمقتام نبتوت 

ان و خلفاء او برانايخ  و ما را بوسيله او امتياز بخشيد ما برگزيده خدا در ميان مردم و نخبه بندگ

 .هستيم سعادتمند كسى اس  كه از ما پيروى كند و شقى كسى اس  كه مخالف و دشمن ما باشد

مسلمه برادر هشام اين جريان را باو رسانيد ولى هشام كارى نكرد تا بشام برگش  و متا بمدينته 

د فرماندار ما را بشام رفتيم. پيكى از شام فرستاد و بفرماندار مدينه دستور داد پدرم و مرا بشام بفرست

 .فرستاد

وقتى وارد شام شديم تا سه روز اجازه ورود نداد در روز ارارم اجازه داد وقتى بدر بارگاه آمتديم 

هشام روى تخ  نشسته بود سران سپاه و شخصيتراى دربار  همه بر سر پا غر  در سالح در دو 

 .طرف ايستاده بودند

مشغول مسابقه تيراندازى بودند پدرم جلو و من از پش  سر هدف گذاشته بودند و بزرگان بنى اميه  

 .ايشان وارد شديم. هشام گف  ابا محمد با بزرگان خويشاوند خود تيراندازى كن

ام و موقع تير اندازيم گذشته مرا معاف دار. گف  بحق ختدائى كته متا را پدرم گف  من پير شده

در اين موقع اشاره بيكى از شخصيتراى بنتى  بدين خود و به پيامبر  امتياز بخشيده ممكن نيس .

 .اميه نموده گف  كمان  را بايشان بده

وسط هدف را نشان گرف   پدرم بعد از اين اجبار كمان او را گرف  و يك تير در اله كمان نراد

انان زد كه تير در نقطه وسط هدف جاى گرف  تير دوم را كه زد بوسط اتوب تيتر اول قترار 

  تا آهن سر تير نه تير پش  سر هم بردف زد كه تير قبلى را شتكاف  و در گرفته آن را شكاف

( هشام انان باضطراب افتاد كه خود را نميتوانس  ناه دارد گف  خوب 1يك ديار داخل شد. )

اى باز از گفته ختود پشتيمان زدى تو برترين تيرانداز عرب و عجم هستى اطور ميافتى پيرشده

 .شد
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« جز پدرم مخاطب قرار نتداده بتود و نتداد 1د هيچ كس را با كنيه »هشام در مدت حكوم  خو

انان آشفته بود كه تصميم حمله داش  سر بزيتر انتداخ  و شتروع بفكتر كترد متن و پتدرم 

 .روبرويش ايستاده بوديم

مدتى كه ايستاديم پدرم خشماين شد و هر وق  خشماين ميشد بآسمان نااه ميكرد ناتاه خشتم 

 .ا  آشكارا ديده ميشدر اررهآلودى كه آ ار آن د

هشام كه متوجه اين جريان شد. صدا زد نزد من بيا محمد! پدرم باالى تخ  رف  من نيتز از پتى 

ايشان رفتم همين كه بنزديك او رسيد هشام از جاى حرك  نموده او را در بغل گرف  و نشتاند 

 .طرف راستش مرا نيز در بغل گرفته طرف راس  پدرم نشاند

نموده گف  يا محمد تا وقتى مانند شما در ميان قريش باشد سيادت بتر عترب و عجتم رو بپدرم 

اى اقدر وق  صرف آموختن آن نمودى؟! پتدرم دارند احسن! از كجا اين تير اندازى را آموخته

ام ولتى بعتد گف  ميدانى كه اهل مدينه تيراندازى ميكنند من نيز در كواكى تير انتدازى كترده

ر المؤمنين از من خواس  باز ياد از آن روزها كردم. هشام گفت  از وقتتى ترك كردم اون امي

ام. گمان نميكنم كسى روى زمين بتواند انين بزند آيا فرزنتد ام انين تير اندازى نديدهبعقل آمده

( فرمود ما از اجدادمان كمال و تمام امتيازاتى 1جعفر نيز ميتواند همين طور تيراندازى كند؟ ) شما

ين آيه خدا نازل نموده الْيَوْمَ أَكْمَلُْ  لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمُْ  عَلَيْكُمْ نِعْمَتِتي وَ َرضِتيُ  لَكُتمُ كه در ا

ايم جران خالى از حجتى كه قدرت بر انجام امور شاف  انايز داشته باشتد الْإِسْالمَ دِيناً بارث برده

 .نيس  انان قدرتى بغير ما خانواده داده نشده

صاد  فرمود هشام وقتى اين سخنان را از پدرم شنيد اشم راس  او برگش  و صتورتش حضرت 

قرمز شد. اين برگشتن اشم و قرمزى صورت عالم  خشم او بود قدرى سر بزير انداخ . ستپس 

سر بلند نموده گف  مار من و شما هر دو از فرزندان عبد مناف نيستتيم ماتر داراى يتك نتژاد 

ما نيز از همان نژاديم ولى خداوند از خزانه غيب خود بما امتيازهايى داده  نيستيم؟ پدرم فرمود ارا

 .كه بريچ كس نداده

هشام گف  مار خداوند محمد )ص( را از نژاد عبد مناف براى همه مردم ستياه و ستفيد و قرمتز 

ده نفرستاد. از كجا شما بارث مقامى را برديد كه بديارى داده نشد پيامبر براى همه متردم فرستتا
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شده اين آيه قرآن نيز ميفرمايد ميراث آسمان و زمين از خداس  وَ لِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَ الْأَْر ِ 

 از كجا بشما اين علم رسيد با اينكه بعد از پيامبر ما پيامبرى نيس  و نه شما پيامبريد؟

  بِهِ لِسانَكَ لِتَعَْجلَ بِهِاى خداى بزرگ به پيامبر  در اين آيه: ال تَُحرِّكْپدرم فرمود از فرموده

آن كسى كه نبايد براى دياران زبان باشايد خدا باو امر ميكند كه بما اين امتياز را بدهد و  «1» 

دياران محروم باشند برمين جر  تنرا با على بافتاوى سرى پرداخ  و خداوند اين آيه را نازل 

 نمود وَ تَعِيَرا أُذُنٌ واعِيَةٌ

 .اصحاب فرمود از خدا درخواس  كردم كه آن گو  تو باشد على جان پيامبر در ميان

برمين جر  على بن ابى طالب صلوات اللَّه عليه در كوفه گف  برايم پيامبر هزار در از علم گشود 

پيامبر اكرم بعلى داد از خزانه اسرار همان طور كته  كه از هر در هزار در ديار باز ميشد امتيازاتى

( آنچنان كه خدا پيامبر را ممتاز گردانيد 1ين شخص در نزد خود امتيازى ميدهيد. )شما به محبوبتر

پيامبر اكرم نيز برادر خود على را امتياز بخشيد آن نيرو و قدرترا از را راه ارث بما رستيد بتدون 

 .اينكه حتى ساير بستاان ما شريك باشند

كس را بر غيب مطلع نكرده از كجا  هشام گف  على ادعاى علم غيب ميكرد با اينكه خداوند هيچ

اى براى پيامبر فرستتاد كته در آن تمتام استرار انين ادعائى ميكرد. فرمود خداوند بزرگ نوشته

ءٍ گذشته و آينده تا روز قيام  بود انانچه اين آيه شاهد اس  وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ 

ءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمتامٍ مُبِتينٍ « و در اين آيه ديار وَ ُكلَّ شَي1ْلِلْمُسْلِمِينَ » شْرىوَ هُدىً وَ َرحْمَةً وَ بُ

« خداوند به پيامبر  وحى كرد كه تمام اسرار 3ءٍ »« و در اين آيه ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَي2ْ»

ل و كفن و ساير كارهاى دفن را با على در ميان گذارد دستور داد بعد از او قرآن را جمع كند غس

او را خود  انجام دهد. باصحاب خود فرمود حرام اس  بر خانواده و اصحابم كه نااه بعورت من 

كنند مار برادرم على او از من و من از اويم سود من از او و سود او از من و زيان او و من همين 

 .ن اس  ى تعردات مكننده قر  من و انجام دهندهطور اس  او پرداخ  

و فرمود باصحاب كه على بن ابى طالب بر تاويل قرآن جنگ خواهد كرد همان طورى كه من در 

تنزيل آن جنگ نمودم هيچ كس جز على وارد بر تمام تاويل قرآن نبتود برمتين جرت  پيتامبر 

فرمود برترين داور شما على اس  منظور  اين بود كه او فقط داور اس  و عمر بن خطاب گف  
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نبود عمر هالك ميشد عجتب اينجاست  كته عمتر قبتول دارد  على لرلك عمر( اگر على)لو ال 

( هشام مدتى سر بزير انداخ  سپس سر برداشته گف  حاجت  ختود را 1دياران انكار ميكنند. )

ام را با آمدن خود بوحش  انداختم. هشام گف  خداوند وحش  آنرتا را بتا بخواه فرمود زن و بچه

ميبرد همين امروز حرك  كن. پدرم او را در بغل گرف  و برايش دعا كترد برگشتن شما از بين 

من نيز كار پدرم را كردم با هم حرك  كرديم و بيرون شديم. جلو بارگاه او ميدانى بتود كته در 

« دربانتان گفتنتد 1آخر ميدان عده زيادى روى زمين نشسته بودند. پدرم پرسيد اينرا كيستتند؟ »

نصارى هستند آن شخص دانشمند آنرا اس  كه در هتر ستال يتك روز  اينرا كشيش و راهبراى

 .نشيند و مسائل ايشان را جواب ميدهدمى

پدرم سر خود را در جامه پيچيد منرم همان كار را كردم ميان آنرا رف  و در يك گوشه نشست  

ستتاد تتا من نيز پش  سر پدرم نشستم. اين جريان را برشام گفتند از غالمان خود اند نفتر را فر

 .جريان را گزار  كنند اند نفر از مسلمانان نيز اطراف ما را گرفتند

اى بسته بود كه روى اشمش را نايرد تمام رهبانتان عالم نصارى پيش آمد ابروهايش را با پاراه

و كشيشرا از جاى حرك  نموده سالم كردند و او را در صدر مجلس نشتاندند متردم گترد  را 

ز ميان آنرا بوديم اشم باطراف جمعي  گشود روى بپدرم كرده گف  تو از گرفتند من و پدرم ني

ما هستى يا از ام  پيامبر اسالم. پدرم فرمود از ام  پيامبر اسالم. سؤال كرد از دانشمندان آنرتائى 

يا از نادانان پدرم فرمود از نادانان نيستم. آ ار اضطراب و ناراحتى زياد بتر ارتره عتالم نصتارى 

 .شدمشاهده مي

آنااه گف  از تو اند سؤال ميكنم. فرمود بپرس. گف  اطور شما ادعا ميكنيد كه اهل برش  غذا 

دليلى بر اين ادعا داريد كه بتوان قبول كترد. پتدرم  و آب ميخورند ولى ادرار و مدفوع ندارند اه

نتدارد و  ايس  كه در رحم مادر اس . غذا ميخورد ولى فضتلهفرمود دليلى كه نتوان رد نمود بچه

دانشمند نصرانى زياد مضطرب شد گف  مار تو نافتى از دانشمندان نيستم پدرم در جواب گفت  

( گف  سؤال دياترى دارم 1من از نادانان نيستم، فرستادگان هشام تمام اين سخنان را ميشنيدند. )

ل برشت  هاى برشتى تر و تازه اس  هميشه براى تمام اهت فرمود باو گف  شما ادعا ميكنيد ميوه

 .آماده اس  اه دليلى بر اين مطلب داريد كه بتوان قبول كرد



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irان وصال )   آست سایت 

 

62 

 

پدرم گف  دليل بر اين مطلب خاك اس  كه هميشه تر و تازه اس  و موجود است  نتزد تمتام 

 .جرانيان. باز زياد ناراح  شده گف  تو نافتى من از دانشمندان نيستم فرمود از نادانان نيستم

مود بپرس. گف  كدام ساع  از شبانه روز اس  كته نته از روز باز گف  سؤال ديارى دارم. فر

 .شود و نه از شب حساب مى

شتود و شتخص فرمود همان ساع  بين سپيده دم تا برآمدن خورشيد اس  كه بيمار ستبك متى

آيد خداوند اين ساع  را در دنيا موقعي  تمايتل قترار خوابيده بيدار مياردد و بيرو  برو  مى

دان. و در آخرت براى كسانى كه در اين ساع  عمتل كننتد دليتل آشتكار و داده براى عالقمن

 .اندواضحى اس  نسب  بكسانى كه منكر آن هستند و در اين ساع  عمل نكرده

ناله و فريادى از نصرانى برآمد سپس گف  يك سؤال ديار دارم كته بختدا قستم جتواب آن را 

 .اى و بايد كفاره دهىقسم بيمورد خوردهنميتوانى بدهى. پدرم فرمود سؤال كن ولى بدان كه 

گف  باو كدام دو نفر بودند كه در يك روز متولد شدند و در يك روز از دنيا رفتند يكى پنجاه 

 .سال عمر كرد ديارى صد و پنجاه سال

فرمود عزير و عزيره بودند كه يك روز متولد شدند همين كه بسن بيس  و پنج سالاى رستيدند 

آن ده ويران شده بود. گف  در شافتم كه  ود بود گذش  بدهى در انطاكيه كهعزير سوار اال  خ

ها را زنده ميكند. با اينكه خداوند او را هداي  كرده بود و هداي  يافتته ااونه خداوند اين مرده

( اين سخن را كه گف  خداوند بر او خشم گرف  صد ستال او را ميرانتد بواستطه كيفتر 1بود. )

د سپس او را با اال  و غذا و آبى كه همراه داش  دو مرتبه مثل اول زنده كترد سخنى كه گفته بو

 .برگش  بخانه خود

عزيره برادر  او را نشناخ  درخواس  كرد او را بعنوان مرمان بپذيرد پذيرف  پسران عزيتره و 

اتى از پسر پسر  آمدند با اينكه پيرمرد بودند ولى عزير جوانى بيس  و پنج ساله بود. عزير خاطر

گان نقل ميكرد با اينكه آنرا ديار پير شده بودند آنرا نيز تصتديق گفتتار برادر خود و برادرزاده

عزير را مينمودند. گفتند تو از كجا خاطرات سالراى بسيار دور را ميدانى. عزيره كه پيرمردى صد 

د نسب  بايام جتوانى ام كه از تو بيشتر آگاه باشو بيس  و پنج ساله بود گف  من جوانى را نديده

 .من و برادرم تو از اهل آسمانى يا اهل زمين
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گف  من عزير برادر تو هستم كه خداوند بواسطه حرفى كه زدم بر من خشتم گرفت  بتا اينكته 

ام كرد تا يقين شما افزون گردد كه خداوند هر كارى را پيامبر بودم صد سال مرا ميراند سپس زنده

 .ميتواند انجام دهد

ن اال  و غذا و آبى اس  كه از پيش شما بردم خداوند آنرا را بصورت اول برگردانيده. او اين هما

اى شد. سپس بيس  و پنج سال دياتر را شناختند و مسأله قيام  و زنده شدن براى آنرا ايز ساده

 .با هم زندگى كردند در يك روز هر دو از دنيا رفتند

يز باحترام او حرك  كردند. بآنرا گفت  از متن دانشمند نصارى از جاى حرك  كرد مسيحيان ن

ايد كه آبروى مرا ببرد و مرا مفتضح نمايد تتا مستلمانان ايد و در ميان خود نشاندهداناتر را آورده

اس  كه تمام علوم ما را ميداند و اطالعاتى دارد كه ما نداريم بخدا ديار بتا  بدانند بين آنرا كسى

ن براى پاسخ سؤالراى شما نخواهم نشس . همه متفر  شدند پدرم شما سخن نخواهم گف  بعد از اي

( بعتد از 1«. )1همان جا نشسته بود من نيز در خدمتش بودم تمام جريان را برشام گزار  دادند »

رفتن مردم پدرم بطرف منزلى كه در آن سكنى داشتيم رف . از طرف هشام يك نفتر بتا جتايزه 

نكنيد همين الساعه رهسپار مدينه شويد زيرا مردم فريفتته  آمده گف  هشام دستور داده كه توقف

 .بح  و مناظره پدرم با عالم نصارى شده بودند

اى داده بود كه ما سوار شديم و بطرف مدينه حرك  كرديم اما هشام ااپارى را فرستاد و باو نامه

د دو پسر ابو تراب كه بفرماندار مدين برساند. اين شرر بر سر راه مدينه بود. مضمون نامه انين بو

هر دو جادوگرند محمد ابن على و جعفر بن محمد و در ادعاى اسالم درو  مياويند. وقتى آنرا را 

بطرف مدينه فرستادم تمايل بكشيشان و رهبانان نصارى پيدا كترده از استالم برگشتتند و بتدين 

 .نصرانى در آمدند

با پيغمبر داشتند وقتى نامه من بتو رسيد در من نخواستم آنرا را كيفر كنم بواسطه خويشاوندى كه 

ميان مردم اعالم كن كه هر كس بآنرا ايزى بفروشد يا سالم بدهد يا كمكى بنمايد خون او هدر 

اند. امير المتؤمنين در نظتر دارد كته آنرتا بتا مالرتاى ستوارى و اس  زيرا آنرا از دين برگشته

 .با نامه قبل از ما بشرر مدين رسيده بود همراهانشان بايد به بدترين وجه كشته شوند. پيك
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همين كه نزديك بمدين شديم پدرم غالمان خود را فرستاد تا منزلى تريه كنند و براى ارار پايان 

علوفه بخرند و تريه غذا ببينند. غالمان بدر شرر كه رسيدند درب را بروى آنرا باز نكردند و ناسزا 

السالم نمودند گفتند شما را بشرر راه نميتدهيم و بتا شتما  بعلى بن ابى طالب عليه گفتند و توهين

( وقتتى پتدرم 1كافران و مشركين خريد و فرو  نميكنيم اى مرتدهاى دروغاو بدترين مردم. )

انتد رسيد با زبان نرم فرمود از خدا بپرهيزيد اين قدر سخ  نايريد ما آن طورى كه بشتما گفتته

باشيم باز هم بايد درب را باز كنيد و با متا معاملته كنيتد نيستيم. بر فر  همان طور كه مياوئيد 

همان طورى كه با يرود و نصارى و مجوس معامله ميكنيد گفتند شما از يرود و نصارى و مجوس 

 .بدتريد زيرا ايشان ماليات ميدهند ولى شما ماليات و جزيه نميدهيد

هم جزيه بايريد همان طور كه از يرود پدرم فرمود درب را باز كنيد و ما را جا بدهيد آنااه از ما 

و نصارى ميايريد. گفتند باز نميكنيم تا روى مالراى سوارى خود از تشناى و گرسناى بميريد يا 

 .اارپايان شما بميرند

 .پدرم ايشان را موعظه كرد ولى بيشتر سركشى كردند

ى كوه رف  با تمتام در اين موقع از مركب پياده شد بمن فرمود جعفر همين جا با . خود  باال

سيماى خود مقابل شرر ايستاده دو اناش  خود را در دو گو  خويش نراد با صداى بلنتد فريتاد 

مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً تا اين قسم  آيه بَقِيَُّ  اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ ُكنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فرمود بخدا متا  زد وَ إِلى

 .يادگار خدائيم در روى زمين

هاى شرر رسانيد همه بتر خداوند بوسيله باد سياه و تاريكى صداى پدرم را باو  مرد و زن و بچه

پش  بامرا رفتند و پدرم را ميديدند. پيرمردى از اهالى شرر فرياد زد مردم از ختدا بترستيد ايتن 

جتاى شخص در محلى كه شعيب قوم خود را نفرين كرد ايستاده اس  اگر در را باز نكنيد و بآنرا 

شود من بشما گوشزد كردم ديار برانه نداريد. مردم ترسيدند و درها ندهيد عذاب بر شما نازل مى

 .را باز كردند و بما جاى دادند

تمام اين جريان را بشام گزار  كردند. در روز دوم از مدين حرك  كرديم هشام بفرماندار مدين 

ه و صلواته بفرماندار مدينه نوش  كه با هتر رحمة اهلل علي نوش  آن پيرمرد را بكشد او را كشتند

( 1اى هس  در غذا يا آب پدرم را مسموم كند. هشام از دنيا رف  و بمقصود ختود نرستيد. )حيله
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در رواي  ديار ابو بصير از حضرت صاد  نقل ميكند كه فرمود هشام ابن عبد الملك از پى پدرم 

با جعفر! از پى پدرم فرستاد. براى اينكه ستؤالى فرستاد و ايشان را بشام برد وقتى وارد شد گف  ا

كنم كه جز من نبايد از آن بپرسد و نبايد اين مطلب را جز يك نفر بداند. پدرم فرمود هر اه مايل 

اس  امير المؤمنين بپرسد اگر دانستم جواب ميدهم اگر ندانستم مياويم نميدانم راستتاوئى برتتر 

 .اس  برايم

كه على بن ابى طالب از دنيا رف  آنرائى كه در كوفه نبودند از كجتا هشام گف  باو ببينم شبى 

فرميدند او كشته شده اه عالمتى براى مردم آشكار شد در ضمن آيا از بتراى دياترى در متورد 

 .كشته شدن او نظير و شبيرى بوده

پدرم گف  در شبى كه على بن ابى طالب صلوات اللَّته عليته شتريد شتد از روى زمتين ستناى 

نداشتند مار اينكه خونى قرمز زير آن بود تا سپيده دم همچنين شبى كه هارون برادر موستى از بر

دس  رف . شبى كه يوشع بن نون كشته شد و شبى كه عيسى بآستمان بترده شتد و شتبى كته 

 .حضرت حسين عليه السالم شريد گرديد

درم حمله كند. پتدرم آ ار خشم و ناراحتى انان در صورت هشام پديدار گش  كه نزديك بود بپ

گف  يا امير المؤمنين مردم بايد از امام خود اطاع  كنند و در واقع خير خواه او باشند اينكه متن 

مجبور شدم جواب شما را بدهم بواسطه آن بود كه ميدانم اطاع  شما الزم اس  بايد شما بدگمان 

تا من زنتده هستتم بكستى  نشويد. هشام گف  بايد پيمان بدهى و قرار باذارى كه اين حدي  را

ناوئى. پدرم قرارى بس  كه او مطمئن شد آنااه گف  اينك برگرد بطرف شرر ختود پتدرم از 

شام بجانب مدينه رهسپار شد. دنباله خبر قبال ذكر شد. در باره جريان مدين در اين خبر مينويستد 

( در مناقب 1دنيا رف . )كه مردم مدين را متوجه نمود بشام خواس  در بين راه از  هشام پيرمردى

از حضرت صاد  نقل ميكند كه فرمود وقتى پدرم را بشام بردند در شام شنيد متردم  334ص  3ج 

از روى مسخره مياويند اين پسر ابو تراب اس . پش  بديوار قبله داد پس از حمد و ستايش خدا 

هاى جرنم از ماه تابان و هگيرو درود بر پيامبر فرمود دس  برداريد اى بدبخترا و منافقين و آتش

درياى خروشان و ستاره درخشان و راهنماى مؤمنان و رهبر واقعى )على بن ابتى طالتب( قبتل از 
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آنكه بعذاب خدا گرفتار شويد و صورتراى شما بعقب برگردد و مورد لعنت  ختدا قترار گيريتد 

 .كستندانانچه لعن  شدند آن گروه از قوم موسى كه قرار داد روز شنبه را درهم ش

 بعد از سخنان ديارى فرمود شخصي  شبيه پيامبر را مسخره ميكنيد؟

پيمائيد و با اه وسيله انتدوه ختود را بتر استوانه دين را استرزاء مينمائيد. بعد از على اه راهى مى

 .نمائيدطرف مى

بخدا قسم گوى سبق  را در تمام فضائل ربود و نرايت  شخصتي  را بدست  آورد و در ميتدان 

رزه كسى بپايه او نرسيد انان تيز رو بود كه اشتم از ديتدن گترد و غبتار  عتاجز شتد و مبا

گردنكشان در مقابلش كواك، بباالترين قله انساني  باال رفت . آشتكار شتد درو  كستى كته 

خواس  با او همآورد شود و از پيدا كردن رد پاى او عاجز گرديد. كجا باو ميرسند با اين فاصتله 

دس  برداريد از خاندان پيامبر سرزنش نكنيد اگر ميتوانيد مقام و شخصي  آنرتا را زياد كه دارند 

اى هستند كه بنياناذار ديننتد و در پيمتان ختود استتوار و پتا در دين بدس  آوريد آنرا خانواده

 .برجايند

قتع كجا ميتوان اون على را پيدا كرد كه برادر پيامبر و جان شيرين او و ياانه مرد پايتدار در مو

ضعف و سستى دياران بود و تاجدار گنجينه برش  و نمازگزار دو قبله بود آن زمان كه مردم راه 

انحراف گرفته بودند و مؤمن واقعى بود زمانى كه دياران كافر بودند آن كس كه متامور تبليتغ 

 سوره برائ  شد. او كسى بود كه بجاى پيامبر خوابيد شبى كه تصميم كشتن آن جناب را داشتتند

بود كه پيغمبتر استرار علتوم را  اى را نداشتند. او كسىدياران ياراى روبرو شدن با انين صحنه

 .هناام درگذش  در اختيار  گذاش  تا آخر

 باب هشتم زندگى اصحاب آن جناب و خلفاء زمان او

حضرت صاد  از پدر خود امام باقر عليه السالم نقل كرد كه وقتى عمتر  -172قرب االسناد ص  

هاى گرانى داد. برادر  اعترا  نموده گف  بنتى اميته عبد العزيز بحكوم  رسيد بما جايزه بن

راضى نيستند از تو اون فرزندان فاطمه را بر آنرا مقدم ميدارى در پاسخ گف  من آنرا را برتترى 

تن ام پيغمبر فرموده اس  فاطمه پاره ميدهم و باكى ندارم هر اه باويند گو  نميدهم زيرا شنيده
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من اس  هر اه باع  شادمانى او شود مرا نيز شاد ميكند و آنچه او را ناراح  كند مترا ناراحت  

 (3ميكند من جوياى شادى پيامبرم و راضى نيستم او را ناراح  كنم. )

در كتاب عدد از خليل بن احمد عروضى نقل ميكند كه گف  در مجلس وليد بن يزيتد بتن عبتد 

بعلى بسيار زيادروى كرده و عيبجوئى خارج از حد نمود ناگران عربى الملك بودم در سب و ناسزا  

از راه رسيد كه از دو گو  شتر  خون ميرف  آنرا را بريده بود تا تند راه برود همين كه اشم 

 .وليد بوضع آن عرب افتاد گف  باذاريد وارد شود قطعا با ما كارى دارد

اى بس شيوا كه مانند نداش  رفته وارد شد. قصيدهمرد عرب زمام شتر را بزانوانش بس  و اجازه گ

 .در مدح وليد سروده بود خواند تا باين اشعار منترى شد

 و لما ان راي  الدهر الى             على ولح في اضعاف حالى         

 وفدت اليك ابغى حسن عقبى             اسد برا خصاصات العيالى             

 ئلة الى من قد راه             يوم و من يرجى للمعالىو قا             

 فقل  الى الوليد ازم قصدا             وقاه اهلل من غير الليالى             

 هو اللي  الرصور شديد باس             هو السيف المجرد للقتال             

 د التليد اخو الكمالخليفة ربنا الدعى علينا             و ذو المج          

اى گران باو داده گف  برادر عرب ما مدح تو را پذيرفتيم وليد اشعار او را بسيار پسنديد و جايزه  

 .اى بزرگ بتو داديم مايلم شعرى در هجو ابو تراب على براى ما باوئىو جايزه

شتيد انتد اى او شتير ييتان ك مرد عرب از جاى جس  و جمالتى از روى ناراحتى گف  و ناله

گامى از نظر حماي  نسب  بعلى عليه السالم برداش  و گف  بخدا سوگند كسى را كه تو متايلى 

تر اس . و تو از او به هجو سزاوارترى. اند نفر از حضار مجلتس هجو كنم از تو بستايش شايسته

حرف  گفتند ساك  با  بيچاره بدبخ !! گف  اه كردم كه انين برآشفتيد مرا از اه ميترسانيد.

بدى زدم يا اشتباه گفتم بغلط سخنى از من صادر شد؟ من كسى را بر وليد فضيل  دادم كه واقعا از 

او برتر اس  على بن ابى طالب عليه السالم كسى كه جامه وقار بر تن او زيبنتده است  و از هتر 

اف عيب و نقصى مبراس  استوانه داد و دادگرى شخصى كه كردار نيتك را رواج داد و بتر اطتر

 .اى بزرگ برخاس  دين ديى محكم بنا كرد و از خانواده
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با اسرار و علومى كه پيامبر از طريق وحى باو ستپرد شتك و ترديتد را از دايتره ديتن زدود. و 

اى در راه دين آرام نداش  و دمى سكوت نكرد و هرگز سخن بختالف حتق نافت . علتى لحظه

جداد  در جاهلي  با اجداد وليد قابتل مقايسته تر اس  و اكسى اس  كه از وليد بسيار با شراف  

 .نيستند آنرا گنجينه  روت وجود و بخشش و صاحب امتياز از برگزيدگان خدايند

مبادا نادانى خيال كند كه عقب ماندگى على عليه السالم از خالف  بواسطه اين بود كته در ميتدان 

و نيرو گردنكشان و مخالفين را عقب  و آنرا با قدرت مبارزه نتوانس  با رقيبان خود همآورد باشد

راندند اگر واقعا فكر كند آنرا بواسطه شخصي  و جالدت و شجاع  باين مقام رسيدند هيچ گونه 

دليلى بر ا بات اين مدعى نخواهد داش  اگر واقعا آنرا اابك و پيشتاز و شجاع و دلير بودند ارا 

تراى حساس و ميدانراى جنگ اون احد و اين دليرى و شجاع  را در گرفتاريراى اسالم و موقعي

احزاب و خيبر براى كشتن عمر بن عبد ودّ و مرهب خيبرى نشان ندادند انانچه على بن ابى طالب 

صلوات اهلل عليه يكه تاز اين ميدانرا بود و هرگز ترس و وحش  بر او راه نياف  و سابقه كينته و 

از حوزه اسالم با جان خويش دفاع ميكترد و  ( صبح و شام1دشمنى با پيامبر و خاندانش نداش . )

نشس  اابتك حملته ميكترد و در شبراى تار ظلمانى درون تاريكيرا بيباك در كمين دشمن مى

هاى سخ  كرد كته دمتار از روزگتار تبركتاران كشتيد و در اته شادمان بر مياش  اه حمله

نتداخ . زره پستر اموقعيتراى خطرناك جان خويش را در ميان اكاااك نيتزه و شمشتير متى

 .ستان و جار دوز بر دس  اى جانعمويش پيامبر را در تن داش  و نيزه

عمر بن عبد ودّ آن شتر نر و دشمن سر سخ  و سوار اابك در حالى كه سوار بر اسبى عالى بود 

گوئى يال و كوپال او را عنبر اندود كرده بودند وارد ميدان شد انان بر فر  سر  نواخت  كته 

 .شدگردنش خم 

ايد از عمرو بن معدى كرب زبيدى وقتى وارد ميدان شد انان با تكبر و ختود مار فرامو  كرده

خواهى دامن بر زمين ميكشيد و گام بر ميداش  كه مردم از ديدن قيافه او از ترس درهم فرو رفته 

 .جابجا ميشدند
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فالخن بته هتدف على اون شاهين كه شكار خود را در نظر گرفته و يا اون سنگ تيزى كه از 

ا  گرف  مانند باز شكارى كه در اناتال ختود پرتاب گردد انان بر او پريد و در پنجه مردانه

 .كبوترى را بايرد

اشگ آلوده دماغش از  او را پيش پيامبر آورد اون شترى رميده كه با زور او را بكشند اشمانش

عدى كرب و عمرو بن عبد ودّ نبتود ( تنرا همين مبارزه با عمر م1خشم ميلرزيد و قلبش ميطپيد. )

بسيار از اوقات بود كه با دلى پاك و قلبى مملو از ايمان بصفوف مشركين انان حمله ميكرد كه 

ساز و برگتى كته از دم شمشتير دياران در اين موقع از ترس فرار ميكردند و اون جناجوى بى

 .اى پناه ميبردنددشمن باريزد باوشه

بنتدوبار در ى آنرا از مردانى هرزه و بىر اراذل و اوباشى بود كه پيكرهبشما باويم كه على گرفتا

اى دامن زنانى هر جايى و هوسران پروريده شده بود اما تمام آنرا براى على اون آن گيتاه هترزه

 .بودند كه با نيش داس آنرا را بدروند

قاطع بواقع سزاوار هجو  آيا بايد اون على را هجو گف  با آن عزم استوار و ايمان راسخ و شمشير

كسى اس  كه جوياى هجو على اس  و بناحق مقام خالف  را گرفته و دس  بستتاان پيتامبر را 

اى كه نتواند كوتاه كرده. با اينكه آنرا ناظر حيف و ميل حق خويش هستند همچون عقرب گزيده

 .درد خويش را اظرار كند

غول شدند و اين مقام را هر نابكارى بناحق باالخره يكى پس از ديارى با گوى خالف  ببازى مش

 .صاحب شد كه جز شكس  و زبونى مردم و ستم و خوارى مل  كارى از پيش نبرد

ديدنتد سپردند متىپايان علم و وزير با ارز  پيامبر مىاگر اين مقام را برهبر واقعى و صحراى بى

يدهد افسوس كه از فرصت  ااونه قيام بامر رهبرى ميكند و حق هر كس و هر ايز را ااونه م

 .استفاده كردند و بجاى آن براى خويش غم و اندوه ابد و ندام  هميشاى خريدند

انان ارره وليد درهم شد و رناش تغيير كرد كته از نتاراحتى آب دهتان در گلتويش گرفت  

 .انداشمانش انان قرمز شده بود كه گوئى دانه انار در آن اكانده

ميدانس  وليتد او را خواهتد  ره نمود كه هر اه زودتر فرار نمايديكى از حاضرين بآن عرب اشا

( مرد عرب از بارگاه خارج شد جلو درب برخورد بچند نفر كه ميخواستند پتيش وليتد 1كش . )
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اى بروند گف  ممكن اس  اين لباسراى زردم را با لباسراى سياه تو عو  كنم در ضمن از جايزه

آن مرد پذيرف . مرد عرب جامه او را گرفته بر مركب ختويش ام بتو نيز سرمى بدهم. كه گرفته

 .پايان را در پيش گرف  سوار شد بيابان بى

مرديكه لباس عرب را پوشيده بود گرفتار شد گردن او را زدند و پيش وليد آوردنتد وليتد دقت  

طتى  كرده گف  اين آن مرد نيس  برويد او را پيدا كنيد اابك سواران از پى او رفتنتد بعتد از 

مساف  زياد باو رسيدند. همين كه مرد عرب آنرا را ديد دس  بچله كمان برد هر ستوارى را بتا 

يك تير نشانه ميارف  باالخره ارل نفر از آنرا را كش  بقيه فرار نموده پتيش وليتد آمدنتد و 

 .جريان را گزار  كردند

شود گف  گفتند ترا اه مى از شنيدن اين خبر وليد يك شبانه روز بيرو  بود. بعد از برو  آمدن

احساس يك ناراحتى ميكنم كه مانند كوه دلم را گرفته بواسطه دس  نيافتن بتر آن مترد عترب 

هشام بن معاذ گف  وقتى عمر بن عبد العزيز  -51ص  1( خصال صدو  ج 2بارك اهلل اه بود؟! )

او ستم شتده و يتا از او وارد مدينه شد من برمراه او بودم دستور داد منادى فرياد زند هر كس بر 

 .حقى تضييع گرديده بيايد تا او را بحق خويش رسانم

حضرت باقر محمد بن على بن الحسين از جمله كسانى بود كه آمد مزاحم غالم عمر بن عبد العزيز 

اطالع داد كه محمد بن على بر در خانه اس  دستور داد ايشان را وارد كنند. وقتى امتام وارد شتد 

بد العزيز اشاراى اشمش را پاك ميكند. فرمود ارا گريه ميكنى؟ گف  از دس  ديد عمر بن ع

 .هشام براى اين و آن كار 

بينند ميبرند و برخى زيان مى حضرت باقر فرمود عمر! دنيا بازارى اس  كه بعضى از اين بازار سود

شدند با سترزنش بسا از افرادى كه فريب اين دنيا را خوردند مرگ گريبان آنرا را گرف  بيچاره 

اى كه از آتش از دنيا خارج شدند زيرا اعمالى كه آنرا را به برش  رهنمون گردد نكردند، و وسيله

(  روتى كه بر هم انباشتند تقسيم شد بين كستانى كته او را 1دوزخ نااهشان دارد تريه نديدند. )

پذيرد بختدا ا را نمىستايش هم نكردند و رهسپار خدم  پروردگارى ميشوند كه عذر و برانه آنر

قسم سزاوار اس  كه ما دق  كنيم در باره كارهاى خوب آنرا و از آن پيتروى نمتائيم و توجته 

 .نمائيم بكارهاى زش  ايشان خود را ناه دارى كنيم از آن اعمال
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عمر! از خدا بترس بدو مطلب متوجه با  هر اه را دوس  دارى همراه  باشد وقتى به پيشتااه 

ى آن را پيش فرس  و از ايزى كه ناراحتى با تتو شتد در آنجتا بجتايش ايتز پروردگار ميرو

ديارى را بازين مبادا متاعى را بخرى كه بازار  كساد اس  و دياران نتوانستند آن را بفروشند 

 .باميد اينكه از تو شايد بپذيرند

م متردم نشتوند از خدا بترس در بارگاه را بروى مردم باز كن و دربانان را مواظب با  كه متزاح

بكمك مظلوم بشتاب و حق مردم را بده. آنااه فرمود سه ايز اس  كه در هر كس باشتد ايمتان 

خود را تكميل نموده. عمر بن عبد العزيز بدو زانو نشسته گف  خواهش ميكنم بفرمائيد شما اهتل 

ر حترام هر كس هناام شادمانى و خوشى اين حال او را بكا -1بي  پيغمبريد فرمود بسيار خوب 

كسى كه وقتى قتدرت پيتدا  -3و اگر خشماين شد خشم او را از حقيق  خارج نكند  -2واندارد 

كرد بيش از حق خود نايرد. عمر بن عبد العزيز كاغذ و قلم خواسته نوش : بِسْتمِ اللَّتهِ الترَّحْمنِ 

ا و آن حتق الرَّحِيمِ اين مدركى اس  كه عمر بن عبد العزيز با آن رد كرد حق محمد بن علتى ر 

عبد اهلل بن عطا تميمى گف  در مسجد خدم  حضرت زين العابدين بودم  -( بصائر2فدك اس . )

نقره بود بسيار ختو  قيافته بتود در آن  عمر بن عبد العزيز رد شد نعلينى بپا داش  كه بند  از 

بينى اين ا! مىموقع جوان بود. حضرت زين العابدين عليه السالم باو نااهى نموده فرمود عبد اهلل عط

سركش اسرافار را باالخره قبل از مرگ بحكوم  خواهد رسيد. گفتم همين فاسق؟ فرمتود بلتى، 

ولى مدت زيادى زندگى نخواهد كرد وقتى از دنيا رف  فرشتاان آسمان او را لعن  ميكنند ولتى 

ردم در زياد بن ابى حالل گفت  مت  -( بصائر الدرجات1اهل زمين برايش طلب مغفرت مينمايند. )

باره روايترا و كارهاى عجيب جابر بن يزيد اختالف كردند. من ختدم  حضترت صتاد  عليته 

السالم رسيدم ميخواستم در اين مورد از او سؤالى بكنم. قبل از اينكه من ايزى بپرسم فرمود ختدا 

 رحم  كند جابر بن يزيد جعفى را كه احادي  ما را درس  نقل ميكرد ولى خدا لعن  كند مغير 

ابى بكر حضرمى گف  بحضرت  -149( محاسن برقى ص 2بس . )بن سعيد را كه بر ما درو  مى

« غالم ابن عباس در حال احتضار اس . فرمود از دنيا رفت  ستپس 1باقر عر  شد كه عكرمه »

 .آموختم كه طعمه آتش نشودفرمود اگر او را زنده مييافتم ايزى باو مى
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نيا رف . ابو بكر حضرمى عرضكرد آقا بما بياموزيتد فرمتود يك نفر وارد شده گف  عكرمه از د

( 3بخدا سوگند آن مطلب جز همين ارادت و ايمان بخاندان نبوت كه شما معتقد هستتيد نيست . )

محمد بن مسلم گف  بحضرت باقر عرضكردم فداي  شوم از بتاز ايستتادن  201اختصاص صفحه 

محمد! اقتدر جثته كتواكى دارى ولتى از  خورشيد و حرك  نكردن آن مرا مطلع فرما. فرمود

مسائل بزرگ و مشكل سؤال ميكنى سه روز جواب نداد روز ارارم فرمود تتو لياقت  دارى كته 

ابن ابى يعفور گف  بحضرت  -( اختصاص1بدهم دنباله حدي  معروف اس . )  جواب اين سؤال را

ميكنند متن نميتتوانم صاد  عرضكردم من هميشه نميتوانم خدم  شما برسم گاهى از من سؤالى 

تمام جوابراى آنرا را بدهم فرمود ارا بمحمد بن مسلم  قفى مراجعه نميكنى او شاگرد پدرم بوده و 

( در اختصاص مينويستد 2اى بود. )از او حدي  آموخته در نزد پدرم شخص مورد توجه و شايسته

بود و در ستال صتد و  محمد بن مسلم طائفى  قفى مردى كوتاه قد و آسيابان از نژاد عرب كوفى

 -230( خرايج ص 3پنجاه هجرى از دنيا رف . )

ابا بصير گف  حضرت صاد  فرمود زيد بن حسن با پدرم در مورد ميراث پيامبر )ص( اختتالف  

داش  مياف  من از فرزندان امام حسنم و از شما بميراث پيامبر سزاوارترم. زيرا من از نژاد فرزند 

 .ر را با من تقسيم كنى. و سرم مرا بدهى پدرم سخن او را نپذيرف  بزرگترم بايد ميراث پيامب

زيد شكاي  بقاضى برد. براى نتيجه و جواب از طرف حضرت باقر زيد بن على بن الحسين بترادر 

زيد ه حضرت باقر پيش قاضى رف . در اين رف  و آمدهاى پيش قاضى يك روز زيد بن حسن ب

 .بن على گف  ساك  با  پسر كنيز هندى

زيد بن على گف  بيزارم از اختالفى كه نام مادرها را ببرند. بخدا قسم ديار تا زنده باشتم بتا تتو 

 .سخن نخواهم گف  برگش  خدم  پدرم

ام باعتماد شما ميدانم مرا مجبور نخواهى كرد و نااميدم نميكنى قستم گف  برادر من قسمى خورده

و در مورد اختتالف حرفتى نتزنم جريتان را ام كه با زيد بن حسن صحب  نكنم ديار با اخورده

 .توضيح داد كه براى اه قسم خورده. پدرم او را معذور داش  

زيد بن حسن غماين شد. گف  طرف من بعد از اين محمد بن على خواهد شد من بتا او بدرشتتى 

خواهد كرد. زيد بن حسن بمخاصمه بتا پتدرم  سخن خواهم گف  و آزار  ميكنم او مرا محروم
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  گف  برويم پيش قاضى همين كه بطرف قاضى روانه شدند پدرم فرمود زيد تتو همتراه برخاس

اى اگر آن ااقو گواهى كند كه حق با من اس  از شكاي  خود يك ااقو دارى كه پنران كرده

( پدرم فرمود ااقو! باو باجازه خدا كه حق بتا 1دس  برميدارى. قسم خورد كه دس  برميدارم. )

  زيد بيرون افتاد روى زمين. گف  زيد تو ستمارى محمد باقر شايسته اين كيس ؟ ااقو از دس

مقام اس . اگر او را رها نكنى ترا ميكشم. زيد بيرو  بزمين افتاد. پدرم دس  او را گرفتته بلنتد 

 .كرد

ايم گواهى دهد قبتول ميكنتى؟ گفت  بلتى. باز فرمود زيد اگر همين سناى كه روى آن ايستاده

زيد انان تكان خورد مثل اينكه ميخواس  شكافته شود ولى طرف امتام تكتان  سنگ از زير پاى

نخورد. گف  زيد تو ستم روا ميدارى دس  از او بردار اگر دس  از او برندارى ترا ميكشم باز زيد 

 .بيرو  شد

پدرم دس  او را گرفته بلند كرد. بعد فرمود زيد اگر اين درخ  سخن باويد و بيايد پتيش متن 

يدارى گف  بلى. پدرم درخ  را صدا زد بطورى نزديك شد كه سايه بر سر آنرا افكنتد دس  برم

گف  تو به محمد ستم روا ميدارى او شايسته اين كار اس . اگر دس  برندارى ترا ميكشتم. زيتد 

 .بيرو  شد پدرم دستش را گرفته بلند كرد. درخ  بجاى خود برگش  

 .شد و شكاي  نكندزيد قسم خورد كه با پدرم كارى نداشته با

ام كه نبايد او از همان جا پيش عبد الملك مروان رفته گف  من پيش مردى ساحر و كذاب آمده

را رها كنى آنچه ديده بود برايش نقل كرد. عبد الملك براى فرماندار مدينه نوش  كه محمد بتن 

خواهى كشت .  ى كشتن او را بدهمعلى را دس  بسته پيش من بفرس  يزيد گف  اگر بتو اجازه

 .قبول كرد

وقتى نامه بفرماندار مدينه رسيد در جواب نوش  اين نامته را از جرت  مخالفت  بتا دستتور تتو 

براى شما بكنم اتون تترا دوست  دارم  نمينويسم ولى مايلم در مورد اين دستور يك خيرخواهى

 .ميترسم از اين راه گزندى بتو برسد

تر و زاهدتر و پرهيزگارتر نيست . وقتتى در از او عفيفاى در دنيا اون مردى را كه تو خواسته

ها جمع ميشوند از صداى خو  او همچتون مزاميتر ها و درندهمحراب عبادت قرآن ميخواند پرنده
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( متن 1داود ميخواند او داناترين مردم اس  و مرربانترين مردم و كوشاترين آنرتا در عبتادت. )

او اقدامى كند زيرا خداوند نعم  هيچ طايفه را تغيير نميدهد شايسته نميدانم امير المؤمنين در باره 

مار اينكه آنرا راه و رو  خود را تغيير دهند. نامه فرماندار كه رسيد از راهنمائى او خوشحال شد 

و فرميد كه واقعا خير خواهى نمود، زيد بن حسن را خواس  و نامه را برايش خواند زيتد گفت  

 .دار باين كار نمودهبوالى پول داده و او را وا

عبد الملك گف  راه ديارى سرا  ندارى؟ زيد گف  آرى اسلحه پيامبر نزد اوس  شمشير و زره 

 .شودو اناشتر و عصا و ميرا ش. بنويس آنرا را بفرستد اگر نفرستاد راه براى كشتن او باز مى

او تمام آ ارى كته عبد الملك بفرماندار خود نوش  كه يك ميليون درهم بمحمد بن على بده و ب

از پيامبر مانده در اختيارت باذارد. فرماندار پيش پدرم آمد و نامه عبتد الملتك را خوانتد. پتدرم 

 .فرمود اند روز بمن مرل  بده

پدرم سالح و ابزارى تريه نمود بفرماندار تحويل داد او نيز براى عبد الملك فرستاد. عبتد الملتك 

وقتى زيد آن ا اث را ديد گف  بخدا سوگند از آ ار پيغمبتر بسيار خوشحال شد از پى زيد فرستاد 

اى براى پدرم نوش  كه تو پول ما را گرفتى ولى آنچته )ص( يك ذره نفرستاده عبد الملك نامه

 .خواستيم نفرستادى

پدرم نوش  آنچه صالح ميدانستم براى تو فرستادم ميخواهى قبول كن مايل نيستى قبول نكن. عبد 

ا تصديق نموده مردم شام را جمع كرد و گف  اين آ ار از پيامبر باقيمانده كته الملك حرف او ر 

گرف  و او را دربند نموده بمدينه فرستاد باو گف  تصميم دارم  اند سپس زيد رابراى من فرستاده

اى نيز براى پدرم ( نامه1كه شرك  در خون هيچ كدام از اوالد پيامبر نكنم و گر نه ترا ميكشتم. )

كه پسر عموي  را فرستادم با او بخوبى رفتار كن وقتى زيد آمد باو فرمود واى بر تو زيد  نوش  

اه كارهاى بزرگى ميكنى اه از دس  تو كه بر نميآيد؟ من ميدانم اين زين از كدام درخ  جدا 

 .شده ولى مقدر انين اس  واى بر كسى كه شر از او بر خيزد

ى پائين آمد پاهايش ورم كترده بتود دستتور داد كفتن مركبى را زين كردند پدرم سوار شد وقت

برايش تريه كنند يك قسم  از كفنش لباس سفيدى بود كه با آن احرام بسته بتود فرمتود ايتن 
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پاراه سفيد را هم جزء كفن من قرار دهيد سه روز بيشتر زنده نبود از دنيا رف . آن زين در نتزد 

 .ايمآل محمد اس  و آويزان كرده

نيز اند روز بيشتر زنده نبود مبتال بدردى شد كه پيوسته ناتوان ميارديد و ديوانه شد  زيد بن حسن

 .بطورى كه نماز را ترك كرد و از دنيا رف  

شتود كته در بنتد مثل اينكه يك قسم  از آخر خبر حذف شده باشد و انين معلوم مى -توضيح

الملك و زيد تا آن آقا را سوار بتر نمودن زيد و فرستادن او را بآن وضع يك تبانى بوده بين عبد 

زين مسموم نمايند برمين جر  فرمود من ميدانم اين زين از اه درختى درست  شتده اطتورى 

نميدانم كه آلوده بسم اس  ولى مقدر اس  كه شرادت من بر اين وضع باشد برمين جر  فرمتود 

 .كافر انتقام بايرند زين در نزد ما آويزان اس  تا كسى بآن دس  نزند و يا در رجع  از آن

ضمنا در اين خبر اشكال ديارى اس  كه مخالف تاريخى اس  كه قبال در متورد شترادت امتام 

نوشتيم و بعد نيز خواهد آمد ممكن اس  بجاى عبد الملك هشام بن عبتد الملتك بتوده و نستخه 

 اند.برداران اشتباه نوشته

ام مترگ بصتورت كلپاسته درآمتد از حضرت باقر نقل شده كه عبد الملتك هنات  -( خرايج2) 

متوجه شدند كه كلپاسه هم رفتته نيست .  هايش درماندند كه با اين پيكر اه كنند يك وق  بچه

مشورت كردند كه اه كنند قرار بر اين گذاشتند كه از اوب بصورت جثه يك انسان بستازند و 

وجه اين جريان جز من آن را در كفن بپيچند. همين كار را كردند بعد كفن نمودند كسى ديار مت

 (1هايش نشدند. )و بچه

عبد اهلل زهرى گف  هشام بن عبد الملك بمكه رف  داخل مسجد الحرام   -مينويسد 282ارشاد ص   

شد تكيه بر غالمش بنام سالم داش . حضرت باقر نيز يك طرف مسجد نشسته بود. سالم باو گف  

ان كسى كته اهتل عترا  او را از جتان اين مرد محمد بن على ابن الحسين اس . هشام گف  هم

 .دوس  دارند؟ گف  آرى

آشتامند تتا از هشام گف  برو باو باو امير المؤمنين مياويد مردم در قيام  اه ميخورنتد و متى

حساب آسوده شوند. فرمود در سرزمينى محشور ميشوند كه براى آنرا قرصراى نان سفيدى هس  

« عبد الملك بخيال خود پيروز 1حساب پايان پذيرد. » آشامند تاو نررها جاريس  ميخورند و مى
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شده گف  اهلل اكبر برو باو باو مردم آنقدر در قيام  گرفتارند كه كسى بفكر خوردن و آشاميدن 

نيس . غالم آمد امام فرمود باو باو در جرنم بيشتر از روز قيام  گرفتارند باز هتم از ختوردن و 

اوند از زبان آنرا نقل ميكند أَفِيضُوا عَلَيْنا مِتنَ الْمتاءِ أَوْ مِمَّتا آشاميدن فرامو  نميكنند انانچه خد

َرَزقَكُمُ اللَّهُ يك كم آب بما بدهيد يا از نعمترائى كه خدا بشما داده. هشام بن عبد الملك ستاك  

 (2شده ايزى ناف . )

ستعيد مثتل ميدانى مغير  بتن  سليمان لبان گف  حضرت باقر فرمود -44ص  2تفسير عياشى ج  

كيس ؟ گفتم نه. فرمود مانند بلعم اس  كه باو اسم اعظم داده شد كه خداوند در اين آيه ميفرمايد 

 (1« )1آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْرا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ. »

ختود را خوانتد )متن وقتى كمي  براى حضرت باقر عليه السالم اين شعر  -329ص  3مناقب ج  

اللرتم ارحتم ) لقلب متيم مسترام( امام باقر عليه السالم روى بجانب كعبه نموده سه مرتبته فرمتود

خدايا بر كمي  رحم كن و او را بيامرز پس از آن فرمود كمي  اين صد هزار  (كمي  و اغفر له

نخواهم گرفت  تتا ام. گف  نه بخدا هرگز درهم اس  كه از ميان خانواده خود جمع آورى كرده

خدا خود جزاى مرا عناي  فرمايد. ولى اگر يكى از پيراهنراى خود را لطف فرمائيد افتخار ميكنم. 

 (2امام يكى از پيرهنراى خود را باو داد. )

اى؟ مينويسد حضرت باقر بكمي  فرمود تو عبد الملك را متدح كترده -3ج  337در مناقب ص  

ام اى شير شير هم نوعى سگ است  و يتا اى امام راهنما گفتهام گف  من در مدح خود باو نافته

ام كه مار ام كه دريا نيز مرده اس  گاهى يا حيه گفتهشمس خورشيد جمادى اس  و يا دريا گفته

ام كوه هم سنگ الل اس  امام عليه السالم تبسم نمود. ى منفور و بدبوئى اس  يا جبل گفتهجنبنده

 .اشعار را خواند كمي  در مقابل آن جناب اين

 من لقلب ميتم مسترام             غير صبو  و ال احالم         

 اخلص اهلل لى هواى فما           اغر  نزعا و ال تطيش سرامى   : همين كه باين شعر رسيد «2» 

 (فما اغر  نزعا)  امام عليه السالم فرمود بجاى 

 (  نزعافقد اغر) : بايد ميافتى زه كمان را نكشم
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تا زه كمان را خوب بكشم و تيرم بخطا نرود عرضكرد آقا شما در تنظيم معنى از من ماهرتريد در 

 ( 1شعر )

جابر بن عون گف  روزى كه با عمر بن عبد العزيز بيع   -مينويسد 80در امالى شيخ طوسى ص 

 .كردند اسماء بن خارجه فزارى وارد شد اين اشعار خود را خواند

 اولى االنام بالحق قدما             هو اولى بان يكون خليقا ان         

 باالمر و النرى ألولى             يأتي بغيره ان يكون يليقا             

 من ابو عبد العزيز بن مروان             و من كان جده الفاروقا             

رتر بود )اون در قسم  آخر نستب عمر بن عبد العزيز گف  اگر اين قسم  آخر را نميافتى ب 

 (2عمر بن عبد العزيز را بمروان و بعمر بن خطاب ميرساند(. )

ابى بكرم بن عمر بن حزم از پدر خود نقل كرد كه عمتر بتن عبتد العزيتز  -167امالى شيخ ص  

اى به ابو بكر فرماندار مدينه نوش  كه شش هزار دينار باضافه تصميمى در باره فدك گرف  نامه

آمد فدك معادل ارار هزار دينار بين فرزندان فاطمه زهرا رضى اهلل عنرم از بنى هاشتم تقستيم در 

 كن. زيرا فدك متعلق بخود پيغمبر بوده و از سرزمينرائى اس  كه با سپاه و جنگ فتح نشده. 

شرقا و غربا فال تجدان ) : حضرت باقر بسلمة بن كريل و حكم بن عتبه فرمود 399ص  1كافى ج 

بشر  و غرب عالم بتازيد هيچ جا علم صحيحى نخواهد ياف   (ا صحيحا اال شيئا خرج من عندناعلم

( در كتاب اعالم الدين ديلمى اس  كه متردى بعبتد الملتك 1ما خارج شده. ) مار آنچه از زبان

اى بكنم بشرط اينكه امان دهى. عبد الملك او را امتان داد. مروان گف  من ميخواهم با تو مناظره

اى پيغمبر ترا تعيين كرده اس  گف  نه. پرسيد مردم جمتع گف  باو ببينم اين مقامى كه گرفته

 .شدند و ترا انتخاب نمودند؟ گف  نه

 .سؤال كرد آيا آنرا با تو بيع  كرده بودند كه الزم بود وفا نمايند

 .گف  نه. پرسيد در شورى ترا تعيين نمودند؟ گف  نه

اى. عبد الملتك وم  ميكنى و مال و جان آنرا را در اختيار گرفتهگف  پس تو بزور بر آنرا حك

اى با اينكه خدا و پيامبر و مسلمانان گف  بلى. سؤال كرد پس ارا نام خود را امير المؤمنين نراده

 .اندترا امير نكرده
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عبد الملك گف  خارج شو از مملك  من و گر نه ترا ميكشم. گف  همين اس  جواب كسى كه 

( رواي  شده كه عمر بن 2عدل و انصاف با تو سخن گويد اين حرف را زده خارج شد. ) از روى

ى خود در خراسان نوش  كه ارل نفر از دانشمندان آن سرزمين را بفرس  تا عبد العزيز بنماينده

از آنرا جستجو كنم تو ااونه رفتار ميكنى. استاندار علما را جمع نموده جريان نامه را اعالم كترد 

را پوز  خواستند. گفتند ما زن و بچه داريم ممكن نيس  كه ارل نفتر از ختانواده ختود دور آن

باشيم و عدال  مخالف اس  با اجبار كه ما را بزور ببرند ولى ميتوانيم بيك نفر نمايندگى بدهيم از 

 .طرف ما برود

سخنى مخفيانته دارم استاندار نماينده آنرا را فرستاد وقتى پيش عمر بن عبد العزيز رف  گف  من 

مجلس را خلوت كن. عمر گف  تو يا راس  مياوئى آنرا ترا كمك ميكنند اگر درو  گفتى ترا 

 .تكذيب خواهند نمود

نماينده گف  من براى خودم نمياويم خلوت باشد اين تقاضا براى شما اس  ميترسم بين ما حرفى 

 .زده شود كه تو نخواهى مردم بشنوند

بتو رسيد؟ متدتى ستكوت  شدند آنااه عالم گف  باو ببينم از كجا خالف  دستور داد همه خارج 

 .كرد. گف  ارا جواب نميدهى. گف  اه باويم

انتد تتو ختواهى اند درو  اس . باويم مسلمانان اجماع كردهاگر باويم خدا و پيامبر معين كرده

ايم اگر باويم از هگف  ما كه از سرزمين مشر  هستيم خبر نداريم و در اين اجماع شرك  نكرد

 .راه ورا   از پدرم خواهى گف  برادران  زيادند تو ارا از بين آنرا بحكوم  برسى

دانشمند گف  خدا را شكر كه اعتراف نمودى بحق ديارى حاال اجازه ميدهى برگردم بسترزمين 

را خود. گف  نه بخدا تو واعظ خوبى هستى دانشمند گف  خوب باو ببينم اطور شد كه اين كار 

 بعرده گرفتى؟

عمر بن عبد العزيز گف  ديدم خلفاى قبل ستم روا داشته و حيف و ميل در مال مسلمانان كردنتد 

 .خودم را ميشناختم كه اهل اين كار نيستم

گف  اگر ديارى مقام ترا ميارف  و بمردم مانند پيشينيان ستم روا ميداش  آيا از تو باز خواس  

 .آوردند؟ گف  نهىميشد و گناه او را بحساب تو م
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اى و آسودگى او را با خطر دانشمند گف  در اين صورت تو آسايش ديارى را با رنج خود خريده

 .خويش. عمر گف  واقعا تو واعظ خوبى هستى

از جاى حرك  كرد كه خارج شود باو گف  بخدا قسم ابتداى دين از دس  شما بنى اميه رنجرتا 

برد آخر آن نيز بوسيله باقيمانده نسل شما در رنج خواهد بتود. كشيد ميانه آن نيز از شما رنجرائى 

 متالى  66( امالى شيخ طوستى ص 1خدا دادخواه ما اس  از شما و داور و پشتيبان خوبى اس . )

گف  شخصى كه حاضر بود در مجلس عبد الملك مروان در مكته گفت  عبتد الملتك شتروع 

مردى از جاى حرك  كرده گف  بس اس   بسخنرانى كرد همين كه خطبه او منترى بموعظه شد

بس! شما امر ميكنيد ولى خودتان عمل نميكنيد و نرى ميكنيد امتا خودتتان از حترام ختوددارى 

نميكنيد پند ميدهيد ولى پند نميايريد. ما بايد مطيع كردار شما باشيم يا گفتار شما؟! اگر باوئيتد 

وديا بچه دليل ما از تبركتارانى پيتروى پيرو رو  شما باشيم ااونه ممكن اس  پيرو ستماران ب

كنيم كه اموال خدا را  روت خود حساب ميكنند و بندگان او را بترده ختويش ميشتمارند. اگتر 

مياوئيد اطاع  امر ما را كنيد و نصيح  ما را بپذيريد آيا ممكن اس  كسى كه خود را نصيح  

  نمودن از كسى كه عادل نيست  نميكند يا خويشتن را پند نميدهد بديارى پند دهد. مار اطاع

 .الزم اس  

اگر باوئيد دانش را بايريد از هر جا كه بود و پند بايريد از هر كس كه شنيديد شايد در ميان ما 

ها از شما آشناتر باشند رها كنيد خالف  كسانى باشند كه برتر بتوانند از شما موعظه كنند و بزبان

را باز كنيد تا كسانى كته آنرتا را بتاطراف جرتان آواره  را و دس  از قفل و بند آن برداريد راه

 .اند پيش بيايندايد و در بدر بيابانرا شدهكرده

ايم و شما را حاكم بر متال و جتان و ديتن ختويش بخدا سوگند هرگز اختيار خود را بشما نداده

پايان متدت و ايم تا برو  ستماران رفتار كنيد جز اينكه ما توجه بوضع خود داريم منتظر نكرده

بآخر رسيدن حكوم  شما و تمام شدن رنج و محن  خود هستيم. هر كدام از شما كه بتر سترير 

ا  را بخواند كه هيچ يك از رفتار و كردار حكوم  نشيند مدت معينى دارد و بنااار بايد پرونده

او از كواك و بزرگ او فروگذار نشده بزودى خواهند فرميتد ستتماران كته اته ستتمى روا 
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در اين موقع يكى از ماموران مسلح خليفه پيش آمتده او را گرفت  دياتر از او خبترى .اندداشته

  -85( اختصاص ص 1نداريم كه اه شد. )

ناميد ختدم  آن جنتاب  ابو حمزه گف  سعد بن عبد الملك كه او را حضرت باقر سعد الخير مي

يب  زده اشگ ميريخ  امام فرمود رسيد سعد از فرزندان عبد العزيز بن مروان بود مثل زنراى مص

انتد ارا گريه ميكنى عرضكرد ارا گريه نكنم و حال اينكه در قرآن مرا از شجره ملعونه شتمرده

)بنى اميه( فرمود تو از آنرا نيستى تو از جمله افراد خاندان بنى اميه هستتى كته از ختانواده اوالد 

داوند از قول ابراهيم نقل ميكند )فَمَنْ تَبِعَنِتي كه خ اى اين آيه راپيامبر بشمار ميروى. مار نشنيده

حمران بن اعين گف  بحضترت  -( اختصاص1فَإِنَّهُ مِنِّي( هر كه پيرو من باشد از جمله ما اس . )

ام كه از مدينه خارج نشوم مار اينكه جواب يك سؤال مترا باقر عرضكردم من با خدا عرد كرده

( 2يعيان شما هستم؟ فرمتود بلتى در دنيتا و آخترت. )بدهى فرمود بپرس عرضكرد آقا من از ش

بكر بن صالح گف  عبد اهلل بن مبارك خدم  حضرت باقر رسيده عرضكرد آقا از اجداد  -مناقب 

شما رواي  شده كه هر فتح و پيروزى كه نصيب مسلمانان شود ولى در حكوم  خلفاء جور باشد 

 .غنائم مربوط بامام اس  فرمود صحيح اس  

اند باالخره از دس  آن كسى كه مالتك داي  شوم مرا از يك فتح همين شكلى آوردهعرضكرد ف

اى نجات يافتم اينك بنده و برده شمايم. امام فرمود قبول كتردم. متوقعى كته من بود بيك وسيله

ام بعد ازدواج كردم و راه گذران من از لطف و خواس  برود بمكه گف  من از وقتى كه بحج رفته

 .كه دوستان ميكردند اون ديار راهى براى اداره زندگى نداشتم بفرمائيد بايد اه كنمعنايتى بود 

اى براي  حالل است . پتس از فرمود برگرد بشرر و وطن خود حج و ازدواج و كسبى كه كرده

شش سال دو مرتبه آمد همان بندگى و بردگى سابق را يادآورى نمود امام عليه السالم فرمود تتو 

 .خدا عرضكرد آقا خواهش ميكنم يك يادداش  راجع باين مطلب بمن بدهيدآزادى در راه 

اى انين نوش  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اين نامه محمد بن على هاشمى علوى اس  براى عبتد نامه

اهلل بن مبارك من ترا در راه خدا و روز رستاخيز آزاد كردم كسى جز خدا آقاى تو نيس  و هيچ 

تواند ادعاى مالكي  ترا بنمايد تو آزادشده من و خاندان منى بعد از اين در تتاريخ محترم كس نمي

و بر آن مرتر زده  سال صد و سيزده محمد بن على )حضرت باقر( آن را با دس  خط خود نوشته
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جابر جعفى گف  حضرت باقر بمن هفتاد هزار حدي  آموخت  و فرمتود  -( اختصاص1اس . )

اى از اين اسرار جابر گف  عرضكردم آقا فداي  شوم بار سناينى بر من نرادهبكسى اظرار نكنى. 

آيد كه حالت  ام بجو  مىاى بكسى ناويم گاهى از اوقات انان سينهكه بمن سپردى و فرموده

شبيه جنون بمن دس  ميدهد فرمود هر وق  انين شد برو بطرف گورستان و گودالى بكن سرت 

  -102ص  8( كافى ج 2« )1ه باو محمد بن على انين و انان گف  »را درون آن گودال قرار بد

كمي  بن زيد اسدى گف  خدم  حضرت باقر عليه السالم رسيدم فرمود بخدا قسم كميت  اگتر 

مالى در نزد ما بود بتو ميداديم ولى بتو مياويم آنچه پيغمبر صلى اهلل عليه و آله بحسان بن  ابت  

 (قدس ما ذبب  عنا اهل البي  لن يزال معك روح ال) : فرمود

عرضكردم در باره آن دو نفر  .پيوسته روح القدس ترا تائيد كند تا وقتى از ما خانواده دفاع ميكنى

اه مياوئى )ابا بكر و عمر( امام عليه السالم بالش را دوال كرده بسينه خود اسبانيد. آنااه فرمود 

يا مالى بناحق گرفته شود و يا سناى جابجا بخدا قسم باندازه يك حجام  خون اگر ريخته شود و 

  -210ص  8( كافى ج 3گردد باردن آن دو اس . )

ابو بصير گف  من در خدم  حضرت باقر در مسجد نشسته بودم كه داود بن على و ستليمان بتن 

خالد و منصور دوانيقى وارد شدند و كنارى از مسجد نشستند. يكى گف  محمد بن على حضترت 

سته. داود بن على و سليمان بن خالد از جاى حرك  نموده خدم  امام آمدند و سالم باقر اينجا نش

حضرت باقر فرمود اه شد كه دوس  ستمار شما نيامد. آنرتا  .كردند اما منصور همان جا نشس  

شتود بستيار جتالل و شتكوه عذرى تراشيدند فرمود بخدا قسم باالخره فرمانرواى اين سرزمين مى

( داود بتن علتى 1ان برايش كواكى ميكنند اقتدار بزرگى پيدا خواهد كترد. )يابد و گردنكشمى

گف  سلطن  ما قبل از شما اس  فرمود آرى عرضكرد مدت معينى دارد فرمود بلى بخدا قستم در 

مقابل هر روز فرمانروائى بنى اميه دو روز و در مقابل هر سال دو ستال حكومت  خواهيتد كترد 

 .ن گوى در ميدان بازى ميكنندهاى شما با خالف  همچوبچه

داود بن على با خوشحالى از جاى حرك  كرد كه اين خبر را بمنصور برساند سليمان نيز بلند شد 

از پش  سر امام او را صدا زده فرمود سليمان! اينرا پيوسته در آسايش هستند از نظر حكوم  تتا 

نمود وقتى انين كردند درون زمتين  وقتى كه خون بناحقى از ما خانواده نريزند اشاره بسينه خود
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براى آنرا برتر از روى زمين اس  ديار در روى زمين فريادرسى ندارند و در آسمان كسى عذر و 

 .پذيردبرانه آنرا را نمى

سليمان بن خالد رف  و جريان را بمنصور گفتند منصور از جاى حرك  نموده ختدم  حضترت 

مان را عر  كرد و پرسيد صحيح اس  فرمود آرى شما باقر رسيد سالم كرد و سخنان داود و سلي

بيننتد قبل از ما بفرمانروائى ميرسيد اما سلطن  شما بسيار دشوار اس  كه مردم روى خوشى نمتى

هاى شما با خالف  بازى ميكنند اون گوى در مدت زيادى بطول ميانجامد دو برابر بنى اميه و بچه

 ميدان اه برسد بمردها فرميدى؟

ود پيوسته اقتدار خواهيد داش  تا وقتى كه خون بناحق از ما خانواده نريزيد وقتى انين سپس فرم

كارى كرديد خداوند بر شما خشم ميايرد قدرت و شوك  و سلطن  شما از بين ميرود و يكى از 

 « او از خاندان ابو سفيان نيس  1بندگان خود را كه پس  و بد اخال  اس  بر شما مسلط ميكند »

 -( اختصاص1ه نابودى شما بدس  او و يارانش خواهد بود ديار سخن خود را قطع نمود. )باالخر

اصحاب حضرت باقر عبارت بودند از جابر بن يزيد جعفى، حمران بن اعين، زراره، عامر بن عبتد 

اهلل بن جذاعه، حجر بن زائده، عبد اهلل بن شريك عامرى، فضيل بن يسار بصرى، سالم بن مستنير و 

( حضرت موسى بن جعفر فرمود روز قيام  منادى 2ابن معاويه عجلى و حكيم بن ابى نعيم. )بريد 

فرياد ميزند حواريين حضرت باقر و حضرت صاد  كجايند. عبد اهلل بن شريك عامرى و زرار  بن 

اعين و بريد بن معاويه عجلى و محمد بن مسلم  قفى و لي  بن البخترى و عبد اهلل بن ابى يعفور و 

دربان حضرت بتاقر  -( مناقب 3مر بن عبد اهلل بن جذاعه و حجر بن زائده و حمران بن اعين ... )عا

ترين پيشينيان شش نفرند جابر بن يزيد جعفى بود تمام ارادتمندان بائمه اعتراف دارند بر اينكه فقيه

، ابو كه آنرا اصحاب حضرت باقر و حضرت صاد  بودند. زرار  بن اعين، معروف بن خربوذ مكى

( در فصول المرمه 4بصير اسدى، فضيل بن يسار و محمد بن مسلم طائفى، بريد بن معاويه عجلى. )

قيافه حضرت باقر گندماون و معتدل بود شاعر  كمي  و سيد حميرى و دربانش جابر   -مينويسد

لى رحمة اهلل ( نقل از خط شيخ بن فرد ح5جعفى و نقش اناشترى آن جناب )َربِّ ال تَذَْرنِي فَرْداً( )

 .عليه
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اى خوانتد كته اول آن ايتن بتود مردى خدم  حضرت باقر عليه السالم رسيده قصتيده -اندگفته

اى نداديد با اين مدحى كته )عليك السالم ابا جعفر( امام باو ايزى نداد عرضكرد ارا بمن جايزه

 .داى اين شاعر اه مياويكردم فرمود تو مرا بمثل مردگان ترني  گفتى نشنيده

 اال طرقتنا آخر الليل زينب             عليك سالم لما فات مطلب          

 فقل  لرا حيي  زينب خدنكم             تحية مي  و هو في الحى يشرب         

 سالم عليك ابا جعفر، فرمود ميتوانستى باوئى «1» 

 باب نهم مناظرات حضرت باقر علیه السالم

مياف  اگر بدانم در روى زمين كسى هس  كه بتواند بمن  اب  كنتد كته  عبد اهلل بن نافع ارز 

على اهل نرروان را كه كش  نسب  بآنرا ستم نكرد بسوى او خواهم رفت . گفتنتد اگتر اته از 

فرزندانش باشد. گف  مار در ميان فرزندانش عالم وجود دارد گفتند اين اول نادانى تو اس  مار 

 .س  اين خانواده خالى از عالم ه

پرسيد اكنون عالم آن خانواده كيس . گفتند محمد بن على بن الحسين. عبد اهلل بن نافع با گروهى 

اجتازه شترفيابى از حضترت بتاقر خواست  بحضترت بتاقر  .از اصحاب خود بطرف مدينه رف  

عرضكردند اين عبد اهلل ابن نافع اس . فرمود مرا اه با او با اينكه او از من و پتدرم شتب و روز 

 .يزارى ميجويدب

ابو بصير عرضكرد فداي  شوم او مدعى اس  كه اگر كسى روى زمين باشد كه  اب  كند علتى 

آنرا ستم روا نداشته پيش او ميروم اگر اته فاصتله ه عليه السالم اهل نرروان را كه كش  نسب  ب

 .زيادى با من داشته باشد

غالمش دستور داد كه بار او را فرود ه اى عرضكرد بلى. بامام فرمود واقعا براى كشف مطلب آمده

آورد و باويد فردا بيايد. فردا صبح عبد اهلل با سران اصحاب خود آمتد حضترت بتاقر نيتز اوالد 

ى متاهى رنگ قرمز روشن بيرون آمد گتوئى پتارهه مراجر و انصار را جمع كرد و با دو جامه ب

 .اى خواند بدين مضموناس . خطبه

ممكنات را آفريد حمد خدائى را  ان و جمال زيباى موجودات و تمامستايش خدائى راس  كه جر

( گواهى ميدهم بر يااناى خدا و 1خواب و ارت بر او راه ندارد مالك آسمانرا و زمين اس  ... )
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اينكه محمد )ص( بنده و پيامبر اوس  او را برگزيد و براه مستقيم رهنمائى كرد. ختدا را ستپاس 

بوت او گردانيد و امتياز والي  را بما داد. گروه فرزندان مراجر و انصتار كه ما را مفتخر بنعم  ن

 .هر كس منقبتى براى على عليه السالم در خاطر دارد حرك  كند و نقل نمايد

از جاى حرك  كردند هر كدام منقبتى نقل كردند. عبد اهلل گف  همه اين احادي  را من خود از 

على بعد از حكم قرار دادن كافر شد تتا بتاالخره منترتى شتد  ام ولىراويانى كه گفتيد نقل نموده

ألعطين الرايه غدا رجال يحب اهلل و رسوله و يحبه اهلل و رسوله كرارا غير فرار   :مناقب بحدي  خيبر

 .حتى ال يرجع يفتح اهلل على يديه

حضرت باقر فرمود در باره اين حدي  اه مياوئى؟ گف  صحيح اس  هيچ شتكى در آن  «1» 

يس  ولى بعد از اين حدي  كارى كه موجب كفر او شد انجام داد فرمود مادر بعزايت  بنشتيند ن

باو ببينم خدا كه على را آن روز دوس  داش  ميدانس  كته علتى بعتدها نرروانيتان را خواهتد 

 .كش . يا نميدانس  

با اينكه  گف  ميدانس  فرمود على را دوس  داش  كه مطيع و فرمانبردار او بود يا دوس  داش  

مخالف و خطاكار بود. گف  دوس  داش  كه اطاعتش ميكرد حضرت باقر فرمود اكنون محكوم 

شدى. عبد اهلل رافع از جاى حرك  كرده با خود مياف  )حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الَْخيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الَْخيْطِ 

 .ى را به كه بدهد« خداوند ميداند مقام رهبر2الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَْجرِ( »

خالصه استدالل اينس  كه ميپرسد خدا على را براى اينكه اطاع  ميكترد دوست  داشت  قبتول 

ميكند بعد ميفرمايد پس بنا بر اين تو مياوئى على را دوس  داش  با اينكه بعقيده تو على بعتدها 

 بواسطه كشتن نرروانيان كافر شد و تمام اعمالش از بين رف .

زيد شحام گف  قتاد  بن دعامه خدم  حضرت باقر عليه السالم رسيد فرمتود  311ص  5كافى ج 

ام قترآن تفستير قتاده تو فقيه مردم بصره هستى؟ عرضكرد مردم انين مياوينتد. فرمتود شتنيده

ميكنى؟ عرضكرد بلى. سؤال كردند از روى علم تفسير مينمائى يا نادانى؟ عرضتكرد نته از روى 

 .علم
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وى علم باشد كه شخصي  با ارزشى هستى من يك سؤال از تو ميكنم. عر  فرمود اگر واقعا از ر 

فرمود باو ببينم خداوند در اين آيه در سوره سبا وَ قَدَّْرنا فِيرَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيرا لَيالِيَ  .كرد بفرمائيد

 « اه منظورى دارد؟1وَ أَيَّاماً آمِنِينَ »

ل سوارى حالل قصد زيارت خانه ختدا را كنتد در گف  منظور كسى اس  كه بازار و توشه و ما

افتد كه شخصى با خانواده خود برگردد. فرمود ترا بخدا قسم گاهى اتفا  نمىه امان خواهد بود تا ب

سترق  ببرنتد و او را ه زاد و توشه و مركب حالل بجانب مكه روان شود ولى دزدها اموالش را ب

 .افتدمى بزنند بطورى كه نابود شود. گف  ارا اتفا 

اى همچنين اگتر از فرمود اگر قرآن را از پيش خود تفسير كنى باع  هالك خود و دياران شده

زبان دياران نقل كنى. قتاده! اين آيه مربوط به كسى اس  كه خارج شود از منزل خود بتا زاد و 

وس  داشته توشه و مال سوارى حالل قصد اين خانه را بكند ولى عارف بحق ما باشد با دل ما را د

باشد، انانچه خداوند در اين آيه اشاره ميكند فَاجْعَلْ أَفْئِدَ ً مِنَ النَّاسِ تَرْوِي إِلَيْرِمْ ابتراهيم عتر  

ميكند خدايا دلراى گروهى از مردم را متوجه خاندان من بكن منظور  دوس  داشتن خانه نيس  

بفرمايتد )تَرْتوِي إِلَتيْرِمْ(  را نه اينكهاگر منظور خانه بود ميفرمود )تروى اليه( دوس  بدارند آن 

دوس  بدارند آنرا را بخدا سوگند منظور از دعاى ابراهيم ما بوديم كه اگر بتا دل متا را دوست  

شود و گر نه قبول نخواهد شد اگر انين بتود آن وقت  از عتذاب داشته باشند حج آنرا قبول مى

 .دا ديار همين طور تفسير خواهم كردجرنم در روز قيام  ايمن خواهد. قتاده عرضكرد بخ 

فرمود قتاده! منظور قرآن را كسانى درك ميكنند كه با آنرا صحب  شده و طرف خطتاب قترآن 

 (1هستند. )

ابو بصير گف  حضرت باقر عليه السالم در مسجد الحرام نشسته بتود اطترافش  -187احتجاج ص  

انى با اند نفر از اطرافيان خود آمد. بامام گروهى از ارادتمندان جمع بودند در اين موقع طاوس يم

عرضكرد اجازه ميدهى سؤالى بكنم؟ فرمود اجازه دارى بپرس. عرضكرد اه وق  يك سوم مردم 

مردند؟ فرمود اشتباه كردى منظورت اينس  كه اه وق  يك ارارم مردم مردند و آن روزى بود 

بيل، هابيل، در نتيجه يك ارارم از بتين كه قابيل هابيل را كش  ارار نفر بودند: آدم، حواء و قا

رف  عرضكرد صحيح فرموديد من اشتباه كردم. پرسيد كدام يك از اين دو نفر پدر مردم جرتان 
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هستند؟ فرمود هيچ كدام نسل مردم از شي  پسر ديار آدم بود. سؤال كرد اترا نتام آدم را آدم 

پائين برداشتند. عرضكرد ارا حواء را نرادند؟ فرمود اون سرش  او را از اديم زمين )قشر زمين( 

حواء ناميدند؟ فرمود اون از پرلوى يك شخص حى )زنده( آفريده شد. پرلوى آدم. ستؤال كترد 

 شيطان را براى اه ابليس ناميدند؟

 اند؟فرمود اون نااميد از رحم  خدا شده. باز گف  جن را از اه جر  جن ناميده

 ول دروغى كه در عالم گفته شد اه كسى گف ؟فرمود زيرا آنرا ديده نميشوند. گف  ا

 .فرمود شيطان وقتى گف  من از او برترم من از آتش و او از خاك

گف  كدام دسته بودند كه شرادت درس  دادند ولى درو  ميافتند؟ فرمود منتافقين. آن متوقعى 

كَ الْمُنافِقُونَ قتالُوا كه گفتند ما گواهيم بر اينكه تو پيامبرى. خداوند در اين آيه ميفرمايد إِذا جاءَ

 .«1نَ »نَشْرَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ يَشْرَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُو

 سؤال كرد كدام پرنده بود كه فقط يك بار پريد و ديار نخواهد پريد؟

ه فرمود طور سيناء خداوند آن را پرواز داد بر روى بنتى خداوند جريان آن را در قرآن ذكر كرد

اسرائيل بطورى كه با پر خود بر سرشان سايه افكند داراى انواع عذاب بود برمين قستم  اشتاره 

دام ( گفت  كت 1« )1ميكند آيه قرآن وَ إِذْ نَتَقْنَا الَْجبَلَ فَوْقَرُمْ َكأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظَنُّوا أَنَّتهُ واقِتٌع بِرِتمْ. »

فرستاده خدا بود كه از جن و بشر و مالئكه نبود خداوند او را فرستاد و در قرآن ذكر شده. فرمود 

كال  موقعى كه قابيل برادر خود را كشته بود و نميدانس  ااونه بدن او را پنران كنتد خداونتد 

واِري سَوْأَ َ أَخِيهِ خداوند كالغى را فرستاد ميفرمايد فَبَعََ  اللَّهُ غُراباً يَبَْحُ  فِي الْأَْر ِ لِيُرِيَهُ َكيْفَ يُ

 .تا زمين را بكاود در نتيجه پسر آدم متوجه شد جثه برادر  را ااونه دفن نمايد

گف  اه كسى بود كه هم نوعان خود را بيم داد و بر حذر داش  با اينكه از بشر و جن و مالئكه 

اى كته گفت  يتا أَيُّرَتا النَّمْتلُ ادْخُلُتوا هم نبود در قرآن داستانش ذكر شده. فرمود همان موراه

ها وارد النه خود شويد مبتادا « موراه2مَساِكنَكُمْ ال يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ »

 .فرمندسليمان و سپاهش شما را لاد مال كنند آنرا نمى

و مالئكه نبود و در قرآن نيز ذكر شده فرمود گف  بچه كسى درو  ببستند با اينكه از جن و بشر 

 .همان گرگى كه برادران يوسف گفتند يوسف را دريده
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باز پرسيد كدام ايز بود كه كمش حالل ولى زياد  حرام بود فرمود نرر طتالوت كته خداونتد 

دام صتال  ميفرمايد إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ مار كسى كه يك مش  آب بردارد. گف  باو كت 

شود و كدام روزه اس  كه خوردن و آشاميدن آن را باطل نميكند اس  كه بدون وضو خوانده مى

وضو همان صلوات بر پيامبر فرستادن اس  و اما روزه. اين آيه اس  إِنِّي نَذَْرتُ  فرمود صال  بدون

شود و ايست  كته ائيد ايس  زياد و كم مى« گف  بفرم1لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا »

فرمود آنچه زياد و كتم  شود و زياد نميشود؟شود و كم نميشود و ايس  كه كم مىفقط زياد مى

شتود و زيتاد شود و كم نميشود دريا اس  و ايزى كه كم متىشود ماه اس  و آنچه زياد مىمى

 (1نمياردد عمر اس . )

امام باقر عليه السالم جامه بخود پيچيده بود نشسته بود رو زراره گف  روزى  -239ص  4كافى ج  

بقبله منرم در كنار آن جناب بودم فرمود نااه كردن بقبله  واب دارد مردى از ناحيه بجيلته بنتام 

بحضرت باقر عرضكرد كه كعب االحبار مياف  كعبه هر روز بي  المقتدس  .عاصم بن عمر آمد

عب راس  گفته؟ فرمود هم تتو و هتم كعتب هتر دو درو  را سجده ميكند شما اه ميفرمائيد ك 

مياوئيد. امام عليه السالم خشماين شد زراره گف  من نديده بودم كه ايشان بكسى روبرو باويند 

 .درو  مياوئى

تر از كعبه نيافريده بواسطه كعبه خداوند ارتار اى روى زمين محبوبتر و گرامىفرمود خداوند بقعه

موده در قرآن از روزى كه آسمانرا و زمين را آفريد. سه ماه متتوالى مربتوط ماه از سال را حرام ن

( در مناقتب 2بحج اس  شوال ذى قعده و ذى حجه و يك ماه خدا مربوط بعمره اس  ماه رجب. )

مينويسد كه عمرو بن عبيد بصرى براى امتحان كردن خدم  حضرت باقر رف . گف  آقا فداي  

« 2 لَمْ يَرَ الَّذِينَ َكفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَْر َ كانَتا َرتْقاً فَفَتَقْناهُما »شوم معنى اين آيه ايس  أَ وَ

 معنى اين رتق و فتق )باز و بسته بودن( ايس ؟

آمد و زمين نيز بسته بود كته ايتزى از آن ختارج نميشتد فرمود آسمان بسته بود كه باران نمى

و زمين را با روئيدن گياه عمرو بن عبيد برگش  راه اعتراضى خداوند آسمان را با باران باز نمود 

 .بر فرموده امام پيدا نكرد
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باز دو مرتبه بازگش  گف  آقا بفرمائيد اينكه خداوند در اين آيه ميفرمايتد وَ مَتنْ يَْحلِتلْ عَلَيْتهِ 

 « غضب خدا ايس ؟1» غَضَبِي فَقَدْ هَوى

شتود ال كنى كه خداوند را تغيير حال  پديدار مىفرمود غضب خدا عقاب و كيفر اوس  مبادا خي

( ابو القاسم طبرى در شرح )حج اهل سن ( مينويستد كته ابتو 1اگر انين تصور كنى كافرى. )

حنيفه بحضرت باقر كه در مسجد نشسته بود عرضكرد اجازه ميدهى پرلتوى شتما بنشتينم؟ امتام 

 .شينىفرمود تو مردى شناخته شده هستى ميل ندارم پرلوى من بن

ابو حنيفه توجرى نكرده نشس  عرضكرد آقا شما امام هستى؟ فرمود نه. گف  گروهى در كوفته 

 .اى بآنرا بنويس اطالع بده كه امام نيستىشما را امام ميدانند. فرمود مياوئى اه كنم؟ گف  نامه

نرتائى كته فرمود آنرا گو  نميكنند من بر اينكه آنرا اطاع  نميكنند با اينكه غايب هستند از آ

حاضرند گواه ميايرم االن بتو گفتم پرلوى من منشين نشستى همين طور بقيه را باير اگر بنويسم 

 2از من اطاع  نخواهند كرد. ديار ابو حنيفه نتوانس  حرفى باويد. )

آبى در نثر الدرر ذكر كرده كه عبد اهلل ابن معمر ليثى بحضرت بتاقر  -( در كشف الغمه مينويسد

ام شما متعه )عقد منقطع كه معروف بصيغه اس ( را اجازه ميدهى فرمود خدا در قرآن گف  شنيده

 .اند. گف  عمر از آن نرى كردهاجازه داده و پيامبر سن  قرار داده اصحاب او نيز عمل كرده

عبتد اهلل گفت   .فرمود تو بدستور دوس  خود رفتار كن من بدستور پيغمبر صلى اهلل عليه و آلته

خويشاوندت انين كارى بكنند. امام فرمود احمق گفتاو از حكم خدا ربطى باسم زنان  مايلى زنان

خويشاوند من نداش  آن كسى كه اين كار را در قرآن براى بندگان ختود اجتازه داده از تتو و 

 .كسى كه بيجر  از آن جلوگيرى كرده غيرتش بيشتر اس  

با مردى از كوليراى مدينه شود؟ گف  نته حاال باو ببينم مايلى يكى از بستاان نزديك  همبستر 

فرمود ارا ايزى كه خدا حالل كرده حرام ميدانى. گف  حرام نميدانم اما كولى با متن همطتراز 

 .نيس  

اى باشد و خدا باو حوريه بدهد تو از كسى كه ختدا او را دوست  فرمود اگر مرد مؤمن و شايسته

حوريه هس  استنكاف دارى از روى سركشتى و دارد بيزارى و از ازدواج با كسى كه همطراز با 

 .تكبر
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هاى شما كانون علم و دانش اس  كه ميتوه آن نصتيب شتما و اى كرده گف  سينهعبد اهلل خنده

 (1برگش براى مردم اس . )

ابو حمزه  مالى گف  در مسجد پيامبر )ص( نشسته بودم مردى پيش آمتده  -256ص  6كافى ج  

تى؟ گفتم يك نفر از اهل كوفه پرسيدم اه كار دارى؟ گف  تو سالم كرد بمن گف  شما كه هس

 گفتم آرى با او اه كار دارى؟ حضرت باقر محمد بن على را ميشناسى؟

ام تا از او بپرسم تا هر اه درس  بود بايرم و هر اه صحيح نبتود گف  ارل مسأله آماده نموده

 رها كنم. باو گفتم تو بين حق و باطل فر  مياذارى؟

لى. گفتم در اين صورت كه تو بين حق و باطل فر  باتذارى اته احتيتاجى بتاو دارى. گف  ب

ناراح  شده گف  شما مردم كوفه گروهى كم طاق  هستيد اگر حضرت باقر را ديدى بمن خبر 

 .بده

در همين بين امام عليه السالم آمد اند نفر از اهل خراسان وعده ديارى اطرافش را گرفته بودند و 

 .پرسيدند رف  تا در جاى خود نشس  آن مرد نيز رف  نزديك امام نشس  حج مىاز مناسك 

هم گروهتى از متردم  ابو حمزه گف  منرم نزديك نشستم بطورى كه سخن آنرا را بشنوم اطراف

 .بودند

وقتى هر كس سؤال خود را كرد و رف  امام عليه السالم رو بآن مرد نموده فرمود تو كه هستى؟ 

« امام عليه السالم فرمود تو فقيه اهل بصره هستى؟ گف  1ن دعامه بصرى هستم »گف  من قتاد  ب

بلى. فرمود واى بر تو خداوند گروهى از بندگان خاص خود را حج  قترار داده آنرتا كوهرتاى 

استوار زمين و آماده فرمان خدايند برگزيدگان دانستند كه خداوند آنرا را قبل از آفرينش انستانرا 

( قتاده مدتى ستكوت نمتوده 1اى اطراف عر  بودند. )وقعى كه اون سايه و هالهبرگزيده آن م

ام و ابتن عبتاس را ايزى ناف . بعد گف  آقا بخدا قسم من در مقابل دانشمندان بزرگ نشستته

 .ام هيچ گاه دلم نلرزيده آنچنان كه در مقابل شما بلرزه درآمددرك كرده

اى هستى كه خداوند اجازه ذكر و اعالى نام ل آن خانوادهفرمود ميدانى تو در كجا هستى؟ در مقاب

خود را بآنرا داده صبح و شام بياد اويند و هرگز  روت دنيا و خريد و فرو  آنرا را از ياد خدا و 

ايم. قتتاده گفت  واقعتا راست  نماز و زكا  غافل نميكند تو در انين جايى هستى ما آن خانواده
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« 2ها سنگ و گلى نيست . »كه خداوند در اين آيه ميفرمايد خانه هامياوئى فداي  شوم آن خانه

قتاده گف  آقا خواستم سؤالى در باره پيغمبر بكنم. امام عليته الستالم لبخنتدى زده فرمتود تمتام 

سؤالراى تو منحصر برمين پنير شد عرضكرد آقا همه را فرامتو  كتردم. فرمتود ختوردن پنيتر 

يارى از اوقات پنير مايه ميزنند كه از شكم بزغاله مرده بيترون اشكالى ندارد. عرضكرد در پنير بس

و استخوان ندارد  آورند فرمود اشكالى ندارد آن شيردان كه خارج ميكنند از بزغاله رگ و خونمى

اى تخم مر  بيرون آورنتد انتين آوردند. مثل اينس  كه از شكم مر  مردهاز شكم آن بيرون مى

 .نهتخم مرغى را ميخورى؟ گف  

 فرمود بچه عل ؟

گف  اون از مر  مرده اس . فرمود اگر همين تخم مرغى كه از شكم مر  مترده بيترون آمتده 

 اس  تبديل بجوجه شود و بعد مر  شود آن مر  را ميخورى؟

عرضكرد بلى. فرمود اه كس بتو گفته تخم مر  حرام اس  اگر مر  شود حالل مياردد؟ فرمتود 

خم مر  اس  پنير از بازار مسلمانان از دس  نمازگزاران بخر و دياتر همين طور پنير مايه شبيه ت

 (1جستجو نكن مار اينكه كسى اطالع دهد كه اين پنير مخصوصا داراى اشكال اس . )

اسماعيل كاب  از پدر خود نقل كرد كه حضرت باقر وارد مسجد الحرام شتد  429ص  6كافى ج  

ن جناب شدند. پرسيدند اين شخص كيس ؟ گفتند و گروهى از قريش كه حضور داشتند متوجه آ

امام عراقيان اس . يك نفر گف  خوب اس  از او سؤالى بكنم. جوانى را فرستادند ختدم  امتام 

 رسيده عرضكرد آقا كدام گناه از همه بزرگتر اس ؟

فرمود شراب خوارى. برگش  و برمراهان خود گف  باز او را فرستادند كه همين سؤال را تكرار 

د. دو مرتبه فرمود مار نافتم پسر برادر شرابخوارى زيرا شرابخوارى شتراب ختوار را بزنتا و كن

دزدى و قتل نفس وادار ميكند و هم باع  شرك و كفر بخدا مياردد و كارهائى كه از شرابخوار 

 پيوندد از همه گناهان بزرگتر اس  انانچه درخ  اناور نيز بر فراز درختان باال ميرود.بوقوع مى

زراره گف  خدم  حضرت باقر بودم مردى از انصار نيز خدم  ايشتان  -191ص  3( كافى ج 2)

اى را بردند مرد انصارى همين كه جنازه را ديد از جاى حرك  كرد ولى امتام نشستته بود. جنازه

 .بود منرم نشستم انصارى همان طور ايستاده بود تا جنازه را بردند بعد نشس  
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 .كردى؟ گف  من حسين بن على عليه السالم را ديدم اين كار را كرد امام پرسيد ارا حرك  

حضرت باقر فرمود بخدا سوگند حضرت امام حسين بپانخاسته و نه هيچ يك از ما ختانواده انتين 

 .امكرده اس . مرد انصارى گف  آقا مرا مشكوك كردى خيال ميكردم انين ايزى را ديده

 امام علیه السالماى از خبرهاى منسوب بباب دهم پاره

منرال بن عمر گف  خدم  حضرت باقر نشسته بودم مردى وارد شده سالم كرد امام جواب  (2) 

داد. گف  آقا اطور هستيد؟ فرمود ممكن اس  وقتى برسد كه شما بدانيد بما اه مياذرد. مثل ما 

هتاى آنرتا را در ميان اين ام  مانند بنى اسرائيل اس  كه بدس  فرعونيان گرفتتار بودنتد بچته

 .ميكشتند و زنان را زنده ناه ميداشتند. اينرا نيز فرزندان ما را ميكشند و زنان را زنده مياذارند

عرب خود را بر جرانيان برتر ميدانس  بواسطه اينكه محمد از اين نژاد بود، قريش نيز ختود را از 

فه اس  اگر ادعتاى آنرتا بقيه عرب برتر ميدانستند مدعى بودند كه اون محمد )ص( از اين طاي

 .صحيح اس  ما كه از اوالد آن سروريم و از خاندان نزديك او بشمار ميرويم

آن مرد عرضكرد بخدا قسم من شما خانواده را دوس  ميدارم فرمود پس پوستين براى بال آمتاده 

را تر اس  از جارى شدن ستيل در كوهستتانرا ابتتدا متا كن. بخدا سوگند بال بدوستان ما نزديك

( كافى ج 3شود و بشما ميرسد. )هدف قرار ميدهد سپس شما را فراخى و نعم  نيز از ما شروع مى

حكم بن عتيبه گف  ما با عده زيادى در خدم  حضرت باقر بوديم اطا  پر از جمعي   76ص  8

بود پير مردى كه تكيه بر اوبدستى خود داش  آمد و بر در خانه ايستاده گف  السالم عليك يتا 

 بن رسول اهلل و رحمة اهلل و بركاته بعد سكوت كرد. امام فرمودا

 .عليك السالم و رحمة اهلل و بركاته

بعد پيرمرد رو كرد بساير جمعي  كه در خانه بودند گف  سالم عليكم و سكوت نمود همه جواب 

نزديتك باقر نموده گف  يا ابن رسول اهلل مرا  سالمش را دادند. در اين موقع روى بجانب حضرت

خود بنشان فداي  شوم بخدا سوگند من شما را دوس  ميدارم و كسى كه شما را دوس  بدارد نيز 

دوس  دارم. اين عالقه بواسطه طمع در مال دنيا نيس  و از دشمنى شما بيزارم ايتن بيتزارى نيتز 

ميتدانم  بواسطه اختالفى نيس  و پدر كشتاى با هم نداريم حالل شما را حالل و حرام شما را حرام

( حضرت باقر فرمود بيا بيا جلو 1و منتظر فرج شما خانواده هستم آيا اميد نجات براى من هس ؟ )
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آمد آن پيرمرد را به پرلوى خود نشاند آنااه فرمود پيرمرد مردى خدم  پدرم على بتن الحستين 

حسين و  رسيد و همين سؤال ترا كرد. پدرم باو فرمود اگر بميرى خدم  پيامبر و على و حسن و

 .شود اشم  روشن ميارددعلى بن الحسين ميرسى. دل  خنك مى

هاى اعمال ميشوى وقتى جان  باينجا برسد با دس  اشاره بحلقتوم با شادى و خوشى روبرو فرشته

خود نموده در صورتى كه زنده بمانى خداوند در همين زندگى نيز اشم ترا روشن ميكند و با متا 

 .خواهى بود در برش  برين

پيرمرد گف  اه فرموديد دو مرتبه حضرت باقر سخنان خود را تكرار كرد پير مرد از خوشتحالى 

و تعجب گف  اهلل اكبر. آقا اگر بميرم خدم  پيامبر و على و حسن و حسين و على بن الحستين 

هاى اعمال با شادى و خوشتى روبتروى متن شود و فرشتهميرسم و اشمم روشن و دلم خنك مى

ق  كه جانم بالو برسد در صورتى كه زنده باشم خدا زندگى خوشتى بترايم فتراهم آيند آن ومى

 ميكند و با شما در برش  برين خواهم بود؟

اين سخنان را انان با التراب و عشق مياف  و اشگ از ديدگان فرو ميريخ  صدايش باريه بلند 

اشتگ از ديتدگان او پتاك  شد انان بلند بلند گريه ميكرد كه روى زمين افتاد امام عليه الستالم

عرضكرد آقا دس  مبارك  را بمن بده دست  امتام را گرفتته  «. پيرمرد سربلند نموده1ميكرد »

بوسيد و بروى صورت و اشمان خود گذاش  بعد جامه از روى شكم خود باال زده دس  امتام را 

 .ه خارج شدروى شكم و سينه خود نراد بعد از جاى حرك  كرده گف  السالم عليكم و از خان

امام عليه السالم همان طورى كه پيرمرد ميرف  باو نااه ميكرد بعد رو بجمعي  نموده فرمود هتر 

كه مايل اس  يك نفر برشتى را ببيند نااه كند باين پيرمرد. حكم بن عتيبه راوى حدي  مياويد 

ا ير ني  پاك اى را نديده بودم كه مثل اين مجلس گريه كنند )انان تح  تمن خانه مصيب  زده

ص  1( كتافى ج 1پيرمرد و لطف امام قرار گرفته بودند كه همه با صداى بلند گريه ميكردند.( )

242- 

حسن بن عباس بن حريش از حضرت امام على النقى و ايشان از حضرت صاد  عليه السالم نقتل  

ستتاد و كرد كه فرمود پدرم مشغول طواف كعبه بود مرديكه نقاب بر صورت داشت  مقتابلش اي

اطاقى پرلوى صفا از پى من نيز فرستتاد سته نفتر ه طواف آن جناب را قطع كرد و پدرم را برد ب
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شديم گف  مرحبا به پسر پيامبر دس  بر روى سر من گذاشته گف  خدا بتو خير دهتد اى امتين 

پدرم رو كرده گف  يا ابا جعفر ميختواهى تتو بتراى متن ه آنااه ب .خداوند بعد از پدران خويش

 .وضيح ده اگر مايلى من براي  توضيح دهم. يا تو سؤال كن و يا منت

در صورتى كه بخواهى من ترا تصديق ميكنم يا تو مرا تصديق كن فرمود همه اينرا را ميختواهم. 

 .آن مرد گف  مبادا وقتى من سؤال كردم جوابى بدهى كه حقيق  را پنران كرده باشى

دل دو علم داشته باشد هر يك مختالف دياترى ولتى  فرمود انين جوابى را كسى ميدهد كه در 

خداوند امتناع دارد از اينكه داراى علمى باشد مختلف گف  سؤال من همين بود اينك قستمتى از 

 آن را توضيح دادى باو ببينم علمى كه حقيق  خالص باشد و در آن اختالف نباشد نزد كيس ؟

( امتام 1اختيار اوصياء اس . ) بدان نيازمندند در فرمود اما تمام اين علم نزد خداس  و آنچه مردم 

صاد  فرمود آن مرد نقاب از صورت برداش  و روى پا نشس  صورتش ميدرخشيد گف  بتراى 

همين علم آمدم مقصودم همين بود شما عقيده دارى كه از علم بدون اختالف نزد اوصياء هس  از 

 كجا آنرا مطلع بر اين علم ميشوند؟

انس  ولى آنرا از راهى كه پيامبر مطلع ميشد اطالع پيدا نميكنند زيترا او پيتامبر فرمود پيامبر ميد

بود و اينرا جانشينان پيامبر او از خداوند بدون واسطه وحى ميارف  اوصياء استماع وحى نميكنند، 

گف  صحيح اس  اكنون سؤال مشكلى دارم. باو ببينم ارا اين علم آن طورى كه بتراى پيتامبر 

 حاال ظاهر نميشود؟ ظاهر ميشد

پدرم لبخندى زده گف  خداوند هرگز علم خود را نميدهد مار بكسى كه او را بايمتان آزمتايش 

نموده انانچه به پيامبر دستور داد تا اجازه نداده با مشركين پيكار كند و بر آزار آنرا صبر نمايتد 

نون آشكارا دعوت كتن و اقدر پنرانى دعوت نمود بواسطه اطاع  امر خدا تا دستور رسيد كه اك 

 .از مشركين كناره باير

خدا شاهد اس  اگر قبل از اين دستور هم آشكار دعوت ميكرد در امان بود ولى او مالحظه اطاع  

 .امر خدا را مينمود و ميترسيد مخالف  با دستور خدا بنمايد برمين جر  خوددارى نمود
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نى مالئكته بتا شمشتيرهاى آل داود بتين دلم ميخواهد اشمراى تو شاهد مردى اين ام  باشد ببي

آسمان و زمين ااونه روح كفار مرده را عذاب ميكنند و ارواح كسانى كه شبيه كافران هستند از 

 .ها سپس شمشيرى بيرون آورده گف  اين از همان شمشيرها اس  زنده

اخ . پدرم فرمود آرى بآن خدائى كه مصطفى را بر انايخ . در اين موقع نقاب بر صتورت انتد

گف  من الياس هستم من نشناخته از شما سؤال نكردم خواستم اين حدي  نيروئى براى اصتحاب  

كرد تا اينكه گف  آن مرد از جاى حرك  كترده رفت  دياتر او را  باشد. دنباله حدي  را ذكر

 .«1نديدم »

 باب یازدهم همسران و اوالد آن جناب و احوال مادر عزیزش

ابتو عبتد اهلل  -1مينويسد فرزندان امام باقر عليه السالم هف  نفر بودند  265اعالم الورى ص  (2) 

عبد اهلل بن محمد كه مادر  -2جعفر بن محمد عليه السالم كه امام باقر كنيه او را داش  )ابا جعفر( 

ابتراهيم و عبيتد اهلل كته از ختود نستلى  4و  3اين دو ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابى بكتر 

علتى و زينتب كته متادر آنرتا  6و  5ادر آنرا ام حكيم دختر سيد بن مغيره  قفى بود ناذاشتند م

اند فقط يك دختر داشت  گفته -( اعالم الورى3ام سلمه كه او نيز از كنيزى بود. ) -7كنيزى بود 

( ارشاد مينويسد كه امام  در هيچ يك از فرزندان حضرت 4ا  ام سلمه بود )بنام زينب كه كنيه

قرار نياف  مار در ابى عبد اهلل جعفر بن محمد عليه السالم برادر  عبد اهلل داراى فضل بود باقر است

و مرد صالحى بشمار ميرف  نقل شده كه پيش يكى از بنى اميه رف  او تصميم كشتن عبتد اهلل را 

 .داش  

يكنم مترد پذيرد و در باره تو شفاع  معبد اهلل رحمة اهلل عليه گف  مرا نكش خدا وساط  مرا مى

( كشتف الغمته 5اموى نپذيرف  گف  من كارى باين حرفرا ندارم او را مسموم نموده كشت . )

سه فرزند پسر داش  و يك دختر اسم فرزندانش جعفر ملقب بصاد  و عبد اهلل و ابراهيم   -مينويسد

ر اوالد حضترت بتاقر را هفت  نفت  -( مناقتب 6اند. )و ام سلمه بود بعضى بيش از اين ذكر نموده

مينويسد: امام جعفر صاد  كه كنيه حضرت باقر بنام ايشان بود و عبد اهلل افطح از ام فتروه دختتر 

اند زينب و عبد اهلل و ابراهيم از ام حكيم و على و ام سلمه و زينب از كنيزى بوده بعضى گفته قاسم

رتا نستل بتاقى اند يك دختر فقط داشته بنام ام ستلمه تمتام آناز كنيز ديارى اس . بعضى گفته
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بزنطى گفت  ختدم   -210( قرب االسناد ص 1ناذاشتند فقط حضرت صاد  داراى فرزند بود. )

حضرت رضا سخن از قاسم ابن محمد دائى پدر  شد و هم سعيد بن مسيب. فرمود هتر دو شتيعه 

بودند وقتى جدم حضرت باقر دختر قاسم بن محمد را خواستاارى كرد گف  بايد شما پيش پدرت 

ن الحسين عليه السالم ميرفتى و از او خواستاارى ميكردى )و آنقدر ارادت بائمه داش  كته على ب

ابى الجارود  -477ص  6( كافى ج 2مياف  اختيار دختر من بدس  حضرت زين العابدين اس (. )

گف  خدم  حضرت باقر رفتم روى اسباب خانه نشسته بود من شروع بدس  زدن ا تاث نمتودم 

 كه دس  ميزنى متعلق بشخص ارمنى اس . گفتم شما را بارمنى اكار؟فرمود اينرا را 

ها جزء جريزيه ام على اس  )يكى از زنان امام باقر بود( سال ديار ختدم  آن فرمود اين اسباب

كشيدم فرمود مثل اينكته ميختواهى ناتاه كنتى زيتر پايت  جناب رفتم با دس  زير خود را مى

 ايس ؟

خود بازى ميكند. فرمود آن اسبابرا متعلق بام على بتود و متذهب  عرضكردم نه آدم كور با دس  

خوارج را داش  يك شب تا بصبح هر اه باو  او خواندم تا برگردد و على صلوات اهلل عليته را 

( كافى عبد االعلى گفت  3دوس  داشته باشد امتناع ورزيده قبول نكرد. فردا صبح طالقش دادم. )

اف كعبه اس  و لباس عادى و كم ارز  در تن داش  بتا دست  ام فروه را ديدم كه مشغول طو

( مؤلف گويد: ابو الفرج اصفرانى در )مقاتل الطالبيين( از ابتو 4ا  استالم حجر االسود را نمود. )

المقدام رواي  كرده اس  كه عبد اهلل بن محمد بن على بن حسين بر يكى از اميران بنى اميه وارد 

عبد اهلل گف  مرا مكش باذار من از جانب خداوند مراقب اعمال تتو  شد امير خواس  او را بكشد

بيتنم و بعتد از اى در تو نمتىيك انين مقام و رتبه و نزد خدا شفيع و يا وارث باشم، امير گف  

( مردى كه مشغول طواف بود گف  بانو اشتتباه كتردى در 1ساعتى او را سم خورانيد و كش . )

نيتازيم و   استالم حجر االسود نمودى( فرمود ما از علم شتما بتىانجام اين عمل )كه با دس  ا

 احتياج بدانش شما نداريم.
 


